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Beste lezer,
Nu je de Kerkbrief ter hand hebt genomen, wil ik 
meteen met de deur in huis vallen en je attent 
maken op  het zomerproject dat op vrijdag 21 juni 
plechtig van start gaat. Verder in deze Kerkbrief 
lees je daarover uiteraard meer. Omdat het thema 
dit jaar PARADIJS & APOCALYPS is, fungeert de 
opvatting van ‘tijd’ als rode draad van de Kerkbrief. 
De Bijbelse opvatting van tijd is de vezel van deze 
rode draad. God heeft de tijd in zijn schepping 
gelegd. Het is een dynamische kracht die ons - 
zoals alles wat God geeft – de zin van het bestaan 
aanwijst. De tijd leert ons dat de reden van het 
bestaan tot uitdrukking komt in gemeenschapszin. 
Gemeenschapszin of –plicht is de grondslag van de 
voorstellingen van paradijs en eindtijd. 
Alles komt en gaat, schrijft Paulus in een brief aan 
de Corinthiërs, zelfs profetieën, taal en kennis 
zullen verdwijnen. Enkel de liefde vergaat nooit. 
Deze liefde is in Hebreeuws woordgebruik meer 
dan de gevoelens van twee mensen voor elkaar. 
Niettegenstaande men de tekst uit Paulus’ brief 
vaak tijdens huwelijksvieringen voorleest, is chesed 
(want dit woord heeft Paulus in gedachten) veel 
meer dan gevoelens voor elkaar (eros) of 
genegenheid (philadelphia) koesteren. Liefde in 
Bijbels licht is gemeenschapszin. 
Dit komt ook aan bod als we achterom zien en onze 
levensweg bekijken. De Bijbel ziet terug tot voorbij 
de ‘wittebroodsweken’, toen God met zijn volk door 
de woestijn naar het Beloofde Land trok, om de 
oorspronkelijke eenheid tussen God en mens voor 
te stellen. Dit is het paradijs. Het zoeken naar 
eenheid inspireert onze ‘terugblik’. 
We kunnen ook vooruit zien. Dan leert de Bijbel ons 
naar het herstel van de oorspronkelijke eenheid 
kijken. Zoals de engel met het vlammend zwaard de 
toegang tot het paradijs bewaakt, zo blokkeert de 
dood de ervaring van eeuwig leven. De apocalyps 
is een beeld van de heerschappij van chaos en 
willekeur, waaraan de tijdsgebonden materie 
onderhevig is. Gemeenschap  met God is de richting 
waarin de tijd voortschrijdt. Dit leert onze 
‘vooruitblik’. 
Met ons zomerproject willen we deze voorstellingen 
voor het voetlicht brengen. We zullen merken dat 
d e p a r a d i j s v o o r s t e l l i n g e e n h e i d o f 
gemeenschapszin aanreikt om de ‘erfzonde’ (de 
kracht van het kwaad) te overwinnen, net zoals de 
apocalyptische beelden veeleer de eenheid met 
God dan de gruwel onderstrepen. Ik wijs daarvoor 
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naar de meditatie in deze Kerkbrief. Waakzaamheid 
is de sleutel om de eindtijdvisioenen van Jezus te 
begrijpen. 
De maandelijkse rubriek ‘Pastoraat’ geeft in dit licht 
conc re te i n fo rma t ie t o t beoe fen ing van 
gemeenschapszin. Verbonden in Geest en 
Waarheid, dat is in gebed en onvoorwaardelijke 
liefde, loopt de gemeenschap of Gods volk op  de 
smalle weg door de tijd. Gods Woord wijst ons een 
duidelijk doel: de eenheid met Hem en elkaar.
Ik wens je veel leesgenot. We zien elkaar zeker op 
het moment dat het licht zijn hoogste punt bereikt. 
Dit is op 21 juni. 

Van de redactie
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Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 17 juni
naar de onderstaande e-mailadressen: 

temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl

Startzondag

We melden nu reeds de komende startzondag in 
september. Deze zal plaatshebben te Drongen op 
zondag 15 september. Schrijf deze datum alvast 
met stip  in je agenda. Als het een beetje goed weer 
is, maken we er een feest van. Als er creatieve 

mensen met ideeën en voldoende energie zijn die 
gemeenschapszin willen beoefenen, kunnen ze zich 
opgeven om mee te werken aan de organisatie. 
Alvast bedankt. 

