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Van de redactie
Vooreerst wensen we allen een gezegend 2013.
We zijn het nieuwe jaar begonnen en zaten meteen
op een wit tapijt. Voor de kinderen betekent dit
sneeuwpret, maar voor velen brengt dit koude weer
ook ongemak. We hopen dan ook dat iedereen
rechtop is gebleven en een nieuw jaar vrij van
tegenslag kan beleven.
De redactie is verheugd om te melden dat onze
hulppredikant Jeroen de lay-out van deze Kerkbrief
verzorgde. Aan de lezer om de eigen toets te
ontdekken.
Zoals elke maand zien we terug op wat geweest is
en kijken vooruit naar de komende activiteiten. Met
stip vermelden we het Argentinië-weekend op 23 en
24 februari. Daarnaast nodigt de redactie van de
Kerkbrief iedereen uit de komende activiteiten bij te
wonen. Bijzonder interessant zal de uiteenzetting
van Prof. Max Martens zijn, in het kader van
Avondcontact op donderdag 21 februari. Gezien de
spreker nauw betrokken is bij de restauratie van het
Lam Gods is hij de uitgelezen persoon om ons
daarover te informeren.
Er is de laatste tijd steeds meer debat over de
ontwikkeling van de levensbeschouwingen in onze
cultuur. Ook de plaats van de religie komt daarbij
aan bod. Mijn aandacht werd getrokken door de
resultaten van een onderzoek dat de Amerikaanse
denktank Pew Research Centre deed. Ze
onderzochten het religieuze landschap van de
wereld en constateerden dat 84% van de
wereldbevolking (5,8 miljard mensen) tot een religie
behoort. Dit is, vanuit West-Europees perspectief,
verrassend veel. De meerderheid daarvan noemt
zich christen (31,5%), terwijl 23,2% zich tot de islam
rekent. Daarna volgen ‘ongelovigen’ (16,3%),
hindoes (15%) en boeddhisten (7,1%). Het is voor
ons duidelijk dat veruit de meeste ‘ongelovigen’ in
West-Europa wonen, maar het is vooral China die
de kroon spant. China is dan ook officieel
atheïstisch, hoewel religies er in opmars zijn.
Daartegenover blijkt dat meer dan 90% van de
Noord-Amerikanen (VS en Canada) zich tot een
religieuze levensbeschouwing te bekennen. Cijfers
zeggen niet alles, maar ze helpen om tendensen te
ontwaren. Kunnen we bijvoorbeeld merken dat de

aanhoudende economische crisis een leegte op
geestelijk vlak blootlegt? En bieden de kerken
daarop een antwoord?
Met deze open vragen gaan we het komende jaar
in. Het is onze vurige wens dat we daarin als
gelovige gemeenschap de Geest mogen ontvangen
en de vrijmoedigheid vinden om onze stem in het
levensbeschouwelijk debat te laten horen. Daartoe
willen we een stimulans zijn, ook met deze
Kerkbrief. De apostel Paulus stelt mij daarbij een
gevleugeld beeld voor ogen: Zolang de erfgenaam
een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een
slaaf, hoewel hij heer is van alles (Gal.4:1). De
vrijmoedigheid waarmee Paulus schreef en dacht,
heeft alles te maken met de vrijheid die door Jezus
is gegeven en bevat de genade van een geestelijke
wedergeboorte. Een mens leeft niet van brood
alleen…
De redactie wenst je veel leesplezier.
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Argentinië-weekend

Teksten volgende Kerkbrief
Graag voor 18 februari
naar de onderstaande e-mailadressen:
bea.baetens@telenet.be
temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl
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Rondom de erediensten
Kerst ligt nog heel vers in het geheugen, maar toch
begint op de derde zondag van februari de
Veertigdagentijd. Wonderlijk snel. De reden ligt in
het feit dat tussen de geboorte van Jezus en zijn
doop in de Jordaan, op dertigjarige leeftijd, geen
noemenswaardige elementen in de traditie zijn
overgeleverd (op het gebeuren van de twaalf jarige
Jezus in de Tempel na).
De christelijke traditie legde in de eerste eeuwen
dan ook alle nadruk op de doop van Jezus. Het was
bij de doop door Johannes de Doper dat Jezus als
Messias werd geopenbaard. Deze gebeurtenis
wordt nog steeds door Koptische christenen als een
uiterst belangrijk moment herdacht. Het feest van
Jezus’ doop krijgt in deze oude traditie evenveel
weerklank en glans als Pasen.
In de westerse kerk kreeg Kerst gaandeweg meer
aandacht. De kern blijft dezelfde. Of je nu de nadruk
legt op de geboorte dan wel de doop, centraal is de
verkondiging van verlossing. Deze verlossing komt
tot uiting in de eenheid tussen God en Jezus.

