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Neem de tijd om te denken…
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Het is het geheim van eeuwige jeugd.
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Het is de muziek van de ziel.
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Inhoud

Van de predikant
We zijn nog maar eens een nieuw jaar begonnen.

2013 is dan toch uit de startblokken geschoten, ondanks de vele aankondi-
gingen, dat 2012 het laatste jaar zou zijn. Nochtans lezen we in het boek
Handelingen dat Jezus zei: ‘Het komt u niet toe de tijden en gelegenhe-
den te kennen die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft’ (1:7). In
plaats van kennis over het tijdstip van het einde belooft Jezus aan zijn
leerlingen de Heilige Geest. De Geest is meer dan kalenderkennis en stelt
ons in staat, verder te kijken dan onze ogen toelaten. De Geest graaft en
legt het tijdloze, dat onder de tijd ligt bloot. Daarom is een jaarwisseling
geen liturgische aangelegenheid. In de kerk begon een nieuwe cyclus op
de eerste Advent. We vierden Kerst en beginnen deze maand aan de lezin-
gen over het openbare leven van Jezus. Dit begon met zijn doop in de
Jordaan en eindigt op Goede Vrijdag. De liturgische cyclus gebruikt deze
keer het Evangelie volgens Lucas. Je leest in deze kerkbrief over de achter-
gronden van deze tekst.

Verder kijken we terug op de activiteiten rond Kerst en zien ook vooruit. Ik
vestig de aandacht op het Argentinië-weekend dat op zaterdag 23 en
zondag 24 februari plaatsvindt. Er is dan gelegenheid om samen een spe-
cialiteit te degusteren en achtergronden over cultuur en natuur van Ar-
gentinië te vernemen. Deze formule werd al in het verleden beproefd. De
opbrengst zal naar Protestantse Solidariteit gaan.

Ook Avondcontact serveert deze maand een boeiend onderwerp. Op don-
derdag 24 januari zal Mieke Felix ons over de Katharen spreken. Deze
Zuid-Franse beweging kreeg tijdens de diepe Middeleeuwen een heuse
kruistocht te verduren. De tijd was blijkbaar nog niet rijp om de door hen
beoogde hervormingen van het christendom te vatten. Het onderwerp
sluit nauw aan bij de Bijbel aan huis. Ook daarover meer in deze kerkbrief.

We gaan het nieuwe jaar in met gevleugelde woorden van een onbekende
auteur.

Neem de tijd om te denken…
Het is de bron van kracht.

Neem de tijd om te spelen…
Het is het geheim van eeuwige jeugd.

Neem de tijd om te lachen…
Het is de muziek van de ziel.
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Rondom de erediensten

Preekteksten
Zondag 6 januari:
Jes. 60:1-6 en Mat.2:1-12

Zondag 13 januari:
Jes.40:1-11 en Luc. 3:15-22

Zondag 20 januari:
Jes. 62:1-5 en Joh. 2:1-11

Zondag 27 januari:
Jes. 61:1-9 en Luc.4:14-21

Achtergrond
De komende maanden lezen we uit het Evangelie vol-
gens Lucas. Deze tekst is het derde relaas over het leven
van Jezus in het Nieuwe Testament. Eerst had Marcus
een elementaire schets opgesteld. Iets later voegde
Mattheüs enkele essentiële passages in, zoals de Berg-
rede. Uiteindelijk maakte Lucas een versie die vooral was
bestemd voor Griekssprekende mensen, die niet ver-
trouwd waren met de Joodse traditie. Mattheüs had
immers Jezus naast Mozes geplaatst. Vandaar dat de
kern van zijn boodschap op een berg werd gegeven, net
zoals Mozes in de Sinaï op de berg Horeb de Wet had
ontvangen. Lucas, die enkele jaren met Paulus op
zendingstocht ging, begreep dat niet alle christenen ken-
nis hadden van de Hebreeuwse geschriften. Het is ook
algemeen aanvaard dat, naarmate de eerste eeuw vor-
derde, steeds meer niet-Joden tot de christelijke ge-
meente toetraden. Deze groeiende groep Grieks-Ro-
meinse burgers is het doelpubliek van Lucas. Hij schrijft
immers in zijn eerste regels dat het werk gericht is aan
de hooggeachte Theofilus. Veel is over deze man niet
geweten. Mogelijk stelde hij Lucas in staat om de tekst
te schrijven, door hem materiaal te bezorgen en hem de
mogelijkheid te geven rustig te schrijven. Allicht was

Theofilus – dit is een duidelijk hellenistische (Griekse)
naam – bij de christelijke gemeenschap betrokken ge-
raakt en wou hij precies weten wat er over Jezus te ken-
nen is.

