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'Het brood van God is het
brood dat neerdaalt uit de
hemel en dat leven geeft
aan de wereld.'
Johannes 6:33

TER OVERDENKING
“Brood uit de hemel hebt Gij hun gegeven voor hun honger...”
(Nehemia 9:15a)
Veertig dagen krijgen wij om op weg te gaan naar Pasen.
Veertig jaren ging Israël door de woestijn. Bevrijd uit een
slavenbestaan in Egypte. Maar toch een ganse generatie lang
onderweg naar het beloofde land. Wat een reis van enkele
maanden had hoeven zijn, werd dus een woestijnleven van
veertig jaar. Gebrek aan vertrouwen op de HEER was de reden.
Wat vreemd toch dat wij zo kunnen twijfelen aan de
goedheid en de trouw van God. Hebben wij dan niet zijn
goedheid ervaren? Ook Israël had zeer bijzondere ervaringen
achter de rug. Bevrijd waren ze uit de macht van hun
onderdrukkers. Veilig door de Rietzee geleid, met God zelf als
een wolkkolom in de achterhoede: duisternis voor het leger van
de Egyptenaren en tegelijk de nacht verlichtend voor Israël. Via
de ene na de andere oase bereikte het volk de berg Sinaï, waar
de HEER een verbond met hen sloot: Ik ben de God die jullie
bevrijd heeft; als jullie Mij gehoorzamen, zal Ik jullie met mijn
zegen overladen. Maar de woestijnbeproeving bleek te zwaar:
de herinnering aan Gods reddende daden vervaagde en het
vertrouwen op Hem doofde daarmee uit als een nachtkaars.
In het niet zo bekende bijbelboek Nehemia lezen we hoe
een kleine rest van het volk Israël – zo’n duizend jaar later –
wordt herinnerd aan die veertig jaar in de woestijn.
Teruggekeerd uit de ballingschap mogen ze weer samen
luisteren naar de woorden van Gods wet; ze hebben daarom
reden tot feestvieren. Ook houden ze een dag van boete en
berouw, van vasten en schuldbelijden. Want ze komen onder de
indruk van wat zich doorheen de geschiedenis heeft afgetekend:
aan de ene kant hun koppige ongeloof en dat van hun
voorouders. En waarom, vraag je je af? Want aan de andere kant

– van Gods kant – was er niets dan goedheid, telkens weer. We
lezen het samengevat in Nehemia 9:17b: ‘Maar U bent een God
van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw; U
verliet hen niet.’
Die goedheid en trouw van God bleken onder andere
hieruit: brood uit de hemel hebt Gij hun gegeven voor hun
honger. Iedere dag was er manna: lekkere en voedzame, maar
onbekende korrels, die de vraag ontlokten ‘Wat ís dat?’ – in het
Hebreeuws: manna. Iedere dag lag er rondom het tentenkamp
van Israël juist genoeg voor die ene dag. En juist tot op de dag
dat Israël het beloofde land binnentrok, bleef God dit brood uit
de hemel geven. Geen dag meer, geen dag minder.
Wat heeft Hij mij gegeven? Hoe voorzag Hij in mijn
levensonderhoud – tot op de dag van vandaag? Waar ging mijn
honger naar uit, die door de HEER werd gestild?
Veertig dagen krijgen wij om daar bij stil te staan – op weg
naar Goede Vrijdag en Pasen. Want God heeft ons zijn eigen Zoon
gegeven, Jezus, die van zichzelf zegt: ‘Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.’ (Johannes 6:51a) Hij werd
geboren in Betlehem (een Hebreeuwse naam die ‘Broodhuis’
betekent). En Hij kwam om zichzelf te geven: ‘het brood dat Ik
zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
(Johannes 6:51c) Zoals Hij het brood brak en deelde, zo werd
zijn eigen lichaam gebroken – voor ons!
Israël wilde tijdens de barre tocht door de woestijn meer
dan eens omkeren – terug naar de vleespotten in Egypte (en
terug slaaf worden op de koop toe). En wij? Willen wij ook God
maar liever de rug toekeren en onze eigen – doodlopende – weg
gaan? Of gaan wij verder, dagelijks ons kruis dragend en Jezus
volgend? Dát is de weg ten leven. En onderweg geeft Hij ons
brood uit de hemel.
ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS
Abonnement kerkgids 2016
Hierbij doen we nogmaals een oproep om uw abonnement op
de kerkgids te hernieuwen. U kan de 7 euro abonnementsgeld
overschrijven op rek. BE06000069328122 op naam van
“Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk Dendermonde” of contant
aan Vic betalen.
Gemeentevergaderingen
Op 14 februari is er aansluitend op de kerkdienst een
gemeentevergadering met als enig agendapunt de beroeping
van Ds. Smits tot predikant van Dendermonde onder leiding
van onze consulent, Ds. Visser. Kan u niet aanwezig zijn, maar
wil u toch graag uw stem uitbrengen dan kan dit op twee
manieren: u kan volmacht geven aan een ander stemgerechtigd
lid of u kan op voorhand aan iemand van de kerkenraad een
stembiljet vragen dat u dan vóór de gemeentevergadering
onder gesloten omslag binnenbrengt. De omslag wordt dan pas
bij de telling van de stemmen opengemaakt.
Wil je toch graag een ander agendapunt besproken zien? Geen
nood: op 20 maart is er een tweede gemeentevergadering
voorzien waarop u wel voorstellen kan doen of ideeën naar
voor brengen. Deze vergadering van 20 maart zal pas beginnen
na een gezamenlijke maaltijd.
Houdt dus deze twee data zeker vrij!
Opendeur op zaterdag
Met het goede gevoel over de opendeurmomenten op de
zaterdagen van de advent in het achterhoofd, willen we de kerk
telkens de laatste zaterdag van de maand open stellen van 12u
tot 14u. Een programma moet u dan niet verwachten: het is
een aanbod om stil te staan en stil te worden in Gods
aanwezigheid in de kerk.