Twee beslissende momenten worden ons deze
maand tijdens de eredienst aangereikt. We horen
over de roeping van de leerlingen, onmiddellijk
gevolgd door de aankondiging van het lijden en de
dood van Jezus. Roeping of bekering markeert het
moment waarop de leerlingen zich bewust werden
van de aangereikte verlossing. Kom en jullie zullen
de hemel geopend zien (Joh.1:52). Ook wij worden
geroepen om de tekenen van verlossing die Jezus
deed op te merken. Maar waarachtige verlossing
heeft ook consequenties: Jezus zal verworpen
worden en lijden. Uiteindelijk wordt hij gekruisigd.
Een domper op het tere vlammetje dat nog maar
pas bij de leerlingen was ontstoken. Of niet? De
Veertigdagentijd plaats het lijden in de kracht van
de Geest, die de vlam niet dooft maar aanwakkert.
Het bewustzijn van verlossing wordt sterker
naarmate wij de dood leren aanvaarden. Deze
waarheid zal ons de weg naar Pasen wijzen.
Voor diegenen die alles al weten, plaatst de
zondagse eredienst de waarheid in een
hedendaagse daglicht. Zoekende mensen wordt
een weg aangereikt.

Ik geloof dat alle mensen, in de sereniteit van de
liturgie, een persoonlijke aanspreking van Gods
Geest kunnen horen. Daarom is iedereen van harte
genodigd.

Preekteksten
Zondag 3 februari:
Jer.1 : 4–10 en Luc.4 : 21-30
Zondag 10 februari:
Jes.6 : 1-8 en Luc.5 : 1-11
Zondag 17 februari:
Deut. 5 : 6-21 en Luc.4 : 1-13
Zondag 24 februari:
Ex.34 : 27-35 en Luc.9 : 28-36
Zondag 3 maart:
Ex.6: 1-7 en Luc.13 : 1-9
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Nieuwjaarsconcert Hermitage
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Zaterdagavond, 26 januari gaf de groep Hermitage
bij ons in de kerk een nieuwjaarsconcert. Op de site
van Het Nieuwsblad staan enkele mooie foto’s, een
filmpje en een artikel hierover. Hieronder een deel
van de tekst van het artikel.
Dat Hermitage al behoorlijk wat fans verzamelde de
voorbije jaren, was meteen te zien bij het
binnenkomen. De Brabantdamkerk zat afgeladen
vol met een gevarieerd publiek dat braaf op zijn
stoel zat te wachten tot de band ten tonele zou
verschijnen. Even over achten was het zover. De
bandleden namen plaats aan hun instrument en
startten met het nieuwe nummer Alleen De Liefde
Kan U Redden. Daarmee gaven ze meteen ook de
titel prijs van het album dat in oktober 2013 zal
verschijnen.
‘Wie zei dat mensen niet meer naar de kerk gaan?’,
lachte zanger Divan na het einde van het eerste
nummer. Een humoristische toon die hij gedurende
het hele optreden doortrok en die de toeschouwers
best wel konden smaken. Maar naast die flinke
dosis humor beschikten de bandleden ook over de
nodige hoeveelheid muzikaal talent. Wat bovendien
opviel, was de passie waarmee de zanger zijn
nummers bracht.
Nieuwe nummers als Clausules en De
Veldheer werden afgewisseld met gekende
nummers als Nooit Meer Weg en Eskimo. Dat er
tussen het publiek meerdere fans zaten, kon je
meteen merken wanneer de teksten moeiteloos
meegezongen werden. Hoewel de Brabantdamkerk
het decor vormde voor dit optreden, stond ook het
nummer Beetje Geil op de setlist. Geen censuur
dus. Dominee Johan Temmerman nam tijdens het
nummer De Verloren Zoon zelfs de gitaar ter hand

om de band te begeleiden. Het enthousiasme bij
het publiek was groot. Wanneer zanger Divan de
woorden ‘Ga maar op de stoelen staan’ zong, werd
deze instructie dan ook strikt opgevolgd.
Na een 15-tal songs en een gedicht tussen de
nummers door, kwam het einde van het optreden in
zicht. Met In De Waan sloot Hermitage het optreden
af, maar daar nam het publiek nog geen genoegen
mee. Het aanhoudende applaus jaagde de band
terug het podium op en liet hen er nog twee
bisnummers aan toevoegen. Een duidelijk tevreden
publiek stapte nadien de kerk uit en kon voldaan
zijn zaterdagavond afsluiten.
Crowdfunding
Tijdens het optreden nam zanger Divan even de tijd
om uit te leggen wat de grote crowdfundingactie
inhoudt. ‘Het idee is eigenlijk simpel: u koopt onze
cd nog voor hij uit is. Zo hebben wij de nodige
financiële middelen om de plaat effectief te
realiseren. Daarmee wordt u officieel ‘crowdfunder’’,
vertelt Divan.
Na afloop van het optreden sprak Gentenaar.be nog
even met de zanger voor een extra woordje uitleg.
‘Onze debuutplaat kwam tot stand doordat we de
nodige steun kregen en enkele bedragen achteraf
mochten betalen. Deze keer willen we het anders
doen. We willen onmiddellijk betalen, maar
daarvoor hebben we ook de middelen nodig. Zo
kwamen we op het idee om een grote crowdfunding
te organiseren’, zegt Divan. ‘De crowdfunding loopt
tot en met zaterdag 25 mei. Die dag vieren we het
einde van de actie met een concert in de Minard
Schouwburg. Crowdfunders kunnen het optreden
bijwonen voor slechts 2 euro. Hopelijk hebben we
dan ook echt iets te vieren’.
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Dienstenrooster

