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Klimaatsynode.
Deze maand komt de synode van onze kerk bijeen om te overleggen
over onze verantwoordelijkheid tegenover de Schepping, meer
specifiek over de vraag wat we als kerk kunnen doen in de strijd tegen
de klimaatopwarming. Nu is dat geen evident onderwerp voor een
synode van een protestantse kerk. In de eerste plaats niet, omdat we
ons zo strikt aan de Bijbel gebonden weten - en daar staat niets in
over klimaatopwarming, simpelweg omdat het een recent probleem is.
Maar betekent dat dan, dat we als kerk en als gelovigen niet in actie
hoeven te komen? Dat lijkt me ook te kort door de bocht. Tenslotte
betekent minachting voor de Schepping ook: minachting voor de
Schepper die de aarde aan ons heeft toevertrouwd en al wat daar
leeft. En dat is zonde.
De theoloog Karl Barth onderscheidde twee hoofdcategorieën van
zonde: de hoogmoed en de traagheid. En ik denk, dat onze houding
ten opzichte van onze leefomgeving iets van die beide categorieën in
zich draagt. Al te lang hebben we ons als mensen gedragen, alsof alles
voor ons plezier geschapen is, met als consequentie dat we over alles
en iedereen naar goeddunken konden beschikken zonder aan iemand
verantwoording te hoeven afleggen. Ik heb niet de indruk, dat dat de
schuld van een foute theologie is, maar veeleer dat het voortkomt uit
de ingeboren zelfzucht en de hoogmoed van de mens. Ondertussen
houdt ons de Bijbel in dat verband het begrip ‘rentmeesterschap’ voor,
niet als een uitdaging om zoveel mogelijk munt te slaan uit de
exploitatie van de aarde, maar als waarschuwing: de aarde is van God
(Ps. 24) en wij hebben haar slechts te leen; van alles wat we doen en
laten moeten we ooit verantwoording afleggen aan onze Heer.
Maar ook de traagheid eist zijn tol, als we aarzelen om ons gedrag te
veranderen. Als we liever afwachten onder het motto: ‘het zal mijn tijd
wel duren’ en zo de problemen doorschuiven naar de toekomst, in de
hoop dat onze kinderen en kleinkinderen er beter in zullen slagen om
ze op te lossen. Als we blijven stilzitten, omdat we menen dat onze
kleine bijdrage aan dit immense probleem toch geen gewicht in de
schaal legt. Of als we zwijgen omdat we denken, dat ons kleine
kerkgenootschap toch niet zal worden gehoord.
Dan is het de hoogste tijd om ons te bekeren. Om ons tot de Heer te
wenden en te bidden om Zijn Geest van creativiteit, om ons nieuwe
wegen te wijzen en in nieuwe mensen te veranderen, die het niet erg
vinden om een stapje terug te doen als dat moet. We staan er
tenslotte niet alleen voor: niet alleen kunnen we elkaar stimuleren en
gaande houden, we mogen er ook aan vasthouden dat God hart heeft
voor Zijn schepselen.
JHB
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Kerkraad
Tijden van Corona.
Op maandag 7 februari kwam de Kerkraad bij elkaar in ons
Kerkgebouw om 19.45 uur. We openden de vergadering met het lezen
van Lucas 5 verzen 12 t/m 16. Na het gebed en de verwelkoming
werden de notulen van de vorige vergadering (10/01/22) nagekeken en
goedgekeurd. We bekeken de agendapunten, er werd niets toegevoegd,
we duidden de te bespreken punten aan.
We overliepen de voorbije kerkdiensten van 16/01 t/m 6/02/22, waar
we op 30/01 een gastpredikant hadden. De kerkdiensten werden als
goed bevonden. We overliepen de correspondentie, waarbij we ook
reeds vooruit keken naar de zomerregeling en gezamenlijke
kerkdiensten met onze Zusterkerk Mechelen Zuid, waarop positief is
geantwoord.
Na het doornemen van de briefwisseling en mailverkeer, begonnen we
aan de Themata met als eerste puntje de komende zondagen. 13/02 27/02 en 6/03 met onze eigen predikant. Zondag 20/02 met als
gastpredikant de Synode voorzitter ds. S Fuite. We hadden het ook
over de bezoeken aan onze ouderen die niet meer in staat zijn om de
kerkdiensten bij te wonen. We bespraken ook de toestand van de
zieken en ernstig zieken van onze kerk. We spraken af hen regelmatig
te contacteren of op bezoek te gaan.
Het jaarplan 2022 is zo goed als rond, we hebben nog 2 open
zondagen, maar de ervaring leert dat we ook deze krijgen ingevuld. Er
werd ook aan de ouderlingen gevraagd de zondagen door te geven
waarop zij in verlof zijn, dit om een goede continuïteit van de
kerkdiensten te verzekeren. We bekeken ook onze aanwezigheid op
Facebook, waar meer en meer kerken zich op melden en/of hun
activiteiten bekend maken.
We bespraken ook de door Corona uitgestelde kerkraadsverkiezingen
en gemeentevergadering, we verschoven deze naar maart 2023,
hopende dat alles dan weer normaal kan doorgaan. We beslisten het
Jaarverslag 2021 op te maken in de maand mei en ter inzage te leggen
in de kerk. We spraken ook af om in de maand september een
gezamenlijke kerkraadsvergadering te houden met MZ zoals de
voorgaande jaren (voor de Coronatijden). We bespraken ook om het
aantal stoelen in de kerk te verminderen, dit is ondertussen gebeurd.
We besluiten de verschillende opstelling, die van links en van rechts bij
het binnenkomen in de kerk, voorlopig te handhaven. We bekijken dit
op een later tijdstip nogmaals.
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De verslagen: voor de senioren, de bijbelnamiddag en bijbelavond via
Zoom. Voor het Diaconaat zijn er geen aanvragen. Pastoraal bezoek
van onze predikant aan gemeenteleden of op aanvraag.
Na de rondvraag sluiten we de vergadering met het lezen van lied 248.
Heeft u iets te melden of heeft u een voorstel of suggesties, laat het
ons weten, mondeling of via mail of brief of telefoon.
De volgende kerkraadsvergadering hopen we te houden op maandag 7
maart in de kerkzaal.
We kregen ook een aanpassing van het Protocol voor de erediensten.
We mogen weer koffie drinken na de kerkdiensten! We deden dat dan
ook op zondag 20 februari en hopelijk mag dit vanaf dan ook weer alle
komende zondagen !
Georges

