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Dr. Johan TEMMERMAN

Inhoud

Vanuit de kerkenraad
We wensen aan allen een gezegend 2012. Dat lief en leed in ba-
lans moge zijn, zodat we op de vaste grond van het vertrouwen
verder mogen gaan op de weg van Gods Koninkrijk. Dat wij ons
geloof ongeschonden mogen bewaren en met elkaar mogen de-
len. Dat is onze wens voor het komende jaar.

Tijdens de kerkenraadsvergadering in december werden de
lopende zaken besproken, zoals de bijeenkomsten van Kerst
(feest, dienst en concert). Deze zijn ondertussen achter de
rug. We keken ook vooruit. Dit jaar willen we op zondag 15 ja-
nuari aandacht besteden aan de doop van Jezus in de Jordaan.
Op deze zondag begint de tweede periode van het liturgische
jaar, precies zeven weken na het begin van de Advent. Deze
tweede periode loopt tot het begin van de Lijdenstijd. De
doop van Jezus markeert het begin van de verkondiging van
Gods Koninkrijk op aarde. Het is een blijde gebeurtenis.
Daarom achtte de kerkenraad het gepast om na afloop in het
PCC de nieuwjaarsreceptie te laten doorgaan. Samen met Pasen
is de doop van Jezus van het grootste liturgische belang. Net
zoals begin (Advent) en einde (Pinksteren) van de kerkelijke
liturgie met elkaar overeenstemmen – de komst en de versprei-
ding van Gods Geest op aarde – hebben de doop van Jezus en
Pasen eenzelfde basis: wedergeboorte in dit leven en opstan-
ding uit de dood. Noteer alvast zondag 15 januari.

Verder nam de kerkenraad zich voor om het komende jaar na te
denken en te overleggen over de organisatorische structuur
van onze gemeente. We zullen in de komende jaren een aantal
posities moeten invullen. We denken aan hulppredikant, koster
en penningmeester. Uitermate bekwame en dienstbare men-
sen, zoals de vorige hulppredikant en de huidige koster/
penningmeester, zijn eigenlijk onvervangbaar. Ik weet dat het
spreekwoord het anders zegt, maar toch. Uiteindelijk zullen we
rekening moeten houden met de veranderingen die onstuitbaar
doorheen de tijd op ons afkomen. Onze troost is dat Gods
woord en belofte onwankelbaar overeind blijft. Om dit woord is
het ons uiteindelijk te doen.

Ik geloof alvast dat de toekomst van Gods volk in zijn hand
rust. Aan ons om dit te aanvaarden en er naar best vermogen
dienstbaar aan te zijn, zodat zijn toekomst ook de onze wordt.
Zoek eerst het Koninkrijk en al het overige zal je gegeven wor-
den. Met deze woorden van Jezus gaan we een nieuw kalen-
derjaar in. De kerkenraad is alvast gemotiveerd en hoopt de ge-
meenschap uit te bouwen tot een ankerplaats van geestelijke
verdieping en Godsvertrouwen.

Aan ons komt dankbaarheid toe, voor het ware licht waarin wij
mogen wandelen.
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Terugblik

We kwamen in de aanloop van de Kerstperiode samen om met de senioren feest te vieren. Het was
weerom een heel gezellige namiddag met mooie liederen en een boodschap. Het allerbelangrijkste
is ontmoeting en elkaar, met de kerstlichtjes op de achtergrond, bemoedigen en ondersteunen.
Ik dank de bezielers van het seniorenfeest (Mini, Rita en Janny), de praktische handen (Marleen,
Lorraine en Erika), Ko voor de muziek en natuurlijk Arnold voor al de rest.

Op zaterdag 17
december moch-
ten we een
uiterst geslaagd
Kerstconcert
meemaken. Het
vocaal ensemble
Mandriale bracht
kerstliederen
van alle eeuwen
en stijlen. Op-
merkelijk was
dat deze acht
zangers bij elke
stijl de juiste
benadering trof-
fen. Er was veel
afwisseling in
het repertoire,
mooie gekende
en ongekende

liederen en vooral – wat niet vaak voorkomt bij concerten – humor. Deze vrolijke noot zo af en toe,
was de kers op de taart. Het vocaal ensemble Mandriale is een aanrader om naar te gaan luisteren.
Dit concert had tevens iets verkondigends, want de boodschap kwam in verschillende toonaarden
aan bod. We waren verheugd om een ruim bezoekersaantal te mogen verwelkomen.

Terugblik naar Kerst
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Terugblik

De Kerstdienst bevatte ook dit jaar de traditionele elementen en werd opgeluisterd door het
blazersensemble Mattias. Met de kinderkerk in volle glorie, de gekende liederen en de vertrouwde
lezingen, is Kerst een vast punt tijdens het liturgische jaar.