zondag 3 februari 2013 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Micheline Morel
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Etty

zondag 10 februari 2013 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Rita Martens
kerkenwerk / diaconie
Ko van Heest
Martine

zondag 17 februari 2013 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Dhr. Daniël Van Steenkiste
Marijke Schaefer / Janny Muthert
kerkenwerk / kerkbrief
Charles-Henri Vanden Broucke
Janneke

zondag 24 februari 2013 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas
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Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
kerkenwerk / Protestantse Solidariteit
Ko van Heest
Jeroen

Avondmaal
Op zondag 10 februari vieren we het Heilig
Avondmaal. Een week later, op 17 februari, begint
immers de Veertigdagentijd waarin we zeven weken
op ingetogen maar beslissende wijze de betekenis
van het lijden centraal stellen. Deze periode eindigt
op Goede Vrijdag, wanneer we de eenheid met God
in Jezus opnieuw gedenken met de inzetting van
het Avondmaal.
Het Avondmaal is een sacrament. Dit betekent dat
we de aanwezigheid van God in materiële vorm
uitdrukken. Het Avondmaal biedt ons brood en wijn
als tekenen van zijn aanwezigheid. Maar nog meer
dan het brood en de wijn op zichzelf, openbaart het
gebeuren de wil van God. Wat gebeurt er bij het
Avondmaal? Het brood wordt gebroken en
rondgedeeld. De wijn wordt uitgegoten in de beker
der dankzegging en gaat rond. Daarin komt de
zelfgave van God aan bod. Hij geeft zich aan de
wereld door zich aan ons te geven. Zo is Hij met
ons. Het Avondmaal biedt dus vast geestelijk
voedsel. God die zich aan ons geeft, stelt ons in
staat de geestelijke gestalte van diegenen die ons
zijn voorgegaan te herkennen. De liefde vergaat
immers nooit.
Om dit sacrament voor allen op diepgaande wijze
toegankelijk te maken, vragen we om jullie
medewerking. Bij de nodiging worden we gevraagd
de tafel te naderen. Aarzel niet. Naderen tot de tafel
des Heren is een symbolische daad, waarbij de
persoon een drempel overschrijdt. Het is de
drempel van overgave. Rond de Avondmaalstafel
zijn 10 tot 12 plaatsen. Iedereen is vrij om rond de
tafel of op de banken ervoor plaats te nemen. We
willen vragen om eerst de plaatsen rond de tafel te
bezetten en daarna in de banken aan te schuiven.
De sereniteit en de diepgang van de ervaring
vergroot naarmate we dichter aaneensluiten. Het is
ook voor het ronddragen van de broodschalen en
wijnbekers handiger als iedereen zich verzameld. Ik
begrijp dat het een christelijke deugd is om anderen
te laten voorgaan, maar de viering van het
Avondmaal representeert het kloppende hart van
onze traditie: voorgaan in overgave.

Paulus, alweer hij, schrijft in verband met het
Avondmaal dat wij onszelf niet moeten beoordelen
(of we al dan niet mogen deelnemen en/of op welke
plaats we zitten), omdat de Heer ons oordeelt. Als
we dus gelovig en van harte Hem tegemoet treden,
hebben we niets te vrezen. Nader, spontaan en
onbevreesd, tot God die zich aan ons geeft.
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Jacques Jordaens,
buitengewoon schilder én protestant.

Jordaens, De koning drinkt.

