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Gods Geest.

Handelingen 2

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Nu zou
je kunnen denken, dat dat een heel nieuw verschijnsel is, dat vóór dat
wat beschreven staat in Handelingen 2 nog zich op aarde nog nooit
heeft laten zien. En ik heb het inderdaad wel eens op die manier horen
uitleggen.
Toch denk ik, dat die Geest van God vanaf de eerste bladzijde van de
Bijbel, vanaf het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, tot aan de
laatste bladzijde, het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring, een
rol speelt. Het is de Geest die broedend als een duif aanwezig is bij het
begin van de Schepping, als de chaos langzaam plaats maakt voor
bewoonbare aarde. En het is de Geest, die adem van God, die Adam tot
een levend wezen maakt, dat in staat is met zijn Schepper te
communiceren. En ook later zal Gods Geest die rol vervullen als
speciale mensen worden uitverkoren om Gods Woord te vertolken, als
musici en dichters, als koningen en profeten. Totdat hij tenslotte als
een zachte kracht, die inspireert, aanmoedigt, richting wijst zonder te
dwingen, de Schepping tot haar bestemming zal hebben geleid.
En midden in die geschiedenis, in het centrum, staat de uitstorting van
Gods Geest met Pinksteren. Volgens het boek Handelingen is dat toch
wel iets speciaals. En om dat te onderstrepen grijpt de apostel Petrus in
zijn toespraak tot de menigte die uit allerlei landen naar Jeruzalem was
gekomen, terug op de profetieën van Joël. Wat dat betreft komt de
Geest niet uit de lucht vallen, hij werd verwacht, er werd naar hem
uitgezien sinds eeuwen. Want er is één belangrijk onderscheid met
vroeger tijden, één aanwijzing dat er met Pinksteren echt een bladzijde
is omgeslagen in het boek van God met de mensen: de Geest blijft niet
langer beperkt tot speciale enkelingen, maar neemt bezit van iedereen,
van alle leden van de kring rond Jezus Christus.
Zo spreekt God ook ons aan, op een verstaanbare manier. We kunnen
ons er niet langer achter verschuilen, dat de boodschap van deze God
van Abraham, Izaäk en Jakob nooit tot hier is doorgedrongen. We
kunnen ons er zelfs niet langer achter verschuilen, dat het allemaal zo
onbegrijpelijk en moeilijk is en dat er zoveel interpretaties mogelijk
zijn, want God heeft Zijn Geest ook aan ons meegedeeld om ons de
weg te wijzen. Alles wat wij moeten doen is ‘ja’ te zeggen en mee te
gaan, in de zekerheid dat deze weg tot zegen leidt, voor onszelf en
voor de wereld. Daarom mogen we ook dit jaar het Pinksterfeest van
harte vieren, het feest van vuur en wind, van het enthousiasme, de
energie en de inspiratie die Hij ons geeft in Jezus’ naam, van de adem
waarmee Hij ons bezielt en tot waarachtig leven wekt.
JHB
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Kerkraad
De kerkraad vergadert uitzonderlijk op woensdag 25 mei, dus na het
schrijven van dit artikel. Daar geven we u verslag over in de
zomereditie juli/augustus.
Na de kerkdienst van 15 mei hielden we onze Gemeentevergadering,
voor de jaren 2020 en 2021; beiden konden op de gestelde tijden niet
doorgaan wegens - u weet wel - Corona. De gecombineerde
jaarverslagen werden voorgelezen en u kon over de inhoud vragen
stellen. Deze verslagen kon u mee naar huis nemen om eventueel nog
eens rustig na te lezen. Als u nog vragen heeft over de inhoud kan u
deze nog altijd stellen per schrijven of email, dan kunnen we op de
kerkraad deze vragen bekijken en u een gepast antwoord geven.
We kijken uit naar Hemelvaart en Pinksteren. We gaan ook stilaan naar
de vakantieperiode toe, juli en augustus, waarin we in de maand juli bij
onze Zusterkerk / Zandpoortkerk (MZ) samen vergaderen en in de
maand augustus vergaderen we samen in onze Kerk (MN) Keizerstraat.
Meer hierover vindt u in deze of volgende uitgave. We vragen ook uw
aandacht en aanwezigheid voor deze zomerdiensten.
We hopen op en bidden voor een gezegende tijd!
Georges

Samenstelling kerkraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Xavier Van Lierde
Diaken:
Georges Vandensavel
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Omhaling
2/2022

vrijwillige

bijdrage

Die gemeenteleden, die zich in het
verleden hebben opgegeven om via het
z.g. enveloppensysteem
financiële
verantwoordelijkheid te willen dragen
voor onze kerkgemeenschap, kunnen deze maand bezoek verwachten
van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.
Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt
door ofwel dit enveloppensysteem of (bijgevoegde) bankoverschrijving,
willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf
opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of
bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven
op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 2 van deze editie van De
Brug).