Ook is hier is een dankwoordje op zijn plaats voor de leiding van de kinderkerk en in het bijzonder
Jean-Marie Bytebier voor het prachtige decor. De blazers zijn bedankt voor de gewaardeerde mede-
werking, opnieuw de organist en (vervang)koster Daniël.
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Vooruitblik

Preekteksten

 

Zondag 8 januari:
Jes 60 : 1 – 6  en  Mat. 2 : 1 – 12

Zondag 15 januari:
Jes 62 : 1 – 5  en  Mat 3 : 13 – 17

Zondag 22 januari:
1 Sam 3 : 1 – 10  en Mc. 1 : 14 – 20

Zondag 29 januari:
Deut 18 : 15 – 20  en  Mc. 1 : 21 - 28

Doop van Jezus
Op zondag 15 januari vieren we de doop van Jezus in de
Jordaan. We besteden dit jaar extra aandacht aan deze gebeur-
tenis. Niet in het minst omdat met dit feest de tweede periode
van zeven weken in de liturgische kalender aanvangt. Met de
doop begon de verkondiging van Gods Koninkrijk. Men spreekt
ook over het openbare leven van Jezus. Deze gebeurtenis werd
in de vroege kerk omstandig gevierd en dit is nog steeds zo in
het Koptische christendom.

Het is bijzonder interessant als we beseffen dat wat met de
doop begint rechtstreeks is verbonden met Pasen. Zo komt de
rode draad van de verkondiging van Gods Koninkrijk aan de op-
pervlakte, namelijk wedergeboorte of het bewustzijn dat wat
God geeft een nieuw leven inhoudt. Dit nieuwe leven zal het onderwerp zijn van de dienst op 15
januari.

Zoals reeds eerder aangekondigd zullen we deze viering in het PCC afronden met de nieuwjaars-
receptie. U bent dus allen van harte uitgenodigd.
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Vooruitblik
 

Donderdag 19 januari
in het PCC om 19u30

Erik Satie, zonderling of genie?
door Rudy de Sutter

Rudy de Sutter is pianist, componist en plastisch kunstenaar. Hij zal ons inleiden in het leven
en het werk van Erik Satie (1866–1925), de ietwat schuwe zonderlinge figuur met geniale
trekjes of zoals Maurice Ravel hem omschreef: ‘De geniale dilettant’. Erik Satie haalde de
Franse muziek uit de ban van de dominante Wagner en creëerde een eigen muzikale taal en
identiteit. Dhr. de Sutter zal met muzikale omlijsting deze boeiende figuur belichten.

Bijbel aan huis
Het Onze Vader, achtergrond en betekenis

We zetten onze exploratie door de eer-
ste eeuwen van het Christendom verder.
Deze maand buigen we ons over het ge-
bed des Heren. Het Onze Vader werd al
heel vroeg in de traditie samen gebeden.
We vinden de tekst niet alleen in de
evangeliën, maar bijvoorbeeld ook in de
Didache (de vroegchristelijke tekst uit
het einde van de eerste eeuw). We zul-
len niet alleen de vorm maar ook de in-
houd voor het voetlicht brengen.

Als we nauwkeurig de woorden analyse-
ren, blijken toch een aantal problemen aan de orde te komen. Bijvoorbeeld de bede: Leid ons
niet in verzoeking. Hoe dacht men in de eerste eeuw daarover? Brengt God de mens in verzoe-
king? En hoe dan?

We hopen met elkaar te spreken over dit essentiële gebed. Iedereen die zich wil verdiepen in de
christelijke traditie en spiritualiteit is dus van harte uitgenodigd. We komen samen op vrijdag 27
januari.
............................................................................................................................
Opgelet: het adres van de namiddagbijeenkomst is veranderd!

Vrijdag 27 januari
om 14u30 bij Marleen Vandevijvere, Keizer Karelstraat 195 (PCC, vierde verdieping) te Gent
om 19u30 bij Ann en Francis, Keistraat 173 te De Pinte
............................................................................................................................
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Vooruitblik

Gebedsweek voor de eenheid
Op zondag 22 januari gaat de traditionele oecumenische gebedsdienst voor de eenheid onder alle
christen opnieuw door. De plaats is de crypte van St. Baafs. Gastvrouw is het Interkerkelijk beraad
(IKB). Deze viering vangt aan om 17:00

Ook de interreligieuze werkgroep uit Gent neemt een initiatief. Hieronder de aankondiging.
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Pastoraat en personalia

Ds. Johan TEMMERMAN is steeds bereikbaar op
het vaste nummer (09/223.55.26) op vrijdag-
voormiddag (tussen 8u en 12u).

Voor dringend contact kan je steeds het
GSM-nummer gebruiken: 0498/54.46.60.

Mevr. Mariette De Keyzer-Matton kreeg de voorbije maand af te rekenen met de gevolgen
van een pijnlijke val. Ze werd voor herstel en onderzoek opgenomen in het St. Jozef-
ziekenhuis te Gentbrugge. We bidden haar rust en doorzetting toe.