Naast de culturele achtergrond van het Hellenisme, kan
men in het Lucasevangelie inhoudelijk verbanden met
de leer van Paulus aanduiden. Voor Paulus was met de
komst van Jezus een geheel nieuwe schepping tot stand
gekomen. De mensheid was verlost en de oude grenzen
tussen bijvoorbeeld Joden en Grieken, mannen en vrou-
wen of vrijen en slaven, waren weggenomen. Daarom
maakt ook Lucas er geen punt van om de specifiek Joodse
achtergronden van Jezus in de verf te zetten en daar-
door, zoals de eerdere evangeliën van Marcus en
Mattheüs, een grote spanning tussen Jezus en de
Farizeeën in het leven te roepen. Lucas is meer onbe-
vangen en heeft, zoals Paulus, oog voor het universele
karakter van Jezus’ woorden.

Dit maakt het Evangelie volgens Lucas een uiterst
boeiend geschrift.
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Terugblik

We mochten ons dit jaar weerom verheugen
in een erg smaakvolle aankleding van de
Avondmaalstafel tijdens de Advent. Ook het
kinderproject, met de vierzijdige lantaarn die
licht wierp op de profeten, mocht er wezen.
Ik dank voor de creatieve inzet van de betrok-
kenen.

Kerstconcert
Ook het kerstconcert mocht er zijn. Het ensemble La Chapelle Sauvage gaf een intens en sereen concert. Alles zat op
de juiste plaats. Onder de bezielende leiding van Karel De Wilde danste het jonge ensemble sierlijk door de orkest-
suites van J.Ph. Rameau. Er is hoop, als elf jeugdige muzikanten zich in uiterste concentratie overgeven aan harmo-
nie en schoonheid. Het applaus was warm en welgemeend. De dirigent bloosde er zowaar van. Ook konden we eens
te meer merken dat ons kerkgebouw uitermate geschikt is voor dergelijke concerten. Nergens anders zit je zo dicht
bij de muzikanten. Dit verhoogt de beleving. Dit concert geslaagd noemen is een eufemisme, want het was groots.

Advent
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Vooruitblik

Avondcontact
Wie zijn de katharen?
door Mieke Felix

Op laagdrempelige wijze zal de spreker ons inlei-
den in het leven en denken van de Zuid-Franse ge-
loofsgemeenschap die gekend is als Katharen.
Waren dit protestanten avant la lettre? Of echte
ketters, zoals hun naam suggereert?
Na haar studies aan het conservatorium te Antwerpen en de opleiding Kunstwetenschappen aan de universiteit
Gent, was Mieke Felix tien jaar artistiek directeur van het reizend gezelschap Theater Poëzien. Ze was en is nog
steeds actief in onderwijs en vorming, als lerares woord in instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en als docente
in het vormingswerk voor volwassenen (kunstgeschiedenis en mythologie).
Iedereen van harte welkom.
Inkom : 2 €
............................................................................................................................................................
Donderdag 24 januari om 19:30 in het PCC
..............................................................................................................................................................

Concert
Hermitage
Kleinkunst van eigen bodem

De Gentse kleinkunstgroep Hermitage trad enkele jaren geleden al eens op in de Brabantdamkerk. Sindsdien is er
veel gebeurd. De groep won de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival, bracht het goed ontvangen
debuutalbum Schaduwliefde uit en tekende in Nederland bij het impresariaat van Herman van Veen. Wat Hermi-
tage in 2013 van plan is, komen de heren zelf uit de doeken op hun Nieuwjaarsconcert, op 26 januari om 20:00 in
de Brabantdamkerk. Het pluche van de zitjes in de Vlaamse en Nederlandse theaters zal gespaard worden bij de
optredens van Hermitage, want als ze live bevestigen wat ze op plaat doen, ga je een avond lang op het puntje
van je stoel zitten aldus DaMusic over Schaduwliefde.

