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'En Hij heeft tot mij gezegd:
Mijn genade is u genoeg,
want de kracht openbaart
zich eerst ten volle in
zwakheid.’
2 Korintiërs 12:9

TER OVERDENKING
“God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheid.”

(Psalm 46:2)

De welvaart in de westerse wereld kan gezien worden als een
van de oorzaken van de secularisatie. Naarmate we meer weten
en kunnen, meer zekerheden hebben en ons tegen allerlei
risico’s kunnen indekken, hebben we God minder nodig. En
vanuit een welvarende en onafhankelijke positie is het nog maar
een kleine stap om God helemaal vaarwel te zeggen.
Hiertegenover hoor je ook weleens zeggen tegen een gelovige:
‘Voor jou is het niet zo moeilijk om te geloven, jou gaat alles voor
de wind.’ Ook dat is waar. Geloven in de zin van: ‘dankbaar zijn
en je erkentelijkheid tegenover God uiten’ gaat makkelijker
wanneer we voorspoed ervaren. Terwijl we ons onder gunstige
omstandigheden gelukkig mogen prijzen, is het niettemin goed
te bedenken dat juist in nood en tegenslag ons geloof beproefd dat wil zeggen: gezuiverd en sterker gemaakt - wordt.
Van zo’n sterk geloof getuigt Psalm 46. En met deze Psalm in
gedachten schreef Maarten Luther het bekende lied ‘Ein feste
Burg ist unser Gott’. Al zou de wereld wankelen, ik vrees niet!
Want: ‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare
hulp in de nood’, zo luidt vers 2 in de Nieuwe Bijbelvertaling.
Luther ondervond sterke kerkelijke tegenstand na de publicatie
van zijn 95 stellingen tegen de aflaatverkoop (waardoor
vergeving van zonden kon ontvangen worden terwijl de
boetedoening werd ‘afgekocht’). Nadat hij in het Duits ‘De
vrijheid van een christen’ had geschreven en naar paus Leo X
gestuurd, werden al zijn boeken in Leuven op de brandstapel
gegooid. Luther werd eerst in de kerkelijke ban en vervolgens in
de rijksban gedaan. Een jaar lang leefde hij ‘ondergedoken’ in de
Wartburg in Eisenach.

Onder zulke omstandigheden schreef Luther dan het lied ‘Een
vaste burcht is onze God’. Een strijdbaar lied was het, waarin hij
- als David tegenover Goliath - God aan zijn zijde wist tegenover
alle dreiging vanwege de duivel. Zelfs als alles ons mocht
ontvallen, ons deel in het Rijk van God is niet te roven. Die
zekerheid ligt in de overwinning van Gods uitverkorene: Jezus
Christus. Alleen door Jezus Christus, alleen door het geloof! Solo
Christo, sola fide... het behoort bij het wezen van de Reformatie.
Intussen stelt Psalm 46 ons voor de vraag of wij ook dit geloof
bezitten en behouden. Wij leven in een andere tijd dan Luther,
voor ons is er een ander front dan in de zestiende eeuw. Maar
ook wij ontkomen er niet dat ons geloof bestreden wordt, zoals
de apostel Paulus er ook van getuigde: ‘Ik heb de goede strijd
gestreden...’ (2 Timoteüs 4:7). Hoe bedreigend voor ons de
levensomstandigheden ook kunnen zijn, wij mogen schuilen bij
God en rekenen op zijn hulp! Wanneer velen om mij heen niet
geloven en ik soms belachelijk word gemaakt vanwege mijn
geloof; wanneer ik bedrogen ben of verlaten; wanneer geliefden
mij ontvallen of wanneer een bitter harde medische diagnose
mijn leven onderuit haalt; wanneer ik de financiële eindjes
ternauwernood aan elkaar kan knopen of ik schrik heb van de
verloedering in de maatschappij... De HEER van de hemelse
machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob!
In Psalm 46 wordt het beeld gebruikt van een stad, waar God in
het midden is. Dat is een stad waar het veilig wonen is, hoezeer
hij ook bedreigd wordt van rondom. Het is een treffend beeld
voor onze stad Dendermonde, waar doorheen de eeuwen zoveel
soldaten gepasseerd zijn. De inname en plundering door de
Spaanse troepen in 1572 en de verwoesting in 1914... ze leren
ons dat een stad die door mensenhanden is gebouwd, slechts
tijdelijke en beperkte veiligheid kan bieden. Onze toevlucht is
God, Hij is ons een sterkte - voor nu en voor altijd!
ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS
Voetbaltornooi ProJOP
Onze voetballers hebben het weer voor elkaar gekregen: de
beker blijft in Dendermonde! Ook de jongere garde heeft het
schitterend gedaan: zij behaalden een tweede plaats. Een dikke
proficiat! Maar bovenal was het een leuke, sportieve dag van
ontmoeting met andere jonge christenen! Volgend jaar terug!