mailto:temmerman.j@skynet.be
mailto:temmerman.j@skynet.be
mailto:j.hozee@zeelandnet.nl
mailto:j.hozee@zeelandnet.nl
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Het kruis van Jezus houdt als het ware het 
vlammende zwaard van de engel tegen en biedt 
ons toegang tot het paradijs. Dit maakt het kruis 
tijdloos. We moeten dan onder het kruis door. 
Gebukt betreden we het nieuwe leven waar God 
ons opnieuw opricht. Ook als we vooruit kijken, 
kunnen we dit ontwaren. Als Jesaja verkondigt dat 
hij ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ ziet of 
Paulus schrijft dat ‘de liefde nooit vergaat‘, blikken 
ze resoluut vooruit. Ze zien in de eeuwigheid van 
God en merken dat de scheppingsdaad (Gods 
Woord) zowel aan het begin als aan het einde van 
de wereld staat. Het menselijk leven is ingebed in 
Gods woord of daad. Het voortschrijden van de tijd 
vormt geen lijn in het niets, maar voltrekt zich 
binnen de eeuwigheid. De eeuwigheid zelf of God is 
niet ‘luchtledig’, maar doordringt elke vezel van de 
tijd. 

Tijdens de zondagse liturgie halen we de 
eeuwigheid van het moment naar boven. Dan 
richten we onze blik op  wat niet voorbij gaat en 
betreden de vaste grond, de rots der eeuwen, die 
God ons biedt. Hij geeft ons daartoe zijn Woord. Je 
bent dus welkom om met ons samen een stuk op 
deze weg te vorderen.

Rondom de Erediensten

Preekteksten

Zondag 9 juni: 1 Kon. 17 : 17 - 24 en Luc.7 : 11 - 17

Zondag 16 juni: Hooglied 4 : 16 - 5 : 8 en Luc. 7 : 36 - 8 : 3

Zondag 23 juni: Jes. 65 : 1 – 9 en Luc. 8 : 26 – 39

Zondag 30 juni: 1 Kon. 19 : 19 – 21 en Luc.9 : 51 – 62

Zondag 7 juli: Jes. 66 : 10 – 14 en Luc. 10 : 1 – 20
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Terugblik

En de Heer God liet allerlei bomen uit de 
aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien 
en goed om van te eten, ook de boom des levens in 
het midden van de hof en de boom van kennis van 
goed en kwaad. (Gen.2:9) 

We hebben twee gelegenheden om op terug te 
kijken. Op zondag 5 mei hielden we een dankdienst 
voor de vele lange jaren trouw kosterschap van 
Arnold en Sara in ons midden. Na de overhandiging 
van bloemen en andere attenties, toonde Arnold 

zich een voortreffelijk spreker. Aangezien hij tijdens 
de dienst ook nog eens twee liederen op  het orgel 
begeleidde, ontwaarden we meteen een nieuwe 
roeping voor onze ex-koster. De foto’s tonen slechts 
een glimp  van de glans, in overeenstemming met 
de inzet van Arnold en Sara, die deze dag had. 
Eentje om in te lijsten. Nogmaals onze oprechte 
dank.
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Veertien dagen later vierden we Pinksteren. De 
Boodschap werd omkaderd door de smaakvolle 
tonen uit de viool van Chris. De dienst werd naar 
een hoger plan getild tijdens de toetreding van Ed 
en Dan ie l l e . De P inks te rd iens t ademde 
gemeenschapszin uit. 
In de lijn van Paulus’ verkondiging dat zelfs 
profetieën en taal zullen verdwijnen, kunnen we ons 
afvragen wat er dan eigenlijk nog zal overblijven. 
De Bijbel geeft ons inzicht. Zo ook in het begin van 
de Schrift, bij de beschrijving van de Hof van Eden. 
We lezen dat God aanvankelijk rechtstreeks met de 
mens sprak. De eerste woorden die God tot Adam 
richt, stellen meteen een beperking in: ‘als je van de 
boom van kennis van goed en kwaad eet, zal je 
zeker sterven.’ We weten allemaal min of meer hoe 
het verder ging. Adam en Eva aten van de 
verboden boom en werden sterfelijk. De tijd en dus 
de menselijke sterfelijkheid nam een aanvang toen 
de mens uit het paradijs werd gezet. Deze uitzetting 
was nodig om te voorkomen dat de mens ook van 
de Levensboom zou eten – die naast de boom van 
kennis van goed en kwaad in de Hof stond – want 
dan zouden ze aan God gelijk zijn. Om de 
Levensboom onbereikbaar te maken, bewaakte een 
engel met vlammend zwaard de toegang tot het 
paradijs. De mens kan niet meer terug. Je kunt dus 

