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Emmaüs  Lk. 24:13-35

Eén van de verhalen die naar ons gevoel vast verbonden zijn met de
zondagen na Pasen is het verhaal van de Emmaüs-gangers. Omdat we
daarover dit jaar in de kerk niet zullen horen, schrijf ik er maar wat over
in De Brug. Gewoon wat gedachten die opkomen bij het lezen van het
evangelie.
Allereerst herkennen we als een refrein datgene, waar het evangelie van
Marcus mee afsloot en wat we ook in het verhaal rond Thomas zagen:
de verlegenheid van de leerlingen van Jezus en hun onmacht om te 
verstaan wat er is gebeurd. Een dode die weer tot leven komt, dat
bestaat toch niet?! Hoe kun je zoiets geloven? Het zijn herkenbare
gevoelens, en dat is geen toeval. De evangelist Lukas wil ons in dit
gedeelte bij de hand nemen en uitleiden uit de verwarring en de twijfel
om ons te laten merken dat de Heer leeft en bij ons is - daarom laat hij
ons bewust de ruimte om onze eigen naam in te vullen naast die van
Kleopas, als de tweede reiziger-naar-Emmaüs.
Tot hun eigen verrassing krijgen zij onderweg een metgezel, als ze met
elkaar spreken over dat wat er gebeurd is in Jeruzalem en proberen om
alles te begrijpen, waaronder het getuigenis van vrouwen en engelen
dat Jezus leeft. En die metgezel mengt zich in hun gesprek en begint
over de Schriften - beginnend bij Mozes en de profeten. Ik zou er wel bij
hebben willen zijn, om te horen wat er nu in de ogen van deze
vreemdeling - die uiteindelijk Jezus Zelf zal blijken te zijn - op Zijn
opdracht en Zijn zelfverstaan betrekking had. Want dat de Kerk later in
alles wat in het Oude Testament geschreven staat een voorafbeelding
van Jezus heeft menen te ontdekken, dat doet toch aan het tegoed van
het Oude Testament tekort - het is niet simpelweg een inleiding op het
eigenlijke, het evangelie. En toch: er zijn passages die je bezwaarlijk
‘messiaans’ kunt noemen in de traditionele zin, als uitkijkend naar die
telg van David die in Gods Naam rechtvaardig zal regeren op aarde,
maar die we nu toch echt niet meer kunnen lezen zonder aan de
invulling te denken die Jezus er met Zijn leven aan heeft gegeven; ik
denk aan Jesaja 53 en Psalm 22, aan het verband dat in het evangelie
telkens weer wordt gelegd tussen lijden en heerlijkheid (vgl. Lk 24:26).
En dan de passage met het breken van het brood, door Van Meegeren
en Caravaggio (googel ze maar eens!) zo teder verbeeld. De gast die
gastheer wordt en in het gebaar van de gemeenschap (communie in het
Latijn) onthult Wie Hij is voor ons. Dat al wie Hem binnenlaat niet
verloren loopt in zijn of haar leven, maar dat Hij ons de weg wijst naar
God en naar elkaar, zoals Hij dat Zijn leven lang gedaan heeft. Waar de
Schriften opengaan en het brood wordt gedeeld, daar is de Levende
aanwezig. JHB
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Kerkraad

We openden de vergadering van 10 april met het lezen van Matteüs 26

de verzen 1 t/m 30, na het gebed begonnen we eraan, het eerste puntje

is altijd de bekrachtiging van de notulen van de vorige vergadering.

Daarna bekijken we de agenda en voegen eventuele punten toe. We

evalueerden de erediensten van 12 maart met een gastpredikant t/m 9

april ook met een gastpredikant, de zondagen daartussen, 19/03 –

26/03 en 2/04 ging onze eigen predikant voor in de erediensten. We

behandelden de ingekomen correspondentie waarvan nog enkele in de

loop van de vergaderingen ter sprake kwamen. 

De themata begonnen we met het nakijken van de ledenlijsten voor de

verkiezingen van de beheerraad (23 april) en de verkiezingen van de

kerkraad (21 mei). We evalueerden de Gemeentevergadering van 26

maart, waarin de vraag werd gesteld “waarom zijn wij protestant“.