Ook mevr. Greta van Belle-De Jonge verbleef de voorbije maand meer in het ziekenhuis dan
thuis. Nu is ze in Jan Palfijn in goede handen, maar toch
is het verre van aangenaam om in deze periode van het
jaar met tegenslag te maken te hebben. Ook haar bidden
we de nodige volharding toe. Daarbij werd mevr. van
Belle geconfronteerd met het overlijden van haar zus
Bertha De Jonge, die sinds kort in RVT Josephine
Charlotte te Merelbeke verbleef. Ze overleed op 11 de-
cember in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst vond
plaats in de Rabotkerk.

Mevr. Rosa Smeesters heeft eveneens met ziekte te ma-
ken gehad, flebitis en bronchitis. We wensen ook haar
voldoende vertrouwen toe, zodat de zekerheid van onze
bestemming kan groeien.

 

Verhuis
Dhr. en mevr. Wim en Ina Pesch-Beije zijn ver-
huisd. Hun nieuwe adres is: Groenvinkstraat 2 bus
38 te 9041 Oostakker. Het telefoonnummer en
emailadres zijn onveranderd gebleven.

Ook mevr. Marleen Vandevijvere is van woonst ge-
wisseld. Ze heeft de oude vertrouwde Martelaarslaan ingeruild voor de eveneens vertrouwde Kei-
zer Karelstraat. Marleen woont nu op de vierde verdieping van het PCC. Haar nieuwe adres luidt:
Keizer Karelstraat 195 te Gent. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven.
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Diaconie

Een warmere kerst…

Eén klein kind
in een wereld vol duisternis,
één verlosser, zo lang verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is,
Vredeskind in de nacht.

Beste mensen van de protestantse kerk Brabantdam,

Ook wij, Welzijnsschakel De Helpende Hand, willen een klein handje zijn dat wijst waar de
hemel is. Gedragen door jullie liefde. We willen jullie hartelijk danken voor de voedsel-
inzameling en de giften die ons werk mede mogelijk gemaakt hebben in 2011.

Op dit ogenblik helpen we 12 kansarme gezinnen in Zwijnaarde en St. Denijs-Westrem met
maandelijkse voedselpakketten, materiële en sociale ondersteuning. We willen voor hen op-
komen en met hen op weg gaan om hun leven nieuwe kansen te geven, licht en warmte.
Het voorbije jaar hebben we iets méér dan 150 voedselpakketten verdeeld met een gemid-
delde
waarde van 25 euro.

Wilt u meebidden dat ons werk verder mag groeien en gedragen worden door steeds méér
mensen die Gods verlangen naar gerechtigheid mogen delen ?

Johan Schelstraete,
bezieler van vzw De Helpende Hand.

 

 



11Kerkbrief januari 2012

Ketters in de middeleeuwen :
Wie zijn ze ?  (1)
Marijke Schaefer schreef onlangs een reeks artikelen over de waldenzen, een ketterse
stroming die zich in de 12de/13de eeuw vooral in de Alpen schuilhield.  Het toeval wil,
dat ik zelf wat opzoekingswerk deed rond - meer algemeen - de ketters in de middel-
eeuwen. De neerslag hiervan kunnen jullie in dit en de komende nummers van de
Kerkbrief lezen.

Reeks

Een stap terug in de tijd
Ketters zijn niet plotseling in de mid-
deleeuwen uit het niets opgedoken.
Laten we hen daarom even situeren en
een stap terugdoen in de tijd.  van
Dale omschrijft de ketter als degene
die lid is van een godsdienstige ge-
meenschap, die standpunten voor-
staat, die afwijken van de als rechtzin-
nig erkende (orthodoxe) leer van die
gemeenschap.
Ketterij, heresie, dwaalleer kan dus
maar ontstaan als er een duidelijk om-
schreven leer is waaraan men veronder-
steld is, zich te houden.

In het West-Romeinse Rijk kan men het
begin van een dergelijke (christelijke)
leer situeren in 140 na Christus.  Rome
was op dat moment een belangrijk cen-
trum, veel geleerden/filosofen vestig-
den zich vroeg of laat vanuit het mid-
dellandse zeegebied in deze stad. Ver-
schillende visies omtrent wat er zich
rond het jaar 30 in Jeruzalem voltrokken had,
leefden er aanvankelijk dan ook naast elkaar.

Onder de verschillende leermeesters die rond
140 in Rome leefden en werkten was ene
Justinus (De Martelaar genoemd nadat hij in 165
voor zijn geloof onthoofd werd), die zich als de
verkondiger van de ware christelijke leer op-
wierp en de nood aan een eenheidsleer beklem-
toonde.  Bisschop Ireneus van Lyon (circa 140
circa 202) zal op zijn geschriften steunen om
een eigen lijvig werk Tegen de ketterijen op te
stellen, waarin hij de lijnen van het ware geloof
verder uitwerkt.

