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Hervormingsdag.
Als kerk leven we van de traditie. Dat betekent niet, dat we in alles net zo
moeten doen als onze voorvaderen. Zoals alle mensen hebben ook zij hun
fouten gehad, en daarin moeten we ze niet willen navolgen. Maar ook is de
positie van de kerken in onze tijd een andere dan vroeger. En dat betekent,
dat we soms op een andere manier te werk moeten gaan om hetzelfde te
bereiken.
Ik denk niet, dat de Kerkhervormers daar moeite mee zouden hebben.
Integendeel. Ze waren er als geen ander van doordrongen, dat de Hervorming
nooit af is. Ecclesia semper reformanda, ‘De Kerk moet steeds opnieuw worden
hervormd’. Wij zijn geen onfeilbare mensen, en de Kerk is geen onfeilbaar
instituut. Alleen al daarom kan het argument: ‘Het is hier altijd zo geweest’
niet het laatste woord zijn.
Traditie betekent ten diepste: doorgeven, wat ons is toevertrouwd. Wegen
zoeken om de volgende generaties bewust te maken van de rijkdom van het
geloof, van de diepgang die een persoonlijke relatie met de Heer aan het leven
geeft.
Daarvoor zullen we soms andere vormen moeten vinden dan in het verleden
gebruikelijk waren. Misschien moeten we ook onze verhoudingen met de
andere kerken en gemeenschappen in onze stad op een nieuwe manier
invullen, nieuwe bondgenootschappen sluiten, om juist zo een sterker
getuigenis te kunnen laten horen en het evangelie van Gods toewending naar
mensen echt concreet te maken. Want dàt is tenslotte de kern waar alles om
draait, de inhoud die door de eeuwen heen actueel blijft: dat ons leven en onze
wereld worden gedragen door die God, die Liefde is.
JHB
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Kerkraad
Op de vergadering van 7 oktober evalueerden we de voorbije kerkdiensten van 7
sept. t/m 5 oktober.
Verder ging onze aandacht naar de komende diensten, de Oogstdienst – de
Hervormingsdienst – de groot huis bezoeken – voorbereidingen Advent en Kerst –
de invulling van het jaarplan 2014/2015 – de lijst stemgerechtigde leden en
verjaardagslijst – de eerste zondagen van 2015.
Ook spreken we over de kindernevendienst en oppas – de jeugd en catechese –
de senioren – het diaconaat – de zending – het pastoraat en de taken in groot
kerkverband (ABL – Synode – enz.) Zoals u kan opmerken is er op zo’n
kerkraadsvergadering heel wat te bespreken om de goede werking te waarborgen,
en dan nog. We doen dit alles uit geloof en overgave aan onze God en Heiland
Jezus Christus. We vragen uw gebed ook voor ons als kerkraadsleden om de
goede werking van uw en onze kerk – Gods kerk – te kunnen volbrengen.

Samenstelling kerkraad
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Aysel Eke
Georges Vandensavel
Georgette Saliba
Hugo Wilmaerts

015 - 20 51 54
0484-75 18 48
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
015 - 41 31 85
015 - 29 08 59

Koffiedrinken
Onlangs heeft de kerkenraad besloten om u voortaan elke
zondag na de dienst een kopje koffie aan te bieden. Daaraan is
wel een vraag verbonden: we zouden graag zien, dat
gemeenteleden bij toerbeurt de taak op zich willen nemen om
de koffie te schenken en de gebruikte tassen weer af te wassen.
Om te voorkomen dat u zoudt worden ingedeeld op een zondag
dat u niet kunt, hangt er een intekenlijst op de deur van de keuken.