Samenstelling kerkraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Xavier Van Lierde
Diaken:
Georges Vandensavel

015 - 20 51 54
015 - 41 31 85
015 - 31 97 64
0485 - 71 71 08
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen
11

maart

Geert Van Cammeren

17

maart

Guido Jans

24

maart

Muse Dirlik

26

maart

Chris Van Gorp

27

maart

Xavier Van Lierde

We wensen deze jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal 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 06 maart
Gijs Bleijenberg

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale Kas

zondag 13 maart
ds. J. Van Hees

organist: E. Poncin
2° collecte: Belgische Gideons

zondag 20 maart
ds. J. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Jeugdwerk

zondag 27 maart
ds. J. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Tear Fund

zondag 3 april
organist: P. Oerlemans
ds. F. Van de Walle 2° collecte: Prot. Faculteit Brussel

Agenda
07
10
19
24

maart
maart
maart
maart

Kerkraad, 19u45 Kerkzaal
Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
Klimaatsynode, 9 uur Graanmarktkerk, Brussel
Bijbelavond, 20u Kerkzaal

Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2022
Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via
het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen
dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen in de tweede volle week
van maart (13 t/m 19/3 a.s.) een telefoontje verwachten van één van
de leden van kerkraad of bestuursraad, waarna kan worden
afgesproken of de omslag aan huis wordt opgehaald of op een andere
manier wordt bezorgd.
Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt
door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij
vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als
“enveloppen-donateur” bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden,
ofwel een zelf te kiezen bedrag overschrijven op de bankrekening van
Gemeenteleven (BE93 7510 0260 2367).
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Liedboek
In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie
liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je
er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.
Op bladzijde 1139 staat het volgende door Bernardus van Clairvaux:

Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan Uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren
met wat Gij mij leren wilt.
Uitgekozen door Georges

