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‘God heeft zijn Zoon niet
naar de wereld gestuurd
om een oordeel over haar
te vellen, maar om de
wereld door Hem te
redden.’
Johannes 3:17

TER OVERDENKING
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere
rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank
die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten
draagt.’
Johannes 15:1-2
Een kapper vraagt aan de klant: ‘Hoe wilt u het hebben?’ De klant
zegt: ‘Alleen een beetje bijknippen.’ ‘Gaat u dan maar weer,’
antwoordt de kapper, ‘want bijknippen kan ik niet. Ik kan er
enkel wat afknippen.’
Hieraan moest ik denken naar aanleiding van het woord
‘bijsnoeien’ in Johannes 15:2. De inhoud van dit bijbelvers is
scherp, en niet alleen omdat er sprake is van een snoeimes. Ja,
de wijnbouwer waar Jezus van spreekt, hanteert een scherp
mes. En daarmee snijdt hij het een en ander weg. Soms hele
takken: wijnranken die geen vrucht dragen. En in andere
gevallen snoeit hij takken gedeeltelijk weg: de ranken die wel
vrucht dragen, snoeit bij wat bij (daar knipt hij dus een en ander
van af!), zodat ze méér vrucht zullen dragen.
Als een wijnplant gevoel zou hebben, zou het pijn doen – al dat
snoeiwerk...
De wijnbouwer staat symbool voor God. Ook hij is bij manier van
spreken met een snoeimes in de weer. Niet om mensen pijn te
doen en hen in hun vrijheid te beknotten. Ook al kan het wel
degelijk pijn doen, als hij hier en daar zijn mes er in zet – hij doet
het uit liefde. Hij wil immers graag vrucht zien aan ons leven,
goede vruchten. Zoete, sappige druiven – om in de beeldspraak
van Jezus te blijven: boordevol smaak en vitamines. Gezond en
heerlijk om te genieten: dat is de goede vrucht waar God op
hoopt! Liefde, vreugde, vrede ...

In Israël was de wijngaard, de wijnstok, bekende beeldspraak.
De profeet Jesaja had zo’n schoon lied gezongen (Jesaja 5:1vv):
Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard,
gelegen op vruchtbare grond.
Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren,
hakte ook een perskuip uit.
Maar dan krijgt het lied ineens een scherpe wending en een
bittere klank, want het gaat zó verder:
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort ...
En God verzucht: wat had ik nog méér kunnen doen om ervoor
te zorgen dat de wijngaard goede vruchten zou voortbrengen?!
In het zenden van zijn Zoon heeft God werkelijk alles gedaan om
wel goede vrucht te kunnen oogsten. Jezus durft zeggen: ‘Ik ben
de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.’
Om vrucht te dragen moeten we met Jezus verbonden zijn en
blijven. “Want zonder mij kun je niets doen,” zegt Jezus, als het
om vruchtdragen gaat. Een zinvol en vruchtbaar leven leiden,
waar God blij van wordt, mijn medemens beter van wordt en
ikzelf niet minder van word – dat kan alleen mét en dóór Jezus.
Hoe meer ik met hem verbonden ben, des te beter zie ik in dat
er van tijd tot tijd snoeiwerk aan te pas moet komen. Dat doet
pijn, ja. Hier moet iets weg wat eerder tot mijn eigen eer strekt
dan tot eer van God, daar moet iets weg omdat het mijn naaste
benadeelt. God snoeit bij, opdat hij méér vrucht aan mij vindt ...
ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS
Terugblik op een geslaagde startzondag
Op 9 september konden we, na een mooie dienst waarin
Jeremy en Nathan afscheid namen van de kindernevendienst,
genieten van een assortiment heerlijke soepen. Gesterkt door
de vele vitamientjes (zowel geestelijke als fysieke!) konden we
daarna brainstormen over de werking van het volgende jaar.
Reken maar dat er in de kerkenraad verder gewerkt wordt met
de vele en goede suggesties die jullie naar voor brachten.
Weekend aan zee 14, 15 en 16 september
Alweer een gezegend gemeenteweekend aan zee dankzij het
stralende weer en de vele schitterende sterren die eraan
meewerkten! Verder in deze kerkgids vinden jullie enkele
impressies neergeschreven op de muurkrant, een tof idee van
Marleen en Daniel waarvoor dank. En wie zou dan geen zin
krijgen om volgend jaar mee te gaan?
Schoenendoosactie
Heb je al materiaal bijeengezocht? Goed zo! Ben je er nog niet
aan begonnen? Dan wordt het de hoogste tijd om
schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed te verzamelen
want ook nu doen we weer mee
met de schoenendoosactie!
Wat mag er in de dozen?
Schoolspullen (schriften, pennen,
kleurpotloden, gom,
puntenslijper, pennenzak,
kleurboek), speelgoed
(popje, auto, jojo, springtouw,
knikkers, bellenblaas, knuffel), toiletartikelen
(zeep, tandenborstel, tandpasta, haarspulletjes, toilettas,
sieraden, shampoo) en verder dingen als een tasje, slippers,
een pet, een T-shirt.