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

02
09
16
23
30
07

november
november
november
november
november
december

KND

Oppas

Younan
Hermien
Hanne
Zarifa
Hermien
Zarifa

Guyny
Nynke
Eva
Sara
Noa
Guyny
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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 02 november
ds. J. Brouwer
Jeugddienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 09 november
ds. J. Brouwer
Oogstdienst

organist: E. Poncin
2° collecte: Synodale kas

zondag 16 november
dhr. H. Sinnaghel

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Zending

zondag 23 november
organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer
2° collecte: Rwanda
H. Avondmaal, Gedachtenis overledenen
zondag 07 december
dhr. H. Fresen

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kerkblad

Verjaardagen
11
15
17
22
23
26
29
30

november
november
november
november
november
november
november
november

Naomi Ntamba
Wibe Brouwer
Daniël Van Cammeren
Cyriel Van Doren
Leo Huibregtse
Filip Wilmaerts
Nelly Luteijn
Pieter Calottens.

We wensen de jarigen een fijne en vooral een gezegende verjaardag toe !

Groothuisbezoeken
Op 4, 7 en 12 november zijn er groothuisbezoekavonden gepland, met
groepsgesprekken over toekomst van onze kerk. Als thema is daarbij gekozen
voor ‘De kerk van mijn dromen’. Alle gemeenteleden zijn van harte
uitgenodigd. Als u zich nog niet had opgegeven, neem dan even contact op
met de dominee.

Advent
In de kerkzaal hangt een lijst waar u kan inschrijven of u een Bijbelsdagboek of
een scheurkalender wenst.
We vragen u om dit zo vlug als mogelijk te willen opschrijven, om de aankopen
te kunnen doen.
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Activiteitenkalender
02
04
04
06
07

november
november
november
november
november

12
14
16
20
27
28

november
november
november
november
november
november

Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
Groothuisbezoek - 14u - fam. Joosten, Landbouwstr. 112
Kerkraad - kerkzaal 20u15
Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
Groothuisbezoek - 19u30 - fam. Vandensavel, Driesstr. 103,
1982 Elewijt
Groothuisbezoek - 19u30 - fam. Eke, Spreeuwenhuisstr. 23
Jeugdcatecheseteam - 20u - fam. Joosten
Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

In Memoriam
Op 21 oktober 1953 werd mijn jongste broer, Liem Thay Hwie ( Ir. Rudolf
Nafarin ), geboren in Surabaya, Indonesië. Door zijn levenswandel, werd hij
in Samarinda, Kalimantan –Timur, Indonesië, terechtgekomen.
Op 19 oktober 2014 heeft onze Hemelse Vader hem, in Samarinda, terug
geroepen, net vóór dat hij 61 jaar geworden, en op 20 oktober 2014, terug
gebracht, met het vliegtuig, naar Surabaya, zijn geboorte plaats. En nu mag hij
wonen daar waar veel woningen beschikbaar zijn en kon hij “Het Licht der
Wereld”, zijn Verlosser, aanschouwen.
Zijn zus in België,
Nathalia Nafarin.

Kindernevendienst
De leiding van de Kindernevendienst doet een dringende oproep om de KND
mee te ondersteunen aangezien ze momenteel nog maar met z’n drieën zijn.
Ze zouden het team graag wat uitgebreider zien, zodat het voor iedereen
(kinderen en leiding) aangenaam blijft en er voldoende ruimte is om eens te
kunnen wisselen indien dit nodig is. Spreek gerust iemand van de leiding
erover aan, of neem contact op met de dominee.