In de loop der volgende eeuwen zal het ortho-
doxe geloof verder uitgewerkt worden: verschil-

lende concilies die vanaf de 4de eeuw gehou-
den werden (Nicea, Constantinopel...) en de zo-
genaamde kerkvaders (zoals Augustinus) zullen
in discussies en geschriften het christelijke ge-
loof steeds nauwkeuriger omschrijven en onom-
stotelijke interpretaties in dogma’s vastleggen.
Naast deze orthodoxe leer zullen echter andere
visies blijven bestaan of ontstaan, die met wis-
selende hevigheid door de officiële kerk bestre-
den zullen worden.

De arianisten, volgelingen van de priester Arius
(256-336) in Alexandrië. Hij leerde dat alleen de
Vader werkelijk God is en dat Christus hem on-
dergeschikt is. Deze opvatting, die diametraal
stond tegenover het geloof in de drie-enige
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God, is het onderwerp van verschillende
concilies en van heftige discussies geweest
en heeft tot achtervolgingen geleid. Arius
zelf werd in het begin van de 4de eeuw
geëxcommuniceerd omwille van zijn over-
tuigingen.

De manicheeërs, volgelingen van Mani
(circa 210-276), van Perzische afkomst, op-
gegroeid in een milieu van joodse christe-
nen, die een tegenstelling verdedigde tus-
sen licht en donker, God en materie. De
daarop gebaseerde leer kende in de 4de
eeuw haar hoogtepunt.  Augustinus was
één van hen, voor hij de orthodoxe leer
aanhing. De beweging zal een nieuw leven
kennen in het paulicianisme en de
bogomielen en later bij de katharen.

De paulicianen ontstonden in Armenië in de 7de
eeuw. Zij steunden uitsluitend op de brieven
van Paulus en de evangeliën. Het is een veeleer
gnostische stroming, die het dualisme tussen
geest en stof benadrukt. De oorsprong is ondui-
delijk, maar hun ideeën liggen aan de basis van
de bogomielen in Bulgarije.

De bogomielen (10de eeuw) waren de volgelin-
gen van priester Bogomiel (hij die door God be-
mind wordt). Ook zij stonden voor een dualis-
tisch wereldbeeld, waarin de geschapen mater-
iele wereld slecht is en de geestelijke godde-
lijke wereld goed.  Zij zien Sataniël (Satan) als
schepper van de wereld, een opvatting die ook
bij de katharen terug te vinden is. Zij verwier-
pen meerdere opvattingen van de officiële kerk,
zoals de goddelijkheid van Jezus en diens verrij-
zenis, de liturgie, de sacramenten, de kerkelijke
hiërarchie, de verering van Maria. Zij hadden
een ascetische levensstijl, met onder andere
seksuele onthouding en vegetarisme.

Afwijkende geloofsovertuigingen hebben veelal
tot veroordeling, vervolgingen en wreedheden
geleid. Theodosius I de Grote die in 380 het
christendom als godsdienst oplegt in het Oost-
Romeinse Rijk verklaart in het edict, dat dit be-
krachtigt, te willen “dat alle volken zich beke-
ren tot het trinitaire christendom; zij die dit
voorschrift volgen moeten de naam van katho-
lieke christenen aannemen, de overige (christe-
nen) moeten de schande van een ketterse leer
volgen.”

Men neemt aan dat reeds in 365 een eerste ket-
ter in Spanje verbrand werd. Veel kerken van de
arianisten werden, zij het meestal op grond van
lokale vervolgingen, vernield. Het verbergen van

 

geschriften zoals van die die in Nag Hammadi
teruggevonden werden wijst ook op onver-
draagzaamheid en veroordeling.

Afwijkende opvattingen konden echter soms
ook naast de officiële geloofsovertuiging voort-
bestaan, zoals in Ravenna, waar de arianisten-
kerk naast andere kerken kon bestaan, of de
bogomielen, die op een bepaald moment als
staatsgodsdienst in Bulgarije erkend werden.
Geen van die afwijkende stromingen tot dan
toe kende zoveel wreedheden als die, die de
ketters in de middeleeuwen ten deel zouden
vallen. Wat was het geloof dat zoveel repressie
opriep?

Laten we daarom volgende keer dieper ingaan
op het geloof van (voornamelijk) de katharen en
de waldenzen.
_____________________________________________
Louise HANAPPE

Reeks
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Teksten voor de
Kerkbrief
Teksten voor de Kerkbrief graag uiterlijk
vrijdagavond 20 januari a.s. naar
volgende beide adressen:

bea.baetens@telenet.be
temmerman.j@skynet.be

Oproep : oud schoolmateriaal gevraagd
Beste Brabantdamgemeente,

Graag zou ik me even voorstellen. Ik ben Maaike Rotty, de dochter van Evie.
Ik studeer in het volwassenonderwijs om animator-begeleider voor bejaar-
den te worden. Ik loop nu stage in het rusthuis Vincenthof te Oostakker, bij
een leefgroep waarin er personen met dementie wonen. Ook werk ik daar
mijn project uit voor mijn eindwerk. Hiervoor zou ik graag jullie hulp inroe-
pen.