Hermitage is Divan (David Van den Hende) op zang, gitaar & piano, Carlo Vandenhende op cello, gitaar en zang
en Filip Verheecken op percussie, vibrafoon en zang. Meer info op www.hermitageweb.be
De groep brengt luisterliedjes en verenigt poëtische teksten met muzikaliteit. Een extra dimensie voor onze kerk
is dat de zanger en componist van de groep, David, de oudste zoon is van ons kerkenraadslid Rita. Nu moeten we
dus zeker komen zien. Er zijn kaarten in voorverkoop te verkrijgen voor 8 €. De opbrengst gaat naar de Gaspard
de Colignyschool, die in december het slachtoffer werd van inbraak.
.............................................................................................................................................................
Zaterdag 26 januari om 20:00 in het kerkgebouw
...............................................................................................................................................................
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Vooruitblik

Argentinië
Reisverslag met aangepaste maaltijd

Deze avond en middag staat in het teken van Argentinië. Je mag informatie over het land en zijn geschiedenis
verwachten. Dit wordt geïllustreerd met een authentiek beeldverslag van de reis, die Nico en Martine vorig jaar
maakten. Het menu zal in volgende kerkbrief worden vermeld.
Voor de maaltijd vragen we 10 €. Inschrijven is noodzakelijk. De opbrengst van de avond en middag zal integraal
naar Protestantse Solidariteit gaan.
...............................................................................................................................................................
Zaterdag 23 februari of zondag 24 februari in het PCC
................................................................................................................................................................

Teksten volgende Kerkbrief

Teksten voor de Kerkbrief graag uiterlijk
vrijdagavond 18 januari a.s. naar volgende beide adressen:

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

Bijbel aan huis
We zetten onze exploratie doorheen de vroege geschiedenis van het chris-
tendom verder. Vorige keer raakten we al het ontstaan van de islam aan en
schiepen helderheid omtrent de totstandkoming van de Koran. Na de val
van Rome voorin de 5e eeuw verschoof het centrum van het Rijk naar
Constantinopel. Ook het christendom nam toen een beslissende wending.
We zagen hoe Gregorius een aantal voorschriften, feesten en heiligen vast-
legde. Deze periode in de geschiedenis betekende de hoogbloei van het
Byzantijnse Rijk. De christelijke godsdienst kreeg een definitieve plooi in de
Byzantijnse ritus. Ondertussen heerste in onze streken het zogenaamde Frankische christendom, dat aanvanke-
lijk weinig gehoor gaf aan de Roomse hiërarchie. Het is door toedoen van grote zendelingen zoals Willibrord en
Bonifatius dat de christelijke cultuur alhier onlosmakelijk werd verbonden met Rome. Tegelijkertijd ontstond aan
de andere kant van de Middellandse Zee de islam.

Deze laatste monotheïstische omwenteling uit de wereldgeschiedenis stelt ons nog steeds voor grote uitdagin-
gen. Het is mijn stelligste overtuiging dat door gebrek aan kennis, het huidige levensbeschouwelijke klimaat lijdt
onder polarisatie. Daarnaast acht ik het een plicht van de christelijke traditie om, getrouw aan Jezus’ woorden uit
de Bergrede, de medemens zonder onderscheid en voorwaarden te respecteren. Maar door gebrek aan kennis
en eenzijdige informatie worden we van deze drijvende geestkracht af gehouden. Daarom doen we tijdens onze
bijeenkomsten onderzoek naar de oorzaken van dit drama. Ik meen daarmee mogelijkheden aan te reiken om
een helder zicht te krijgen op Gods wil in de geschiedenis.

We gaan dus verder met onze zoektocht en naderen stilaan de Gouden Eeuw van de islam. Weinigen zijn er zich
van bewust dat in de Arabische wereld van de 8e en 9e eeuw de basis werd gelegd voor onze moderne natuurwe-
tenschappen. Onze bijeenkomsten worden dus steeds boeiender, omdat het islamitisch wereldbeeld uit de vroege
Middeleeuwen ons een zicht geeft op het hedendaags Westers atheïsme. Inderdaad. Het kan verkeren, zei
Bredero.

Wil je dus meer weten over de ontwikkelingen van onze cultuur, de evolutie van het christendom en de Gouden
Eeuw van de islam, kom dan gerust naar de bijeenkomsten van Bijbel aan huis. Je bent meer dan welkom.
.............................................................................................................................................................
Vrijdag 25 januari om 14:30 bij Marleen in de Keizer Karelstraat 195 te Gent
Vrijdag 25 januari om 19:30 bij Ann en Francis in de Keistraat 173 te De Pinte
...............................................................................................................................................................