de engel met het zwaard als een symbool van de 
tijd zien. We kunnen er niet voorbij, we kunnen de 
tijd niet terugdraaien. Maar dit is ook niet nodig. Als 
we de aanvangsteksten van de Bijbel zorgvuldig 
lezen, merken we dat tussen de uitzetting uit het 
paradijs en het sterven nog een tijd van leven is 
gegeven. Deze tijd biedt de mogelijkheid om het 
resultaat dat het eten van de verboden vrucht 
teweegbracht, ongedaan te maken. Dit doen we 
door te erkennen waar we in de fout zijn gegaan en 
de vergeving van deze fouten te aanvaarden. 
Daartoe geeft de Bi jbel ons een nieuwe 
Levensboom: het kruis. Ter gedachtenis van Jezus 
worden we als onvolmaakte mensen verzameld, om 
te horen dat dit samengeroepen geheel (de 
gemeenschap) de zonden overwint. Door terug te 
ki jken kunnen we dus de oorspronkeli jke 
paradijselijke eenheid herkennen in de huidige 
gemeenschap die is gevormd door de vergeving 
van zonden. Wat overblijft als taal verdwijnt, is de 
woordeloze eenheid van vergeving en overgave. 
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kleurrijke middeleeuwse illustraties, maar zal ook 
een informatief onderdeel bevatten. Het thema en 
de locatie geven ons de mogelijkheid om zowel 
Bijbel en traditie ter sprake te brengen en dit in 
dialoog met de voorstellingen van de toeschouwers. 
Het muzikale gedeelte maakt de overgang van de 
Middeleeuwen naar de Barok. Karel De Wilde 
(clavecimbel) ging samen met zijn orkestmeester 
L iudmi l la Harbuza (v ioo l ) op zoek naar 
apocalyptische toonzettingen in het werk van Bach, 
Vivaldi, Corelli en Biber. Ook dit belooft een unieke 
gelegenheid te worden om de opvattingen van grote 
meesters uit de Barok omtrent bestemming en tijd 
te leren kennen in hun muzikale uitdrukking ervan. 

Nadien zijn alle aanwezigen genodigd op  een 
eenvoudige receptie. Alle gemeenteleden en 
sympathisanten zijn welkom. 

PARADIJS & APOCALYPS

Op  vrijdag 21 juni staat de zon op  haar hoogste 
punt. Dit is het moment van het jaar dat de dag het 
langste duurt. Vandaar dat deze dag van oudsher 
het symbool is van de eeuwigheid. Naar jaarlijkse 
gewoonte grijpen we dit moment aan om het 
nieuwe zomerproject voor te stellen. We doen dit 
met een plechtige opening van de tentoonstelling. 
Op  het programma van deze avond staat als 
hoofdbestanddeel een barokconcert. 

Dit jaar zal de tentoonstelling paradijselijke en 
apocalyptische voorstellingen uit de Middeleeuwen 
brengen. We maakten daartoe een keuze uit de 
brede catalogus van de glasraamkunst. Door de 
expertise van Aletta en dankzij haar vele contacten 
zullen we enkele treffende glasramen op ware 
grootte tentoonstellen. Daarnaast zal ook een 
panee l worden voorz ien met de nod ige 
achtergronden en uitleg. De tentoonstelling zal 
bijgevolg niet alleen verrassend zijn door de 

Vooruitblik

‘En God zei: er zal licht zijn. En er was licht.’ (Gen. 1 : 3)
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We willen verder nog melden dat de tentoonstelling 
doorlopend geopend zal zijn tijdens de Gentse 
Feesten (van 20 juli tot 29 juli) tussen 14u en 18u.

Noteer ook de volgende activiteit:

Op  zondag 21 juli (Nationale Feestdag) zal een 
eredienst in het Gentse dialect plaatsvinden en dit 
in het kader van ons thema. Om deze dienst op te 
luisteren wordt muziek gecomponeerd en gezorgd 
voor een ensemble ter uitvoering. In de volgende 
Kerkbrief zal daarover meer informatie te lezen zijn. 

Gentse Feesten

De komende weken zal op zondag een lijst 
rondgaan om je naam op te noteren. Bovenaan zal 
‘Zomerproject’ staan. Het is de bedoeling dat elke 
middag van de Gentse Feesten twee mensen het 
kerkgebouw openhouden om bezoekers te 
ontvangen. De openingstijden zijn 14 tot 18 u.