Verjaardagen
05 juni

Sali Younan

08 juni

Tjeerd Van Sitteren

12 juni

Nathalia Nafarin

15 juni

Jozef Uytgeerts

16 juni

Maria Van Camp wwe Van Royen

17 juni

Lutgarde Van Goethem wwe Denivelle

28 juni

Paul Cornelis

28 juni

Hugo Wilmaerts

Al deze jarigen wensen we 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 05 juni
ds. J.H. Brouwer
Pinksteren

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kerkblad

zondag 12 juni
ds. M. Loos

organist: E. Poncin
2° collecte: Gemeenteleven

zondag 19 juni
ds. J.H. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Orgelfonds

zondag 26 juni
ds. J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Zending

zondag 03 juli
ds. J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Zending

Kinderopvang/kindernevendienst
Indien er vooraf verwittigd wordt dat er
kinderen in de dienst aanwezig zullen
zijn die graag van de oppas of
kindernevendienst gebruik
zouden
maken, wordt dat in de mate van het
mogelijke georganiseerd. Voor alle
andere gevallen liggen er in de kast met
de liedboeken enkele kleurplaten, die in
de kerk of in de kerkzaal mogen worden
ingekleurd.

Agenda
04 en 05 juni
16 juni
23 juni

Open Kerkendagen, orgelmuziek in namiddag
Bijbelavond, 20u, Kerkzaal
Bijbelnamiddag, 14u30, Kerkzaal
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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 1143 staat het volgende van Huub Oosterhuis - naar de
pinkstersequens "Veni sancte Spiritus":

Hierheen Adem
Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht.
Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.
Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw.
Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing, ben je.
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Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.
God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld.
Maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloem - geef water
zalf mijn wonden.
Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
Vreemd ga ik, zoek mij.
Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.
Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jouw toe.
Dan zal ik lachen.
Uitgekozen door Georges
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Welterusten, meneer de keizerlijke hoogheid
(aan Zijne Hoogheid Wilhelm II, keizer van het Duitse Rijk)