Rondom Sarah
Programma:

Woensdag 09 januari  om 14:00 gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.
Woensdag 23 januari om 14.00 gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.
Woensdag 30 januari optreden van de dansgroep in home Zonnebloem in Zwijnaarde.
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Vooruitblik

Te huur

Vakantiewoning te huur in het Protestantse centrum van Korsele
(Sint-Maria-Horebeke):

voor 5 personen en 2 kinderen (- 2 jaar)

Voor info:
Familie Ph. Adams-Rambaut

tel. 09 233 67 16
email: aletta.rambaut@telenet.be

Activiteitenrooster

Za 05 januari  17:00 Catechese in de Consistorie
Zo 06 januari Nieuwjaarsreceptie na de dienst in het PCC
Woe 09 januari  14:00 Gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring
Ma 14 januari  17:30 Redactieraad
Woe 16 januari  19:30 Kerkenraad bij Micheline
Zo 20 januari  17:00 Oecumenische Gebedsviering in de Crypte

van de Sint-Baafskathedraal
Woe  23 januari  14:00 Gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring
Do     24 januari  19:30 Avondcontact in het PCC:

Wie zijn de   Katharen?
Vr 25 januari  14:30 BAH bij Marleen

25 januari  19:30 BAH bij Ann en Francis
Za 26 januari  14:00 Districtvergadering in het PCC

26 januari  20:00 Concert HERMITAGE in de Brabantdam-Kerk
Woe 30 januari Optreden van de St.Pauluskring in home Zonnebloem in Zwijnaarde

Za 02 februari 17:00 Catechese in de Consistorie

Activiteiten
komende

maand
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Pastoraat / Jarigen

Twee jaar geleden vierden we in de kerk de 100ste verjaardag
van mevr. Maria De Taeye-Hoste. We herinneren ons deze vro-
lijke gebeurtenis nog als de dag van gisteren. Enkele weken
terug werd mevr. De Taeye echter opgenomen in het zieken-
huis. Haar benen blijken haar niet goed meer te dragen. Daar-
naast is ze soms verward. Het gaat met ander woorden fysisch
en mentaal niet al te best met haar en gezien de hoge leeftijd
kunnen de artsen weinig verbetering brengen. We kunnen en-
kel nog bidden en daarbij ook onze dankbaarheid uitdrukken.
Laat ons vooral om vrede vragen, om een rustig en kalm ge-
moed. We zijn overtuigd dat de Heer haar nabij is.

In december moest ook mevr. Agnes Bundervoet-Hoste voor een korte ingreep worden opgenomen. Alles is
goed verlopen en ondertussen is Agnes weerom thuis. Met de onschatbare steun van haar echtgenoot is het
herstel een stuk lichter. Toch bidden we haar Gods zegen toe.

Nu de feestdagen achter de rug zijn, is het een zaak om blijvende solidariteit te betonen met diegenen die
eenzaam zijn. Laten we de kracht van ons gemoed fit houden door te bidden voor noodlijdenden. De stilte van ons
hart kan als een fontein van menselijkheid opborrelen. Bidden hoort het beste thuis in de sereniteit van de
persoonlijke overwegingen. Dagelijks een moment nemen om de Geest toe te laten, maakt ons open en attenvol.
Daarin schuilt Gods genade.

Ds. Johan TEMMERMAN: 09/223.55.26  op vrijdag van 8:00 tot 12:00 of 0498/54.46.60
Jeroen HOZEE: 0499/28.02.18

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
Cees Van Leeuwen 26 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

Van harte gefeliciteerd!

Jarigen

Pastoraat
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Gaspard de Coligny

Vreugde en verdriet
Tijd van tegenstellingen!
De kerstvakantie is steeds een welgekomen rustpunt in het
midden na het eerste deel van het schooljaar. De kinderen
hebben een periode achter de rug met toetsen terwijl de leer-
krachten druk in de weer zijn geweest met het verzamelen
van de behaalde punten voor op de rapporten. In de refter/
turnzaal was de grote kerstboom versierd met tal van poppe-
tjes gekleed in klederdracht van de verschillende landen waar-
van kinderen op school zitten. De kinderen van het zesde leer-
jaar brachten op de laatste donderdag voor de kerstvakantie
de gesmaakte kerstmusical The future of CHRISTmas. De rela-
tief kleine klas, met 14 meisjes en jongens, vertolkte de kern
van het eeuwenoude kerstverhaal met veel muziek en dans.
Enkelen onder hen begeleidden op gitaar, klarinet en piano
een lied. Een mooi resultaat na keihard repeteren! Ook de
kleuterjuffen hadden een mooie reis voorbereid. Helemaal
kaderend in het jaarthema rond Levende talen reisden de kleu-
ters de wereld rond.