Profest 2022
De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 2022: alle gemeenten
zullen verzamelen om samen de tweejaarlijkse algemene
Kerkvergadering te vieren en tegelijkertijd zullen we 100 jaar
zendingspartnerschap met de EPR feestelijk herdenken.
Dit evenement, voorbereid door het district Oost-Henegouwen –
Namen-Luxemburg en de commissie Kerk en Wereld, zal plaatsvinden
op 26 mei vanaf 10 uur in het Arsenaal van Namen.
Een feestelijke dag in het teken van de zending, waarop kennis kan
worden gemaakt met de concrete verwezenlijkingen van het
partnerschap tussen de EPR en de VPKB, maar ook met Rwandese
liederen en dansen. Er zullen ook stands zijn waarin de verschillende
diensten van de VPKB voorgesteld worden.
Het pastorale team van OHNL bereidt een tweetalige viering voor,
opgeluisterd door een Rwandees koor. De preek zal worden gehouden
door de voorzitter van de EPR.
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Over het gebed
Ds. F. Bakker (1919-1965) van
de Christelijke Gereformeerde
Kerken schreef in 1963 een
bijzonder
l ezenswaardi g
boekje over het gebed onder
de titel 'Gebedsgestalten'. Het
boek is inmiddels aan zijn 29e
druk toe, en werd ook in vele
talen vertaald. Ds. Bakker
behandelt
in
het
boek
verschillende aspecten van het
gebed. Het eerste hoofdstuk
handelt
over
'eenzaam
bidden'. Het gaat over het
bidden in de binnenkamer,
waarvan de Heere sprak in
Mattheus 6:6. Ds. Bakker
schrijft in dit eerste hoofdstuk
over het gebedsleven in de
binnenkamer,
eenzaam,
persoonlijk, tussen de Heere
en onze ziel - het gebed dat
hemel en aarde verbindt.
Graag had ik volgende passage
uit het eerste hoofdstuk met u
gedeeld:
"Wat is de kerk zonder gebed? Niets meer dan een leger zonder
wapens. Het gebed is de kracht van de Kerk Gods. Helaas is het ook
haar zwakheid, want ook onder het volk van God is er dikwijls geen
tijd, geen lust, geen hart om te bidden. O, die biddeloosheid. Wat een
verachtering kan er daardoor zijn in het genadeleven. En dat
vergeleken met de eerste tijd, toen u als het ware bij iedere stap de
Heere nodig had. Dikwijls moet een kind van God met schaamte daarop
terugzien. Wat gaat u nu vaak aan de deur van uw binnenkamer
voorbij, waar u vroeger binnentrad. Is er dan na ontvangen genade
geen genade meer nodig? Moet er dan niet geleefd worden van
genade?
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Voorwaar, een oorzaak van de geestelijke donkerheid is de
biddeloosheid. En toch is dat zo'n benauwde tijd. 'Toen ik zweeg', zegt
David, 'werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse
dag.' Zijn mond zweeg, maar zijn hart schreeuwde. O, dat zwijgen; de
ziel moet eronder verteren. En dat tegenover een God Die het Zelf in
Zijn Woord gezegd heeft: 'Stort voor Mij uit uw ganse hart.' Hoe koud,
hoe behoefteloos, hoe verdorven en hoe slecht dat het hart ook mag
zijn. Een zoon begon gebrek te lijden. Maar hij mocht gelukkig elke dag
bij zijn vader eten halen, zo veel als hij met zijn gezin maar nodig had.
Op een zekere dag vroeg hij echter aan zijn vader om nu voor een
week lang leeftocht te mogen meenemen. Dat vond hij gemakkelijker.
Dan hoefde hij niet elke dag terug te komen. Maar die vader zei: 'Nee,
want ik zie je zo graag elke dag.' Nog veel meer ziet God de Vader Zijn
kind graag elke dag aan de troon der genade. De Heere heeft niet een
volk met voorraad.
Het gaat hier als met de weduwe van Zarfath. Toen haar door Elia werd
aangezegd dat God haar in het leven zou onderhouden, kwam er geen
voorraad van balen meel en vaten olie. Nee, toen moest zij het elke