Ik ben namelijk op zoek naar materiaal om een project rond het
huis(houden) en de school van vroeger uit te werken. Het gaat dan vooral
over schoolmateriaal uit de jaren ’30 tot ’50 en materiaal uit het huishou-
den van de jaren ’30 tot ’70 om herinneringen op te halen aan vroeger.
Deze materialen kunnen heel waardevol zijn voor deze personen om mooie
en plezierige momenten weer op te rakelen. Heeft u dus materiaal liggen
dat u niet meer gebruikt en wil weggeven, dan is dit zeker welkom. De be-
woners van mijn afdeling en het personeel zullen u zeer dankbaar zijn voor
uw giften.
Voorbeelden van materiaal uit de school van toen: leesplankjes, oude schoolschriften, schoolboe-
ken, klasfoto’s, handwerkjes, beloningsmedailles, een catechismus, poeziëalbums, een boeken-
tas, leesboeken, een schooluniform, geschiedenisplaten, een inktpot, oud speelgoed zoals : een
klepper, bikkels, hoepels, schaatsen, een tol, rolschaatsen...
Voorbeelden van materiaal uit het huishouden van vroeger : stuk zeep zoals Sunlight, een was-
bord, zilverpoets, mattenklopper, kachelglans, oude naaimachine, oud scheerapparaat, kledij uit
die tijd, een oude koffiemolen, huishoudboeken, een waskom en waskan, blikken dozen van
etenswaren…

Alvast heel erg bedankt voor de hulp!
Maaike

 

Oproep



14   Kerkbrief januari 2012

 

Publiciteit in de Kerkbrief
We kunnen ruimte beschikbaar stellen naar keuze:
• 1 hele bladzijde A4 voor 170 euro per jaar
• 1 halve bladzijde of A5 voor 85 euro per jaar
• 1 kwart bladzijde of A6 voor 45 euro per jaar
• 1 achtste bladzijde of A7 voor 25 euro per jaar

Teksten en plaatjes kunnen opgestuurd worden naar het e-mailadres van eindredactrice Bea Baetens:
bea.baetens@telenet.be

Verdere uitleg desgewenst bij ondergetekende met wie ook de betaling wordt geregeld.

Arnold De Jonge (09/221.53.77)

Prijzen Kerkmozaïek
• Individueel abonnement: 15,00 €
• Groepsabonnement: 12,50 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
• Steunabonnement: 20,00 €

Storten kan op rekeningnummer van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Brogniezstraat 44,
1070 Brussel.

IBAN BE29 0680 7158 0064
BIC GKCCBEBB

Januari 2012
. Ontmoeting, als leidraad voor interreligieuze dialoog (ds. Marc Loos)
. Eén wijnstok, vele ranken (ds. Ernst Veen)

Een nieuw jaar: 2012. We gingen de grens van het jaar over om in deze Kerkmozaïek over de gren-
zen van onze kerk te kijken. De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen van 18 tot 25 ja-
nuari brengt ons in het breder verband van de oecumene. Een grens verder en we bevinden ons in
de interlevensbeschouwelijke dialoog waarover Marc Loos schrijft: “Jy moet van twee kante kom
om mekaar te ontmoet”.

Voor we het hebben over eenheid, toch nog even kijken naar de wortels. Danny Rouges vraagt aan-
dacht voor de Dag van het Jodendom op 17 januari, want Heiligheid zit altijd in de dialoog. Verschil
mag er wezen maar de overeenkomsten opzoeken moet.” Over wortels gesproken: hoe zit dat nu
ook al weer met de wijnstok en de ranken? Ernst Veen peinst naar aanleiding van de oecumenische
bidweek over het begrip eenheid.

Grenzen over, maar liefst niet zonder wetteloosheid. In het schriftwerk belicht Leen Bosgra de ach-
terkant van de wet. En dan is de stap naar de 10 geboden geen grote. De komende maanden beste-
den enkele emiriti-predikanten aandacht aan de decaloog. Martin Beukenhorst begint met het eer-
ste. Dit is minder evident dan je zou vermoeden: want wat is het eerste? ‘De manier waarop je
telt, vertelt hoe je over God denkt’.

Verder in deze editie leest u een interview met predikantenechtpaar Neels-Los die de grens van
Nederland overstaken om in Antwerpen te komen werken.

Namens de redactie,
Ds. Edwin Delen
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Ter overdenking

Sicut erat in
principio?