Wat mag er niet in? Snoep of ander eten, spullen met
batterijen, vloeibare producten (met uitzondering van
shampoo en bellenblaas), oorlogsspeelgoed, varkensknuffel,
spullen die snel uitdrogen zoals stiften, klei, lijm, enz. Vergeet
ook de schoenendozen zelf niet! Heb je nog een vraag? Ga
ermee naar Katleen want net zoals de vorige jaren zorgt zij er,
samen met enkele andere vrijwilligers, voor dat alles netjes
opgestuurd wordt! Wil je graag helpen? Zeg het haar gerust!
Jongerenweekend 19-21 oktober
Het is weer zover: als je tussen 18 en 25 jaar bent is De Pinte
‘the place to be’! Daar gaat het ProJOP weekend door onder het
motto ’Oh, Happy Day(s)’.
Op verschillende manieren
zal worden nagedacht over
hoe ons geloof ons leven
bepaalt. Uiteraard is het
ook een moment van rust
en genieten!
Voetballers!
Plan alvast 1 november in je agenda want dan gaat het jaarlijks
voetbaltoernooi van ProJOP door in sporthal “Den Willecom”,
Terelststraat 2, Edegem (zelfde locatie als de vorige jaren).
Opgelet: ten laatste 15 oktober
moet je ploeg ingeschreven zijn!
Blijf dus niet bij de pakken
zitten, maar klop Willy of Nicole
op de schouder (liefst niet al te
hard) en fluister hen in het oor
(ook liefst niet al te hard) DAT
JE WIL MEE GAAN SHOTTEN!
Het toernooi start om 9 uur en
duurt tot ongeveer 18.00 uur
in de namiddag.

IMPRESSIES VAN EEN STRALEND WEEKEND

WIST JE DAT …
… we gered worden als we in de Heer Jezus geloven?
(Handelingen 16:31)
… we gered worden door Zijn genade,
dankzij ons geloof? Maar dat danken
we niet aan onszelf; het is een
geschenk van God en geen gevolg
van onze daden, dus niemand kan
zich erop laten voorstaan. (Efeziërs 2:8,9)
… Jezus stand hield en zich niet liet afschrikken door de
schande van het kruis en plaats nam aan de rechterzijde van
de troon van God? (Hebreeën 12:2)
… we God voor elkaar mogen danken? (2 Tessalonicenzen 1:3)
… je tot geloof komt door te luisteren naar de verkondiging
van Christus? (Romeinen 10:17)
… aan ons de genade geschonken is niet alleen in Christus te
geloven, maar ook omwille van Hem te lijden?
(Filippenzen 1:29)
… de grootheid van onze Vader zichtbaar zal worden wanneer
we veel vrucht dragen en Zijn leerlingen zijn?
(Johannes 15:8)
… in de Bijbel staat dat we niet mogen afwijken naar rechts en
niet naar links, maar dat we alleen moeten uitwijken voor
het kwaad? (Spreuken 4:27)
… wie in Hem gelooft, niet bedrogen uitkomt? (Romeinen 10:11)
… voor een gelovige niets onmogelijk is? (Matteüs 17:20)

