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‘Het Woord is mens
geworden en heeft bij ons
gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en
wij hebben zijn grootheid
gezien, de grootheid van
de enige Zoon van de
Vader.’ Johannes 1:14

TER OVERDENKING
“Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart
om het te volbrengen.”
Deuteronomium 30:14
“En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was,
en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.” Openbaring 19:13
Het laatste bijbelboek, Openbaring, is een aaneenschakeling van
indrukwekkende en schrikwekkende visioenen. Onze jongeren,
opgegroeid in een beeldcultuur, zijn misschien gewend geraakt
aan veel bloed - in de cinema of op Netflix. Maar de beelden die
de oude Johannes, verbannen naar het eiland Patmos in de
Middellandse Zee, te zien kreeg maakten een zeer diepe indruk
op hem. En zoals hem in die visioenen opgedragen werd, heeft
hij ze opgeschreven. Het zijn woorden die doorheen de eeuwen
de christenen diep ontzag ingeboezemd hebben maar ook een
geweldige bemoediging waren. Na het intense lijden dat de
wereld en in het bijzonder de volgelingen van Jezus moeten
ondergaan, zal het aan de hele wereld duidelijk worden dat
Jezus Christus overwinnaar is. Zij die trouw blijven aan hem,
trekken uiteindelijk - dankzij hem! - aan het langste eind. Wat
een diepe troost moet deze apokalyps (onthulling, openbaring)
gegeven hebben aan de christenen in Klein-Azië die heel reëel te
maken hadden met zware vervolgingen onder de keizers Nero,
Domitianus of Trajanus!
Ook aan ons, moderne christenen in 21e -eeuws West-Europa,
biedt de Openbaring van Johannes een bemoediging. Maar dan
dienen we het wel góed te lezen. Er is geen enkele reden voor
een triomfantelijk gevoel, als we lezen over de ruiter op een wit
paard die het beest en de valse profeet - laten we zeggen: al het
demonische en de vooraanstaande mens die dat proclameert eens en voorgoed uit de weg ruimt. Nee, het moet ons eerder
schrik aanjagen dat nog zo’n bittere strijd te wachten staat, of
beter gezegd: dat de bittere strijd tussen goed en kwaad die

gaande is, nog onvoorstelbaar heviger zal worden. En dat het er
dan écht op aankomt aan welke kant we staan!
Ja, bemoedigend is het om te weten dat wie aan de kant van
Jezus blijft, het uiteindelijk redden zal. Omdat hij het laatste
woord heeft, en niet de kwade machten! In welke gedaante het
demonische zich vandaag ook hult - hebzucht, egoïsme,
vreemdelingenhaat, minachting voor de schepping, of juist
aanbidding van de schepping - zolang we ertegen strijden om
daar zelf niet door ingepakt te worden, zullen we uiteindelijk
zegevieren. Nee, niet in eigen kracht. Als christenen moeten we
zeker niet terug verlangen naar tijden dat ‘de kerk’ macht en
invloed had in de wereld. Maar in de kracht van Jezus zullen we
overwinnaars blijken te zijn. Hoe? Ik denk: in beginsel niet
anders dan hoe het bij hem ging: doorheen strijd, angst en
verschrikking, ja doorheen de dood - de dood aan het kruis.
Nu wordt duidelijk waarom de ruiter op het witte paard gezien
wordt als iemand met bloed doordrenkte kleren. Hij is het die de
naam ‘Woord van God’ draagt. Kiezen om zijn weg te gaan - van
echte liefde en zelfopoffering, van trouw aan God en zijn
geboden (= Woord) - is werkelijk niet eenvoudig. Het is kiezen
voor ‘de onderste weg’, bereid zijn om zelf ten onder te gaan. Die
keuze maak je niet zomaar, daarvoor moet je eerst gegrepen zijn
door Christus, het Woord van God zelf; en ondergedompeld zijn
in zijn Geest. Maar áls je dat bent - gegrepen en gedoopt - dan
mag je dit weten: hoe zwaar de strijd ook mag zijn, het einde zal
goed zijn. Waar het dus op aankomt is de goede keuze maken.
De keuze tussen leven en dood. Het is niet wat het lijkt. Ga ik mee
met de logisch lijkende keuze voor zelfbehoud óf kies ik voor
Christus? De profeet Mozes sprak al over hem, toen hij zei: ‘Dit
woord is heel dichtbij, u kunt het in u opnemen en het u eigen
maken.’ Het woord van God is mens geworden...
ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS
Afscheid
In juli moesten we afscheid nemen van Ferdy Willems. Na een
jarenlange ziekte is hij op 7 juli overleden op 73-jarige leeftijd.
Zijn vriendelijkheid en dienstbaarheid zal zeker gemist
worden. Moge zijn voorbeeld tot navolging strekken.
Uitstap kindernevendiensten
Op 31 augustus beleefden de kinderen en jongeren alweer een
fantastische dag aan zee. Hartelijk dank aan de vele begeleiders
die dit mogelijk maakten.