Er is niets nieuws onder de zon, dat schreef Prediker al enkele eeuwen voor wij
op deze aardbol meedraaien. Hooggeleerde heren en deskundigen hebben de
mond vol over de huidige toestand in de wereld. Voor de eenvoudige sterveling
wordt hoe langer hoe duidelijker dat – zelfs in eigen land – besturen weldra on-
mogelijk wordt. Hoe komt dat? Misschien moeten we hier even terug in de tijd.
De geschiedenis heeft ons veel te leren. Maar wat baten kaars en bril als de uil
niet zien wil?

Is de hoofd(erf)zonde van de mens niet zijn hovaardigheid. De mens kan véél,
dat is waar. De wetenschap en techniek verwonderen ons telkens weer. De mo-
derne mens denkt zelfs weldra te kunnen beschikken over leven en dood. De
God van de gelovigen wordt verbannen als pottenkijker; gerangschikt als mytho-
logisch wezen.

Het is niet toevallig dat er nu een charme-offensief op gang komt. Het grote
Amerika én het grote Europa broederlijk hand in hand, wat zal de wereld daar
naar opkijken. Het verenigd Europa naar het voorbeeld van het toonaangevende
Amerika. Deze supermarkt zou wel eens een nachtmerrie kunnen worden. Ne-
men we als voorbeeld het grote Sovjetrijk. Een creatie van de almachtige mens
die zijn Schepper verbannen heeft. Een grotere puinhoop is nooit eerder gezien.
De dictaturen van alle tijden en plaatsen hebben het ons al voorgedaan.
Heeft de christen een andere kijk op dit tijdsgebeuren?

De psalmdichter geeft antwoord in Psalm 2:

“Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de Heer en zijn Gezalfde.”

___________________________________________________________________
Daniël VAN STEENKISTE
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Wie was Gaspard de Coligny

Mijn school

Volgens zijn indrukwekkend standbeeld in Parijs wordt Gaspard de Coligny in 1517
in Châtillon-sur-Loing (Frankrijk) geboren. Andere bronnen vermelden 1516 of 1519
als geboortedatum. Gaspard komt uit een adellijke familie en hij studeert lette-
ren, maar die studie wordt voortijdig stoptgezet wanneer hij in het leger gaat. Hij
wordt admiraal in 1552. Hij is streng voor zijn soldaten, maar rechtvaardig.

Het Spanjaardenkasteel, ingericht in de voormalige Sint-Baafsabdij.
Daar leert hij, door een bijbel die hij van zijn broer cadeau had gekregen, God be-
ter kennen. Hij hoort over Maarten Luther en wil die geloofsleer ook aanhangen
en hij correspondeert ook met Johannes Calvijn.

Nadat er een losprijs voor hem is betaald, kan hij terugkeren naar huis, waarna hij uit het leger ont-
slag neemt. Van dan af strijdt hij voor de rechten van de Franse protestanten, de Hugenoten. In die
tijd is dat is een riskante zaak, want de Hugenoten worden vervolgd om hun geloof.

Na de dood van Frans II op 16-jarige leeftijd in 1560, wordt Karel IX koning, maar vermits die pas 10
jaar oud is, treedt de koningin-moeder Catharina de Medici op als regentes. Zij was een listige en
sluwe vrouw, die op godsdienstig gebied eerder onverschillig genoemd kan worden, hoewel haar
omgang met de Florentijnse astroloog Cosimo Ruggieri veeleer haar bijgelovigheid bewijst. Zij
stelde zich ten doel de macht van het koningshuis Valois te handhaven door systematisch de beide
politiek-godsdienstige fracties (katholieken onder de Guises en Hugenoten onder de de Coligny’s)
tegen elkaar uit te spelen. Eerst lijkt de situatie voor de Hugenoten te verbeteren. De Coligny
vraagt om godsdienstvrijheid en Catharina geeft in eerste instantie toe. Toch wordt er weer een
aanval opgezet tegen de Hugenoten, op 14 plaatsen tegelijk, en wel tijdens de kerkdiensten!
Lodewijk I, Prins van Bourbon-Condé is op dat tijdstip de leider van de Hugenoten en na diens dood
neemt de Coligny het leiderschap over.
Op een dag wordt de Coligny gewond in de strijd om de godsdienstvrijheid, maar hij geneest.

In 1572 gaat hij, ondanks vele waarschuwingen, naar een bruiloft in Parijs. Catharina de Medici laat
met behulp van Hendrik de Guise op 22 augustus 1572 een aanslag uitvoeren op de Coligny. Hij
wordt getroffen door een kogel, maar is niet dodelijk gewond. Maar kort daarop, op 24 augustus
1572, wordt hij met vele andere Hugenoten vermoord. Die nacht staat bekend als de
Bartholomeüsnacht.

Gaspard de Coligny had alles, zelfs zijn leven, over voor zijn geloof in Jezus. We mogen hem dus een
geloofsheld noemen.