Hierop werden  verschillende antwoorden  gegeven, we konden ons

vinden in de uitspraak “omdat we geroepen zijn” !  

We bespraken de orgelbeurten voor de erediensten, één van onze

orgelisten gaf aan dat we bij begrafenissen, indien nodig, op hem

beroep mogen doen. Wat altijd weer aan bod komt zijn de vluchtelingen.

We bekeken de lijsten, lectoren, koffieschenken en kindernevendienst.

We hadden het over de catechese waar vier van onze jeugd aan

deelnemen. We bespraken ook de nakende herdenking 500 jaar Luther;

omdat we jaarlijks samen met de Zandpoort kerk Hervormingsdag

vieren in een kerkdienst, spraken we af om de kerkraden van beide

kerken samen te brengen om over deze herdenking te spreken. Het zou

mooi zijn als we dit samen zouden organiseren en samen vierden ! We

bekeken ook of het mogelijk was op dinsdag 31 oktober, de eigenlijke

Hervormingsdag een orgelconcert te geven met Lutherliederen. 

We bekeken het jaarplan 2017, er zijn nog altijd 2 zondagen in juli die

niet zijn ingevuld (geen voorganger) maar hier wordt nog aan gewerkt.

We bespraken de eerste zondagen van de maand na de zomermaanden,

aan deze diensten willen we altijd een bijzondere invulling geven. De

dienst van 7 mei waaraan de gebedsgroep meewerkt werd besproken. 

We bespraken ook het gebruik van onze kerk door derden die in de kerk

een orgel- en zangconcert willen geven en dit op zondag 14 mei. Er zal

ook een scenario worden gemaakt indien er op een zondag gebrek zou
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zijn aan een voorganger, door ziekte of onverwachts voorval of indien

er niemand beschikbaar zou zijn. 

Bij de verslagen van onze predikant was er aandacht voor de komende

synodevergadering op 6 mei en de AKV op 25 mei. Er is ook een

doopaanvraag voor het kindje van Zarife en Bart, deze zou doorgaan in

onze kerk op zondag 30 april. We besluiten de vergadering met de

rondvraag. Georgette sluit de vergadering af met gebed.

Volgende kerkraadsvergadering is (uitzonderlijk) op woensdag 3 mei

2017 in de kerkzaal ! Als u iets te melden heeft of een vraag heeft,

spreek ons aan of doe een mailtje, dan kunnen we dit op de

eerstvolgende vergadering bespreken ! 

Samenstelling kerkenraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54

Ouderlingen: Mani Kanza 0489 - 86 38 41

Georgette Saliba 015 - 41 31 85 

Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

06 mei Maria (Riet) Vermaas e. Kardux

06 mei Imkje ter Haar e. Van Messem

07 mei Godelieve Van Reeth

10 mei Marten Brouwer

10 mei Johannes Brouwer

19 mei Hermien Heres e. Oerlemans

21 mei Eva Huibregtse

22 mei Johan Daenen

24 mei Marius Joosten

28 mei Frits ter Haar.

We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag maar vooral Gods rijke

zegen !
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Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,

aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 07 mei organist: T. de Jongh

ds. J. Brouwer 2° collecte: Rwanda

I.s.m. gebedsgroep

zondag 14 mei organist: E. Poncin

ds. G. Snauwaert 2° collecte: Zending

zondag 21 mei organist: T. de Jongh

ds. J. Brouwer 2° collecte: Diaconie

zondag 28 mei organist: P. Oerlemans

ds. J. Brouwer 2° collecte: Syrië

zondag 04 juni organist: E. Poncin

ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

Pinksteren

H. Avondmaal

Bestuursraad

Zoals voorzien zijn de verkiezingen voor de bestuursraad doorgegaan op

zondag 23 april, direct na de dienst. Van de uitgebrachte 12 stemmen

hebben er 12 ‘Ja’ aangekruist naast het vakje ‘Zarifa Eke’, voor Fahmi

Maghi waren er 11 voor-stemmers en 1 onthouding. Beide zijn ze dus in

feite unaniem voor een volgende termijn van 6 jaar herkozen, iets waar

we niet anders dan dankbaar voor kunnen zijn.
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Rooster