Sing-in
Op 10 november is het
weer zover: de sing-in
in Dendermonde. Start
is voorzien om 20u.
Iedereen van harte
welkom! Al wie graag
zingt is van harte
welkom!

Synode op 12 en 13 november
Op 12 en 13 november is er een weekendsynode van de VPKB.
Op deze synodevergadering zal o.a. verder nagedacht worden
over de financiële toekomst van de VPKB, maar ook over de
meest geschikte manier om Gods boodschap uit te dragen in de
wereld van vandaag. Met de kerkenraad vragen we uw gebed
voor de mensen die daaraan meewerken. Ook onze dominee is
een van de afgevaardigden vanuit het district Oost- en WestVlaanderen.
Schoenendoosactie
De inzameling van schoolmateriaal,
toiletartikelen en speelgoed voor de
schoenendoosactie loopt op zijn
einde. Tot 17 nov. kan je nog spullen
verzamelen! En we weten wat het
spreekwoord zegt: de laatste loodjes
wegen het zwaarst, maar als we
denken aan de blije kindersnoetjes
bij het ontvangen van een mooi
versierde doos met allemaal leuke
dingen erin, dan vallen die loodjes
best mee! Maar het wordt nu wel
hoogdringend: vlieg ermee naar
Katleen!
Advent
Advent komt sneller dichterbij dan je denkt: op 27 nov. is het
de eerste zondag van de Advent, de tijd van voorbereiding op
het kerstfeest.
Het is een tijd van
wachten op de
komst van Jezus en
uitkijken naar
Zijn wederkomst.
Omdat het
Latijnse woord voor
'komst' of 'het
komen' 'adventus' is,
worden de vier
weken vóór Kerstmis
'Advent'
genoemd.

Kerstmarkt
Ook dit jaar staan we met een kraam op de traditionele
kerstmarkt georganiseerd door de stad Dendermonde op 11
december. Met de decoratie en inrichting van ons kraam gaan
we proberen de mensen te doen stilstaan bij de diepere
betekenis van Kerst. Heb jij ook ideeën hieromtrent? Geef ze
ons gerust door! Of nog beter: steek een handje toe met de
versiering en doe mee op 11 december!

Kerstmis
Ook aan de dienst op Kerst kan je meewerken. Wil je graag een
liedje zingen (of horen)? Heb je een mooi kerstgedicht in
gedachten? …. Geef het door aan Ds. Smits.
Na de dienst volgt opnieuw een gezellige feestmaaltijd in de
bovenzaal.

Bede
Als ‘t niet gaat, gelijk ik wil
Maak, o Heer, mijn harte stil,
Laat mij ook in angst en strijd
Weten, God, dat Gij er zijt.

Is het leed mij haast te zwaar,
Laat mij voelen, ‘Gij zijt daar!’
die in alle nood en pijn,
Méér dan elke vriend wil zijn.

Als verzoeking mij soms tart,
en in opstand is mijn hart,
Geef, dat ‘k dan alleen begeer,
Dicht bij U te zijn, o Heer!

Als ‘t niet gaat, zoals ik wil,
Maak, o God, mijn harte stil,
Laat, hoe moeilijk het ook schijn
Uw wil Heer, de mijne zijn.

Jeugdhoek
Psalm 46
2 God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4 Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.
5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6 Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.
8 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.
9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10 wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
12 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

De rechter en zijn vriend
Lang geleden waren er in Schotland twee jongens, die in een
dorpje vlak bij elkaar woonden: Will en Brian waren vrienden
die door dik en dun alles samen deelden.
De jongens groeiden op. Will leerde een meisje kennen, kreeg
verkering en trouwde. Brian studeerde rechten.
Vele jaren later gebeurde er iets bijzonders. Will, die een groot
gezin moest onderhouden en alles nodig had om de eindjes aan
elkaar te knopen, kreeg op een gegeven ogenblik iets
aangeboden wat tegen de wet was, maar waardoor hij in een
enkel ogenblik geheel uit de geldzorgen zou zijn.
Maar toen het eenmaal zo ver was, en ze dachten door niemand
gezien te zijn en ook Will dacht veilig thuis te zijn, werd er
zwaar op de deur gebeukt zodat de kinderen van schrik
wegkropen en Will helemaal wit werd in zijn gezicht.
…….Politie…..open de deur!
Voordat Will begreep wat er gebeurd was, zat hij in de cel met
voor zijn ogen nog de angstige gezichten van zijn vrouw en zijn
kinderen.
De dagen en weken die volgden waren zwaar voor deze man.
Telkens dacht hij aan zijn gezin: ‘Hoe moeten zij nu verder?’.
Hij wilde dat hij nooit had ingestemd met het plan.
Maar dit was nog niet alles wat hem zo verdriet deed, hij had
net gehoord dat hij over vijf dagen voor de rechter moest
verschijnen. Dat was nog niet zo erg, maar toen hij hoorde wie
die rechter was brak alles in hem, het was zijn goede vriend
van vroeger: Brian….. En die had altijd gezegd dat het nooit
mocht van de Heere God wat hij gedaan had en nu moest hij
oordelen over hem.
Will at niet meer en zat de hele dag gebogen aan het kleine
tafeltje, dat in de hoek van zijn cel stond.