Naast dit hartverwarmend nieuws heeft de school tijdens die laatste week vòòr de kerstvakantie onverwacht
bezoek gekregen. Maandagnacht werd ingebroken in vijf klassen. De inbrekers zijn aan de haal gegaan met 7
laptops, 2 vaste computers en de kluis. Onnodig te zeggen dat er naast het verlies van dit materiaal voor de kinderen
ook heel wat schade is aan deuren en deurposten. We hopen de schade zo spoedig mogelijk o.a. met hulp van de
verzekering te kunnen herstellen. Voor het vervangen van het ICT-materiaal doen we een beroep op velen. Verschil-
lende ouders en grootouders van kinderen op school hebben al te kennen gegeven hun steentje financieel te willen
bijdragen voor dit herstel. Maar ook onze kerkgemeenschap heeft het hart op de juiste plaats en dit konden we al
merken tijdens de speciale collecte die al
gepland was voor De School op 23 de-
cember ll. We willen u allen danken voor
de vrijgevigheid. De kerk kan, na afron-
ding van het gecollecteerde bedrag, de
som van 500 euro overmaken aan de
Gaspard. Bovendien heeft de kerkenraad
beslist om de Gaspard de Coligny als goed
doel te bestemmen voor de opbrengst
van het concert van Hermitage (aankon-
diging in deze kerkbrief). Zo dragen ook
wij als kerkgemeenschap ons steentje bij
in het herstel van deze schade.
Nieuws over de school kunt u vinden op
de website: www.mijnschool.be

Aletta RAMBAUT
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Nieuws van de gemeente in Ineu (Roemenië):
dankdienst voor 10 jaar nieuw kerkgebouw

In de periode van 1996 tot 2004 hebben een tiental van
onze gemeenteleden, waaronder Wim en Ina Pesch, on-
der de begeesterende begeleiding van ons Hongaars
gemeentelid wijlen de Heer Laslo Aranjos, jaar na jaar een
bezoek gebracht aan enkele protestants-gereformeerde
gemeenten in het Hongaars sprekend gedeelte van Roe-
menië. Doel was deze kleine diaspora-gemeenten geeste-
lijk, materieel en financieel te steunen. Uit deze jaarlijkse
contacten was met name met de kleine gereformeerde
gemeente in het dorpje Ineu een hechte band gegroeid.
Zo was onze Brabantdamgemeente toen ingegaan op hun
vraag voor financiële steun bij de bouw van een beschei-
den nieuw kerkgebouw. Deze gemeente in Ineu had hun
vorig kerkgebouw moeten afbreken. De gemeente zat zo
al jaren zonder kerkgebouw en moest dan maar tijdelijk
kerken in de pastorie.
Onze Brabantdamgemeente heeft toen, naast diakonale
steun, substantiële financiële steun gegeven voor de bouw van het dak van dit nieuwe kerkgebouw. Om de bouw-
kosten te drukken hebben vele gemeenteleden toen heel actief en enthousiast meegewerkt aan de bouw van dit
nieuwe kerkje. Dit is een kleine maar hechte geloofsgemeenschap.

Tijdens die dankdienst van 10 november 2012 om 10 jaar kerken in het nieuwe kerkgebouw te vieren heeft ds. Endre
Kondor namens onze Brabantdam-gemeente  vertegenwoordigd.

Hier een kort verslag van ds. Lajos Bodnar (vrij vertaald uit het Duits): “De viering was een succes. De kerk was vol en
onze bisschop István Csury verzorgde de preek. De kinderen hebben een paar gedichten voorgedragen. Daarna
heeft een ouderling van onze kerk een voordracht met dia’s gehouden over de geschiedenis en de aanwezigheid van
de gereformeerde kerk in Borosjeno (Ineu). Vervolgens hebben we geluisterd naar de herinneringen van ds. Endre
Kondor, want het was tijdens zijn ambtstermijn dat deze kerk werd gebouwd. Hij heeft ons ook de groeten van uw
[Brabantdam] gemeente overgemaakt, alsook een mooi boeket op de tafel van de Heer, en een financiële steun. Wij
danken u hier heel bijzonder voor.
De kerkenraad heeft beslist om van uw financiële steun een nog ontbrekend deel van mijn jaarloon te betalen, want
de kerk was dit jaar slechts in staat om ongeveer 9 maanden van mijn jaarloon uit te betalen, ter waarde van 9.400
RON (ongeveer 2.100 € restant).
Het feest eindigde met de zegen van de kerk door de bisschop en de deken van de Reformatus kerk. Daarna werden
alle deelnemers aan een agapè-feestmaaltijd uitgenodigd in de pastorie, die werd klaargemaakt door de vrouwen
van onze kerkgemeenschap.”

