Bosblik
Zo aan het begin van een nieuw jaar kan ik eigenlijk niets anders dan beginnen met een
vooruitblik. Maar zoals ieder jaar is er aan het eind van het jaar zoveel te beleven en te doen
dat ik daar niet aan toe kom. Allereerst zijn er gevoelens van dankbaarheid dat het opnieuw
Kerstfeest heeft mogen zijn. Dat opnieuw een stuk van de weg van de wijzen is afgelegd.
Wat voor inzichten ontstaan door het meelopen op die weg? Ik laat het maar een beetje
betijen. Nog zijn er de heilige dagen en nachten. Het moet nog 6 januari worden. De
aankomst van de koningen of wijzen, de magiërs, komt er nog aan. Deze dagen en nachten is
een tijd van verwerken en de werkelijkheid tot je door laten dringen. Is er iets veranderd
door opnieuw oog in oog met het kerstverhaal te hebben gestaan? Meer dan ooit lijkt een
verandering noodzakelijk. Telkens komt het woord transformatie in mijn gedachten. Zou dat
woord in 2019 aan zet zijn? Aan de basis ligt het gegeven dat de wijzen een andere weg
namen na in een droom daartoe aangezet te zijn. Inmiddels is het verhaal van thuiskomen,
op weg gaan, enz. vele malen in vele gedaanten de wereld rondgegaan en ja, soms is dat
thuiskomen genoeg, soms kan het verstoffen of verstenen en komt toch de vraag: hoe ga je
verder? Als mens,maar bovenal als samenleving, mensheid. Als je doorziet dat vrede,
verzoening, gerechtigheid, zorg, eerbied er toe doen, wat betekenen die woorden dan voor
onze manier van leven, waarin prestatie, efficiency, vooruitgang, economische belangen,
geldingsdrang van iedereen en alles het handelen zo vaak bepalen? Een andere weg lijkt
geboden, hoe onzeker die ook lijkt te zijn. Tegelijk, en daar kun je (vermoed ik) alleen maar
blij van worden, kan dat ieders veerkracht en creativiteit prikkelen, niet alleen die van
mensen, maar ook die van de natuur, van de ganse creatuur om zo te zeggen.
Ik trap vast af met een haiku:
Ik droog de ramen, de zemen lap wordt hond, hij jankt , het water stijgt.
En een plaatje van een kunstwerk ‘Door de telescoop’ van Olafur
Eliasson dat ik tegenkwam.
In de lente ging ik voor in een Laatviering met als thema ‘de
kubus voorbij’ verwijzend naar o.a. de kubusvorm van het
nieuwe Jeruzalem in het boek Openbaringen, ook al geen
eindpunt, eerder een transformatiebasis, een begin van een
nieuwe wereld. Wat zie je en waar wil je zijn?
Een mooi 2019!

Vrede en alle goeds! ds Yvonne Bos

Nieuw: Mededelingenkastje. Het verheugt ons u te kunnen
mededelen dat er een fraai mededelingenkastje is geplaatst links
van de hoofdingang van onze kerk aan de Oude Gracht..

Wat nog op stapel staat
Feestmiddag
Zondagmiddag 20 januari ben je als lid van de Lutherse buurgemeente of andere
belangstellende, feitelijk dus ieder die dit leest, van harte uitgenodigd om een muzikaal en
met lekkers omlijst dankmoment mee te vieren vanwege een forse renovatie van de
Maartenkerk in Zaandam. Het orgel is weer bespeelbaar en verder kun je je ogen uitkijken
naar wat er allemaal is opgeknapt en gedaan. Het is om 15.30 uur in de Vinkenstraat 34
(dichtbij Station NS) te Zaandam.
Filmmiddag
Clouds of Sils Maria (2014), regie Olivier Assayas
Dinsdag 22 januari om 14.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in de Mennozaal, Koningsweg 12,
Alkmaar. Inleiding ds Yvonne Bos. Van harte welkom jong en oud !!!
Lang geleden heeft Maria Enders uiterst succesvol een rol gespeeld in een toneelstuk. Daarin
bracht ze als jongere vrouw haar werkgeefster het hoofd op hol. De rol betekende haar
doorbraak als actrice. Nu, 20 jaar later, wordt ze voor hetzelfde toneelstuk gevraagd, maar
dan voor de rol van de werkgeefster. Samen met haar personal assistant trekt Maria zich
terug in het Zwitserse dorp Sils Maria om zich op de rol voor te bereiden. Tijdens dit verblijf
gaan werkelijkheid en fictie door elkaar lopen. Gaan in het werkelijke leven de patronen van
het toneelstuk zich herhalen?