Kindernevendienst Lector

07/05 Guyny Henriëtte

14/05 Hermien Aysel

21/05 Wibe Jelle

28/05 Hanne Godelieve

04/06 Guyny Chris

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Agenda

01 mei Bijbelavond - kerkzaal 20 uur

03 mei Kerkraad - kerkzaal 19u45

06 mei Synodevergadering

11 mei Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30

18 mei Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30

19 mei Catechese-avond - De Rank 18u30

25 mei Algemene KerkVergadering - Sint-Lambrechts-Woluwe 9u30

Kerkenraadsverkiezing

Zoals u elke maand in de Brug kunt lezen houdt de kerkenraad zich bezig

met een veelheid aan principiële en organisatorische zaken rond

eredienst en kerk-zijn. Ze doen dat in uw naam, als gekozen

vertegenwoordigers van de gemeente. Telkens na een periode van 4 jaar 

moet dat mandaat herzien of herbevestigd worden. Daarom zijn er

kerkenraadsverkiezingen voorzien op zondag 21 mei, aansluitend aan de

kerkdienst. Dit jaar is Georgette Saliba e. Younan aftredend en

herkiesbaar. Ons gemeentereglement voorziet in de mogelijkheid om

tegenkandidaten in te dienen tot en met zondag 7 mei; dat moet dan wel

schriftelijk gebeuren, ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde

leden. De lijst met stemgerechtigde leden hangt ter inzage en controle

op het publicatiebord.
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Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden 

voor alle volken.    Jesaja56:7

Zondag 26 maart 2017 hielden we na de kerkdienst onze

gemeentevergadering. Een 20-tal mensen. We zijn een kleine kerk. Niks

speciaals zou je denken.

En toch: een merkwaardige groep! We merkten dat in dat kleine groepje

mensen  7 verschillende volkeren aanwezig waren. Vlamingen,

Nederlanders, Syriërs, Assyriërs, iemand uit Indonesië, uit Congo,  uit

Kazachstan  Waar elders in Mechelen vind je zo'n rijke verscheidenheid?

Dat doet denken aan de profetie van Jesaja 56:7 "Mijn huis zal een

bedehuis genoemd worden voor alle volken" Wat in die tijd van de

ballingschap, 2600 jaar geleden slechts een verlangen was...  Een droom

leek het toen. Wij beleven het elke zondag!

Wat een rijkdom. Over de culturen heen -en hoe moeilijk is dat soms,

samenleven met die veelkleurigheid. Maar ondanks onze verschillen zijn we

een, broeders en zusters in onze Heer en heiland, Jezus Christus. Wat een

zegen! Kunnen we dat in ons dankgebed eens bij de HEER brengen?

In Mechelen wonen er veel meer Christenen uit verre landen dan we vaak

weten. Sommigen sluiten aan bij  kerken van Vlaamse oorsprong, Rooms

Katholiek, VPKB of Evangelisch. 

Maar daarnaast bestaan er ook nogal wat kerken en kerkjes, die buiten de

bestaande kerkverbanden staan. Soms zijn dat mensen die gewoon hun

volksgenoten opzoeken ("etnische kerken") omdat die dezelfde taal en

gewoonten hebben. (Ook handig om een huwelijkspartner te zoeken voor

een van de kinderen, trouwens)..

Sinds een paar jaar is er zo een Assyrische, Protestantse kerk gestart, waar

ook Assyrische Christenen kerken, die vroeger lid waren bij ons. Er bestaan

ook (nog altijd?) Protestantse gemeenschappen, waar Ghanezen, en

Nigerianen kerken. 

Maar ik denk dat de oorzaak voor die onafhankelijke kerken soms ook

dieper ligt. Voor een groot deel van deze Christenen-immigranten is hun

geloof de belangrijkste identiteit. Vooral als ze uit een land komen, waar ze

als Christenen een minderheid vormden (Islam landen bv).   

Met geloven gaat samen een hele reeks overtuigingen.  Ook bij ons.

Geloven komt tot uiting in levensstijl. Jezus navolgen. 