Belijdeniscatechese
Wie overweegt om belijdenis van zijn of haar geloof af te leggen, of gewoon
eens wat dieper wil ingaan op wat het christelijk geloof vandaag betekent,
wordt uitgenodigd om eens met ds Brouwer te praten. In januari hopen we dan
met een nieuwe catechese/gespreksgroep van start te kunnen gaan.
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Was Jozua een djihadist?
Beste lezers en lezeressen, wie het nieuws een beetje volgt, kan niet om het
afgrijselijke
religieus
geïnspireerd
geweld
heen.
Soennitische
moslimfanatiekelingen trachten in het Nabije Oosten een kalifaat te vestigen
met de sharia als ijzeren wet, en daarbij ontzien ze niks of niemand.
Christenen, yezidi’s en de als ketters beschouwde sjiitische moslims worden
genadeloos vervolgd in de door “Islamitische Staat” veroverde delen van Syrië
en Irak. En in Noord-Nigeria zaait Boko Haram dood en verderf.
Politiek correcte atheïsten vegen graag “de godsdiensten” allemaal samen op
een hoopje als geweld en fanatisme verwekkende kankers in het menselijke
brein. Verdedigers van de islam kunnen moeilijk verduidelijkt krijgen waarom
juist hun geloof de laatste tientallen jaren zoveel brokken veroorzaakt, en ze
wijzen bij gebrek aan beter dan maar naar gewelddadige passages uit de
Bijbel, die volgens hun nog erger zouden zijn dan de “verzen van het zwaard”
uit hun eigen Koran. Van christelijke kant komt er maar weinig reactie.
Uiteraard kunnen we niet ontkennen dat in de Bijbel geweld veelvuldig
voorkomt en één van de gewelddadigste boeken is Jozua. Dit boek, gesitueerd
in de 13e eeuw voor Christus, vlak na de Exodus, beschrijft hoe Mozes’
opvolger
Jozua
met
de
Israëlieten het beloofde land
Kanaän verovert, met de
belofte
van
o no ve r w innelijkheid (Jozua 1:5) volken
uitmoordend
en
ste de n
verwoestend: “Toen sloegen zij
alles wat in de stad (= Jericho)
was , met de ban, zowel man
als vrouw, zowel jong als oud,
tot runderen, schapen en ezels
toe, met de scherpte des
zwaards” (Jozua 6:21, NBG
1951).
Andere
steden
ondergaan hetzelfde lot en
herhaaldelijk wordt verteld hoe
het God zelf is, die Jozua
instructies geeft om alles te
verdelgen wat adem heeft (zie
onder meer 8:1 en 10:40-41).
In de Slag bij Gibeon strijdt de
HERE zelfs mee door vanuit de
hemel grote hagelstenen op de
Amorieten te gooien (10:10).