Koffiestop
Op 4 maart, dé Koffiestopdag van
Broederlijk Delen, houden ook wij
opnieuw een koffiestop van 16u tot
18u in de inkom van de kerk. Met het
schenken van koffie of thee tegen een
vrijwillige bijdrage willen we de
Colombiaanse boeren helpen in hun
strijd tegen armoede.

Weekend aan zee 9, 10 en 11 september
Op 9, 10 en 11 september is het weer zover: dan gaan we weer
voor een weekend naar zee. Let op: het is deze keer niet het
derde, maar het tweede weekend van september!
Houd u die data vrij,
want het is elk jaar weer
een schitterende
belevenis! Heeft u een
idee voor het thema van
het weekend? Wil u
graag meewerken met
een workshop, in de bar
of met het
kinderprogramma? Laat
het ons weten!
Sparen voor het weekend kan ook al en is ook aanbevolen met
het oog op het te betalen voorschot! Daarvoor kunt u terecht
bij Erik.

Jeugdhoek
Maak je eigen “broodmobile”!
Weet je wat een mobile is? Dat is
een knutselwerkje dat bestaat uit
dingen die kunnen bewegen.
Dikwijls wordt het opgehangen
aan het plafond, aan de rand van
een stapelbed of het bedje van
een baby. Het is leuk om je eigen
mobile te maken:
1) Maak vijf grote tekeningen
van een brood en kleur ze
zacht bruin.
2) Schrijf er de volgende teksten
op: “Ik ben, het brood, des,
levens, Joh. 6:48”
3) Maak dan een mooie tekening
van Jezus en schrijf eronder:
“Jezus zegt:”
4) Hang de tekening van Jezus
bovenaan en alle andere
eronder.
En je mobile is klaar!
Veel plezier ermee!

Manna
Toen uw volk rondzwierf door alle jaren heen,
reisde U met hen en nooit liet U uw volk alleen.
Toen U de honger van al uw kinderen zag,
gaf U hun manna, brood van genade voor iedere dag.
Zo was het toen, zo is het nu,
wie geeft ons brood, wie anders dan U?
Zo was het toen en zo is het nu.
En in mijn leven door alle jaren heen,
reisde U met mij en nooit liet U uw kind alleen.
U bent als manna dat uit de hemel viel.
U stilt mijn honger en U verzadigt mijn ziel, mijn ziel.
Zo was U toen, zo bent U nu,
U bent ons brood, wie anders dan U?
Zo was U toen en zo bent U nu.
Rikkert
Zuiderveld

Over hoop en huizen:
solidair met vluchtelingen
Met het oog op de opvang van de vele vluchtelingen die een
nieuwe thuis zoeken, werd binnen de VPKB een werkingsfonds
opgericht, “Over hoop en huizen”. Dit fonds wil vluchtelingen
helpen bij het opbouwen van hun leven in ons land.

Eén van de eerste moeilijke stappen daarbij is de overgang van
een opvangcentrum naar een eigen thuis. Twee maanden nadat
ze het officiële statuut van vluchteling gekregen hebben
moeten deze mensen immers het opvangcentrum verlaten en
zich ergens vestigen. Een adres is ook nodig om werk te vinden.
Daarbij kan U helpen! Bedenk maar eens hoe moeilijk het is
om een huis te vinden in een stad zonder dat je de taal , de
cultuur of de gewoonten kent. Hoeveel deugt moet het dan niet
doen als er iemand is die je daarbij helpt! Denk verder maar
eens aan alle administratie die bij een verhuis komt kijken of
aan het vinden van een dokter, apotheek, (goedkope) winkels,
school, …

Maar hoe belangrijk deze emotionele steun ook is, toch is er
ook financiële hulp nodig, b.v. voor de huurwaarborg,
verwarming, aankoop van eerste meubelen, … En daar wil dit
werkingsfonds bij helpen. Indien overheidshulp achterwege
blijft of te laat ter beschikking wordt gesteld, kunnen kerken
een beroep doen op het fonds om vluchtelingen te helpen een
thuis te vinden.
Als u vluchtelingen financieel wil ondersteunen, biedt de VPKB
u via dit werkingsfonds daartoe de mogelijkheid. U kan uw
bijdrage storten op het nummer BE06 3100 0835 5022 op
naam van UNIPROBEL vzw, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel
met als mededeling: Over hoop en huizen.
Laten wij dit doen in navolging van Jezus Christus voor wie in
de herberg geen plaats was en die zelf ooit ook asielzoeker was
op de vlucht naar Egypte!

Jezus die langs het water liep
1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.
tekst Ad den Besten
melodie Frits Mehrtens

