
Bevestigingsdienst Ds. Frans van der Sar. 

Een feestelijke namiddagdienst op zondag 23 september die ook door een groot aantal genodigden werd 

bijgewoond. Zij kregen  een speciaal welkom.  

De Stad Brugge werd vertegenwoordigd door Schepen Jean-Marie Bogaert. Er  was een ruime 

vertegenwoordiging van de diverse kerkgenootschappen in Brugge.  De VPKB was vertegenwoordigd door de 

Synodale Raad, collega predikanten en kerkenraadsleden. Veel  vrienden waren er van het 

predikantenechtpaar van der Sar-van Andel uit vroegere gemeenten in Nederland:  Flevoland, de Zaanstreek en 

Zeeuws-vlaanderen.  Nes Ammim Nederland vertegenwoordigde hun standplaats in Israel. 

Ds.  Marcel Pool, districtsvoorzitter en consulent, had de leiding 

van het eerste deel van de dienst en bevestigde Ds. van der Sar.  De 

gemeente  kreeg de vraag “belooft u hem en zijn gezin in uw kring 

te ontvangen zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag 

worden ; hen te omringen met uw meeleven , te dragen in de 

gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?” 

en antwoordde  met  “ja, dat beloven wij”. 

Na de bevestiging leidde Ds. Frans van der Sar de dienst . De lezing 

uit het eerste (“oude”) testament  was uit Zacharia 8: 18-23 (……. wij willen ons bij u aansluiten, want we 

hebben gehoord dat God bij u is) en uit het tweede (“nieuwe”) testament  Romeinen 11: 25-33.  Lied 41, 

geïnspireerd op het gedeelte  uit  Zacharia, een prachtig lied,  vraagt nog om oefening, liefst met de notenbalk 

erbij! De eerste regel bleek trouwens  heel goed  te gaan op de melodie van het beter gekende  Lied 42.   

De preek  met als uitgangspunten de Bijbelgedeelten met een  joodse en christelijke visie op het “volk van God” 

stond  in het licht van de verhouding tussen Christendom en Jodendom. Niet vreemd na een verblijf van drie 

jaar in Israel:  “heel  iets anders dan een bezoek aan het land”. Ook de staat Israel , de geschiedenis  en de 

politieke situatie “alles is genuanceerder dan je denkt” kwamen aan bod.  De Romeinen brief  (11: 33) was de 

inspiratie om over het mysterie van Gods  handelen te spreken (….hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe 

onbegrijpelijk zijn wegen) maar ook om het vertrouwen erin te benadrukken. 

Het kerkkoor o.l.v.  Patrick Hellebuck zorgde voor een mooie muzikale omlijsting en bracht toch weer  nieuwe 

liederen. Het zacht gezongen Tjèbjè pojem (Wij prijzen U, wij zegenen U, wij danken u, en wij bidden U, Onze 

God) vormde een prachtig geheel met  de voorbeden . 

Na de dienst sprak Mevr. Gaby Labeur namens de Synodale Raad waar ze deel vanuit maakt en ze lichtte haar 

keuze voor een boeket  oranje bloemen genuanceerd toe.  

Schepen Jean-Marie Bogaert  was onder indruk van de 99,9 % waarmee (volgens een kop in het Brugs 

Handelsblad) Ds. van der Sar was verkozen. Hij benadrukte de goede relatie van de Stad Brugge met de VPKB 

Brugge en gaf enkele voorbeelden. 

Ds. van der Sar dankte Ds. Pool  en de sprekers en iedereen die van de bevestigingdienst iets moois had 

gemaakt. 

 

Tijdens de gezellige  receptie werd er kennisgemaakt , en was er  weerzien van oude bekenden. Er werd op de 

toekomst van de familie van der Sar-van Andel in Brugge geklonken met het Hebreeuwse ‘l chaim (“op het 

leven”).  