Als u de naam Jacques Jordaens (1593-1678)
leest, vermoedt u allicht een verkeerdelijke
vermelding van de voornaam van deze vermaarde
schilder. Niets is minder waar. Onder invloed van
het nieuwe nationaal gevoel net na de oprichting
van België en gezien de stad waar Jordaens
voornamelijk werkte, Antwerpen, kreeg deze
kunstenaar dan ook snel een ‘vervlaamste’
voornaam. Recent onderzoek in het kader van
voorbereidingen voor de tentoonstelling in de KMSK
(Brussel) Jordaens en de antieken zijn nieuwe
gegevens over leven en werk opgeleverd. Hieruit
blijkt dat de schilder wel degelijk met ‘Jacques
Jordaens’ signeerde. Een viertal bewaard gebleven
brieven zijn op deze manier ondertekend.
In de tentoonstelling is voor het eerst aandacht
besteed aan Jordaens als schilder van antieke
mythologische schilderijen. De commissarissen van
de tentoonstelling stelden vast dat de traditionele
Jordaensvorsers (19de – 20ste eeuw) niet opmerkten
of niet wilden zien hoe Jordaens’ beeldtaal door
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visuele antieke bronnen was doordrongen. Zijn
inspiratie zocht hij lang niet enkel bij Rubens.
We weten dat hij het antieke Italië nooit zelf
bezocht, maar hij kwam er mee in contact dankzij
tekeningen, schilderijen en verhalen van tijdgenoten
(mn. Rubens). Mogelijks was hij bij die laatste een
paar jaar in dienst. In het verleden werd steeds
teruggegrepen naar het 19de-eeuwse beeld van
Jordaens als bourgeois kunstenaar in contrast met
de hoveling Van Dyck en de humanist Rubens. Na
de dood van die laatste werd Jordaens beschouwd
als belangrijkste schilder uit de Spaanse
Nederlanden.
Jordaens is voornamelijk bekend voor zijn werken
waaronder ‘De Koning drinkt’ of ‘Zo de ouden
zongen zo piepen de jongen’. Jordaens
documenteerde zich ook goed en maakte
strategische keuzes uit antieke thema’s en
mythologie. Hij kreeg zijn opleiding in het atelier van
schilder Adam van Noort en huwde vervolgens met
diens dochter. Hij was een tijdgenoot van de

kunstenaars Rubens, Abraham Janssen en
Hendrick van Balen.
Jacques Jordaens stapte niet in de voetsporen van
zijn vader die als lakenhandelaar in Antwerpen
gevestigd was. Die laatste verwachtte allicht van
zijn zoon dat die een meer commerciële richting zou
uit gaan. Jacques kende als humanist zonder Latijn
bijzonder goed de klassieken waarbij hij zich
baseerde op vertalingen.
In tal van schilderijen blijkt dat hij de klassieke
inzichten aanvulde met verwijzingen naar de kunst
van de oudheid en de Italiaanse renaissance.
Enkele themata die hij uitbeeldde zijn: Diogenes
met zijn lantaarn op zoek naar een mens, Meleager
en Atalanta, De dochters van Cecrops vinden het
kind Erichthonius, Pan en Syrinx, Mercurius en
Argus, enz.

Wat voor velen een onbekend gegeven is, is dat de
katholieke kerk de protestantse
Jordaens vele
opdrachten bezorgde. Zo ontwierp hij tal van
altaarstukken, maar kreeg hij ook opdrachten van
buiten de kerk. Ook voor het Huis ten Bosch en het
Amsterdamse Stadhuis, het huidige Paleis op de
Dam, leverde hij schilderijen. Verschillende auteurs
proberen aan te tonen dat de bekering tot het
protestants geloof zichtbaar zou zijn in het
kleurgebruik door bijvoorbeeld koele kleuren toe te
passen. Maar deze beweringen kunnen niet hard
gemaakt worden, gezien er nog andere 17deeeuwse kunstenaars in die stijl werkten.
Aletta Rambaut

Litt.: tentoonstellingscatalogus: Joost
Vanderauwera, Jordaens en de antieken,
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van
België, Brussel, 2012.