Hoogheid, ziet u dat witte paard galopperen door de steden en dorpen
van België? Hij die erop zit, draagt een boog en heet Verovering. Naast
hem rent een rood paard bereden door een ruiter genaamd Oorlog, die
woest met een groot zwaard zwaait. Een derde ruiter, Honger geheten,
rijdt op korte afstand met een zwart paard en houdt een weegschaal in
zijn hand. In het spoor van de drie anderen volgt als laatste een grauw
paard bereden door een ruiter genaamd Dood die met een zeis maait.
De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar er is niks
nieuws onder de zon. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, reden de
vier altijd samen als onafscheidelijke gezellen, immer in dezelfde
volgorde, nu eens hier en dan weer daar. Te vrezen valt dat wat
geweest is, weer zal zijn en dat wat plaatsvindt weer zal plaatsvinden.
Hoogheid, op 4 augustus 1914 lanceerde u een aanval op uw buurland
België, mijn vaderland. De Belgische weerstand is heviger dan
verwacht en dus zullen uw troepen wellicht alsmaar groffer geweld
gebruiken om uw doelen te bereiken. Heel de bevolking zucht op zoek
naar brood en steden eens zo dichtbevolkt worden als eenzaam
neerzittende, onophoudelijk wenende weduwen. Uw troepen hebben
wreedheden tegen de burgerbevolking gepleegd te Soumagne, Visé,
Aarschot, Tamines, Dinant en Leuven.
De aartsbisschoppelijke stad Mechelen is zwaar bestookt geweest en de
IJzerenleen ligt in puin. In het naburige Zemst hebben op 25 augustus
1914 uw uhlanen (***) oorlogsmisdaden gepleegd tegen onschuldige
burgers.
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Uw gepunthelmde soldaten hebben zonder reden onze boerderij te
Butsel (**) in brand gestoken.
Vluchtelingen verspreiden de gruwelverhalen doorheen de rest van het
land. De stad Leuven is afgebrand in een vijf dagen en vijf nachten
durende orgie van geweld. Daarbij ging ook de universiteitsbibliotheek
met zijn middeleeuwse boeken van onschatbare waarde in de vlammen
op, iets wat internationaal veroordeeld wordt als een misdaad tegen de
beschaving.
Ocharme België, het land had sedert 1831 (*) geen oorlog meer
gekend en wordt nu als een ongerepte maagd door haar afgewezen
minnaar bruut verkracht. Die afgewezen minnaar, Hoogheid, dat bent
u!
Hoogheid, wat bezielde u toch om deze invasie in een neutraal land te
beginnen? En bijkomend, was deze tragedie te vermijden? Om tot een
oplossing te komen in een conflict, moet elkeen bereid zijn grondig
naar het standpunt van zijn tegenstander te luisteren en eens een keer
in diens schoenen te gaan staan.
U vreesde dat uw keizerrijk op zekere dag omsingeld zou zijn en dat
Duitsland langs twee kanten zou worden aangevallen door het Frans Russische bondgenootschap. Weet u, militaire bondgenootschappen
kunnen kleinere landen bescherming bieden, maar ze kunnen ook
bedreigend lijken voor wie er geen deel van uitmaakt. En ze kunnen
ervoor zorgen dat een beperkt conflict al gauw ontaardt tot een
uitslaande wereldbrand.
Ik voorspel dat het voor u alsmaar moeilijker zal worden om deze
oorlog te blijven financieren. In elk geval zult u uw koloniale imperium
definitief verliezen en zult u zwaar betalen voor deze oorlog. Niet
Frankrijk, Duitsland of Rusland zal de grote overwinnaar zijn van deze
oorlog, maar de Verenigde Staten van Amerika, de toekomstige nieuwe
grootmacht.
Uiteraard kan er in Europa geen veiligheid zijn, als uw keizerrijk zich
niet veilig voelt, maar het omgekeerde evenzeer waar. Uw keizerrijk
kan niet veilig zijn als de rest van Europa zich niet veilig voelt. Nodig is
dus
een
ni euwe
Europese
veiligheidsarchitectuur
met
veiligheidsgaranties voor allen. Wij Europeanen zullen altijd met
eenieders belangen rekening moeten houden, of we dat nu fijn vinden
of niet. Als we dat niet doen, gebeuren gegarandeerd vreselijke
tragedies. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, een adelaar in het
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nauw klauwt levensgevaarlijk. Samenwerking in Europa is het pad
voorwaarts, niet een eenzijdige poging tot machtsgreep van één land,
zelfs al is het een superieur bewapend keizerrijk.
België was een neutraal en soeverein land en die neutraliteit en
soevereiniteit hebt u geschonden. Mijn vaderland is het onschuldige
slachtoffer van het cynische machtsspel dat de internationale politiek al
kenmerkte in de dagen toen Jeremia profeteerde tegen een verbond
van Juda met Egypte in plaats van met Babylonië.
Toen al reden de vier ruiters samen als onafscheidelijke gezellen, nu
eens hier en dan weer daar. Te vrezen valt dat wat gisteren was en
vandaag is, morgen zal zijn.
Ik ga u niet langer ophouden Hoogheid, het is al laat. Eigenlijk is al wat
ik wil zeggen "geef de vrede een kans".
Welterusten meneer de keizerlijke hoogheid, slaap zacht.
Vanwege Franciscus Langendries (beter bekend als Siske Wever), te
Butsel op 28 juni 1915.
(herspeld door zijn achterkleinzoon Hugo Wilmaerts)
Noten:
- Welterusten meneer de president: protestlied van Boudewijn de Groot
(1966)
- Give peace a chance: anti-oorlogslied van John Lennon (1969)
- (*) 2 augustus 1831: Hollandse inval in België
- (**) Butsel: gehucht van de gemeente Boutersem, ongeveer halfweg tussen
Leuven en Tienen
- (***) uhlanen: licht bewapende ruiters
Geraadpleegde Bijbelteksten: Openbaring, Jeremia, Klaagliederen en Prediker