VRIJDAG 21 JUNI om 20u
Opening van de tentoonstelling PARADIJS & APOCALYPS

Met uitvoering van apocalyptische muziek uit het werk van
Bach, Vivaldi, Corelli en Biber door

Karel De Wilde (clavecimbel) en Liudmilla Harbuza (viool)
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Film: Hannah Arendt

Onlangs zag ik de fi lm Hannah Arendt , 
geregisseerd door Margarethe von Trotta.
Ook al wil de film duidelijk biografisch zijn, eigenlijk 
gaat het hele verhaal voornamelijk over een korte 
tijdsspanne.
In 1961 was de Duits-Joodse filosofe Hannah 
Arendt getuige van het Eichmann-proces. Ze was in 
Jeruzalem als verslaggever voor het tijdschrift ‘The 
New Yorker’. De film vertelt hoe ze als professor 
filosofie zich aanmeldt als freelance reporter omdat 
ze koste wat kost dit proces wil meemaken. 
De kijker krijgt door enkele terugblikken op  haar 
bewogen leven een korte introductie in het denken 
van Hannah Arendt.
Ze heeft gestudeerd bij Martin Heidegger, de nazi-
filosoof, met wie ze ook een relatie had. Ze is 
gefascineerd door de begrippen goed en kwaad.
Haar vlucht uit Nazi-Duitsland via Frankrijk (waar ze 
in de beginjaren van de oorlog in een kamp moest 

verblijven) naar de Verenigde Staten wordt niet 
getoond, maar in de terugblikken door de 
personages aan elkaar verteld. Er wordt veel 
gep raa t i n deze fi lm . D i t kan sommige 
bioscoopgangers afschrikken en het maakt het 
verhaal net iets moeilijker te volgen. Maar het 
overtuigende acteerwerk neemt je toch mee. 
Barbara Sukowa portretteert een realistische 
Hannah Arendt. 
Na de artikelen in de New Yorker kwam er in 1963 
een boek over de banaliteit van het kwaad. Het 
ergste kwaad is niet herkenbaar als iets 
monsterlijks, maar het banale, het kleinburgerlijke 
meedraaien in een ontaard systeem, zo stelt ze.
De Joodse gemeenschap reageert heftig op haar 
ideeën. De discussies worden tot in haar 
vriendenkring gevoerd. Velen verwijten haar dat ze 
sympathie toont voor het monster dat Eichmann 
volgens hen is. Ze wil slechts aantonen dat het 
gevaarlijkste kwaad juist niet door monsters gedaan 
wordt, dit betekent echter niet dat ze het goedpraat.
De film is een aanrader, ook wanneer men niet thuis 
is in de filosofie. 

Cultuur

De eerste uitgave van het boek (1963) dat Hannah Arendt 
schreef naar aanleiding van de gebeurtenissen die in de 

film verteld worden.



Pastoraat
We legden in deze Kerkbrief de rode draad bloot 
die paradijs en apocalyps verbindt. Deze draad is 
geweven van vezels van tijdloosheid. In de Bijbel 
spreekt men van eeuwige waarheid of Gods Woord. 
Het is de vaste grond onder de voeten van hen die 
geloven. Dit geloof brengt vruchten voort. De 
vruchten zijn veelvuldig en voeden ons met 
verzoening met wat was, is en zal zijn. Als we 
daarvan eten, ontvangen we de smaak van het 
eeuwige leven. Geloof dat is gebaseerd op 
verzoening, en dat je één maakt met God en de 
anderen, is de vrucht van de Levensboom. Ik merk 
ter zijde op  dat het in het paradijs was toegestaan 
om van deze boom te eten. Alleen de vruchten van 
de boom van kennis van goed en kwaad waren 
verboden. Geloof overwint de kennis van goed en 
kwaad. Dit laatste maakt scheiding, het eerste 
verenigt. 

Ik heb  in deze Kerkbrief de waarde van 
gemeenschapszin onderstreept. Essentieel is het 
dagelijkse gebed. In deze rubriek willen we daartoe 
stimuleren. Als gemeente bidden we voor degenen 
die het moeilijk hebben, maar de woorden van 
Jezus die in de meditatie aan bod komen, geven 
ook aan dat in momenten van moeite het gebed om 
eenheid en verzoening een ware kracht is. Ik bid 
dat degenen die het moeilijk hebben zouden 
bidden, samen met de anderen. 