Jeugdhoek
Riet draagt vruchten
Riet kijkt om zich heen, overal liggen appels. Appels op de
trap, appels in de gang en appels op de deurmat. Riet weet
wel hoe dat komt, het is allemaal haar schuld, ze strooit.
Ze lijkt wel een appelboom waar de appels vanaf vallen.
Ze had het zo mooi bedacht, maar het ging niet helemaal
zoals ze het wilde. De buitendeur gaat open, daar komt
papa aan, hij komt net thuis van zijn werk, hij struikelt
over de appels op de mat. Boos begint hij te roepen: Riet
heb jij dat gedaan? Riet knikt. Ruim die rommel op,
moppert vader, appels horen hier niet. Daar staat Riet, ze
kijkt verschrikt, in haar armen draagt ze nog 6 appels, de
laatste 6, hoe moet ze nu appels oprapen als ze de andere
appels vast moet houden? Dat gaat niet, zegt ze tegen
vader. Raap die appels op, roept vader boos. Riet laat
geschrokken alle appels die ze nog vasthoudt vallen. Ze
begint te huilen, ze vindt het niet leuk dat papa boos is, ja
ze begrijpt het wel, hij heeft gelijk het is gevaarlijk al die
appels op de grond en het is ook niet slim, het hoort ook
niet zo. Maar hoe moet ze dit zo snel oplossen dan? Pak
maar even een mand, zegt papa zacht en stop daar de
appels in, dat draagt een stuk handiger. Whow, dat is een
goed plan, natuurlijk, dat ze daar zelf niet aan gedacht
heeft. Riet haalt een mand uit de bijkeuken en loopt snel
naar de buitendeur, ze raapt nu vlug alle appels één voor

één weer op. Even later heeft ze een volle mand met
appels en ze houdt de mand apetrots voor haar buik. Zo
blijft ze lopen door het huis, ze loopt met de volle mand,
het is best zwaar dus loopt ze maar naar de woonkamer
en daar blijft ze stokstijf staan. Papa kijkt met gefronste
wenkbrauwen naar Riet, hij snapt niet waarom ze zo
vreemd doet, waarom houdt ze die mand vast en waarom
kijkt ze zo trots? Is er iets speciaals? Mama komt de
kamer binnenlopen, ze kijkt verbaasd naar Riet, maar zegt
niks en ploft neer op de bank. Ze knipoogt even naar
vader en ze kijken naar Riet zonder ook maar één woord
te zeggen. Riet heeft wel vaker bijzondere dingen, vaak is
ze dan iets aan het testen en als papa en mama dan
vragen stellen wordt ze boos, dus dat doen ze niet meer.
Rick komt de kamer binnenlopen, hij kijkt naar papa en
mama en vervolgens naar zijn zus Riet.
Hij kijkt naar de mand met appels en pakt er gretig een
mooie grote glimmende appel uit. Hij neemt een hap en
loopt weg. Wacht roept Riet, kom terug geef me die appel
terug. Dat gaat niet, zegt Rick, ik eet hem lekker op, als ik
die appel terugleg gaat hij rotten en dat moet niet. Ja maar
die appel hoort in de mand, roept Riet, als iedereen een
appel van mij pikt draag ik geen vruchten meer. Doe niet
zo dom, zegt Rick en wat sta je daar stom met die mand in
handen, waarom doe je dat eigenlijk, oefen je voor levend
standbeeld? Nee joh, moppert Riet, ik draag vruchten, dat
zie je toch? Nou nou, zegt Rick en wat wil je daarmee
zeggen dan? Jij moet ook vrucht dragen, roept Riet tegen
hem, hier heb je de mand. Dat dacht je zeker?, moppert
Rick, ik ga geen vruchten dragen voor jou, je houdt die
mand maar mooi zelf vast. Of zet het anders maar op de
grond. Mama heeft het gehoord en papa ook, ze beginnen
te begrijpen wat Riet wil vertellen met haar mand met