Jordaens, Pan en Syrinx.
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Boeken
Toen vrijheid van denken geen evidentie was
Philipp Blom, Het verdorven genootschap. De
vergeten radicalen van de Verlichting, uitgeverij de
Bezige Bij, 2012.
In de 18 e eeuw was het protestantisme in
Vlaanderen verboden. De zilveren
avondmaalsbeker van onze gemeente, daterend uit
de 16e eeuw, werd in 1719 aan de kerkenraad van
de Hervormde Gemeente te Sas van Gent in
bewaring gegeven. De onverdraagzaamheid was te
groot geworden. In Frankrijk heerste het Ancien
Regime met ijzeren katholieke hand. Het was de tijd
van de Bourbons, van Voltaire die zijn ganse leven
in ballingschap doorbracht en van de genadeloze
vervolging van andersdenkenden, waartoe ook
protestanten werden gerekend. In die dagen trok
een processie door de straten van Parijs. Een
jongeman vergat, gewild of ongewild, zijn pet af te
nemen. Hij werd onmiddellijk gevangen genomen.
Zonder vorm van proces werd de jongeman
gemarteld. Met verbrijzelde benen en uitgerukte
tong werd zijn lichaam in de Seine gegooid. In
datzelfde Parijs ontstond ook intellectueel verzet
tegen deze talibanpraktijken. In het geheim kwamen
mensen bij elkaar om de actualiteit te bespreken.
Dit groeide uit tot de befaamde Parijse ‘salons’,
waarin mensen van verschillende achtergrond en
interesse bij elkaar kwamen om te debatteren over
vrijheid en geloof, wetenschap en ontwikkeling. Het
salon ten huize van baron d’Holbach werd ‘het
verdorven genootschap’ genoemd. Daarover gaat
het bovenvermelde boek van Philipp Blom.
Deze Duitse historicus schrijft in levendige stijl over
de tafelgesprekken tussen Diderot – de man die
samen met d’Alembert de Encyclopedie
samenstelde – en de Engelse filosoof David Hume.
Maar ook Jean Jacques Rousseau en Helvetius
waren van de partij. Smaakvol schrijft Blom hoe
men rond een grote ronde tafel zat, met daarop
gegrild schaapsvlees, konijn, bloedworst,
druiventaart en dit alles overgoten met de beste
Bourgogne wijn, terwijl men discussieerde over de
recente ontwikkelingen in politiek en wetenschap.
Deze salons waren berucht omdat tegenstanders

hen betichte van fervent atheïsme. Maar in het
zopas geïllustreerde klimaat van fanatiek geloof,
met martelingen in naam van God erbovenop,
beantwoordt het zoeken naar een rechtvaardiger
wereld en dus zonder de god van de inquisitie meer
aan Gods wil dan moord en doodslag. Je moet op
zijn minst kunnen discussiëren, dachten deze
philosophes, het doet in elk geval niemand kwaad.
In deze middens begreep men heel snel dat
analfabetisme en daarbij horende onwetendheid
van het volk het instrument bij uitstek is in de hand
van een tiranniek machtsinstituut. Daarom vatte
men het plan op om een omvangrijk werk samen te
stellen, waarbij op heel eenvoudige wijze en met
veel tekeningen (de fotografie was nog bezig
geboren te worden) een zo breed mogelijk beeld
van de bestaande kennis werd gepresenteerd. Aan
deze Encyclopedie heeft vooral Denis Diderot zijn
ganse leven gewijd. In het boek van Blom kan de
lezer de totstandkoming ervan op de voet volgen.
Meerdere malen belandde de schrijver dan ook in
de gevangenis, waarna hij erg verzwakt zijn werk
verder zette. Zijn vrouw smeekte hem de zaak te
laten voor wat ze was, maar voor Diderot was de
afwerking van dit grootse werk het heilig vuur dat
hem bezielde.
Het ‘heilig vuur’ was ook in de salons vaak het
thema van debat. Waarom liet (laat) God in zijn
naam terreur toe? Schrijvers als Voltaire stelden dat
God, sinds de komst van Christus, niet zelf meer
ingreep in de geschiedenis, omdat hij ons verstand
heeft gegeven, waarmee we de wereld rechtvaardig
en goed kunnen inrichten. Diderot pleitte voor een
doorgedreven materiële visie op de werkelijkheid,
want wat heb je aan geloof als je honger hebt. De
gesprekken waren boeiend en door het boek van
Blom kan je even aanschuiven (het gebraden
lamskroontje en de uitgelezen wijn moet je zelf
voorzien). Het boek is uiterst leesbaar en beschrijft
een interessante periode uit de Europese cultuur.
Iets om te lezen op een koude winteravond.
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Pastoraat
Ons gebed en onze zorg gaat uit naar mw. Maria
Hoste, onder ons gekend als ‘madame De Taeye’.
Ze verblijft momenteel in Jan Palfijn site 2
(voorheen Instituut Moderne). Haar heel gezegende
leeftijd vraagt om nauwgezette verzorging. Toch wil
ze graag naar huis, wat begrijpelijk is. Het zag er
aanvankelijk niet zo goed uit, maar ondertussen is
ze weerom een flink stuk beter. Haar pientere blik
en de verhalen van vroeger zijn weer helemaal
terug. We bidden haar sterkte toe.
Mw. Simonne Vereecken verblijft momenteel in
Astene (Deinze) om op krachten te komen.
Simonne sukkelt met haar hart, waardoor alles een
stuk minder vlot gaat. We hopen en bidden haar in
goede conditie opnieuw in ons midden te mogen
ontvangen.
We willen ook dhr. Nap van Zuuren en zijn
echtgenoot Thea in onze gebeden blijven
gedenken. Als de tegenwind van lichamelijke
problemen de kop op steekt, valt het niet altijd mee
om rechtop te blijven. Mentaal vinden we troost in