Net zoals Gaspard de Coligny in de 16e eeuw in Gent Gods Woord leerde kennen, zo kunnen ook de
kinderen vandaag op onze school dat Woord ontdekken. Daarom werd deze School met de bijbel in
1934 opgericht en genoemd naar deze man.
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Aankondigingen

 

Jarigen

Activiteitenrooster

Ada Wynsouw-De Jong 02 januari
Tine Verbrugghe 06 januari
Camille Van den Boer 09 januari
Jeanine Hoste-Larno 09 januari
Roel Wauters 10 januari
Jean-Paul Claessens 13 januari
Henk Aloy 18 januari
Marleen Vandevijvere 18 januari
Jacomina (Ina)Pesch-Beye 21 januari
Marije Wauters 22 januari
Sara De Jonge-Blommaert 25 januari
Wim Jeddens 28 januari
Wilma Bier 30 januari
Quinten Furquim D’Almeida 30 januari

Beatrice Smetryns-Baetens 02 februari
Angèle De Greve 04 februari
Josine De Vloed-Nathon 04 februari
Margaretha van Belle-De Jonge 06 februari

 

Woensdag 11 januari 14.00 u Rondom Sarah: Gemeenschapsdansen in St.Pauluskring
19.30 u Kerkenraadsvergadering bij Mini

Zondag 15 januari 11.00 u Nieuwjaarsreceptie in PCC
15.00 u Jubileumfeest 40 jaar Leprazending in  Brussel

Maandag 16 januari 17.30 u Redactieraad Kerkbrief

Woensdag 18 januari 14.00 u Rondom Sarah: optreden in de Zonnebloem in Zwijnaarde

Donderdag 19 januari 19.30 u Avondcontact :
Erik Satie, zonderling of genie? Rudy de Sutter

Zondag 22 januari 17.00u Oecumenische Gebedsviering in de Crypte van de
Sint Baafskathedraal

Woensdag 25 januari 14.00 u Rondom Sarah: Gemeenschapsdansen in St.Pauluskring

Vrijdag 27 januari 14.30 u Bijbel aan Huis bij Marleen
19.30 u Bijbel aan Huis bij Ann en Francis

Zaterdag 28 januari 17.00 u Catechese in de Consistorie
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Meditatie

God dromen
Jakob stond ’s morgens vroeg op, nam de steen die hij als hoofdkussen had gebruikt,
zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.  (Gen 28:18)

Toen Jakob op
weg was naar
zijn grootvader
langs moeders
kant, Laban,
bracht hij de
nacht door op
een rustige
plek. Hij
droomde van
een ladder
waarvan de top
de hemel raakte
en waarlangs
engelen om-
hoog en omlaag
klommen. Hij
ontving de be-
lofte van een
talrijk nage-
slacht. Deze

plaats is niets anders dan het huis van God, be-
sefte hij ’s ochtends, hier is de poort van de he-
mel. Hij noemde de plaats dan ook Bethel, dat
huis van God betekent.

In het Evangelie van Johannes treffen we de-
zelfde droom opnieuw aan. Deze keer als afslui-
ting van de passage over de doop van Jezus en
de roeping van de leerlingen die daarop volgt.
Johannes schrijft dat Jezus tot zijn leerlingen
zei: ‘van nu af zult u de hemel geopend zien en
de engelen van God opklimmen en neerdalen op
de Zoon des mensen’. (Joh 1 : 52)
Zo zegt Jezus aan zijn leerlingen dat zij als
Jakob zijn. Dit wil zeggen als Israël, want zo
werd Jakob later genoemd.
Jakob doopt de steen waarop zijn hoofd lag
toen hij droomde. Met deze handeling bevestigt
hij het inzicht waarmee hij wakker werd. Hij
maakt van de steen een gedenkteken om zich te
herinneren dat hij op deze plek het besef van
Gods aanwezigheid kreeg. Deze bevestiging is
precies wat Jezus aan zijn leerlingen meedeelt:
je zult ervaren dat God aanwezig is.
Dopen dus als bevestiging van een vernieuwd
bewustzijn. Na de droom is er iets essentieel
veranderd voor Jakob. Net zoals de leerlingen,

die getuigen waren van Jezus’ woorden en da-
den, een grondige wijziging van inzicht mee-
maakten.
De droom van Jakob en het optreden van Jezus
zijn een teken van Gods aanwezigheid. Ver-
derop in het Evangelie zalft een vrouw Jezus’
voeten en droogt ze met de haren. Ook dit is
een teken dat de vrouw Gods aanwezigheid in
Jezus herkent.
Door het getuigenis van Johannes de Doper, dat
Jezus niet met water doopt maar met de Hei-
lige Geest, onderstrepen de evangelisten dat
geloof een kwestie van bewustwording is. Ge-
doopt worden met de Geest maakt je tot een
gedenkteken van Gods aanwezigheid. Paulus en
Petrus schreven in hun brieven herhaaldelijk
dat God de leden van de gemeente tot
levende stenen had gemaakt, waarin God
woont.
Dit is een overgang van louter lichamelijk be-
staan naar geestelijk leven. Jezus openbaarde
dit geestelijke leven en ook de weg  om er te
geraken. Hij is de poort naar de hemel.

