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God is bij de mensen
en Hij zal bij hen
wonen…”
Openbaringen 21:3

TER OVERDENKING
“en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden.”
Openbaring 7:15b
Het woordje ‘tent’ (FR: tente; DU: Zelt) kan heel verschillende
associaties oproepen. Zo zie ik in gedachten mezelf stuntelen
met tentstokken of kan het hilarisch zijn om iemand anders met
de moed der wanhoop zien proberen een tent op te zetten. Een
ander begint te huiveren bij de gedachte aan overnachten in een
tent: hoe houd je je spullen proper en droog? wat als er een
naaktslak naar binnen kruipt? Je doet toch geen oog dicht als je
in de nacht elk geritsel van zo dichtbij hoort: is het alleen de
wind, of … ? Om nog maar te zwijgen van het feit dat je voor elk
sanitair bezoek je tent uit moet gaan, ook in het stikdonker… !
En dan ’s morgens wakker worden met rugpijn en gebrek aan
slaap… Voor velen is een tent “leuk voor een ander, maar niet
voor mij !”
Maar er zijn dus ook die “anderen”, voor wie kamperen het einde
is. Ze kunnen zich er al lang op verheugen: deze zomer gaan we
weer met de tent op vakantie. Heerlijk relaxen, dicht bij de
natuur, eenvoud troef. Niks moeten, helemaal vrij zijn… ! Je
hoort het hen zeggen: “Kamperen ? Zaaalig !”
Zalig… dat is pas écht van toepassing op de tent die God zal
uitspreiden over zijn volk ! Johannes ziet het in een visioen
(Openb. 7). Terwijl Gods oordelen over de wereld gaan, rijst de
vraag: “Wie kan staande blijven?” (Openb. 6:17) Maar dan krijgt
Johannes tot zijn – en onze – opluchting te zien dat er een grote
menigte van mensen gered blijkt te zijn. Het zijn niet alleen de
twaalf stammen van Israël – let trouwens eens op de afwijkende
opsomming ervan! – neen, het is een menigte “die niet te tellen
was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal”. En over
hén zal God zijn tent uitspreiden, vervolgt Johannes op basis van
wat hem te zien gegeven wordt (Openb. 1:15).

God zal bij hen wonen, zo geeft de Nieuwe Bijbelvertaling het
weer. Dat is dus wel wat anders dan kamperen, voor een paar
weken of zo. “De tent uitspreiden”, dat is: een woonplaats
kiezen, zoals de aartsvaders deden die als nomaden
rondtrokken en dan op een geschikte plaats neerstreken. Daar
waar water te vinden was en gras voor het vee, daar werd de
tent opgetrokken. Daar werd een plaats van geborgenheid en
gastvrijheid gecreëerd, een plaats van rust en vrede.
Dát is het vooruitzicht dat Johannes door de openbaring van
Jezus Christus mag doorgeven aan de verdrukte christenen. En
het is geen toeval dat hier voor ‘wonen’ of ‘zijn tent uitspreiden’
hetzelfde woord gebruikt wordt als in het vierde evangelie. Daar
lezen we in het eerste hoofdstuk over Jezus Christus: “Het woord
is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben
zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige Zoon
van de Vader, vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14).
De goedheid die God in het vooruitzicht stelt voor al wie op Hem
vertrouwen, diezelfde goedheid mochten we al werkelijkheid –
concreet en tastbaar – zien worden in het leven van Jezus. Hij is
het lam van God dat tegelijk zelf de goede Herder is. Johannes
mag het al zien in de toekomst: “Het lam midden voor de troon
zal hen hoeden en naar de waterbronnen van het leven brengen”
(Openb. 1:17a). Jezus is het die, als de verrezene, zijn Geest aan
ons gegeven heeft: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een
andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn” (Joh.
14:16). Johannes krijgt er al iets van te zien, ter bemoediging
van de christenen die volharden: “En God zal alle tranen uit hun
ogen wissen” (Openb. 1:17b). Naar deze toekomst mogen we
uitzien, op deze toekomst mogen we anticiperen! “God zal zijn
tent over hen uitspreiden.” Zálig !!
ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS
Terugblik op ProFest
Fantastische dag! Een dikke proficiat aan al wie meegewerkt
heeft aan de organisatie, in het bijzonder aan Alexandre die
een daverende djembé-workshop bracht!
Vakantieregelingen
- Koffieochtend voor vrouwen: in juli gaan de bijeenkomsten
gewoon door tot en met 19 juli. Die laatste vrijdag krijgt
nog een staartje in de namiddag want dan gaan we, samen
met de kinderen, naar Puyenbroeck (Wachtebeke). Tot en
met 16 augustus ligt het koffiezetapparaat even stil. Vanaf
23 augustus gaan we dan weer van start.
- Kindernevendiensten: Zoals gewoonlijk worden de
groepen met een ontspannend programma tijdens de
vakantiemaanden samengevoegd.
- Bijbelstudie: afsluiting seizoen op 3 juli - geen in aug
- Bijbelgespreksgroep: in overleg met de deelnemers
- Jeugd- en Tieneravond: geen in juli-aug
- Gebedsgroep: gaat elke vrijdag door, ook in juli en aug.
Weekend aan zee 20, 21 en 22 september
Het weekend komt
nu echt dichterbij.
Maar je kan je nog
altijd inschrijven bij
Erik. Het belooft
weer een
spetterende
bedoening te
worden. Maar …
we hebben nog
geen thema! Heb jij
soms inspiratie?