En wie weet, misschien lukt het in 2013 om opnieuw zo’n Roemeniëreis te organiseren om deze goede contacten te
onderhouden? Belangstellenden voor deelname aan zo’n Roemeniëreis worden uitgenodigd om dit te melden aan
onze predikant of aan iemand van de kerkenraad.
___________________________________________________________________________________________
Francis VAN DE WALLE

De vorige predikant ds. Endre Kondor houdt een korte toe-
spraak namens de VPKB-gemeente Gent-Brabantdam, en
bezorgde een bloemstuk en financiële steun namens onze
Brabantdamgemeente.
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Meditatie

De lichte last
dr. Johan Temmerman

Jezus zei: het Koninkrijk van de Vader lijkt op een vrouw, die een kruik vol meel draagt.
Onderweg, nog ver van huis, brak een hengsel van de kruik. Het meel stroomde achter
haar rug op de weg. Zij wist het niet, zij had het voorval niet opgemerkt. Toen zij haar
huis bereikte, zette zij de kruik neer. Toen merkte zij pas dat de kruik leeg was. [uit het
Evangelie volgens Thomas, logos 97]

Bovenstaande parabel is door verschillende onderzoekers aangemerkt als een au-
thentieke uitspraak van Jezus. Nu staan er wel meer uitspraken van Jezus in het Thomas-
evangelie, maar de meeste zijn ook in de canonieke evangeliën te vinden. Logos of
uitspraak 97 is nergens te lezen. Naast de linguïstische authenticiteit vertoont ook de
inhoud een grote overeenkomst met parabels uit het Nieuwe Testament. In Mattheüs
en Lucas lezen we een woord van Jezus waarin hij het Koninkrijk van God vergelijkt met
een vrouw die zuurdesem in het meel doet, waardoor het brood rijst (Mt.13:33 en Lc.13:21). De parabel die
hierboven staat past in dit rijtje. Ook hier is het Koninkrijk van God als een vrouw. Inhoudelijk werpt deze parabel een
helder licht op de bekende uitspraak van Jezus: Mijn juk is zacht en mijn last is licht (Mt.11:30).

Misschien hebben sommigen onder jullie zich, net als ik, al afgevraagd wat Jezus bedoeld met deze lichte last.
Doorgaans wil men graag een letterlijke toepassing horen. Dit is ook handig, niet? Licht betekent dan niet zwaar,
waarbij men verwijst naar het eenvoudige liefdesgebod dat tegenover de vele geboden en voorschriften van de
Joodse Wet staat, zoals licht tegenover zwaar. Dit is een valabele interpretatie, maar ze gaat wel voorbij aan de
beleving van vele getrouwe Joden die de Wet juist als een bevrijding ervaren. De vele geboden vragen oefening en
toewijding. Dit is aanvankelijk misschien moeilijk, maar eens je het onder de knie hebt, loopt het vanzelf. Je leven
krijgt dan een vaste zekerheid en regelmaat. Een vrijheid zonder voorschriften en regels wordt door zulke mensen
als zwaar ervaren. Ik kan dit begrijpen. Het woord van Jezus sluit volgens mij deze visie niet uit. De parabel die
Thomas overlevert, geeft daartoe inspiratie.

De last is ook hier letterlijk voorgesteld: een kruik met meel. De vrouw torst de kruik, waarschijnlijk op het hoofd,
maar een handvat brak van de kruik en het meel sijpelt achter haar op de weg. De parabel zegt dat ze het pas
besefte toen ze thuis kwam en de kruik leeg aantrof. Het merkwaardige aan deze parabel is dat de vrouw het niet
merkt. Een mogelijke oplossing is de ervaring dat een gewicht, naarmate je het langer moet dragen, het gevoel
geeft zwaarder te worden. Tijdens een trektocht valt een zware rugzak bij vertrek nog wel mee. Eens de kilometers
verstrijken, lijkt het alsof het gewicht toeneemt. In dit verband was er een bekende Griekse fabel over Aesopus, een
slaaf die samen met collega slaven een aantal zware zakken van stad naar stad moest dragen. De zwaarste zak was
deze met het proviand voor de tocht. Aesopus koos deze zak. De anderen meenden dat hij niet wel bij zijn zinnen
was, tot de reis vorderde en de zak met proviand gaandeweg lichter werd en de onveranderde gewichten van de
andere zakken zwaarder om dragen werd. Uiteindelijk liep Aesopus met zijn zakje onder de arm, fluitend voorop. Je
moet dus slim zijn.