dag doen met een handjevol meel en dat kleine beetje olie. Zelf bleven
ze daar in Zarfath dus even arm als ze waren. Maar hun armoede werd
hun rijkdom. Arm en toch rijk. Niets hebbende en toch alles bezittende.
Waar wordt het echter anders geleerd dan in de binnenkamer?
Daarom houdt de Heere Zijn volk arm en klein. Armoede verbindt,
Rijkdom verwijdert. Wat zou er meer teerheid, meer kleinheid, meer
liefde, meer onderwijs, meer kracht en meer licht zijn, als de Kerk van
God meer op die plaatsen vertoefde. En wat zou er meer glans van de
Kerk uitgaan. Toen Mozes bij de Heere geweest was, glansde zijn
gelaat van de uitstraling Gods. Ze konden het aan Mozes zien. Dat was
wel een bijzondere gunst die Mozes te beurt viel, maar toch is het in de
grond der zaak niet anders, zelfs niet met het kleinte kind van God,
want het is te zien als iemand bij de Heere is geweest. Wat een zalige
tijden. De tijden van die eenzaamheid. Daar wordt geschonken wat de
wereld niet geven kan. Iemand zegt op zijn sterfbed dat hij straks geen
onbekende God zal ontmoeten. Waar heeft hij die God leren kennen? In
de binnenkamer."
Uit: Ds. F. Bakker, Gebedsgestalten, De Banier, 2018 (oorspr. 1963),
pp. 17-19. Van harte aanbevolen.
Willem-Jan Ingels
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Gebed vanuit Oorbeek
Here God, met nederig gebogen hoofd leg ik mijn gebed voor U neer.
Ik loof U omwille van uw majesteit, uw gerechtigheid en genade.
Vanaf de glooiende akkers tussen Oorbeek en Overlaar overzie ik de
stad Tienen, wiens silhouet gedomineerd wordt door de torens van
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel en Sint-Germanus, lofprijs in steen, alsook
door de suikerfabriek. Maar hoe zoet zijn uw woorden voor mijn
gehemelte, zoeter dan suiker voor mijn mond!
Waar was ik toen Gij de aarde hebt gegrondvest op haar fundamenten,
toen Gij de maan en de sterren aan het hemelgewelf plaatste om
scheiding te maken tussen dag en nacht? Hoe machtig is uw Naam!
Wanneer ik van Tienen langs
de steenweg naar Oorbeek
stap, zie ik bij de dorpsgrens
het "Lieve-Heerken", een
stenen monumentje met een
gekruisigde
Christus. Dit
monumentje staat aan het
begin van het dorp en de kerk
helemaal aan het einde, als om
te benadrukken dat Gij de Alfa
en de Omega zijt. Erachter
staan drie knoestige bomen,
die mij eraan herinneren dat
Gij U op drie manieren aan ons mensen hebt gemanifesteerd, Vader,
Zoon en Heilige Geest. Pure genade, want wat is de sterveling dat Gij
ernaar omziet?
Ik sla rechts het betonwegje in en wandel tot achter het kasteel van
Oorbeek met zijn mooie 6
hectaren grote park, een
beboomde oase in akkerland.
Hier was op een dag in
augustus 1831 Leopold I te
gast, vergezeld door de prinsen
van Orléans. Het was de tijd
toen
de
Hollanders
het
afgescheurde België trachtten
te heroveren in een veldtocht
die ze na 10 dagen staakten
omdat een confrontatie met
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Frankrijk dreigde. Here God, ik bid U om een goede verstandhouding
van ons land met zijn buren, veel problemen vandaag zijn
grensoverschrijdend en eendracht maakt macht. En geef onze koning
en zijn regering een wijs en verstandig hart, zodat zij rechtvaardige
wetten uitvaardigen die getuigen van inzicht op lange termijn. Vergeef
ons Here, dat wij Belgen nooit bidden voor de gezagsdragers die over
ons gesteld zijn, want er is immers geen gezag dan van U. Vergeef ons
dat we alsmaar mopperen over wat verkeerd
gaat en blind blijven voor wat onze
politiekers wel goed doen!
Waar de Engelbeekstraat uitkomt in de