In sommige kringen is het de gewoonte om 
‘gebedspunten’ op  te sommen. Dit is zeker een 
goede gewoonte, maar ik kom er niet toe om tijdens 
mijn gebed een blaadje erbij te nemen en de 
opgegeven onderwerpen af te lezen. Daarbij komt 
dat namen noemen heel vaak precair is.

Ik wil dan ook vragen om in de eerste plaats te 
bidden voor de geest van eenheid in jezelf. Dat de 
liefde in ons niet zou verkillen, zodat we niet ten 
onder gaan in wassende ergernis en wrok. We 
verenigen ons in gezamenlijk gebed met Jules en 
Chr is ta Be i rnaer t , met de v raag om de 
beweeglijkheid van Jules’ benen te herstellen. Ook 
bidden we samen met hen die in een rusthuis 
verblijven: Maria Hoste, Tike Kamp, Lotti De Smet, 
Yvonne Servaes, Francine Van Der Haeghen, 
Elisabeth Nagy en Angela De Grève. Daarnaast zijn 
er tal van oudere mensen die alleen thuis zijn. 
Vergeef mij niet alle namen op  te sommen, maar 
ons te verenigen met de in leeftijd meest 
gezegenden onder ons: Margeret Zerfass, Eunice 
Jones, Elza Wille, Rosa Smeesters en ook ds. Sam 
Simons en Henk Aloy.

We richten onze aandacht ook op  kinderen en 
jongeren. In dit verband mogen we de Heer om 
wijsheid vragen. Dat we, al was het maar een glimp 
van de toekomst van de kerk zouden zien gloren. 
Het zou ons troosten. 

12       Kerkbrief juni 2013



Kerkbrief juni 2013       13

Allen hartelijk gefeliciteerd!

Simon Ghiotto
Louise Hanappe - van ‘t Hooft
Hidde Parlevliet
Hannelore Bytebier
Nelly Parlevliet
Amadeo Ghiotto
Chiara Ghiotto
Patricia Poelaert
Johannes Hermans
Josias Boone
Etty Bruyneel - Deelstra
Elza (Esther) Wille
Margaretha Zerfass
Remi Gerard

Philippe Adams
Cilou Van den Hende
Nora Van De Walle
Robbe Adams
Jasper Adams
Adinda De Jonge

05 juni
11 juni
13 juni
18 juni
18 juni
19 juni
19 juni
22 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
29 juni

02 juli
02 juli
05 juli
08 juli
08 juli
08 juli

Onze jarigen

Rondom Sarah
Beste Rondom-Sarah vriendinnen,
 
Reeds vele jaren gaan we in de maand juni een 
dagje naar zee, deze keer hebben we gekozen voor 
vrijdag 14 juni. .We maken een afspraak met de 
familie Liagre en gaan gezellig ergens samen eten. 
We hebben altijd veel geluk gehad met het weer, 
zoals de meesten onder ons zich nog wel zullen 
herinneren. De laatste keer was de opkomst wat 
klein maar misschien hebben jullie nu wel zin om er 
eens op uit te trekken. Iedereen is welkom, die zich 
in deze groep  thuis voelt. We spreken af om 9.30 
op het St.Pietersstation voorzien van een 
retourkaartje naar de Panne. De trein vertrekt om 
9.50  maar de afspraak is in de hall. Om een tafel te 
reserveren moeten jullie wel tijdig bellen. Ik 

verwacht een telefoontje van ieder, die wel van de 
partij wil zijn: 09-2220268. Mocht het evenement 
door bepaalde omstandigheden niet doorgaan dan 
houden we jullie op  de hoogte en word je tijdig 
verwittigd.
 
Mini Schipholt.
 
 Programma:

  5 juni om 14.30 is er een optreden van de 
dansgroep in 't Maagdenstraatje.
12 en 19 juni om 14.00 uur : Gezelschapsdansen 
in de St.Pauluskring.
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Verantwoordelijk uitgever:

ds. Steven FUITE
Huis van het Protestantisme
Brogniezstraat 44
B-1070 Brussel
+32 2 511 44 71

kerkmozaiek@vpkb.be

 

April

Wat een feest !!!
10 mei 2013 Kinder-regio-dag in Hasselt
Marian KNETEMANN

Lees binnenkort meer op http://www.kerkmozaiek.be

10de Assemblee van de Wereldraad
van Kerken
Rob VAN DRIMMELEN
Greet HESLINGA

Palestijnse christenen spreken
Greet HESLINGA

Geuzenfeest 2013: het feest van ont-moeting
Cornelis BLOMMAERT

 

Juni 2013:

De Kerk leeft
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Juni%2013

Uit$de$redac*e
De# kerk# lee'.! We!kozen!voor! die !woordvolgorde.!Misschien!weinig! bescheiden.! Zet!het! laatste!woord!
vooraan!en!het!klinkt!meteen!ootmoediger:!Lee'#de#kerk?!Niet!dat!dat!geen!vraag!voor!ons!is.!Of!de!kerk!
lee=!moeten!we!ons !als!mensen#van#de#weg!(die !Jezus!wees)! steeds!opnieuw!afvragen.!Eens!te!meer! in!
onze!Djd,!waarin!de!kerk!krimpt!en!zij!zich!alleen!al!daarom!genoodzaakt!ziet,!zich!vragen!te !stellen!over!
haar!levensvatbaarheid!en!missie.!Het!antwoord!is !nooit!definiDef,!maar!zal!de!ene!keer!volmondiger!ja !(of!
nee)!klinken!dan!de!andere!keer.!Dat!hoort!nu!eenmaal!bij!het!(kerkelijke)!leven!(!).!

Hoe!dan!ook,!wie!naar!de!inhoud!van!dit!nummer!kijkt,!kan!daarin!een!kerk!herkennen,!die!volop!bruist!
van! leven.! Woede! en! vreugde! wisselen! elkaar! af.! We! zien! een! zingende! kerk,! protesterende! kerk,!
belijdende!kerk,!filosoferende!kerk,!mondiale!kerk,!oecumenische!kerk,!jeugdige!kerk,!ecologische !kerk,!
pastorale! kerk,! (zelf)kriDsche! kerk,! (bijeen)vergaderende!kerk,! feestende !kerk…! een!kerk! van! gezellige!
ontmoeDng!en!ongezellige!kriDsche!vragen,!kortom!een!kerk!vol!leven!en!dynamiek.!

We!lezen!over!100!jaar!steun!aan!de!jeugd!(Juventus),!de!feestelijke !kinderregiodag!in!Hasselt!en!over!het!
komende !Geuzenfeest!(voor!jong!en!oud)!in!Horebeke.!We!horen!protest!tegen!het!onrecht,!dat!er!voor!
PalesDjnen!in!PalesDna!steeds !minder!ruimte!overblij=!en!over!de!aQalvende !gastvrijheid!in!het!Westen!
ten!aanzien!van!vluchtelingen.!De !Ecokerk!moedigt!ons!aan!duurzaam!om!te!gaan!met!water.!We!horen!
zangoefeningen!in!verband!met!het!nieuwe!liedboek.!We!vernemen!over!een!rechtvaardige!die!door!een!
welbepaalde! stad! (onze!wereld?)! liep! om! de! mensen! een! geweten! te ! schoppen.! We! lezen! over! de!
aanstaande!10e!Assemblee!van!de!Wereldraad!van!Kerken!die!560!miljoen!christenen!(ja !ook!de!VPKB)!
representeert…!Kortom,!heel!wat!leven!in!de!kerkelijke!brouwerij.

Namens!de!redacDe,
Ds.!Ernst!VEEN

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! BE29!0680!7158!0064

Aankondigingen van bovenplaatselijke 

activiteiten of activiteiten, die zowel 

VPKB-leden als niet-VPKB-leden 

kunnen interesseren, kunt u zenden 

naar

kerkmozaiek@vpkb.be
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Meditatie

Waakzaamheid

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, 
ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen 
aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noah waren, 
zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de 
zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 
huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noah de ark 
binnenging,  en het niet merkten, totdat de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook 
de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen 
er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen 
en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen 
twee vrouwen malen met de molen; de één zal 
aangenomen en de ander zal achtergelaten 
worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op 
welk moment uw Heere komen zal. (Mat. 24 : 36-42 
in Herziene Statenvertaling)

Jezus heeft het over het einde der tijden. Hij 
vergelijkt het komende einde met de zondvloed ten 
tijde van Noah. Ook toen, zegt Jezus, waren de 
meeste mensen zich niet bewust van wat er gaande 
was. In Mattheüs is gans hoofdstuk 24 gewijd aan 
het einde der tijden. Hij schrijft dat oorlogen zullen 
woeden, hongersnood, besmettelijke ziekten en 
aardbevingen. Daardoor zal ook de wetteloosheid 
toenemen, waardoor ‘de liefde van velen zal 
verkillen’ (vs. 12). 