Wil jij graag meewerken bij het organiseren van de
verschillende activiteiten? 15 juli kan je je stem laten horen op
de voorbereidingsvergadering om 20u in de kerk. Ben je die
dag verhinderd, maar wil je toch graag meewerken? Geef dan
een seintje! Je hulp is van harte welkom.
Uitstap kinderen en jongeren
Vrijdag 30 augustus wordt een fantastische dag! De kinderen
en jongeren worden dan uitgenodigd op hun jaarlijkse uitstap!
Verzamelen geblazen om 9u aan de kerk. Waar we naar toe
gaan blijft nog een
verrassing, maar
breng zeker je
handdoek en
zwemgerief mee.
Speelgoed wordt
voorzien, dus daar
moet je niet aan
denken. Rond 18u
wordt de groep, hopelijk moe maar voldaan, terug verwacht
aan de kerk. Heb je zin om mee te gaan? Laat het zeker weten
aan Katleen.

Trouw!
Op 11 juli trouwen
Willy Kabera en
Olive Twizeyimana.
We wensen hen veel
geluk en Gods zegen
in hun huwelijk!

UIT DE KERKENRAAD
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•

•

•

•

Samen met Tom Schepers, pionier in Aalst, die een
gedeelte van de kerkenraadsvergadering bijwoonde
mochten wij terugblikken op een geslaagde
ProFestviering. Het was op alle vlakken een mooie dag:
mooie locatie, lekker eten, opbouwende
rondetafelgesprekken, leuke workshops, … En we
mogen zeker trots zijn op de workshop Djembé die
aangeboden werd door Alexandre Gasana en die een
groot succes kende. Het wordt een hele uitdaging voor
de mensen van Namen om het binnen twee jaar even
goed te doen.
Ook de fototentoonstelling ‘In gebed’ werd positief
geëvalueerd. Alhoewel het aantal bezoekers niet zo
groot was (een twintigtal), bleven de bezoekers wel
nakaarten over wat ze gezien hadden en wat het bij hen
opriep. Het aanbod van koffie en thee zal daar zeker
ook bij geholpen hebben. Dit onderdeel van onze
activiteiten moet zeker behouden blijven.
In het kader van het KAP-kamp zullen in Dendermonde
een aantal jongeren logeren en aanwezig zijn in de
dienst van 14 juli. Op 13 juli wordt hen, samen met de
jongeren die in Aalst verblijven, een dagprogramma
aangeboden.
Op de gemeentevergadering werden een aantal
voorstellen gedaan die we in de kerkenraad verder
konden bespreken: het uitbrengen van een digitale
nieuwsbrief , een lijst met de in de gemeente
beschikbare talenten en een nieuwsbrief voor
nieuwkomers. We gaan ermee aan de slag.
We overwegen de uitbreiding van de praatgroep ‘Zin in
een babbel’ die nu om de veertien loopt in het
Aymonshof naar het Passantenhuis, het
dagverzorgingscentrum in de Papiermolenstraat.