De inname van Jericho, door Jean
Fouquet, omstreeks 1450
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Meer nog, God laat de zon en de maan stilstaan (10:12-14) zodat Jozua en de
Israëlieten de slachting bij daglicht kunnen afmaken. Is dit nu echt een
barmhartige, genadige God? En wat is het verschil tussen Jozua en de huidige
djihadisten?
Om te beginnen mogen we niet vergeten dat God niet zomaar een goedige
suikernonkel is ergens hoog in de hemel, wiens enigste functie is om zondes
te vergeven. Nee, God is soeverein en mag oordelen zonder zich te moeten
verantwoorden. De HERE heeft dus ook het recht om volken uit te roeien, maar
dat doet hij niet zonder reden: de Kanaänieten waren zo boosaardig dat het
land zijn inwoners uitspuwde (Leviticus 18:28) en ze bedreven gruwelijke
hekserij en afgoderij, waarbij ze zelfs hun zonen en dochters in het vuur
gooiden (Deuteronomium 12:30).
Bijzonder moeilijk verteerbaar voor ons is dat ook vrouwen en kinderen door
Jozua’s troepen gedood worden. De reden hiervoor is dat heidense vrouwen
dikwijls de Israëlieten tot afgoderij verleidden (zie bijvoorbeeld Rechters 3:5-7)
en dus niet onschuldig waren. En de Kanaänitische kinderen zouden zonder
ouders hoedanook weinig toekomst hebben gehad. Je zou zelfs kunnen
argumenteren dat Jozua’s slachtingen verhoedden dat een nieuwe boosaardige
generatie opstond.
De uitroeiing van de Kanaänieten is misschien nog best te vergelijken met
enkele welbekende bombardementen op het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Immers, net als de Kanaänitische afgoderij was ook het nazisme
een beestachtige ideologie. Tussen 13 en 15 februari 1945 gooiden Britse en
Amerikaanse bommenwerpers meer dan 3.900 ton explosieven en
brandbommen op de Duitse stad Dresden, die een vuurstorm verwekten
waarin zo’n 23.000 mannen, vrouwen en kinderen dood bleven. De bedoeling
van dit apocalyptische bombardement was de nazi moraal te breken. Op 6
augustus 1945 dropten de Amerikanen een atoombom op de Japanse stad
Hiroshima en vervolgens op 9 augustus 1945 nog één op Nagasaki, waardoor
in totaal tussen 129.000 en 246.000 mannen, vrouwen en kinderen stierven.
Hierdoor, aldus de Amerikaanse president Harry Truman, werd de Japanse
overgave bespoedigd en de oorlog bekort, wat tienduizenden Amerikaanse en
Britse soldatenlevens spaarde. Kwaad om groter kwaad te voorkomen…
Vorig jaar las ik in een krant een artikel over een voetbalveld dat ergens in de
Kempen zou aangelegd worden. Nadat een kolonie zeldzame bosmieren was
ontdekt net op de plek van het geplande voetbalveld, ontstond discussie tussen
natuurbeschermers en sportliefhebbers. De enen vonden dat het voetbalveld
niet meer op die plek kon omwille van de mieren, de anderen vonden dat sport
hoedanook moest voorgaan op die stomme mieren. Maar niemand betwistte
het recht van de mens om soeverein te beslissen over het lot van de
mierenkolonie. En verhoudt God zich niet tot de mens, zoals de mens tot de
mier? Oneindig veel groter?
Samengevat kunnen we dus stellen dat Jozua niet het recht had te beslissen
over de ondergang van de Kanaänieten, maar God die hem instructies gaf wel.
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Het verschil met de huidige djihadisten (die toch eveneens beweren te
handelen in opdracht van hun god) is dat Jozua’s instructies hem beperkten in