Aan diegenen onder ons die menen dat onze tijd 
daaraan beantwoordt, wil ik vragen om eens te zien 
naar de 16e eeuw, toen godsdienstoorlogen onze 
streken teisterden, of de ‘waanzinnige 14e eeuw’, 
toen tijdens de 100-jarige oorlog meer dan een 
derde van de Europese bevolking door de pest 
werd uitgeroeid. Zo kunnen we steeds verder 

terugkeren in de tijd tot de Joodse opstand tussen 
66 en 70 of uiteindelijk tot de ‘grote vloed’ die in de 
Oudheid de ganse bewoonde wereld onder water 
zette. Over het plaatsgrijpen van zo’n zondvloed 
getuigt niet alleen de Bijbel, maar alle antieke 
geschriften van de omringende volken maken er 
gewag van. Het beroemdste relaas, naast Genesis 
7 en 8, is dit van het Gilgamesj-epos. Dit is de 
oudste literaire tekst ter wereld. Hij is rond de 12e 
eeuw v. Chr. in Akkadisch spijkerschrift  gekapt op 
stenen tabletten.  Dit epos spoort op  een bijzondere 
manier met het Bijbelse relaas over Noah. 
Gilgamesj gaat op  zoek naar de ziel van zijn 
overleden bloedbroeder Enkidoe en moet daarvoor 
de doodszee oversteken. Hij wordt daartoe 
aangezet door een oude wijze die nog ‘kennis bezat 
van vóór de grote vloed’. Deze kennis is in de Bijbel 
beschreven als de gebeurtenissen in het paradijs. 
Na de uitzetting en de moord van Kaïn op  Abel gaat 
het van kwaad naar erger, tot God besluit om in te 
grijpen en door middel van het wassende water de 
mensheid een nieuwe kans te geven. De 
zogenaamde ‘zondvloed’ is eigenlijk een nieuwe 
kans, een herschepping. God besloot om dit niet 
meer te herhalen. De grote vloed was meteen ook 
de laatste kans.

Dit neemt echter niet weg dat de liefde weerom kan 
verkillen. Maar we hoeven geen schrik meer te 
hebben van een zondvloed. Nee, zegt Jezus, deze 
keer zal het definitieve einde plaatsgrijpen. Geen 
laatste nieuwe kans, maar het complete einde van 
de schepping. Het grote verschil tussen de 
gebeurtenissen rond Noah en de aankondiging van 
Jezus, is dat bij de eerste het leven op  aarde verder 
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gaat. In de evangelische apocalyps niet. Niet de 
regen zal uit de wolken komen, maar de Zoon des 
mensen. Het water zal niet geleidelijk stijgen tot 
iedereen verdrinkt, maar ‘de Zoon des mensen zal 
zijn engelen uitzenden en de uitverkorenen 
bijeenbrengen uit de vier windstreken’ (vs.31). 

Je mag er dus gerust op zijn, aldus Jezus, 
tenminste als je liefde niet verkild is. Vandaar zijn 
afsluitende conclusie: ‘Wees waakzaam, want u 
weet niet op  welk moment uw Heer komen zal’. 
Onze ark voor de wassende liefdeloosheid in de 
wereld is de mentale beschutting die de liefde biedt. 
Omdat deze liefde ons is gegeven om niet – we 
hebben geen enkele verdienste aan het feit dat 
Jezus ons dit heeft geschonken en op  de koop  toe 
het geloof in ons plant – is het evangelische einde 
der tijden een bron van vreugde. We hoeven niets 
te vrezen, niet in leven en niet in sterven. Het enige 
waar we wel op  moeten letten is dat we de liefde 
bewaren. Wees waakzaam en laat je liefde niet 
verkillen. 

Ik moet bekennen dat dit makkelijker lijkt dan het 
daadwerkelijk is. De liefde bewaren is niet beperkt 
tot uitwendige vriendelijkheid, terwijl het inwendig 
leven een borrelende kookpot is. Daarom verwijs ik 
naar gebed als bron van waakzaamheid. Heel vaak 
stuit ik op  wereldse onwil en verwens ik dan uit pure 
onmacht deze of gene persoon. Dan verkilt de 

liefde. Ik wil oprecht getuigen dat, als ik er op 
dergelijke dagen in slaag om te bidden voor 
diegenen die ik heb  verwenst, de liefde in mij zich 
herstelt. En aangezien ik wel elke dag in de kille 
wind van ergernis en onmacht dreig te verkleumen, 
in te rp re teer i k de v raag van Jezus om 
waakzaamheid als een aansporing om dagelijks te 
bidden voor degenen die mij tegenstaan. Het maakt 
mij niet beter dan anderen, maar het geeft mij wel 
rust. De voorstelling van de apocalyps in de Bijbel 
toont dus het u i te rs te van de l ie fde o f 
gemeenschapszin, dat door Jezus meesterlijk werd 
verwoord:
Maar Ik zeg u: heb uw vijanden lief, zegen hen die u 
vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid 
voor hen die u beledigen en u vervolgen,  zodat u 
kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen 
is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en 
goede mensen, en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mat. 5 : 
44-45)