In Genesis staat meer te lezen over Jakob. Zijn
leven vertoonde ook na het besef van Gods aan-
wezigheid veel ups en downs. Zijn grootvader
draait hem een loer waardoor hij veertien jaar
voor hem werkt. Op zijn terugweg worstelt hij
nog steeds met God en mensen, maar hij over-
wint. Zo ontvangt hij een nieuwe naam: Israël,
wat strijder Gods betekent.
Jakob houdt het bewustzijn van Gods aanwe-
zigheid vast. Dit maakt van zijn leven nog geen
rimpelloos bestaan, maar het geeft hem een di-
mensie waarin hij alles kan plaatsen en overwin-
nen. We noemen dit de wedergeboorte.

In de eerste eeuwen was de doop rechtstreeks
verbonden met deze wedergeboorte. Met de
doop wordt de mens een gedenkteken van Gods
aanwezigheid. Deze aanwezigheid is de dimen-
sie waarin een gelovig leven zich afspeelt.
Over God dromen, het kan. Bij het ontwaken,
blijft het besef over dat God is. Dit bewustzijn
is als het heldere ochtendlicht.
____________________________________________
dr. Johan TEMMERMAN.

 

Jacobs ladder door Chagall
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Dienstenrooster
januari 2012

Zondag 8 januari om 10u.
voorganger Ds. J. Temmerman
ouderling/diaken Aletta Rambaut / Rita Martens
collectes kerkenwerk / diaconie
organist(e) Charles-Heni Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas Martine
koffie Mini / Martine

Zondag 15 januari om 10uDOOP VAN JEZUS en Nieuwjaarsreceptie
voorganger Ds. J. Temmerman
ouderling/diaken Mini Schipholt / Micheline Morel
collectes kerkenwerk / Grote Witte Tent
organist(e) Ko van Heest
kinderkerk en -oppas Janneke
koffie Christa / Dickje

Zondag 22 januari om 10 u.
voorganger Dhr. Daniël van Steenkiste
ouderling/diaken Dickje Parlevliet / Francis Van De Walle
collectes kerkenwerk / bloemen
organist(e) Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas Anne-France
koffie Evie / Francis

Zondag 29 januari om 10 u.
voorganger Ds. J. Temmerman
ouderling/diaken Daniel Van Steenkiste / Janny Muthert
collectes kerkenwerk/Leprazending
organist(e) Ko van Heest
kinderkerk en -oppas Etty
koffie Janny / Rita

 

Dienstenrooster
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Bijbelleesrooster

 

Januari 2012

zo. 1 Psalm 67 Gelukkig nieuwjaar gewenst
ma. 2 1 Korintiërs 1:1-17 (Van) wie ben jij?
di. 3 1 Korintiërs 1:18-31 Wat is wijsheid?
wo. 4 1 Korintiërs 2:1-16 Gods wijsheid
do. 5 1 Korintiërs 3:1-15 Groeien en laten groeien
vr. 6 1 Korintiërs 3:16-4:5 Beoordelingsvermogen
za. 7 1 Korintiërs 4:6-21 Geen persoonsverheerlijking
zo. 8 1 Korintiërs 5:1-13 Tucht over ontucht
ma. 9 1 Korintiërs 6:1-11 Christelijk recht
di. 10 1 Korintiërs 6:12-20 De ware tempeldienst
wo. 11 Psalm 66:1-9 Wereldwijde uitnodiging
do. 12 Psalm 66:10-20 Getuigenis
vr. 13 Johannes 1:19-34 Identiteitsbewijs
za. 14 Johannes 1:35-51 Herinnering aan de Jakobsladder
zo. 15 Johannes 2:1-11 Feestvreugde
ma. 16 1 Korintiërs 7:1-11 Zelfbeheersing
di. 17 1 Korintiërs 7:12-24 Trouw aan je roeping
wo. 18 1 Korintiërs 7:25-40 Hechtingsprobleem?
do. 19 1 Korintiërs 8:1-13 Christelijke vrijheid
vr. 20 1 Korintiërs 9:1-14 Leven van het evangelie
za. 21 1 Korintiërs 9:15-27 Vrij
zo. 22 Psalm 63 Lied van verlangen
ma. 23 Handelingen 8:4-25 Onbetaalbare gaven
di. 24 Handelingen 8:26-40 Leesles
wo. 25 Handelingen 9:1-19a Wordt vervolgd ...
do. 26 Handelingen 9:19b-31 Aansluiting
vr. 27 Deuteronomium 12:1-12 Grenzen
za. 28 Deuteronomium 12:13-28 Vlees en bloed
zo. 29 Deuteronomium 12:29–13:6 Hart en ziel
ma. 30 Deuteronomium 13:7-19 Dien alleen de HEER
di. 31 Deuteronomium 14:1-21 Heilig dieet