appels. Bedoel je dat je die mand met appels draagt omdat
je als kind van God graag vrucht wil dragen? Ja, jij snapt
het, zegt Riet tegen mama. Ik draag vrucht, ze houdt de
mand weer trots omhoog. Ja klopt, zegt mama, jij draagt
vrucht, maar weet je Riet, met het vrucht dragen zoals in
de kerk wordt verteld bedoelen ze niet een mand met
appels of peren of bananen of andere vruchten, ze
bedoelen iets heel anders. Huh, Riet kijkt verwonderd, ze
snapt het niet, bedoelen ze geen appels en peren, maar
wat bedoelen ze dan, roept ze verbaasd.
Ze bedoelen met de vruchten al het goede wat de Here
Jezus in jouw leven laat zien. Als je een kind van de Here
Jezus wordt, als Hij in jou komt wonen en als je je door
Hem laat vullen en Zijn woorden leest en met Hem praat,
dan zul je net een boom zijn waar vruchten aan gaan
groeien. Maar dan ben jij geen echte boom, dan ben je nog
steeds ons meisje, zegt papa ineens, dan ben je nog
gewoon ons mooie meisje, maar dan zul je veranderen en
dat zullen mensen aan je gaan zien. Dan zul je niet meer
gelijk boos worden, maar liefde laten zien, dan zul je
geduld krijgen. Je zult anderen vertellen van de Here Jezus
en je zult het uitstralen. Dat is ook vrucht dragen, maar
totaal anders dan jij nu deed. Nou dan kan die mand wel
weer weg, moppert Riet, ze zet de mand met appels in de
keuken op het aanrecht en gaat maar weer op de bank
zitten. Weer wat geleerd, zegt ze vrolijk. Iedereen schiet
in de lach. Geef me nu maar een appel, zegt vader. Haal die
zelf maar op, roept Riet. Ik denk dat jij nog heel veel moet
leren, zegt mama. Vrucht dragen is bijvoorbeeld ook iets
voor anderen doen. Riet staat snel op en loopt naar de
keuken om voor iedereen een appel te halen. Even later
zitten ze heerlijk te smullen.
Holman, Alie

PERSBERICHT
14 oktober 2018: Gemeenteraadsverkiezingen
Stemwijzer van de Protestantse kerk: “Behandel anderen,
zoals je wilt dat ze jou behandelen”.
Veel van wat de kwaliteit van het leven bepaalt, wordt op lokaal
niveau vorm gegeven.
De Verenigde Protestantse Kerk in België wil politieke vragen
beantwoorden vanuit het perspectief van het geloof. Het
landelijk bestuursorgaan roept de kerkleden in een brief op om
bij het uitbrengen van hun stem bijzondere aandacht te
schenken aan drie grote thema's:
1. Armoede
Zo'n 15 % van de Belgische bevolking leeft onder de
armoedegrens. Dat is een schandvlek voor onze
samenleving. Opkomen voor de meest kwetsbare mensen
hoort tot de kerntaken van de kerk.
2. Asielzoekers
Hetzelfde geldt voor de zorg voor de vluchtelingen,
migranten en asielzoekers. De Protestantse Kerk zet zich
overal te lande en al vele jaren in voor ware
menselijkheid. De rol van plaatselijke OCMW’s is van
cruciaal belang.
3. De toekomst van de aarde
Initiatieven op het niveau van de burgerlijke gemeenten
van groot belang voor een duurzame samenleving. Denk
aan energiebesparende huizen en gebouwen, het
opwekken van duurzame energie, het bevorderen van
openbaar vervoer en het langzame verkeer en duurzame
ecologisch verantwoorde lokale landbouwprojecten.

De Kerk is van betekenis voor de samenleving als geheel en niet
slechts voor het persoonlijke en interpersoonlijke leven. De
inzet voor een betere samenleving heeft alles met het Evangelie
te maken.
Zowel aan Vlaamse als aan Waalse kant worden we
geconfronteerd met nieuws over radicale rechts-extremistische
en racistische bewegingen. Dit zijn ontwrichtende krachten, die
de maatschappij vergiftigen, minderheidsgroepen viseren en
pogingen ondernemen om te infiltreren in politieke en andere
instituties. Het is van eminent belang om (lokale) politieke
structuren te vrijwaren van deze verwerpelijke ideeën, die
gebaseerd zijn op pertinente vooroordelen. De Verenigde
Protestantse Kerk in België verzet zich tegen elke vorm van
wij/zij denken in onze samenleving.
De Protestantse kerk geeft haar leden de oproep van Jezus als
stemwijzer mee: “behandel anderen, zoals je wilt dat ze jullie
behandelen.”
Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België
Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter
Contact Communicatiedienst: Marian Knetemann
comm@protestant.link
Website: www.protestant.link
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Lied 695 - Heer, raak mij aan met uw adem
1 Heer, raak mij aan met uw adem,

reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2 Raak met uw adem mijn onrust

tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt

en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,

Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak mij aan met uw adem,

geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
© Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk
tekst Pia Perkiö – ‘Kosketa minua, Henki’
vertaling Sytze de Vries
melodie Ilkka Kuusisto