Startzondag, 9 september
Met het nieuwe werkjaar nemen ook verschillende activiteiten
een frisse start! Op de startzondag, wordt er vooruitgekeken
naar wat verbeterd kan worden. Geef jij ook je ideeën door?
Maar eerst genieten we
samen van een lekkere
maaltijd aansluitend op
de dienst. Hou deze
datum dus zeker vrij!

Weekend aan zee 14, 15 en 16 september
Vanuit het thema “Stralende sterren” worden talrijke activiteiten
voorzien, maar uiteraard is er geen enkele verplichting om
hieraan deel te nemen.
Het is voldoende om
dit weekend te stralen
als een ster!

Belijdeniscatechese
Op dinsdag 2 oktober start de belijdeniscatechese weer, ter
voorbereiding op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis
met Pasen (21 april 2019). In principe komen we om de veertien
dagen samen, van 19u tot 21u, om ons te verdiepen in de
grondslagen van het christelijk geloof. Ook wie nog niet zeker
weet of zij/hij belijdenis gaat doen, is van harte welkom om aan
te sluiten! Hebt u nog vragen, contacteer me dan gerust.
(ds. Peter Smits)
Bijbelstudie
In het komende seizoen gaan we de eerste en tweede brief aan
Timoteüs lezen. Deze worden, samen met de brief aan Titus, wel
de ‘pastorale brieven’ genoemd: er worden aanwijzingen in
gegeven voor de herderlijke zorg binnen de gemeente; alle
nadruk ligt op een vroom en ingetogen leven. Voor de eerste
bijbelstudie komen we samen op woensdag 26 september, van
20u tot 22u. Iedereen hartelijk welkom!
(ds. Peter Smits)
Prekenserie Openbaring
Het laatste bijbelboek, Openbaring of Apokalyps, staat bekend
als een moeilijk boek. Daarom blijft het nogal eens een gesloten
boek. Het is mijn voornemen om telkens de laatste zondag van
de maand uit Openbaring te gaan preken. Geen gemakkelijke,
wel een bemoedigende boodschap mogen we erin beluisteren!
(ds. Peter Smits)

BERICHTEN UIT DENDERMONDE
In september start een nieuw werkjaar van abdijconferenties,
telkens op de tweede dinsdag van de maand om 15u. Het is beslist
de moeite waard om naar de boeiende en bezielde voordrachten
te komen luisteren. De programmatie voor dit najaar is als volgt:
11 september 2018: President emeritus Europese Raad Herman
Van Rompuy – “Christenen en Europa”
09 oktober 2018: Prof. Johan Van der Vloet – “Overleven na de
dood? Hoe mensen vandaag omgaan met de dood en over hoop
op eeuwig leven”
13 november 2018: Abt emeritus Roger De Coster osb – “Een
lichtvoetige tocht doorheen de evangelist Mattheüs”
11 december 2018: Prof. Emilio Platti – “Geloof en Wet in Islam:
vrede en geweld?”
De eerstgenoemde abdijconferentie kan een mooi opstapje zijn
voor een vormingsavond die een half jaar later in ons eigen
kerkgebouw doorgaat: Op woensdagavond 20 februari 2019
verzorgt de heer Karel Malfliet van Ecokerk een spreekbeurt over
het thema "Europa en het Klimaat".
Omdat Wapenstilstandsdag dit jaar op zondag valt, kunnen we nu
alvast melden dat de kerkdienst op 11 november om 15.00u in de
namiddag doorgaat. In de voormiddag levert ds. Peter Smits
namens de protestantse kerkgemeenschap van Dendermonde
een bijdrage aan de bijeenkomst Vier Vrede, die om 11u
doorgaat in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. U wordt allen van harte
uitgenodigd om ook op deze bijeenkomst aanwezig te zijn!
Aansluitend zal een kranslegging op het Heldenplein
plaatsvinden en biedt de Stad Dendermonde een receptie aan op
het Stadhuis. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat een einde
kwam aan de Eerste Wereldoorlog: zeker een moment om met
jong en oud bij stil te staan!