Begijnenstraat, zie ik een kapelletje met erin
een beeldje van Christus met op zijn borst
een groot hart. Here God, U zij dank voor uw
hart vol liefde, voor de genade die Gij over
uw volk hebt uitgestort. Hoe moet uw hart
hebben gebloed, toen één van de Romeinse
soldaten een speer in uw zij stak!
Overigens is er in Oorbeek nog een andere,
grotere
kapel,
die
door
de
enen
Onze-Lieve-Vrouw-van-Koorts
w o rd t
genoemd
en
door
de
anderen
Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost. Leer ons Here God, hoe wij in deze
koortsige en gejaagde tijd met onze broeders en zusters tot troost
kunnen zijn voor mekaar en voor onze naasten in het algemeen.
Oorbeek wordt bespoeld door de Menebeek, een riviertje waarvan de
kalkhoudende bronnen in het Meldertbos zijn te zoeken, dat is in de
naburige gemeente Hoegaarden, niet ver van de taalgrens. In Tienen
werpt ze zich in de Gete. Here God, dank U voor het water dat leven
geeft en bovenal dank U
voor het levende water dat
helder als kristal ontspringt
aan uw troon.
Langs de Begijnenstraat en
de Sint-Jorisstraat bereik ik
de kerk, op slechts enkele
tientallen meters van het
opgehoogde talud van de
autosnelweg. Reeds in de
12e eeuw was er in
Oorbeek een kerk, maar
het huidige gebouw dateert
van 1778. Eeuwenlang
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vonden generaties Oorbekenaars het blijkbaar belangrijk dat er voor
uw Naam een huis was in hun midden. Vandaag vinden er geen
zondagsdiensten meer plaats en zoekt men het gebouw te
herbestemmen als ontmoetingscentrum. Rond de kerk is een
ommuurde begraafplaats. Here God, zoals deze kerk aan de rand van
het dorp staat, zo wordt Gij in België meer en meer naar de rand van
de samenleving verdrongen. Het is goed dat mensen mekaar hier
zullen ontmoeten, maar geef dat zij ook verlangen naar een
ontmoeting met U. Zoals de deur hier bijna altijd gesloten is, zo blijft
de Heilige Schrift voor de meeste van onze landgenoten een gesloten
boek. Zoals het verkeer op de snelweg dag en nacht voorbij raast, zo
wordt uw Woord in ons leven maar al te dikwijls overstemd door drukte
en tumult. Geef ons de discipline om dagelijks
de Bijbel open te slaan. De kerk van Oorbeek
draagt de naam van Sint-Joris, een Romeinse
militair die een draak zou hebben gedood
welke een stad tiranniseerde. Here God, geef
ons de kracht om de draken van onze tijd te
bestrijden, als daar zijn ongebreidelde zucht
naar alsmaar meer winst ten koste van mens
en omgeving, groeiende ongelijkheid en
on verdraag- z aamh eid.
Blaas
n i eu we
levensadem in de neusgaten van uw kerk, Gij
zijt immers een God die dorre beenderen tot
leven wekt, hen bekleed met pezen, vlees en
een huid.
Het nabije snelwegtalud vormt op deze plek
meteen de horizon, alleen waar een brug is,
zien we een glimp van het erachter liggende
land. Ik weet dat achter de snelweg nog land
is, ik ben er namelijk geweest. Zo is het niet
in ons leven, waar de dood onze uiterste
horizon is. Veel mensen denken dat het leven
eindigt
hiernaast
op de
ommuurde
begraafplaats, ze geloven niet dat er achter
het talud van de dood nog iets voortbestaat.
Ook in de Schrift gunt Gij ons slechts een
glimp, als onder een bruggetje door. Maar Here God, U zij dank voor
het geloof dat Gij ons hebt gegeven, een vaste grond van de dingen die
we hopen en een bewijs van de zaken die we niet zien.
Reinig ons, Here God, maak ons wit en louter ons, en ga met ons mee
naar onze bestemming.
Halleluja!
Hugo Wilmaerts
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Klimaatverandering