’TALENTEN’
Op de gemeentevergadering van 31 maart werd de volgende
vraag gesteld: waarom gebruiken we onze talenten niet in dienst
van de gemeente? Weten we wel goed welke talenten er schuilen
in onze kerkgemeenschap?
Stel dat je met de handen in het haar zit omwille van een klus die
je niet geklaard krijgt. Zou het dan niet bemoedigend zijn
wanneer je zou kunnen beroep doen op iemand van de kerk?
Maar waar vind je zo iemand? Hoe weet je wie wat kan/wil
doen?
Ook daarvoor kwam een voorstel: waarom geen lijst maken met
alle beschikbare talenten! Dat kan op verschillende vlakken:
gras maaien, onkruid wieden, bomen snoeien, schilderen,
behangen, een verstopte gootsteen ontstoppen, formulieren
invullen, een brief schrijven of vertalen, …
Vanaf september zal er dus op het prikbord in de bovenzaal een
lijst hangen waarop iedereen kan invullen waarvoor hij/zij
beschikbaar is. Aan de andere kant kan je ook je hulpvraag
schrijven voor één of andere karwei.
Op die manier helpen we mekaar ook op praktisch vlak een stuk
vooruit! Zo staan we echt schouder aan schouder in Zijn
wijngaard!

Jeugdhoek

Huiszegen
Dat je huis je mag verwelkomen
Dat het een plaats mag
zijn van beschutting,
van vriendelijkheid, van
gastvrijheid,
Een wenkende lamp in
het donker,
Onderdak voor vragen,
lachen en dromen,
Plek van stilte, helen en genezen,
Een veilige plaats voor vreugde en tranen,
Een thuis, vervuld van God.
(www.geloventhuis.nl/2017/thuis-is-meer-dan-eenhuis/bidden-en-vieren/huiszegen.html)

Voorgoed weggaan en toch weer thuis komen
(Kees de Kort, uit de Kijkbijbel)
Een vader heeft twee zoons. Allebei werken ze bij hem
op het land. Op een dag zegt de jongste zoon tegen zijn
vader: “Vader, als u later doodgaat, krijg ik een deel van
alles wat u bezit. Kan ik dat nu alvast krijgen?”. “Dat
kan”, zegt zijn vader en hij verdeelt zijn bezit tussen
zijn twee zoons. Kort daarna verkoopt de jongste zoon
alles. Dan gaat hij met
het geld op reis naar een
ver land.
Ver van huis leeft hij er
vrolijk op los. Hij maakt
al zijn geld op. Nu heeft
hij niets meer te eten. De
mensen gooien hem er
overal uit!
En dan komt er in dat
land ook nog
hongersnood... Hij trekt er op uit.
Met veel moeite kan hij werk krijgen bij een boer. Die
stuurt hem zijn land op. Hij mag op de varkens passen.
Wat heeft hij een honger! Hij zou het varkensvoer wel
willen opeten! Maar niemand geeft hem wat...
Dan denkt hij bij zichzelf: de knechten die bij mijn vader
op het land werken, hebben meer dan genoeg te eten. En
ik? Ik sterf hier van de honger. Weet je wat, ik ga terug
naar mijn vader. Ik zeg: 'Noem me maar niet langer uw
zoon. Mag ik als knecht bij u komen werken?'

