de plannen van de boze maken Hem nooit bang, want
Hij kent het hart van de mens (vs.4). Ja, Hij mag de
rechtvaardige beproeven met vuur, maar hetzelfde
vuur zal de goddeloze treffen: hun plannen tegen de
rechtvaardige doen vergaan, maar let op het grote
verschil tussen beiden! (vs.5,6). De psalmist eindigt
met de zekerheid dat de plannen van de onrechtvaardigen nooit zullen slagen: ‘De Heere is rechtvaardig
en Hij heeft rechtvaardige daden lief’ (vs.7) en Hij
heeft de macht om ze werkelijkheid te maken.’
Yaboubs hoop voor de toekomst leest hij in woorden
die Paulus in de gevangenis aan christenen in Filippi
schrijft: ‘En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met
mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend.’ ‘Paulus’ moeilijke situatie geeft
een kans die ook de onze kan zijn: ‘het merendeel van
de broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken’. De tijd voor
Egyptische christenen is aanstaande om te staan voor
hun geloof en om het licht van het Evangelie te laten
schijnen in de duisternis, waardoor de goddelijke liefde van Christus haat en vijandschap kan overwinnen.’
Yacoub is dankbaar te merken dat het lot van christenen in Egypte mensenrechtengroeperingen in Nederland ter harte gaat. Hij plaatst daar wel een kanttekening bij. ‘Voor ons zou het veel beter zijn als de Nederlandse media en mensenrechtengroeperingen zich
niet alleen voor christenen in Egypte zouden inzetten,
maar zich helder zouden uitspreken voor echte vrijheid van alle Egyptenaren. Zo’n buitenlandse inzet
zou de weerzin tegen christenen aanmerkelijk kunnen
verminderen.’

Ik geef een lijstje namen van mogelijke predikanten
door, uiteraard zonder aanbevelingen maar wel binnen een straal van zo’n 100 kilometer van de gemeente in kwestie. Ik houd alles in een ordner bij. Als de
zondag voorbij is, gaat de desbetreffende bladzijde
eruit. Gemiddeld krijg ik zeven à acht telefoontjes op
een avond. Mensen moeten bellen tussen half 7 en
half 8. Met die tijdslimiet ga ik niet heel streng om,
tenzij ik net aan de maaltijd zit. Het betreft nagenoeg
allemaal vragen, het terugmelden gebeurt tegenwoordig via de mail.
Soms bellen op één avond twee personen uit één
plaats. In Harderwijk en Ridderkerk bijvoorbeeld regelt elke wijk zijn eigen preekbeurten. In gemeenten
zoals Ede en Veenendaal doet één man dat voor alle
wijken. Je gaat de preekregelaars herkennen, omdat
je ze regelmatig aan de lijn hebt.
Je maakt wel eens rare dingen mee. Iemand belde
ooit op zaterdagavond rond 11 uur. Je denkt: is er wat
in de familie of zit er misschien een gemeente voor
morgenochtend omhoog? Maar nee, een man belde –
het was in maart – omdat hij een kerkdienst wilde regelen voor tweede kerstdag. Ik zei: dan belt u maandagavond tussen half 7 en half 8. Nu, hij zou het
doorgeven aan het hoofdbestuur.’

de waarheidsvriend

column

Oud en nieuw

O

vermorgen is de laatste dag van het jaar
2011. Dan zijn er kerkdiensten, meestal in
de avonduren. Vreemd, want de kerk heeft
haar eigen oud en nieuw al achter de rug. Met de
eerste zondag van advent begon een nieuw kerkelijk
jaar. Dus waarom op 31 december en 1 januari naar
de kerk?
‘Door hoogte- en dieptepunten heen belijden wij
Gods trouw door de geschiedenis heen, ook in ons
Dr. H. Vreekamp is
persoonlijke leven. Daarom worden er, juist op oupredikant en schrijver.
dejaarsavond en op nieuwjaarsdag, kerkdiensten
gehouden in onze gemeente. Een mooie gelegenheid om God te prijzen voor Zijn daden en Hem te
vragen om Zijn nabijheid in ons leven.’ Aldus een uitnodigende aankondiging van de Grote Kerk in Hilversum.
God prijzen voor Zijn daden. Aan welke daden denken we
dan? Nieuwjaarsdag is de achtste dag na het kerstfeest. Op
die dag, zo vertelt Lukas in zijn Evangelie, wordt het Kind
van Bethlehem besneden en ontvangt
het Zijn naam. In
Lukas 2 klinkt dan
voor het eerst de
naam Jezus. Als elke
Joodse jongen wordt
Jezus besneden op
de achtste dag. Achtste klinkt als een octaaf in de muziek,
een verhoogde toon. De aardse geboorte wordt bezongen
op een hemelse melodie.

Oudejaarsavond staat
dit jaar in de lichtkring
van de zondag

Over achtste gesproken. In de Vroege Kerk heette de eerste
dag van de week ook wel de achtste dag. Na de sabbat, de
zevende dag, komt opnieuw de eerste dag. Maar je kunt
ook dóórtellen. Op de zevende dag volgt dan de achtste. Zo
lieten christenen weten hoe de eerste dag, dag van Jezus’
opstanding, hun als muziek in de oren klonk. Als verhoogde toon van een nieuwe schepping.
Komende nieuwjaarsdag valt op zondag en zal dus zo’n
achtste dag zijn. En oudejaarsavond? Aanstaande zaterdag
valt in Nederland rond half zes het einde van de sabbat. Op
dat moment begint de volgende dag. Oudejaarsavond staat
dit jaar dus in de lichtkring van de zondag. Zoals vroeger
bij ons thuis op de boerderij over de zaterdagavond de
glans van de komende dag viel.
Als de oudejaarsavond valt, staat de nieuwjaarsmorgen op.
We horen de verhoogde toon van een nieuwe schepping.
Dat belooft veel goeds. Niet minder dan Gods heil en zegen.

H. Vreekamp
Dit is de laatste column van dr. H. Vreekamp. In het nieuwe jaar zal Arjan
Baarssen uit Urk zijn plaats innemen.
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