Foto: De kapel van het Protestants Centrum in Nessonvaux na de
overstromingen van 14 juli 2021, een gevolg van de klimaatverandering.
Copyright : CentreProtestantdeNessonvaux

Klimaatverandering – De kerken een zorg
De dramatische en dodelijke overstromingen die delen van Duitsland
en België troffen in juli 2021 maakten weer eens duidelijk dat
klimaatverandering reëel is en dat geen enkel deel van de wereld
immuun is voor de effecten daarvan. De opwarming van de aarde is al
lange tijd een grote zorg voor kerken in de hele wereld. Regionale en
wereldwijde verbanden waar de VPKB deel van uitmaakt (zoals de
Conferentie van Europese Kerken en de Wereldraad van Kerken)
hebben in de loop der tijd vele oproepen gedaan en noodkreten de
wereld ingestuurd. Binnen de Rooms-katholieke Kerk speelt de
encycliek Laudato Sí een belangrijke rol in reflectie en actie over
klimaatverandering.
Ook binnen de VPKB bestaat het besef dat het klimaatvraagstuk één
van de grootste uitdagingen voor de mensheid vormt. Tegelijkertijd
weten we dat dit vraagstuk niet op zich bestaat maar samenhangt met
veel andere zaken zoals de (groeiende) kloof tussen rijk en arm,
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gezondheid, migratie, machtsverhoudingen en, uiteindelijk, met de
manier waarop wij leven. Om die reden is het begrip
‘klimaatgerechtigheid’ een belangrijke toetssteen voor het beoordelen
van voorgestelde oplossingen voor de opwarming van de aarde. De
centrale vraag is hoe wij vorm kunnen geven aan ‘leven in alle volheid’
(Johannes 10:10) voor alle mensen op aarde, nu en in de toekomst.
De aandacht binnen de VPKB voor het vraagstuk van de
klimaatverandering kwam in een stroomversnelling toen de Synode in
2014 besloot tot het instellen van een Scheppingszondag. Sindsdien
bereidt de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving elk jaar liturgisch
materiaal voor dat op de Scheppingszondag door de gemeentes
gebruikt kan worden.
Ter voorbereiding van de Scheppingszondag in 2020 schreef de
Synodevoorzitter een pastorale brief aan alle VPKB gemeentes. Hierin
waarschuwde hij er voor dat, als de huidige trends zich doorzetten, dit
catastrofale gevolgen zou hebben, vooral voor de meest kwetsbare
mensen in de wereld. “Zij wonen immers vaak in gebieden waar de
risico’s op overstromingen ofwel grote droogtes het grootst zijn.
Tegelijkertijd zijn degenen die het minst bijdragen aan de opwarming
van de aarde ook vaak degenen die onder de effecten daarvan het
meest te lijden hebben. Dit illustreert dat het bestrijden van de
opwarming van de aarde een zaak is van ‘klimaatgerechtigheid’ – de
sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen van de
noodzakelijke veranderingen. Een transitie naar een koolstofarme en
duurzame samenleving dient een rechtvaardige transitie te zijn. Slechts
met een evenwichtig en rechtvaardig beleid kan het draagvlak worden
geschapen dat nodig is voor het nemen van de noodzakelijke
ingrijpende maatregelen….. (D)e opwarming van de aarde is zowel een
materiële als een spirituele uitdaging. Het gaat immers ten diepste over
de vraag wat de plaats en de rol van de mens is in Gods Schepping.
Wat is onze verantwoordelijkheid voor de medemensen, dichtbij en
veraf, nu en voor toekomstige generaties? Wat betekent het voor ons
dat de aarde van de Heer is (Ps. 24:1)? Hoe gaan wij om met Gods
opdracht om zorg te dragen voor deze Schepping (Gen. 2:15)?”
Speciale Synodezitting
In de komende tijd zal binnen de VPKB de aandacht voor
klimaatverandering nog verder intensiveren. Zo zal in maart 2022 een
speciale Synodezitting worden gehouden die geheel en al gewijd zal
zijn aan de uitdagingen waarvoor wij als kerk en als mensheid als
-14-