het geloof. De vastheid van onze bestemming, ons
gegarandeerd door Gods Woord.
Deze kracht bidden we ook dhr. Wim Pesch en zijn
echtgenoot Ina toe. Dat Hij ons steeds nabij is,
moet ons moed geven en volharding. Laat Uw wil
geschieden, bad Jezus op Gethsémané. Geef ons
de kracht tot overgave aan Uw weldadige Geest, o
Heer.
Onze aandacht tijdens het gebed gaat ook uit naar
hen die in een rusthuis verblijven. We denken aan
mw. Charlotte Desmet (Lotti), mw. Tike Kamp, mw.
Yvonne Servaes en mw. Francine Van Der Haegen.
Als we onze wil moeten loslaten, kunnen we
vertrouwen op God.
Je kan ons steeds bereiken:
Ds. Johan Temmerman op nummer 09 223 55 26 of
gsm 0498 54 46 60
Hulppredikant Jeroen Hozée op gsm 0499 28 02 18

Onze jarigen
Aan de jarigen: een dikke proficiat!
Bea Smetrijns - Baetens
Angèle De Greve
Josine De Vloed - Nathon
Greta Van Belle - De Jonge
André Otto Blommaert
Ivy Gérard
Aude Marti
Mini Schipholt - Tuender
Karel Piesen
Francis Van De Walle
Hans Christian Lehmann
Alexia Voorham
Paul Voorham
Micheline Morel

02 februari
04 februari
04 februari
06 februari
07 februari
08 februari
11 februari
11 februari
13 februari
17 februari
21 februari
22 februari
22 februari
26 februari

Henny Demesmaeker - Van Kesteren

02 maart
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Avondcontact

Donderdag 21 februari
om 19u30 in het PCC
Prof. Dr. Maximiliaan Martens
Achtergronden bij de restauratie
van het Lam Gods
In kranten en andere media heeft iedereen kunnen
merken hoezeer de restauratie van het Lam Gods
tot de verbeelding spreekt. Het werk uit de eerste
helft van de 15e eeuw is dan ook een icoon van de
Vlaamse schilderkunst. Dit altaarstuk is
wereldberoemd. De gebroeders Van Eyck waren
niet alleen begenadigd met een meesterlijke
schildershand, ook compositorisch is het Lam Gods
van bijzondere waarde. Kenners verzekeren mij dat
inzake symboliek het drieluik nog niet volledig is
doorgrond. Er valt dus nog één en ander te
vernemen.

aan de universiteit van Gent. Vanuit zijn vakgebied
en door zijn expertise is hij nauw betrokken bij de
restauratie van het Lam Gods. Hij is lid van de
adviescommissie van het internationale team van
experten die de tentoonstelling in het
Caemersklooster heeft opgesteld. Prof. Martens is
bijgevolg de ideale man om ons over dit
waardevolle kunstwerk te informeren. ‘Onder ons’ is
Prof. Martens gekend als de zoon van wijlen mw.
Imelda Pyfferoen.
Inkom: € 2

Prof. Martens is hoogleraar aan de faculteit Letteren
en Wijsbegeerte, vakgroep kunstwetenschappen,
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Februari 2013

De Kerk draait vierkant
Maar niet met hout en steen alleen
is het grote werk gedaan,
’t zal om ons zelve gaan…

Nadat in enkele nummers de materiële kant van het
kerk-zijn is doorgelicht, richt Kerkmozaïek zich deze
keer op de niet materiële kant van kerk-zijn. Het
hoofdartikel wordt geleverd door dr. Johan
Temmerman, die een pleidooi houdt voor
kerkhervorming. De samenleving is veranderd, de
wijze waarop mensen communiceren, zich
engageren, God beleven, naar de wereld kijken,
met elkaar omgaan, ja eigenlijk alles is veranderd.
Enkel de kerk draait nog op verouderde structuren
en is op veel vlakken niet compatibel met de
huidige samenleving. Zowel de organisatie van de
kerk als de inhoud van het geloof van de kerk wordt
door hem kritisch onder de loupe genomen. Ds.
Arjan Knop sluit hierbij aan door eens in één zin op
te sommen wat er volgens hem allemaal vierkant
draait in de kerk. Het is een heel lange zin

geworden. Toch getuigt deze Kerkmozaïek van
hoop, omdat beide auteurs tegelijk laten verstaan
dat zij wel degelijk alternatieven zien, nieuwe
wegen en aan het eind van hun beider essays – die
iets hebben van een hartekreet – ook proberen die
nieuwe wegen te schetsen.

En als u dat allemaal gelezen hebt, zeer
gewaardeerde lezer, dan denkt u er het uwe van…
Zeker. De redactie van Kerkmozaïek zou het zeer
op prijs stellen, als u die gedachten ook eens op
papier zou willen zetten en ons zou willen
toesturen. De kerk kan immers enkel groeien als er
dialoog is, aldus haar nieuwe voorzitter, ds. Steven
Fuite, die wij ook van deze plaats een hartelijk
proficiat toeroepen. Het zijn spannende tijden!