18       Kerkbrief juni 2013

Activiteitenkalender

woensdag 5 juni 14.30 Optreden van de dansgroep in ‘’t Maagdenstraatje’.

woensdag 12 juni 14.00 Gezelschapsdansen in de Pauluskring.
19.30 Kerkenraad bij Aletta.

vrijdag 14 juni 09.30 Rondom Sarah: Uitstap naar de Panne.

maandag 17 juni 17.30 Redactieraad.

woensdag 19 juni 14.00 Gezelschapsdansen in de Pauluskring.

vrijdag 21 juni 20.00 Plechtige opening van de tentoonstelling 
“Paradijs en Apocalyps” met concert op Midzomernacht in de Brabantdamkerk.

Deze tentoonstelling zal op  zaterdag 29 en zondag 30 juni en verder tijdens de 
Gentse Feesten van 14u tot 18u doorlopend geopend zijn.



zondag 9 juni 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Marijke Schaefer / Micheline Morel
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Martine

zondag 16 juni 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
kerkenwerk / Vlaams Bijbelgenootschap
Charles-Henri Vanden Broucke
Janneke

zondag 23 juni 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Rita Martens
kerkenwerk / kerkbrief
Ko van Heest
Jeroen

zondag 30 juni 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Dhr. Daniël Van Steenkiste
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Etty

zondag 7 juli 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Rita Martens
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Martine
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Dienstenrooster
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Bijbelleesrooster

Juni
zaterdag 1 juni Lucas 7:1-10 Zeggingskracht
zondag 2 juni Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie
maandag 3 juni Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping
dinsdag 4 juni Psalm 21 Koningslied
woensdag 5 juni Spreuken 10:1-11 Kracht-termen
donderdag 6 juni Spreuken 10:12-22 Spreken is modder, zwijgen is goud.
vrijdag 7 juni Spreuken 10:23-32 Tegen-stellingen
zaterdag 8 juni Psalm 26 Schone handen
zondag 9 juni Lucas 7:11-17 De zoon komt terug
maandag 10 juni Lucas 7:18-35 Meedoen of niet
dinsdag 11 juni Lucas 7:36-50 Voetwassing
woensdag 12 juni Lucas 8:1-15 Zaaien
donderdag 13 juni Lucas 8:16-21 Familieverhaal
vrijdag 14 juni Psalm 52 Ontmaskering
zaterdag 15 juni Galaten 2:1-10 Ruimte
zondag 16 juni Galaten 2:11-21 Paulus versus Petrus
maandag 17 juni Galaten 3:1-14 Tact?
dinsdag 18 juni Galaten 3:15-29 Nalatenschap
woensdag 19 juni Spreuken 11:1-11 Eerlijk duurt het langst
donderdag 20 juni Spreuken 11:12-21 Positief of negatief
vrijdag 21 juni Spreuken 11:22-31 Geven 
zaterdag 22 juni Psalm 53 Gezocht: verstand
zondag 23 juni Lucas 8:22-39 Bezeten (van angst)
maandag 24 juni Lucas 8:40-56 Opgewekt
dinsdag 25 juni Lucas 9:1-17 Levensmiddelen
woensdag 26 juni Galaten 4:1-11 Rechten van het kind
donderdag 27 juni Galaten 4:12-20 Paulus' barensweeën
vrijdag 28 juni Galaten 4:21-31 Beeld-verhaal
zaterdag 29 juni Galaten 5:1-12 Scherpte
zondag 30 juni Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid

Juli
maandag 1 juli Lucas 9:18-27 Identiteitsbewijzen
dinsdag 2 juli Lucas 9:28-43a Hoog bezoek
woensdag 3 juli Lucas 9:43b-50 Groot en klein
donderdag 4 juli Lucas 9:51-62 Mild en doelbewust
vrijdag 5 juli Lucas 10:1-16 Zending met een missie
zaterdag 6 juli Galaten 6:1-10 Draagtijd
zondag 7 juli Galaten 6:11-18 Bijbel(gedeelte) in grote letter.