BERICHTEN UIT HET DISTRICT
De Protestantse Kerk Denderleeuw krijgt een nieuwe predikant.
Op zondag 7 oktober vindt de inzegening en bevestiging van de
heer Harry Sinnaghel plaats om 15u.
In de Protestantse Kerk Ieper heeft men er ook zicht op dat de
vacature beëindigd wordt. Op zondag 12 augustus werd
mevrouw dr. Eleonora Hof voorgesteld als proponent van de
Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. Ds. Gert-Jan Kroon
schrijft hierover: “Een proponent is iemand die gedurende een
proefperiode wordt voorgesteld aan de Kerk, om daarna als
predikant beroepen te worden door een gemeente.” Eleonora
Hof gaat eerst stage lopen in Menen. We heten haar van harte
welkom in ons district!
Nu ook de Protestantse Kerk Kortrijk vacant geworden is, heeft
ds. Peter Smits daar per 1 september het consulentschap op zich
genomen. We feliciteren ds. Arjen Knop met zijn benoeming aan
de Faculteit voor Protestantse Theologie in Brussel en wensen
hem in zijn nieuwe functie Gods zegen toe!
De eerstvolgende districtsvergadering gaat door op zaterdag
22 september in Knokke. Zoals gebruikelijk zijn vanuit onze
gemeente Jérémie Musilikare en ds. Peter Smits afgevaardigd
namens
onze
gemeente.
Beiden
zullen ook
de
synodevergadering op 17-18 november bijwonen, Jérémie als
afgevaardigde namens Dendermonde (met stemrecht), dominee
namens de ARPEE-commissie ziekenhuisaalmoezeniersdienst
(zonder stemrecht).
Goed om nu alvast te noteren: op donderdag 30 mei 2019
organiseert ons district de Algemene Kerkvergadering van de
VPKB onder de naam ProFest. Tegen die tijd zal aan de
gemeenten gevraagd worden om helpende handen te bieden.

Jeugdhoek
Een kleine jongen en God:
Een verhaal
Er was eens een kleine jongen die graag
God wilde ontmoeten. Hij was zich ervan
bewust dat de weg naar de plaats waar
God leefde heel lang zou zijn. Dus pakte
hij zijn rugzak, stopte er enkele blikjes
frisdrank en een paar chocoladerepen in,
en ging op stap.
Na een kleine wandeling kwam hij in een
park. Daar zag hij een oud mannetje op
een bank. Hij keek naar de duiven die de
broodkruimels oppikten die hij voor hen
op de grond gooide. De kleine jongen
ging bij de man op de bank zitten en
deed zijn rugzak open. Toen hij een
blik frisdrank wilde opentrekken,
ontmoette zijn blik die van de oude
man. Dus pakte hij een chocoladereep
en gaf die aan de man.