Lief en leed
Nogmaals wensen wij mevrouw Els Schalk, na haar operatie, veel sterkte toe met haar
herstel.
Agenda
11 februari

19.30
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De ster van Bethlehem

Afgelopen zondag 30 december heb ik, als sterrenkundige, na de dienst aan de
gemeente een verhaal verteld over de Ster van Bethlehem. Daarna volgde een
uitgebreide Sterrenlunch in ‘t Swaenennest die bijzonder smakelijk en plezierig was.
Hierbij een korte samenvatting van mijn verhaal.
Rond de geboorte van Jezus vormen de Wijzen uit het Oosten en de Ster van
Bethlehem een boeiend gegeven. Waar kwamen de Wijzen vandaan? Wat kan de
Ster geweest zijn? Daarover zijn al tientallen boeken en honderden artikelen
gepubliceerd. De belangrijkste conclusies zijn de volgende.
Wie waren de Wijzen?
Zij worden ook wel de drie Koningen genoemd maar dat waren zij in geen geval. Met
grote zekerheid kunnen we nu aannemen dat het Priesters waren, tevens geleerden,
uit Babylon. Priesters stonden in die tijd in hoog aanzien vanwege hun kennis in
allerlei wetenschappen. Zij stonden in dienst van de koning, verrichtten
tempeldiensten en deden ‘s nachts waarnemingen aan de sterren. Zij werden ook
wel Magiërs, Astrologen of Bezweerders genoemd en Wijzen is Magio uit het Grieks
vertaald.
Men ging er toen van uit dat er een samenhang was tussen gebeurtenissen op aarde
en de loop der hemellichamen. De dwaalsterren (in tegenstelling tot de vaste
sterren), later planeten genoemd, speelden daarbij een belangrijke rol.
Waarom voorspelden de Wijzen de geboorte van een koning der Joden?
Ongeveer 600 v. Chr. voerde koning Nebukadnezer een groot deel van de Joodse
bevolking in ballingschap mee naar Babylon, na zijn verovering van Palestina.
Daaronder waren ook Daniël en andere wijze mannen die de Joodse geschriften
goed kenden. Deze zullen zeker met de plaatselijke Wijzen over de te verwachten
Koning der Joden gesproken hebben. Dus de Wijzen uit het Oosten konden hiervan
zeker op de hoogte zijn.
De Ster van Bethlehem
Wat zagen de Wijzen in het Oosten aan de hemel dat zij besloten richting Jeruzalem
te gaan? Thans met onze astronomische kennis en ook met computers zijn we in
staat om bijzondere hemelverschijnselen exact te berekenen en te voorspellen, ook
die reeds lang geleden plaats gevonden hebben. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden.
Een verduistering of een komeet. Een zons- of maansverduistering kan het niet
geweest zijn want die duurt maar enkele uren. De komeet van Halley (die in een

ellipsbaan om de zon beweegt) kan het ook niet geweest zijn want die verscheen in
12 v. Chr. in de nabijheid van de aarde.
Een supernova. Aan het eind van het leven van een ster zal deze, als de brandstof in
de kern op is, ineenstorten en dan exploderen omdat de brandstof van de schil in
één keer verbrandt. Bij onze ster, de Zon, duurt dit gelukkig nog zo’n 4 miljard jaar.
Hoe zwaarder de ster, hoe groter de explosie. Dit is dan aan de hemel te zien als een
heel helder licht die zelfs overdag te zien is. Een beroemde supernova was die in het
jaar 1054 die in Chinese kronieken opgetekend is. Op de plek van deze supernova
bevindt zich nu een restant van de explosie, de beroemde Krabnevel.
Een supernova kan het niet geweest zijn want dan was deze wel beschreven en zou
thans ook een restant te zien moeten zijn.
De meest aannemelijke verklaring. Samenstanden (conjuncties) van planeten uit
vroeger tijden kunnen we nu met gebruik van de computer zeer nauwkeurig
berekenen. De Wijzen waren priester-astrologen die in opdracht van hun vorst de
hemel bestudeerden. Zij volgden de zon, maan en ‘dwaalsterren’ , zoals zij de vijf
toen bekende planeten noemden, ten opzichte van de vaste sterren. Aan de plaats
en stand van de planeten meenden zij komende gebeurtenissen te kunnen afleiden.
Op 14 september in het jaar 3 v. Chr. komt Jupiter in een samenstand met de ster
Regulus in de Leeuw. Deze ster Regulus werd geassocieerd met het koningsschap
en wordt ook wel de Koningsster genoemd. Dit zou voor de Wijzen al een teken
geweest kunnen zijn dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Maar iets veel
spectaculairder volgde nog: op 17 juni in het jaar 2 v. Chr. overlapten Jupiter en
Venus elkaar aan de hemel, dus dit leek één grote heldere ster, op slechts 7 graden
afstand van de Koningsster. Hieruit moeten de Wijzen de conclusie getrokken
hebben dat er een bijzondere koning geboren moest zijn en besloten ze naar
Jeruzalem af te reizen.
Wanneer vond nu de geboorte plaats?
De Wijzen komen na een lange reis in Jeruzalem aan en na een audiëntie bij Koning
Herodes, waarbij ze vertelden over het Koningskind en over de hulde en geschenken
die ze hem wilden brengen, gaan ze door naar Bethlehem. Zij zagen Jupiter toen
tijdens de avond in het zuid-zuidwesten aan de hemel, vanuit Jeruzalem ongeveer de
richting naar Bethlehem. Echter we weten dat Jozef en Maria na de ‘reinigingstijd’
van Maria van minstens 40 dagen met het kind ook naar de tempel in Jeruzalem zijn
gegaan. Dit moet plaatsgevonden hebben voordat de Wijzen daar waren, anders had
Herodes van het kind geweten en zeker direct maatregelen genomen.
Algemeen wordt daarom nu aangenomen dat April in het jaar 2 v. Chr. het meest
aannemelijk is voor de geboorte van Jezus.
George Vleeming