Met deze parel van parabelcultuur op de achtergrond, spreekt de tekst van het Thomasevangelie duidelijke taal: de
lichte last van Jezus (het Koninkrijk Gods) is geen slimmigheid of een gevoel van zwaarte, maar waakzaamheid
omtrent jezelf. In de parabel schetst Jezus een beeld van een onachtzame vrouw die blijkbaar meer met andere
dingen bezig is dan met haar werk. Zo iemand is dom en dwaas. Ze verliest immers haar gehele lading meel. Het
Koninkrijk Gods, aldus de parabel, kan je wel eens dom en dwaas overkomen. Pas dus op en wees alert betreffende
de waardering die je hanteert. Zoals alle parabels van Jezus stelt ook deze tekst de vraag: waarop moeten we
letten?

Het antwoord in het evangelie is helder: op alles wat aan kinderen is geopenbaard en voor wijzen en verstandigen
verborgen blijft. Door vermoeiden, belasten, dwazen en onachtzame meeldraagsters met liefde te bejegenen, krijg
je zicht op Gods Koninkrijk. Opmerkzaam zijn voor jezelf, dat is de lichte last van Jezus of zijn zachte juk.
Blijkbaar vonden wijzen het in de eerst eeuwen noodzakelijk om deze tekst niet te bewaren en zelfs te verbieden.
Maar gelukkig kan de mens niets verborgen houden dat niet zal worden geopenbaard. Zo blijkt het Evangelie van
Thomas letterlijk een schat die was verborgen onder het woestijnzand.
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Cultuur

Boek

Een collega-predikant uit de VPKB heeft een boek ge-
schreven. Ds. Alexander EBERSON uit Knokke vond,
naast zijn tijd als zeehavenpastor te Zeebrugge, ook
nog inspiratie om mensen in de kerken moed te ge-
ven.

Hij schrijft in negen hoofdstukjes over geestelijke op-
bouw. De titel Geestelijk Bouwen ontleent hij een tal
van Bijbelpassages die over bouwen gaan. Van de To-
ren van Babel uit Genesis tot de levende stenen uit de
Brief van Petrus. In korte bemoedigende stukjes maakt
de auteur een mozaïek, veelkleurig en verscheiden
maar ook samenhangend. Het boek is een bouwwerk
en verdient alle lof, te meer omdat de tekst een plei-
dooi is om te durven geloven. De oude vertrouwde
weg brengt steeds nieuwe inzichten en ontrolt gaan-
deweg een heilzaam grondplan voor een betere we-
reld.

Ik kan de lectuur van het werk aanbevelen aan allen
die af en toe de tijd nemen om een meditatief stuk te
lezen en erover na te denken. Op de leestafel in de
kerk ligt het werk beschikking. Je kan het ook bestel-
len bij de auteur (alexander.eberson@gmail.com) of
via de predikant.

Cursus

In het kader van Vormingplus, een vormingscentrum
voor volwassenen, mocht ik reeds enkele cursussen
geven. Eerst over het ontstaan van de Bijbel en vorig
jaar ook over ketterse geschriften in de Oudheid. Deze
cursussen kunnen steeds rekenen op grote belang-
stelling. Daarom vroeg de organisatie mij om ook dit
seizoen een reeks te geven. Deze keer zal ik in vier
avonden spreken over Esoterische Stromingen. Ge-
zien Vormingplus een open aanbod presenteert en dit
in alle uithoeken van het Vlaamse land, trekken deze
avonden een erg verscheiden publiek aan. De deelne-
mers zijn meestal niet vertrouwd met de christelijke
traditie, waardoor ik de mogelijkheid zie om de schoon-
heid en waarheid van de Bijbel ter sprake te brengen.