Onze maatschappij heeft in de laatste 60 jaar heel veel veranderingen

gezien waardoor de opvattingen over wat normaal is, sterk veranderd zijn.

Christenen uit de vreemde landen hebben vaak moeite met onze levensstijl,
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die hier gangbaar zijn geworden.

-De man als hoofd van het gezin en de positie van de vrouw in het gezin en

buitenshuis, die serieus in vraag worden gesteld.

-Huwelijkstrouw en echtscheiding

-Abortus, euthanasie, holebi en gendervragen.

Wij leven in die snel veranderende maatschappij, en wij hebben ons

aangepast.

Soms hebben we onze houdingen herzien en waarderen we de nieuwe

verhoudingen. 

Of anders voelen we er ons ongemakkelijk onder, maar we aanvaarden de

veranderingen. 

En soms ook hebben wij moeite om de veranderingen te aanvaarden. We

proberen dan onze eigen weg te vinden (en soms ook zwijgen we). We

proberen getuige te zijn van onze keuze en toch ook ons solidair op te

stellen in deze wereld van Vlaanderen, in 2017. We leven in de wereld, we

zijn niet van de wereld, zeggen we dan.

De houding van de Christen-immigranten uit die andere landen is vaak veel

feller, meer antithetisch. Zij komen uit een omgeving, waarin deze

veranderingen niet aan de orde waren. Waarin hun geloofsgemeenschap de

meer traditionele houdingen vormde, zonder druk tot verandering. Dat was

daar een belangrijk deel van hun Christen zijn.

Ik herken die antithese houding uit mijn jeugd, wij waren Gereformeerd. 

Wij waren ook zo. Tot 1950 was onze slogan "in het isolement ligt onze

kracht"  of nog "we kiezen voor de antithese". In de 50-er jaren hebben we

een omslag gemaakt, en besloten om volop aanwezig te zijn in de Vlaamse

maatschappij. Solidair en van binnen uit trachtend om als Christen de

maatschappij mee vorm te geven. En ons zo mogelijk meer aan te passen.

De verzuiling te verlaten.

Wat is de reden dat we zo weinig contact hebben met deze medechristenen

hier, die uit de vreemde in Mechelen komen wonen? 

Ligt dat misschien aan hun antithetische houding dat deze Christenen zich

terugtrekken in hun eigen kerken, en ze de contacten met ons,

medechristenen, vermijden? Omdat ze onze levensstijl te slap vinden, en

niet herkennen of erkennen als Christelijk? 

Of ligt de schuld bij ons, dat we vermijden deze mensen op te zoeken? Is

hun stijl van samenkomen, waarin ze met hun hele lichaam de aanbidding

vorm geven, met een andere soort muziek (zo luid!), zo vreemd, dat we

hen uit de weg gaan?
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Of nog, voelen we ons ongemakkelijk met hun ethische houdingen, die zo

uitgesproken haaks staan op onze maatschappij? "Ze moeten zich eerst

maar aanpassen en integreren" (waarbij hun kinderen dan vaak wel

geïntegreerd, maar niet meer Christen zijn).

Maar is het niet onze roeping, dat we contact zoeken? We noemen hen

toch onze broeders en zusters, discipelen van dezelfde Heer?  

Ik stel voor dat we een kleine groep mensen vormen die daar in het

komende jaar tijd en energie aan wil besteden.  Gewoon om met hen, onze

broeders en zusters in Christus, te spreken over de kern van ons geloven.

Wie Jezus Christus voor ons is. 

Wie voor ons God is, Abba, de Vader van onze Heer Jezus . 

Wat kerk en gemeenschap en bidden en geloven is. Dat eerst. 

Als we dan, in onze gesprekken,  ook die ethische vragen tegenkomen, zou

ik die niet uit de weg gaan.  Niet om te bekeren, zij ons, of wij hen. Maar

om elkaar, ook op deze gebieden, te ontmoeten. Vooral luisterend. Daar

kunnen we allebei van leren!

Ik zie de vruchten die zo'n gesprekken kunnen opleveren voor onze

wederzijdse relatie. 

We laten hopelijk allebei zien, 

            Dat we open willen staan voor elkaar. 

