
Beste vrienden in Huissen! 

We begroeten jullie met heel ons hart in de dienst op de 3e advent. Het jaar dat ten einde loopt, de 
adventstijd en kerst waren en zijn voor ons allemaal, een tijd met veel verwarrende gevoelens en 
woorden. ANGST en ONZEKERHEID - VERDRIET en EENZAAMHEID. Maar helaas ook 
ONWETENDHEID en ARROGANTIE - MEDOGENLOOSHEID en EGOISME. 

Gemakkelijk is het niet om daar HOOP te geven en TROOST en SOLIDARITEIT te bieden. 

En het is zo belangrijk dat juist nu de boodschap van God boven alles staat. Onze gedachten en 
daden zouden alleen op die boodschap gericht moeten zijn. 

In onze huidige gemeentebrief voor december staat geschreven: 

God is liefde, en wie in die liefde blijft, die blijft in God en God in hem 

1. Johannesbrief 4, 16b-21. 

Prachtige en belangrijke bijbelwoorden zijn dat: God is liefde. 

De liefde is de kracht die ons in leven houdt. Daarbij gaat de liefde van God ons menselijk vermogen 
elkaar lief te hebben, ver te boven! GOD IS LIEFDE is alleen in verbinding met Jezus Christus 
werkelijk goed te begrijpen. Jezus zelf heeft de liefde van God geleefd toen hij mensen ontmoette en 
zich uiteindelijk in de liefde voor ons opgeofferd. 

Hoe gaat dat bij ons? 

Naast de liefde voor onze partner, familie, vrienden en naasten is er ontzettend veel onverschilligheid en 
gebrek aan liefde in onze wereld. Gezinnen vallen uit elkaar, vriendschappen verdwijnen, ruzies en 
conflicten, haat en oorlog. Dat zien we bij de populistische partijen en ook bij de van haat vervulde 
openbare bijeenkomsten in ons land. 

Waar liefde ontbreekt, heersen haat en kwaadaardigheid? 

Daarom is het belijden van: God is liefde! zo belangrijk 

En als we in die liefde blijven, als die liefde de standaard van ons leven is, dan voelen de mensen met 
wie we samenleven dat ook. Gods boodschap van liefde wil ons keer op keer bereiken, zodat liefde niet 
zomaar een woord is, maar onze gedachten, onze daden en ons vertrouwen, ons geloof in GOD 
bepaalt. 

We zijn zo dankbaar voor het geschenk dat we zusters en broeders in Brandenburg en Huissen voor 
elkaar zijn en het leven en het geloof met elkaar delen.  

En dus verheugen wij ons en hopen we jullie opnieuw te ontmoeten. Tot die tijd wensen we jullie een 
goede adventstijd, een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2021.  

Namens de gesprekskring, de gemeenteleiding en de hele gemeente groet ik jullie van harte. Blijf 
gezond en beschermd! 

 

Pastor Uwe Gau 

 

 

 

 



 


