Elkaar tot zegen zijn
Een nieuw jaar is begonnen. Een Zalig Nieuw Jaar. Natuurlijk weten wij wel
dat dit jaar niet alleen maar zalig en gelukkig zal zijn en dat het ons ook de
nodige tegenslagen, verdriet en zorgen zal brengen. Mede namens pastoor
Tjepkema wens ik u daarom hetgeen we lezen in het boek Numeri:
‘Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn
gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat
toewenden en vrede geven.’ Deze zegen is wel het allerbeste wat we elkaar
kunnen toewensen: ons leven, ons geluk geborgen bij Hem.
De zegenbede kan worden uitgesproken als geliefden voor het altaar elkaar
het ‘Jawoord’ geven en beloven elkaar te zullen waarderen al de dagen van
hun leven en vervolgens uitspreken zorg te dragen voor de kinderen die de
Lieve Heer hen wellicht toevertrouwt en hen op te voeden in het licht van het
Evangelie.
Op de eerste bladzijde van het scheppingsverhaal wordt al gesproken over de
liefde tussen man en vrouw. Hun liefde voor elkaar wordt met God in
verbinding gebracht. Kent u het bruiloftslied ‘Uit vuur en ijzer’? Het vertelt
dat de mens wordt geboren om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te
zijn, om mens voor een mens te zijn. Een mens wordt geboren om te leven in
lief en leed en daarom gaan mensen tot elkander. Het vuur smeedt mensen
samen om licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn en om alles en om niets
te zijn. Het lied brengt ons op poëtische wijze bij het ‘Jawoord’ van
gehuwden, het geheim van de oprechte en waarachtige liefde.
Onze nieuwe parochie Immanuel begroet dit nieuwe jaar een aantal jonge
mensen die te kennen hebben gegeven een kerkelijk huwelijk te willen sluiten.
Met vreugde hebben zij ons hiervan in kennis gesteld. Met even zoveel
vreugde maak ik dit nieuws bekend en tevens als een uitnodiging voor al die
geliefden die in de stilte van hun hart overwegen elkaar het ‘Jawoord’ te
willen geven. Weet dat jullie welkom zijn en kunnen rekenen op onze zorg en
aandacht. Want daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
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