Namens de redactie,
Dick WURSTEN.

Prijzen	
  Kerkmozaïek
•	
  
Individueel	
  abonnement:	
  	
   20,00	
  €
•	
  
Groepsabonnement:	
  	
  	
  
15,00	
  €	
  (vanaf	
  min.	
  5	
  exemplaren	
  naar	
  éénzelfde	
  adres)	
  	
  	
  	
  
•	
  
Steunabonnement:	
  	
  
25,00	
  €
Storten	
  kan	
  op	
  rekeningnummer	
  van	
  de	
  Verenigde	
  Protestantse	
  Kerk	
  in	
  België,	
  Brogniezstraat	
  44,	
  
1070	
  Brussel.
IBAN	
  
BIC	
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Meditatie
De bittere beker
‘Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij
kan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan
geschieden’ (Mat.26:42)
Jezus bad deze woorden tot drie maal toe, vlak
voor Hij werd gevangen genomen. Hij was na het
avondmaal met zijn leerlingen naar Gethsémané
gegaan, een olijfberg bij Jeruzalem. Zijn leerlingen
vroeg Hij om wakker te blijven, terwijl Hij zich
afzonderde om te bidden. Allicht sprak Hij met veel
stilte tussen de woorden: Vader, moet dit nu echt?
Kan het niet anders? En toen viel er een lange
stilte. Als het echt niet ander kan, laat dan Uw wil
geschieden. Het bleef stil, te meer daar zijn
leerlingen in slaap waren gevallen.
De vraag die Jezus tot drie maal toe biddend aan
God stelt, was een retorische vraag. Jezus kende
het antwoord, want Hij had het zelf tot drie maal toe
aangekondigd. Ik zal overgeleverd worden aan de
Hogepriester. Na het lijden zal ik aan het kruis
sterven, maar op de derde dag zal ik opstaan uit de
dood. Net als de aankondigingen van het lijden,
heeft ook de vermelding van het gebed in de Hof
van Gethsémané een doel: overgave.
Tijdens de Veertigdagentijd cirkelt onze spirituele
oefening rond lijden en dood. Geloofwaardige
spiritualiteit wekt geen angst op. Het evangelie
plaatst tegenover angst de kracht van het geloof.
Bewegend rondom de onafwendbaarheid van de
dood en door het geloof in Gods wil bewust op te
nemen, verschijnt voor ons geestelijk oog de
noodzaak van overgave. Het evangelisch antwoord
op angst is overgave.
De beker waarover Jezus spreekt is een metafoor
(beeldspraak) voor lijden en dood. Laat deze beker
aan mij voorbij gaan, bidt Jezus. Het is van oudsher
geïnterpreteerd als troost. Ook Jezus was angstig,
ook Jezus wou liever niet sterven. Troost door
herkenbaarheid dus: Jezus die het kwaad
weerstond zonder te zondigen, had in confrontatie
met lijden en dood dezelfde reactie als wij. Laten wij
Hem dan ook volgen in zijn houding. Want als wij
angstig zijn reageren we defensief. Dan dreigt

kwaad ons mee te sleuren. We beantwoorden
geweld met geweld, minachting met minachting,
een klap met een klap en een oog met een oog. In
de vroege gemeente zocht men naar waarheid in
de woorden en de houding van Jezus. Men begreep
dat, als men een oog met een oog vergeldt binnen
de kortste keren de hele wereld blind is. Mattheüs
verwoordde in de Bergrede op meesterlijke wijze
Jezus’ antwoord: U hebt gehoord dat er gezegd is:
oog om oog en tand om tand. Ik zeg u echter dat u
geen weerstand moet bieden aan de boze, maar
wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de
andere toe. Paulus drukt dezelfde houding uit als hij
aan de Romeinen schrijft: Overwin het kwade met
het goede.
Maar deze waarheid maakt de inhoud van de beker
ook bitter. Het is deze constatering die het
fundament van de christelijke spiritualiteit vormt. Ik
noem het omkering (‘bekering’). Terug slaan maakt
zwak, vergelding maakt oorlog. Het bittere pigment
van lijden en dood is onze spontane wil tot
zelfbehoud. Maar je kan jezelf niet behouden. Ons
behoud ligt niet in onze handen, ook al zouden we
dit graag willen. Eens een mens tot dit besef komt,
is de tijd rijp om zich om te keren en zich te richten
op wat buiten onze wil ligt. Buiten onze wil ligt de wil
van God. De enige houding om jezelf te behouden
is overgave aan deze wil. Daartoe moeten we leren
loslaten.
Onze spirituele oefening tijdens de Veertigdagentijd
kan bijgevolg kort worden samengevat: in
confrontatie met kwaad en lijden moeten we
loslaten. Vader, ik wil liever deze beker aan mij
laten voorbij gaan, maar U vraagt mij deze wil los te
laten. Laat Uw wil geschieden.
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Bijbel aan huis