tijd en ruimte. Jozua moest Kanaän veroveren en zuiveren, niet meer dan dat.
Overigens strafte God ook herhaaldelijk de Israëlieten zelf wanneer ze afweken
van het rechte pad, er is dus geen sprake van racisme. Maar bovenal, de
eerste Jozua (van het Hebreeuws Yehoshua, de HERE redt), behoorde tot het
oude verbond, hij was slechts het prototype van een nieuwe en betere
Yehoshua, wiens vergriekste naam in het Nederlands tot ons gekomen is als
Jezus. Met hem begon een nieuw tijdperk waarin ieder die dat wil langs hem
vrij tot God kan gaan, tot welk volk hij of zij ook behoort. Meer zelfs, het is
Gods bedoeling dat alle volken heilig zouden zijn (zie Matteüs 28:18-19), met
zonder twijfel het oude Israël als eerste onder gelijken (Romeinen 11:24).
Besluit: een volkenmoord is in onze tijd vanuit christelijk oogpunt onmogelijk
te rechtvaardigen, het is immers uit de diverse volken dat Gods multi-etnische
kerk moet samengesteld worden.
Hugo Wilmaerts
Noot:
Kalifaat: staat onder leiding van een kalief (= opvolger van Mohammed)
Sharia: islamitische wet, regelt zowel het openbare als privé leven
Yezidi’s: Koerdisch sprekende geloofsgemeenschap wiens godsdienst islamitische en
niet-islamitische elementen vermengd
Soennieten: meerderheids islamitische richting die Mohammeds schoonvader Aboe
Bakr (573-634) als rechtmatige opvolger (kalief) ziet
Sjiïeten: minderheids islamitische richting die Ali (vermoord in 661) als enigste
rechtmatige opvolger van Mohammed ziet
Boko Haram: terroristische moslimsecte in Nigeria, beschouwt westers onderwijs
(boko = Engels “book”) als verboden (haram)
Politiek correct (pejoratief): term gebruikt om de opvattingen van links-liberale
intellectuelen te omschrijven
Historiciteit: de vraag of iets al of niet letterlijk in de geschiedenis is gebeurd zoals
beschreven. Of de zon en maan echt hebben stilgestaan (de aarde draait immers om
de zon en niet omgekeerd) is irrelevant in onze discussie, er wordt echter wel duidelijk
onderstreept dat de verdelging van de Kanaänieten gepaard gaat met duidelijke
onmiskenbare tekenen en wonderen, die bewijzen dat het om een oordeel van God
zelf gaat en niet om een volkenmoord louter door mensen.
Bronnen:
- Engelse Wikipedia
- Bible.org: Genocide or Judgment?
- Apologetics Press: God’s Just Destruction of the Canaanites
- Kingdom Killing of Canaanites (www.patheos.com)
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Nov. 2014
Vreemdelingen te gast
"Onderscheiden waar het op aan komt". Is die oproep van Paulus (en thema voor de komende
synodevergadering) niet altijd weer, elke dag en in elke context opnieuw, een fundamentele
basisregel in het bestaan? Met dat thema voor ogen, sprokkelend in de bijdragen van deze
Kerkmozaïek, hieronder enkele zinnen daaruit. Aan de lezer om te ontdekken waar die zinnen
staan(en wat ze in ons leven betekenen):
- "Hoe fundamenteel het besef is dat de kwaliteit van het samenleven getoetst wordt aan het lot van
de zwaksten...
- "Passanten zijn wij (...) vreemdelingen op aarde. De aarde is niet van ons (...) Wij hebben het
vruchtgebruik voor een beperkt aantal jaren."
- "Een kerk die de samenleving niet raakt, is geen kerk."
- "Ik zal er zijn voor jou."
- "Als het Evangelie voor één ding staat, is het voor de waarde van elk mensenleven."
De redactie wenst u veel leesplezier,
Ernst VEEN