Het was bijzonder druk bij het gerechtsgebouw op de dag dat
het vonnis moest komen. De deur ging open, een agent kwam
binnen gevolgd door de gevangene en weer een agent…
Even later klonk een stem hard boven het geroezemoes uit… ‘Ik
verzoek u om op te staan….’ Op dat moment stapte de rechter
binnen. Will durfde niet te kijken, het liefste zou hij weg willen
vluchten, ver weg van hier, maar de boeien hielden alles tegen.
Stil, met tranen in de ogen, hoorde Will de beschuldiging aan
uit de mond van zijn oude vriend, het werd muisstil toen de
rechter de aanklacht uitsprak en daarna het vonnis ging
uitspreken.
‘Will B.: ik verklaar je schuldig aan diefstal, ik
veroordeel je tot 3 jaar gevangenisstraf met
een borgsom van €35.000 euro. Hierbij
verklaar ik de rechtszaak voor gesloten.’
De mensen hadden alles aangehoord en schudden het hoofd,
dat is een zwaar vonnis.
Maar toen gebeurde er iets dat ze nog nooit hadden gezien…
De rechter ging staan en deed zijn ambtskleding uit, hij hing het
ambtsgewaad over de grote stoel waar hij zojuist in gezeten
had. Verbaasd keek iedereen naar deze rechter, hij stond daar
in een gewone broek en trui!
Will, die nog steeds niet durfde te kijken, werd door deze
aparte stilte in de zaal toch getrokken om ongewild te kijken
wat er gebeurde. Hij zag geen rechter, maar zijn vriend zoals hij
er vroeger altijd bij liep: gekleed met een trui en een broek. Zijn
vriend kwam op hem aflopen, de mensen zagen vol verbazing
hoe Brian een envelop uit zijn zak haalde, voor Will ging staan
en zei: ‘Lieve vriend, de wet van deze staat heeft je
veroordeeld. Je bent schuldig en ik vertegenwoordig in mijn
ambt die wet, maar nu heb ik mijn ambtskleding neergelegd en

ben ik je oude vriend. Hierbij geef ik je deze envelop, waarin
het hele bedrag zit voor je schuld.’
Brian richtte zijn ogen nu op de tribune en zei: ‘Mensen in de
zaal: hierbij sta ik borg voor hem. Niet als rechter van de wet,
maar als zijn vriend. Hij is nu vrij man, de schuld die hem
gevangen zou houden is nu weg en is nu betaald. Het gehele
bedrag zit in deze envelop, er is niets meer om deze man vast
te houden: hij mag gaan.’
Hierna overhandigde hij zijn oude vriend de envelop.
De rechtvaardige rechter zei: ‘ Kom agenten, doe
hem zijn boeien af zodat we elkaar kunnen
omhelzen, want ik weet dat ik mijn vriend weer
gevonden heb die ik was verloren.’
Daarna keerde de rechter zich weer naar de publieke tribune
en zei: ‘U zult zeker de wet kennen van dit land. Maar kent u
ook de wet van onze Heere God? Kent u deze nog niet, kom dan
zondag naar kerk. Hij klinkt er elke keer, dan verzeker ik u dat
u schuldig bent, ik ken die wet en kan dat beamen en ook zult u
allen voor de Grote Rechter komen. Maar er is een Borg voor
jullie! Wat u vandaag mocht zien is maar een hele gebrekkige
afbeelding hiervan, er is een Borg die voor u betaalt met Zijn
leven. Welke Vriend is Hij dan? Een grotere Vriend is er niet,
Hij biedt u de losprijs aan…. Er wordt u geen envelop
aangeboden met geld, maar een vrijbrief getekend met bloed.
Er staat ‘volkomen voldaan’ op, komt dan naar Zijn huis!
Die zondag werd er gepredikt over Jesaja 61 vers 1-4: over de
Borg waar de Vader zijn welbehagen in heeft en Die vrijlating
geeft aan gevangenen. Helemaal vooraan zaten een vader en
een moeder met vier kinderen als stille getuigen. De boeien
waren voor hen afgedaan, niet door de rechter, niet door Brian,
maar door het betaalde offer van het Lam.
(naar een verhaal van Anton Lokker)
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Opwekking 688 - Genade zo groot
Genade zo groot,
aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien,
want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,
de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg;
zijn bloed reinigt mij.
Refrein: En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer
Mijn Verlosser en Heer,
die mij liefheeft.
Liefde zo groot,
die stand hield tot in de dood,
schonk in de diepste nood,
vergeving aan mij.
Liefde zo groot,
wiens kracht onweerstaanbaar is,
verdrijft elke duisternis;
nu zijn wij vrij.
Refrein: En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer,
die mij liefheeft. (2x)