geheel staan als wij Gods schepping willen bewaren voor huidige en
toekomstige generaties. Tijdens die zitting zullen we verhalen horen
over effecten van de klimaatcrisis dichtbij en veraf, voor jong en oud.
We zullen nadenken over de vraag wat klimaatverandering te maken
heeft met ons christelijk geloof. Wat is onze taak als rentmeesters en
co-werkers van God (Genesis 2:4-7)? Moeten we schuld belijden voor
de jarenlange medeverantwoordelijkheid voor de “oorlog tegen de
Schepping”, zoals de Anglikaanse Aartsbisschop Justin Welby dit
noemde? Kunnen we die ‘oorlog’ beschouwen als ‘zonde’? Hoe geven
we vorm aan een bekering die volgt op een schuldbelijdenis? Vormt de
opwarming van de aarde en de daaruit volgende bedreiging voor, en
vernietiging van de Schepping een zaak die de kern van ons geloof
raakt? Een ‘status confessionis”?
In ieder geval zal de speciale Synodezitting het begin van een proces
worden waarin wij als Christenen zullen worden uitgedaagd om grondig
na te denken hoe wij vanuit een belijdende geloofshouding mee kunnen
werken aan het behoud van Gods goede Schepping. Wat kunnen wij
doen als individu, als lid van de kerk, als consument, als lid van
maatschappelijke organisaties, in het bedrijfsleven en als
(stemgerechtigd) burger.
Kies voor het leven
De situatie is zeer ernstig. De rol van Goede Samaritaan volstaat niet
langer. Om te voorkomen dat er onderweg nog veel meer slachtoffers
vallen zijn diepgaande structurele veranderingen nodig. Elke crisis
vraag om een keuze. We moeten beslissen wat voor wereld we aan de
toekomstige generaties willen nalaten. Hierbij mogen we geleid worden
door Gods opdracht: “Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en
die van uw nakomelingen” (Deuteronomium 30:29,20)
Rob van Drimmelen, Werkgroep Kerk in de Samenleving
© nl.protestant.link

Noot van de redactie: Het bezinningsdocument dat voor de
Synodevergadering van 19 maart is samengesteld en wordt aangeboden ter
bespreking in alle distrciten en gemeenten van de VPKB treft u aan op
https://nl.protestant.link/het-klimaat-een-zaak-voor-ons-geloof-2/
De mogelijkheid wordt onderzocht om de inleidingen die op deze synode
worden gehouden via Zoom of Youtube toegankelijk te maken. Houdt u dus
zeker www.facebook.com/protestantsekerk en www.protestant.link in
de gaten, als u hiervoor belangstelling heeft.
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Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft.

God heeft de aarde gemaakt met daarop alle schepselen,
groot en klein. En toen heeft Hij haar aan de mensen
toevertrouwd om voor haar te zorgen en erop te passen.
Van wie denk jij dat de handen zijn op deze tekening, die de
aarde dragen ? Van God of van ons ? Of van allebei ?
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