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen
VRT Radio 1 om 20:03
19 november: ‘Stap uit je rol!’
Bert Beukenhorst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Televisie
VRT, zondag 9 november 2014
Eén 9.40 u
Canvas : laat avond
Detty Verreydt, schrijfster tussen fantasie en werkelijkheid
Sinds haar studententijd woont Detty in Leuven. Ze heeft een dertigtal kinder- en
jeugdboeken op haar naam staan, gelauwerd met de “Boekenleeuw”.
Voor haar laatste jeugdboek “Niet Welkom” verzamelde ze familieverhalen uit de eerste
wereldoorlog en dook ze in de oude doos voor foto’s en postkaarten.
Haar fantasie put ze uit de werkelijkheid met haar kinderen, maar ook uit de confrontatie
met verlies en ziekte en uit haar contacten met mensen in armoede.
Een vrolijk verhaal van een optimistische schrijfster.
VRT – Protestantse Erediensten op TV één om 10 u
Zondag 16 november
Eredienst vanuit de Protestantse Kerk in Turnhout
-8-

175 jaar Synode gevierd
Vrijdag 17 oktober trok er een opvallende stoet door
Brussel. Een zestigtal predikanten van de VPKB
wandelden in toga van de Museumkerk naar het stadhuis
op de Grote Markt en vervolgens naar de Protestantse
kerk aan de Nieuwe Graanmarkt. Ze herdachten op deze
manier het 175-jarig bestaan van de Protestantse kerk in
België. Het is niet de eerste keer dat men in Brussel dit
beeld kon zien. In 1923 trok er eenzelfde optocht door
Brussel bij de herdenking van de eerste martelaren van
de hervorming in België: De Voes en Van Essen, die
beiden op de Grote Markt werden verbrand. Dat ging er heel wat plechtstatiger aan toe dan deze
keer. De predikanten, begeleid door één of twee agenten, trokken zwierig en gezellig pratend door de
stad. Af en toe was er zelfs tijd om even met iemand uit het publiek te praten.
De dag begon dus in de Museumkerk, of de Chapel Royal. Daar werd het document getoond dat de
verschillende kerken in 1839 heeft verenigd tot de Bond van Protestantse kerken. Daarna klonk er
muziek in deze prachtige ruimte. In optocht ging het naar de Lombardstraat 11, waar men even
stilstond bij het huis waar de overeenkomst was gesloten. Daarna heette de schepen van eredienst
de hele groep in het stadhuis welkom. Hij wees onder meer op de noodzaak van tolerantie in een tijd
van spanningen tussen levensovertuigingen. Het 'Woordenboek van het Protestantisme' werd hem
overhandigd als herinnering.
De optocht ging verder naar de Protestantse kerk aan de Nieuwe Graanmarkt, waar een kleine
conferentie was gewijd aan deze herdenking. Dr. R.H. Boudin herdacht in zijn toespraak de stichters
van de VPKB. Zij waren zich bewust van de stabiliteit van het land, die na 1830 was ingetreden. Hun
samenwerking leidde allereerst tot een uitgebreide evangelisatie. Maar vooral het basisonderwijs aan
kinderen werd ter hand genomen en vele voorzieningen zoals behaarden- en weeshuizen werden in
het leven geroepen. In de loop van de tijd werd op alle mogelijke andere manieren door de
aangesloten kerken samengewerkt, al bleven de verschillende kerkstructuren voorlopig ongewijzigd.
Wel was er bij de aanvang instemming over de uitgangspunten: de nadruk op de Schrift en op de
gelijkwaardigheid van alle plaatselijke gemeenten. Op grond van die gelijkwaardigheid vergaderde de
synode regelmatig en leerden de protestanten een stijl van kerkelijke democratie.
In zijn toespraak stond de voorzitter van de VPKB, ds. S.H. Fuite stil bij de geschiedenis van onze
kerk, een "dame van een aanzienlijke leeftijd", die uit een bont gezelschap bestaat. Hij schetste de
kerk waar hij leiding aan geeft als tolerant, democratisch en zeer divers. Protestanten horen bij
elkaar, maar kunnen onderling sterk in opvatting en gewoonte verschillen. Die diversiteit zien ze als
ontbeerlijk en als een rijkdom, maar het is ook de zwakte van deze kerk: men heeft er moeite mee
van zichzelf een duidelijk profiel voor de buitenwereld te tekenen. Toch is de Protestantse kerk niet
naar binnen gekeerd. Ze weet zeker mensen te troosten in hun levensomstandigheden, maar heeft
weet van de wereld van vandaag, die vraagt om verantwoordelijk en sociaal te handelen. De
maatschappelijke betrokkenheid wordt niet alleen plaatselijk gevoeld, men heeft in allerlei
werkgroepen ruimschoots aandacht voor problemen van mondiaal karakter. Protestanten werken
plaatselijk in de tallozen kleine gemeenten, maar denken ruimhartig en wereldwijd.
Dominee Fuite zag ook donkere wolken. De overheid heeft de laatste tijd de neiging om minder geld
aan aalmoezeniers bij het leger en in gevangenissen ter beschikking te stellen. De radio- en
tv-uitzendingen zouden in 2016 niet meer gesubsidieerd worden. Er is een tendens godsdienst als
een luxe te beschouwen, niet erg belangrijk meer voor een samenleving, die vooral in economisch
nut denkt. Als kerk heb je dan de neiging je bestaan te moeten bewijzen, maar dat raadde de spreker
af: wij zijn een aantrekkelijke kerk en we staan ergens voor. Wat ons verbindt, zo eindigde de
toespraak is de 'man van Nazareth' die de wereld nog steeds inspireert. In hem is duidelijk dat ieder
mens "zich welkom mag weten bij God".
Bron: www.vpkb.be
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Uit het blad: Predikant en Samenleving, oktober 2014
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