            Dat we verlangen elkaar te leren kennen. 

We kunnen van elkaar leren. Zij van ons, en wij van hen.

We kunnen ook over en weer zoeken, hoe we elkaar kunnen van dienst zijn. 

Wij kennen de Vlaamse maatschappij veel beter. We kunnen tussenpersoon

zijn bij werk zoeken, huis zoeken, hulp zoeken voor juridische en sociale

vragen, helpen met Nederlands leren voor hen en hun kinderen 

Zij zijn meestal een groep van jonge mensen. Met een groot, jong gezin. 

Jeugdwerk, catechese, diaconie zouden wel eens een andere invulling

kunnen krijgen, als we beginnen samen te werken.

Misschien is het best, dat we voor dat groepje, naast mensen uit onze kerk,

ook een of twee mensen uit de Zandpoortvestkerk  uitnodigen?

Het lijkt me een kans, om een nieuwe weg te vinden, waarin het contact

met deze mensen de teruggang en veroudering van onze gemeente

doorbreekt. Mogelijk vinden we wel een groep, waarmee we een sterkere

band kunnen maken, zodat we  meer voor elkaar kunnen betekenen en

gaandeweg meer samen kerk worden?

PAUZE!  
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Ik had dit artikel geschreven voor de Brug eind Maart. Maar er was nog

even tijd om het voorstel te testen met Ds Brouwer. Ik hoopte dat hij de

leiding kon nemen. In dat gesprek bleek, dat ik te optimistisch was, en de

vele moeilijkheden over het hoofd zag. Die zowel bij ons liggen als bij de

gemeenschappen van vreemde Christenen. 

Ik herken dat. Ik heb inderdaad de neiging, om als een naïeve, kleine

vijfjarige, de realiteit te positief in te schatten en de problemen niet te zien.

De kans van slagen leek klein te zijn. Dit voorstel moeten we samen, als

gemeenschap, zien zitten. Anders beginnen we er beter niet aan. Om er

losweg met een paar mensen aan te werken, en halverwege te stoppen zou

de gemeenschap kunnen schaden. 

We spraken ook over andere,  kleinere veranderingen aan ons kerkleven.

Zoals kinderen aan het avondmaal, een meer open uitnodiging voor het

avondmaal voor alle Christenen, samengaan met de kerk van de

Zandpoortvest. Hete hangijzers. Ze leken allemaal moeilijk te liggen.   In

de herfst 2015 zijn we zo ook begonnen met een project voor de opvang

van vreemdelingen. Ook dat is een stille dood gestorven. Zijn we zo

langzamerhand een verstarde, gesloten groep geworden?

Nee, zo wil ik niet aanzien tegen onze gemeenschap. We zijn gezegenden.

We horen toe aan de HEER, die ons zegt (Exodus 20:2) "ik ben de HEER Uw

God, die U uit het diensthuis geleid heeft". Jezus Christus is onze Heer en

heiland. Hij draagt ons en leidt ons. We zijn Zijn liefdesgemeenschap van

bevrijde mensen.

Het is die rijke glorie, die ik ook op de gemeentevergadering zag met die

zeven nationaliteiten.

Laten we nog eens een  groot huisbezoek organiseren. Als bemoediging.

Niet om een of andere activiteit  op te starten. Maar een samenkomst, 

waarin we samen spreken over die vraag: 

We zijn, hier in Mechelen,  zoutend zout, en licht op de berg. 

Zo noemt HIJ en roept HIJ ons (Mattheus 5:5). Hoe kunnen we, als

klein, kwetsbaar kerkske, in overgave, antwoord zijn op ZIJN

roeping?

Laten we, in gebed, en in het vertrouwen, dat HIJ ons zal leiden, dan

blijmoedig naar elkaar luisteren. Hij houdt van ons. Hij zal ons dan wel de

weg wijzen.

Marius Joosten.                      April 2017
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Emmaüs

Onderweg naar Emmaüs loopt Jezus Zelf met twee van Zijn

leerlingen mee. Hij legt hun alles uit wat er met Hem moest

gebeuren en zij gaan geloven dat Hij leeft en altijd bij hen is.
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