Dankbaar nam die de zoetigheid aan en glimlachte
daarbij. De jongen vond het een heel mooie glimlach en
gaf de man ook een blikje frisdrank. De man glimlachte
weer, nog mooier dan eerst.
De kleine jongen vond het
prachtig. Zo zaten die twee een
hele tijd op de bank in het park en
aten met elkaar de
chocoladerepen en dronken
frisdrank, maar geen van beiden
zei een woord. Toen het donker
werd, voelde de jongen dat hij
moe werd en besloot hij terug
naar huis te gaan. Na enkele
stappen stopte hij, keerde terug
naar het oude mannetje en gaf hem een dikke knuffel. Het
mannetje glimlachte weer heel gelukkig.
Toen hij thuiskwam zag zijn moeder de vreugde op het
gezicht van haar zoontje en vroeg: ”wat heb je vandaag
voor leuks gedaan dat je zo vrolijk kijkt?” En de kleine
jongen zei: ”ik heb vandaag met God gegeten en hij heeft
een heel mooie glimlach!”
Ook de oude man was naar huis gegaan waar zijn zoon op
hem wachtte. Ook die vroeg hem waarom hij er zo blij
uitzag. En hij antwoordde hem: ”Ik
heb vandaag met God gegeten en hij
is veel jonger dan ik had gedacht.”
We moeten het niet te ver zoeken, om
God te ontmoeten.
www.kuleuven.be/thomas

Verhaal van de halsketting.
Op de bodem van een kristalhelder meer lag
een prachtige halsketting. Iedereen kon haar
zien en velen doken het water in om de
ketting te pakken te krijgen. Maar niemand
lukte het. Zo gauw iemand de bodem bereikte,
was de ketting verdwenen. En toch was het sieraad vanaf
de oever van het meer duidelijk te zien.
Op een dag vroeg men de
meester om raad. Hij keek goed
en zei: ‘De ketting ligt niet op de
bodem van het meer. Wat jullie
zien is alleen maar een
weerspiegeling.’ De meester
wees met zijn arm naar een
boom die op de oever van het meer stond, met zijn takken
boven het water. Aan een van de takken hing de
schitterende ketting. Niemand
had haar gezien; niemand had
ooit naar boven gekeken.
En de meester zei: ‘Omdat
jullie je blik niet verheffen,
zien jullie alleen de
weerspiegeling. De
werkelijkheid is heel dichtbij.
Je kunt haar zo grijpen. Laat je
niet misleiden door haar weerspiegelingen in de materie,
die zijn maar schijn. Open je ogen en word wakker.’
www.voorpositiviteit.nl/halsketting

WIST JE DAT …
… de naam van Jezus de enige op aarde is die de mens redding
biedt? (Handelingen 4:12)
… Gods liefde ons geopenbaard werd doordat Hij Zijn enige
Zoon de wereld in gezonden heeft opdat we door Hem
zouden leven? (1 Johannes 4:9)
… God Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd heeft om een
oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te
redden? (Johannes 3:17)
… Jezus de enige bemiddelaar is tussen God en mensen?
(1 Timoteüs 2:5)
… Jezus Christus dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in
eeuwigheid? (Hebreeën 13:8)
… Jezus gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren
was? (Lucas 19:10)
… Jezus ook de volgende namen draagt: Wonderbare
Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige vader, Vredevorst?
(Jesaja 9:5)
… Jezus ook het Woord Gods
genoemd wordt?
(Openbaring 19:13)
… Gods Woord zeer dicht bij
ons is, in onze mond en in
ons hart? (Deuteronomium 30:14)
… ook u nu door Zijn genade gered bent? (Efeziërs 2:5)
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Jezus, wat een heerlijke naam
(Opwekking 493)
1 Jezus, wat een heerlijke naam;

Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
al mijn schuld is weggedaan;
Jezus, wat een heerlijke naam.

2 Jezus, wat een heerlijke naam;

zekerheid, sterke rots,
troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
waarheid die mij sterk doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
3 Jezus, wat een heerlijke naam;

heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht, )
liefde die mij op doet staan;
) 2x
Jezus, wat een heerlijke naam.
)
Jezus, wat een heerlijke naam.
© Hillsong Australia / Universal Songs
oorspronkelijke titel Jesus, what a beautiful name
tekst & muziek Tanya Riches
Nederlandse tekst Peter van Essen