“Alle gelijkenissen met huidige toestanden zijn louter toeval.”
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Bedelen om genade
Ds. E. Venema (1922-2003) was meer dan 40 jaar lang dienaar van het
Woord in de Christelijke Gereformeerde Kerken en later in de
Gereformeerde Gemeenten. Hij was een bij velen geliefd prediker.
Enkele van zijn preken kan u nog op het internet beluisteren. Toen hij
in 1999 met emeritaat ging, schreef hij een boekje waarin hij
terugblikte op de pastorale ontmoetingen die hij had, veelal met zijn
boezemvriend, de mysterieuze 'Jonathan'. Graag had ik een klein stukje
uit dit boek met u gedeeld. De aantekeningen, die hopelijk de
leesbaarheid ten goede komen, zijn de mijne.
"De Koning zorgt ook voor bedelaars
Op het aloude kerkenpad1 heb ik vele jaren rondgezworven. Ik kan
beter zeggen: ik heb niet anders gedaan dan als een bedelaar2 aan de
kost komen. Mijn klederen zijn op die zwerftocht gescheurd en de
gaven en de giften die ik gekregen heb, daarvan heb ik niets
overgehouden. En als de Koning niet getrouwer was geweest dan ikzelf,
ach, dan was ik allang omgekomen. Hij heeft voor me gezorgd in de
bangste ogenblikken van mijn leven. In het water was Hij bij me, en in
het vuur spaarde Hij me. Ik ben begonnen met een bedelstaf en met
schaamte moet ik zeggen dat ik deze staf weleens weggeworpen heb.
En nu ik aan het eind van mijn loopbaan ben gekomen, probeer ik mijn
staf weer op te zoeken. Meest heb ik alleen moeten lopen, op
onbekende wegen. Mijn vrienden hebben me verlaten. Ik denk veel aan
de geschiedenis van Kleingeloof3. Ook hij droeg zijn bedelstaf. En op
zijn dwaaltocht was hij in de dodemansbaan terechtgekomen. Daar
kwamen de rovers op hem af. Ze hebben hem geslagen, van zijn geld
beroofd. De juwelen, die hij eerlijk van zijn Koning had ontvangen,
hebben ze niet kunnen vinden. Maar van die ure moest hij als een arme
bedelaar zijn weg vervolgen. Acht, ik weet het ook wel, dat is
rechtvaardig. Maar het valt niet mee om in te4 leven wat de Heere zegt:
"Ik zal Mij doen overblijven een ellendig en arm volk."5 Armoede
bespreken valt nogal mee, maar armoede beleven is een andere zaak.
Ge hebt misschien weleens gehoord van die arme man, die toch rijk
was. Hij woonde in een huisje met slechts één kamer en een bedstee.
Welnu, als hij zijn bedsteedeuren open mocht doen, o, dan kan hij rijke
wonderen vertellen. Dan werd zelfs een geoefend6 kind van God nog
jaloers op hem. Maar o als de deuren gesloten waren, en dat gebeurde
nogal eens, dan bleven ze soms dagen aaneen dicht. Dan kon men hem
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horen zuchten en klagen als een bedelaar. Aan het eind van zijn leven
maakte zijn Koning het rijkelijk wel. Alhoewel ik erbij moet zeggen dat
hij nog bedelen moest om het geld voor de overtocht. Nu is hij thuis en
behoeft hij niet meer te denken aan het verleden. En als ik daar aan
denk, dan ben ik niet jaloers op al die rijke mensen. De Koning zorgt
ook voor bedelaars, dat heeft de Heere me in al die jaren wel geleerd.
Eén vriend is me nooit ontrouw geworden; dat is mijn lieve vriend
Jonathan. Met hem kan ik o zo gemakkelijk spreken. Ge kunt hem
namelijk ook herkennen aan zijn bedelaarskleed en zijn
bedelaarsgebed. Mocht ge hem ooit ontmoeten, vraag hem dan niet
naar zijn rijkdom. Dan kan hij alleen maar wenen en jaloers zijn op het
allergeringste kind van God. Vraag hem maar eens naar zijn
bidplaatsjes boven op de zolder. Wij zijn in armoede aan elkaar
verbonden. En in de nood praten we weleens met elkaar. Ik moest u de
hartelijke groeten van hem doen. Hij was door werkzaamheden
verhinderd om mij te ontmoeten op het aloude kerkenpad. Zijn plaats
was ledig. Ik moest hem dus missen.
Gode bevolen, vanaf het oude kerkenpad."
Uit: Ds. E. Venema, Op het aloude kerkenpad, 1999, Uitgeverij Gebr.
Koster, pp. 42-44.
Willem-Jan Ingels
1

Het 'kerkenpad' is in het boekje van Ds. Venema ogenschijnlijk een
allegorische aanduiding van de wegen die God met Zijn volk gaat. Op dit
kerkenpad ontmoeten de kinderen van God elkaar ook als zij geestelijke zaken
met elkaar bespreken en daarin verbondenheid en steun vinden.
2
Zie o.a. Luk. 16:20-21; Matt 20:29-34.
3
Kleingeloof is een personage uit John Bunyan zijn klassieker 'De christenreis'
(1678). Kleingeloof wordt beroofd door Flauwhart, Wantrouwen en Schuld.
Hoewel de rovers zijn grootste schatten ('juwelen') niet konden stelen, werd hij
door de overval gedwongen om tot het einde van zijn reis te bedelen. Bunyan
wil hiermee zeggen dat een kind van God soms zo wordt aangevochten dat het
weinig scheelt of hij gaat voor eeuwig verloren (zie 1 Petr. 4:18). In de
aanvechting leert Gods volk dat het geen recht heeft op genade, maar er
steeds opnieuw om moet bedelen bij God in het gebed. Ten diepste kan een
kind van God de reddende genade ('juwelen') echter nooit worden ontnomen.
4
In de oorspronkelijke tekst staat 'het' i.p.v. 'te', maar dit lijkt een zetfout.
5
Zef. 3:12
6
'Geoefend' duidt op iemand die veel geproefd heeft van de genade Gods.
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