Hij gaat terug. En wie
staat op hem te
wachten? Zijn vader!
Als zijn vader hem ziet
komen, krijgt hij tranen
in zijn ogen. Hij holt
naar zijn zoon toe, slaat
zijn armen op hem heen
en kust hem.
“Vader”, zegt de zoon,
“ik heb verkeerd
gedaan. Noem me maar
niet langer uw zoon.”
Maar zijn vader roept tegen de knechten: “Mijn zoon is
weer terug! Vlug, haal voor hem de mooiste kleren die
we in huis hebben. Doe een ring om zijn vinger en trek
hem een paar sandalen aan. We gaan feestvieren!”
Even later komt de oudste zoon thuis van zijn werk. Hij
hoort muziek en vraagt wat er aan de hand is. “Uw broer
is thuisgekomen.”, zegt een van de knechten. Dan wordt
hij heel erg boos. “Het is niet eerlijk”, zegt hij tegen zijn
vader. “Ik heb altijd hard gewerkt, maar nog nooit iets
moois van u gekregen. Mijn broer heeft er maar vrolijk
op los geleefd. En nu die terugkomt maakt u meteen een
feestmaal voor hem klaar.”
“Maar jongen”, zegt de vader, “jij bent toch altijd bij
mij. En alles wat van mij is, is net zo goed van jou.
Wees blij en kom ook feestvieren. Begrijp het toch: ik
had een zoon verloren, ik was hem helemaal kwijt. Maar
nu heb ik hem weer terug!”

KOPJE ONDER
Als je gaat zwemmen en
iemand duwt je kopje
onder en het duurt te lang
zal je stikken. Niemand
kan het volhouden zonder
adem. Zo hebben we de
adem van Gods Geest ook
nodig. Als wij onze
verbinding met God
verbreken gaan we
geestelijk dood. Laten we
blijven ademen en onze
zuurstof bij God halen.
Gebed is super belangrijk. Je
kan niet alleen alles kwijt bij
Hem, Hij kan je ook alles
geven wat je nodig hebt:
kracht, wijsheid, rust, geloof,
vergeving, … Hij heeft ons
zoveel te bieden. Wil jij Hem
beter leren kennen? Wil je
genieten van Zijn liefde en
ontvangen wat Hij allemaal
te bieden heeft? Breng Hem
dan elke dag een bezoek.
Dank Hem. Praat met Hem en
luister. Hij heeft je vast wat
te vertellen.
Annick Van den Broeck

WIST JE DAT GOD OOK ANTWOORDT?…
Jij zegt: Het is onmogelijk.
God zegt: Alle dingen zijn mogelijk. (Lucas 18:27)
Jij zegt: Ik ben te moe.
God zegt: Ik zal je rust geven. (Mattheus 11:28-30)
Jij zegt: Niemand houdt echt van me.
God zegt: Ik hou van je. (Johannes 3:16 en 13:34)
Jij zegt: Ik kom er niet uit.
God zegt: Ik zal je leiden. (Spreuken 3:5,6)
Jij zegt: ik ben niet bekwaam.
God zegt: Ik ben bekwaam. (2 Korintiërs 9:8)
Jij zegt: Het is niet de moeite waard.
God zegt: Het zal de moeite waard zijn. (Romeinen 8:28)
Jij zegt: Ik kan mezelf
niet vergeven.
God zegt: IK VERGEEF
JE. (1 Johannes 1:9 en
Romeinen 8:1)
Jij zegt: Ik red het niet.
God zegt: Ik zal in al je
behoeften voorzien.
(Filippenzen 4:19)
Jij zegt: Ik ben altijd bezorgd en gefrustreerd.
God zegt: Werp al je zorgen op mij. (1Petrus 5:7)
Jij zegt: Ik ben niet slim genoeg.
God zegt: Ik geef je wijsheid. (1 Korintiërs 1:30)
Jij zegt: Ik voel me helemaal alleen.
God zegt: Ik zal je nooit verlaten. (Hebr. 13:5)
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In het huis van de Vader

In het huis van de Vader
Is een plaatsje voor jou
In het huis van de Vader
Is een plaatsje voor jou
Daar zijn twaalf poorten in
Die gaan nooit meer dicht
Daar zal geen lamp meer zijn
Want God is ons licht
In het huis van de Vader
Is een plaatsje voor jou
In het huis van de Vader
Is een plaatsje voor jou
Wij zullen voor Hem staan
Versierd als een bruid
En Jezus de bruidegom
Hij nodigt je uit
In het huis van de Vader
Is een plaatsje voor jou
In het huis van de Vader
Is een plaatsje voor jou
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