Ons onderzoek naar de oorsprong en de
ontwikkeling van het christendom gaat verder.
Vorige maand zagen we de achtergronden bij de
hoogbloei van de islamitische cultuur in de 8 en 9e
eeuw na Chr. De motor van deze hoogtevlucht was
vertaling in integratie van Griekse en Perzische
teksten in de Arabische taal en cultuur. Vooral op
het vlak van geneeskunde, kosmologie en filosofie
was de bibliotheek van Bagdad het intellectuele
centrum van de toenmalige wereld. Het
christendom werd in die periode verscheurd door
eindeloze schisma’s en een overdaad aan
institutionele voorschriften. Reacties konden niet
uitblijven. Versobering en verinnerlijking waren
daarbij de leidraad. In avondcontact van vorige
maand vernamen we dat ook de Katharen een

gevolg waren van deze tendens. Het is deze
periode die we nu zullen bespreken. Met de 10e en
11e eeuw zijn we middenin de Middeleeuwen
beland. Kunnen we al sporen ontwaren van wat
later de Reformatie zal worden? Was er een
verschil in beleving tussen het zuiden en de meer
noordelijke streken in Europa? Bij dit alles houden
we de oorspronkelijke Bijbelse bron bij de hand.
Kom en debatteer met ons mee.

Vrijdag 22 februari om 14u30 bij Marleen
(Keizer Karelstraat 195)
Vrijdag 22 februari om 19u30 bij Ann en Francis
(Keistraat 173 te De Pinte)

Rondom Sarah
Programma:
woensdag 6 februari

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

woensdag 20 februari

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

Let op!
Op woensdag 13 februari is er geen dansen vanwege de krokusvakantie.
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Activiteitenkalender

woensdag 6 februari

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring.

donderdag 7 februari

19.30 Bestuursraad bij Mini.

maandag 18 februari

19.00 IKB in de Orthodoxe Kerk, Sophie van Akenstraat.

woensdag 20 februari

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring.
19.30 Kerkenraad bij Mini.

donderdag 21 februari

17.30 Redactieraad.
19.30 Avondcontact in het PCC: Prof. Dr. M. Martens over
Achtergronden bij de restauratie van het Lam Gods.

vrijdag 22 februari

14.30 Bijbel aan huis bij Marleen.
19.30 Bijbel aan huis bij Ann en Francis.

zaterdag 23 februari

18.30 “VAMOS A ARGENTINA!”, etentje met Nico en Martine
met beeldverslag van hun reis, in het PCC.

zondag 24 februari

12.00 “VAMOS A ARGENTINA!”, etentje met Nico en Martine
met beeldverslag van hun reis, in het PCC.

zaterdag 2 maart

17.00 Catechese in de consistorie.
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Bijbelleesrooster

Februari
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Psalm 87
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Psalm 88
1 Samuel 13:1-15a
1 Samuel 13:15b–14:15
1 Samuel 14:16-30
1 Samuel 14:31-46
1 Samuel 14:47-52
1 Samuel 15:1-23
1 Samuel 15:24-35
1 Samuel 16:1-23
1 Samuel 17:1-30
1 Samuel 17:31–18:5
1 Samuel 18:6-30
1 Samuel 19:1-24
1 Samuel 20:1-23
1 Samuel 20:24–21:1
1 Samuel 21:2–22:5
1 Samuel 22:6-23
1 Samuel 23:1-13
1 Samuel 23:14-28
1 Samuel 24:1-23
1 Samuel 25:1-19
1 Samuel 25:20-44

Pinksterpsalm
Het Woord beschermt
Het Woord irriteert
Het Woord geneest
Het Woord verbindt
Aangeraakt
Absolute duisternis
De wacht aangezegd
Heldendaad
In de nesten
De strijd gestaakt
Strijdbare koning
Gehoorzaamheid gevraagd
Berouw
Een nieuwe gezalfde
Wie durft?
Reuzenkracht
Overwinningen
Vlucht en uitvlucht
Vriend en vijand
Roerend afscheid
Gewijde sfeer?
Moordpartij
Bevrijding en verraad
Achtervolging
Respect
Belediging
Wijs en dwaas

1 maart
2 maart
3 maart
4 maart

1 Samuel 26:1-25
1 Samuel 27:1-12
1 Samuel 28:1-25
1 Samuel 29:1-11

De geschiedenis herhaalt zich
Dubbelrol
Geestelijke strijd
Hoog spel

Maart
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
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