De folder kondigt de reeks als volgt aan: “In de reeks
Esoterische Stromingen wordt een overzicht geboden
van bewegingen, genootschappen en hun denkbeel-
den die ondergronds onze cultuur mee vorm gaven.
Esoterie betekent binnenin of innerlijk. Men heeft het
dan vaak over verborgen of geheime groepen. Dit is
slechts een klein gedeelte van het Westers Esoterisme,
want naast genootschappen als Vrijmetselarij en
Rozenkruisers komen ook het filosofisch hermetisme,
gnostiek en Kabbala aan bod. Nu de invloed van de
traditionele exoterische religie in het Westen afbrok-
kelt, wint deze uiterst kleurrijke onderstroom snel
terrein. Het is echter noodzakelijk om door de bomen
het bos te zien en bijgeloof van kennis te onderschei-
den. Met het oog daarop biedt deze reeks inzicht in
ontstaan en ontwikkeling van de bijzondere wereld-
beelden die in de esoterie van de Oudheid tot van-
daag bestaan.”

De avonden vallen op vier donderdagen (28.02, 07.03,
14.03 en 21.03) en gaan door te Kortrijk (Wandelweg
11). Inschrijven in noodzakelijk.
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Dienstenrooster
Zondag 6 januari om 10 u. Nieuwjaarsreceptie
voorganger Ds. J. Temmerman
ouderling/diaken Marijke Schaefer / Micheline Morel
collectes kerkenwerk / kerkbrief
organist(e) Ko van Heest
kinderkerk en -oppas Etty

Zondag 13 januari om 10u
voorganger Dhr. Herman Frezen
ouderling/diaken Mini Schipholt / Rita Martens
collectes kerkenwerk / diakonie
organist(e) Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas Martine

Zondag 20 januari om 10u
voorganger Ds. J. Temmerman
ouderling/diaken Aletta Rambaut / Janny Muthert
collectes kerkenwerk / diakonie
organist(e) Ko van Heest
kinderkerk en -oppas Janneke

Zondag 27 januari om 10u
voorganger Ds. J. Temmerman
ouderling/diaken Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
collectes kerkenwerk / Leprazending
organist(e) Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas Etty

Dienstenrooster

Een paar foto’s van de Kerstdienst op 25 december jongstleden...
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Bijbelleesrooster

Januari
dinsdag 1 januari Psalm 75 Lof aan God!
woensdag 2 januari 1 Samuel 1:1-20 Gebedsverhoring
donderdag 3 januari 1 Samuel 1:21–2:11 Magnificat van Hanna
vrijdag 4 januari 1 Samuel 2:12-26 Misbruikschandaal
zaterdag 5 januari 1 Samuel 2:27-36 Onheilsprofetie
zondag 6 januari 1 Samuel 3:1–4:1a Roeping
maandag 7 januari 1 Samuel 4:1b-22 De eer is weg
dinsdag 8 januari 1 Samuel 5:1-12 Wie is de sterkste?
woensdag 9 januari 1 Samuel 6:1–7:1 Comeback
donderdag 10 januari 1 Samuel 7:2-17 Eben-Haëzer
vrijdag 11 januari Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn volk
zaterdag 12 januari Lucas 3:1-9 Roepende in de woestijn
zondag 13 januari Lucas 3:10-22 Doopdienst
maandag 14 januari Lucas 3:23-38 Afkomst
dinsdag 15 januari Habakuk 1:1-11 Dreiging
woensdag 16 januari Habakuk 1:12 –2:4 Leesbaar antwoord
donderdag 17 januari Habakuk 2:5-20 Tegen zinloos geweld
vrijdag 18 januari Habakuk 3:1-19 Altijd blijven juichen?
zaterdag 19 januari 1 Korintiërs 11:17-34 Wees (niet) van de partij.
zondag 20 januari 1 Korintiërs 12:1-11 Eén Geest
maandag 21 januari 1 Korintiërs 12:12-30 Eén Lichaam
dinsdag 22 januari 1 Korintiërs 12:31–13:13 Liefdeslied
woensdag 23 januari 1 Korintiërs 14:1-12 Profeteren in gewone taal ...
donderdag 24 januari 1 Korintiërs 14:13-25 ... verstaanbaar voor iedereen.
vrijdag 25 januari 1 Korintiërs 14:26-40 Orde van dienst
zaterdag 26 januari 1 Samuel 8:1-22 Wie is koning?
zondag 27 januari 1 Samuel 9:1-25 Op zoek
maandag 28 januari 1 Samuel 9:26–10:16 De koning komt
dinsdag 29 januari 1 Samuel 10:17-27 Sauls grootheid
woensdag 30 januari 1 Samuel 11:1-13 Koningsnummer
donderdag 31 januari 1 Samuel 11:14–12:25 Troonrede

Februari
vrijdag 1 februari Psalm 87 Pinksterpsalm
zaterdag 2 februari Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt
zondag 3 februari Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert


