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INLEIDING
De zomer is voorbij en de meeste oogst is van het land; de
herfst doet zijn intrede. De wisseling der seizoenen is
volgens Genesis 8 een teken van Gods trouw aan het
verbond met Noach. Nooit meer zal God de aarde vervloeken, wat de mens ook doet: “Zolang de aarde bestaat,
zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten,
zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht –
nooit komt daar een einde aan”(Gen. 8:22). U vindt een
artikel in dit nummer over vijf kleine maar bijzondere
bijbelboeken. En verder het gemeentenieuws.
DE VIJF BOEKROLLEN
Israel en de Kerk hebben het Eerste Testament gemeen als
Heilige Schrift. Voor het joodse volk is dit de Tenach,
waarvan de letters de indeling van de bijbel weergeven: a.
de Thora, de eerste vijf boeken die aan Mozes worden
toegeschreven; b. De Nevi’im, de boeken van de profeten; c.
De Chetubim, de geschriften.
De ordening van de joodse bijbel is dus anders dan die van
de christelijke bijbel. Die ordening van het Eerste Testament in onze bijbel is gebaseerd op een chronologische
volgorde, die teruggaat op de Septuagint.
De Septuagint, hetgeen 70 betekent, is een Griekse
vertaling van het Eerste Testament, volgens de overlevering
door 70 of 72 vertalers gemaakt. Hoewel ze onafhankelijk
van elkaar werkten zouden hun vertalingen op miraculeuze
wijze toch identiek zijn geweest. In werkelijkheid blijken er
in de overgeleverde tekstversies van de Septuagint wel veel
verschillen voor te komen.
Deze Griekse vertaling was bedoeld voor de grote joodse
gemeenschap in Egypte, die in meerderheid het Hebreeuws
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niet meer machtig was. Ze is belangrijk geworden voor alle
joodse gemeenschappen in de landen rondom de Middellandse Zee. Ook voor de Kerk is deze vertaling van groot
belang geweest. De Christelijke evangelieverkondiging
maakte er gebruik van. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat in de eerste christelijke edities van de bijbel, waarin
Eerste en Tweede Testament werden samengebracht, de
volgorde van de Septuagint werd aangehouden. Als gevolg
van de populariteit van de Septuagint in de Kerk verloor ze
haar betekenis voor het Joodse volk, dat zich voorgoed
verbond met de Hebreeuwse Bijbel.
De Megillot, 5 bijzondere bijbelboeken
In de Hebreeuwse bijbel staan vijf bijzondere geschriften
bijeen, die in de Christelijke Bijbel verspreid zijn geraakt.
Het gaat om de boeken Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther. In de Hebreeuwse bijbel staan ze bijeen in
het laatste deel: de Geschriften. Ze worden wel de Feestrollen of Megillot genoemd omdat ze verbonden zijn met belangrijke Joodse feesten. Maar er is verschil tussen de
Aschkenasische en de Sefardische traditie in deze. Eerstgenoemde is geworteld in het jodendom in de NoordEuropese landen en laatstgenoemde in het
jodendom in de landen rondom de Middellandse zee.
Het boek Ruth wordt in de Aschkenasische traditie gelezen op Pinksterfeest.
Het Hooglied wordt in de Aschkenasische
traditie gelezen met Pasen en in Sefardische gemeenten afkomstig uit het Midden-Oosten wordt het elke week gelezen bij het begin van
de Sabbat. Prediker wordt in veel Aschkenasische gemeenten gelezen op het Loofhuttenfeest. Klaagliederen wordt in
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beide tradities gelezen op de gedenkdag van de verwoesting
van de Tempel, die in juli of augustus valt. Het boek Esther
is vanzelfsprekend verbonden met het Purimfeest.
Maar het is niet deze verbondenheid met Joodse feesten
die deze bijbelboeken bijzonder maakt. Het bijzondere is
dat zij geheel en al geschreven zijn vanuit een menselijk
perspectief. God komt niet aan het woord in deze boeken.
Hij is veeleer afwezig in deze bijbelboeken dan dat Hij aanwezig is. Deze boeken spelen zich af in een ontgoddelijkte
wereld, waarin er afstand is gekomen tussen God en mens.
God lijkt veraf te staan van de menselijke werkelijkheid.
Of, met een modern woord: het is een geseculariseerde wereld waarin deze boeken zich afspelen, zoals het ook in onze tijd door velen wordt ervaren. Die ervaring is dus niet
nieuw. Ook de Bijbel kent haar al.
Leven en geloven in een geseculariseerde wereld
In het boek Ruth gaat het over twee vrouwen, Naomi en
Ruth. In Moab, waarheen ze uitgeweken waren vanwege
een hongersnood, heeft Naomi haar man en haar twee zonen verloren. Zij is bitter geworden. De Heer heeft zich tegen haar gekeerd, meent ze, en haar verlaten en kwaad gedaan. Maar wie blijft aan haar zijde? Ruth, haar Moabitische, niet-joodse schoondochter die de indrukwekkende
woorden spreekt: “Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt,
zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”.
Uit het huwelijk van Ruth en Boaz in Bethlehem wordt
Obed geboren, de vader van Isaï, die de vader is van koning David.
In het Hooglied horen we de stemmen van twee geliefden.
Ze zijn gescheiden geraakt en zingen hun verlangen naar
elkaar uit in prachtige en ontroerende liefdespoëzie. Aan
het eind is niet duidelijk of ze weer bij elkaar gekomen zijn.
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In de Joodse traditie wordt hun liefde en hun verlangen om
bij elkaar te zijn gezien als een gelijkenis voor de liefde tussen God en Israël; in de kerkelijke traditie is het een gelijkenis voor de liefde tussen Christus en zijn kerk. De ‘zij’ en
‘hij’ bezingen hun verlangen naar elkaar omdat ze van elkaar gescheiden zijn.
In het boek Prediker horen we de stem van een wijze: iemand die zijn hele leven lang wijsheid heeft gezocht. Hij
beziet de wereld waarin hij leeft en probeert haar te begrijpen. Alles lijkt daarin zijn eigen gang te gaan. Maar wat is
de zin ervan? ‘Lucht en leegte, alles is leegte’, zegt Prediker,
‘Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Ook Prediker ervaart grote afstand tussen God en mens. Wat hij
van de wereld ziet en denkt te begrijpen, maakt God onbegrijpelijk voor hem. Het is iets waarbij hij zich gelaten neerlegt.
In Klaagliederen is dat heel anders. Daar horen we stem
van een mens die zijn wereld heeft zien
ondergaan. Dit bijbelboek wordt aan
de profeet Jeremia toegeschreven. De
tempel en Jeruzalem zijn verwoest.
God heeft zich tegen zijn volk gekeerd.
Aan het eind roep Jeremia zijn God
aan: “Maar u, Heer, zetelt voor eeuwig,
uw troon staat vast van geslacht op
geslacht. Waarom zou u ons voorgoed
vergeten, ons voor altijd verlaten? Breng ons terug bij u,
Heer, laat ons terugkeren, laat het ons gaan als voorheen.
Werkelijk, u hebt ons geheel en al verworpen, uw toorn tegen ons is onbegrensd’.
In het boek Esther tenslotte dreigt de redeloze jodenhaat
van Haman, de oer-antisemiet, een rampzalig vervolging
De Brugse Kerkbode, OKTOBER 2015, bladzijde 4

van het Joodse volk in Perzië te veroorzaken. Maar het is
niet God die verlossing brengt maar het
moedig handelen van Mordechai en Esther. God wordt in het hele boek Esther
niet genoemd. Het Purimfeest herdenkt
deze gebeurtenis met carnavaleske verkleedpartijen en bemoedigt om telkens
weer op te staan tegen de Hamans die
het Joodse volk bedreigen met vernietiging.
Secularisatie en afstand tussen God en mens
De ervaring van secularisatie en afstand tussen God en
mens is een leidend thema in zowel Eerste als Tweede Testament. Het grootste deel van het Eerste Testament is gewijd aan onderzoek en verklaring van deze toenemende afstand en pogingen tot reformatie en herstel van de nabijheid tussen God en mens. De profeten zijn hierin het volk
Israël voorgegaan. Zij verwoorden zowel de menselijke ervaring van de verwijdering tussen God en mens als ook hoe
God deze verwijdering ervaart. Zij spreken op indrukwekkende wijze zowel voor God als voor de mens.
Maar aan het eind van de ontstaansperiode van het Eerste
Testament groeit het besef dat elke menselijke inspanning
om de nabijheid tussen God en mens te herstellen, tevergeefs zou kunnen zijn. Er wordt gezocht naar een vroomheid en naar geloofsvertrouwen in een wereld waarin God
ver weg lijkt te zijn en onbegrijpelijk is geworden. Van die
zoektocht vormen de 5 Megillot een indrukwekkend getuigenis. Drie van hen, Ruth, Hooglied en Esther hebben een
vrouwelijke heldin die voorgaat in het vinden van de weg.
Ook het boek Job vraagt, klaagt aan en zoekt een weg in
deze context, maar het behoort niet tot de Megillot.
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Etsi Deus non daretur
Het is tegen deze achtergrond dat Jezus in de wereld komt.
Het Tweede Testament ontvouwt Zijn betekenis tegen deze
achtergrond. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer,
voorman van het Duitse verzet tegen het Nazisme en in
1945 kort voor het einde van de oorlog vermoord, heeft m.i.
de meest diepgaande en indringende woorden hierover geschreven in zijn gevangenisbrieven, gebundeld in het boek
Verzet en Overgave, het slot van de brief van 16 juli 1944:
“We kunnen niet redelijk zijn, als we niet erkennen dat we
in de wereld moeten leven, 'etsi deus non daretur'(‘alsof
God er niet is”, FvdS). En dat erkennen wij voor God! God
zelf dwingt ons dit te erkennen. Zo brengt onze mondigheid
ons tot de waarachtige kennis van onze situatie tegenover
God. God doet ons weten dat wij moeten leven als diegenen
die hun leven inrichten zonder God. De God die met ons is,
is de God die ons verlaat! De God die ons in de wereld doet
leven zonder de werkhypothese God, is de God voor wiens
aanschijn wij staan. Voor en met God leven wij zonder
God. God laat zich uit de wereld terugdringen tot op het
kruis, God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo
en alleen zo is Hij met ons en helpt hij ons. (...)
Hier ligt het wezenlijke verschil met alle religies. De bijbel
verwijst de mens naar Gods onmacht en lijden; alleen de
lijdende God kan helpen. In zoverre kan men zeggen dat de
geschetste ontwikkeling tot mondigheid, die afrekent met
een verkeerde voorstelling van God, de blik vrijmaakt voor
de God van de bijbel, die door zijn machteloosheid in de
wereld macht en ruimte krijgt”.
Dit jaar wil ik in de bijbelkringen aandacht geven aan deze
bijzondere bijbelboeken, te beginnen met Prediker op 15 oktober.
Frans van der Sar
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NIEUWS UIT DE VPKB
Kerkmozaïek Oktober 2015: Op weg naar Refo2017
In de aanloop naar oktober 2017 besteden we, vanaf deze
Kerkmozaïek, elk kwartaal middels een (of enkele)
bijdrage(n), aandacht aan het herdenken dat de Reformatie
500 jaar geleden begon. We schrijven begon, maar men
kan daaraan toevoegen dat reformatie, naar haar aard,
nooit is afgelopen. We zouden aan (de) reformatie geen
recht doen als we bleven steken in de status quo van het
heden.
Reformeren is immers, in antwoord op misstanden of
hernieuwde inzichten, het opnieuw vormgeven (hervormen) en boetseren van de klei van onze daden en
denkbeelden. Zo was het ook 500 jaar geleden: de
dynamiek van het hervormen kwam voort uit onvrede met
godsdienstige (en politieke) praktijken en denkbeelden. Die
onvrede vroeg toen om correctie. Intussen kan men
moeilijk bestrijden dat wij in een tijd leven waarin correctie
niet meer nodig is. Het is hier immers nog lang niet het
Beloofde Land. Eén blik in het dagelijkse nieuws volstaat
om dit te bevestigen.
Zo gezien is het gedenken van 500 jaar Reformatie, naast
terugkoppelen, ook vooruitgrijpen, waarbij vragen op onze
werktafel liggen als: wat zou er in onze tijd, in ons
godsdienstige (en politieke) denken en doen, hervormd
moeten worden? Zonder hierop te antwoorden (dit nummer
was reeds geschreven toen de vluchtelingenstroom uit het
veel te nauwe Europese jasje groeide) is het duidelijk dat
er, in onze brandende wereldactualiteit, nog heel veel te
reformeren is.
Namens de redactie,
Ernst Veen
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GEMEENTENIEUWS
Kerkenraadsverkiezing
Op 6 september werd na de dienst een kerkenraadsverkiezing gehouden. Dhr. A. Deceuninck werd herkozen
en Mw. A. Klifman verkozen. De bevestiging heeft plaatsgevonden in de dienst van 4 oktober.
Bezoek van de gemeente
Philippine-Sas van Gent-Sluiskil aan Brugge
Op zondag 6 september was de gemeente Philippine-Sas
van Gent-Sluiskil bij ons op bezoek. Het was een vrolijk en
gezellig bezoek en het was mooi weer. Van het Belfort
klonk het Zeeuwsvlaamse volkslied dat in ’t Keerske door
de Zeeuwsvlamingen met kracht en overtuiging nog eens
werd gezongen. De grens zal er dus wel blijven, al vonden
ze de financiele ondersteuning door de Belgische overheid
van kerken en levensbeschouwelijke instellingen wel iets
om over na te denken.

Bijbelkring
Op donderdagmiddag 15 oktober gaat de bijbelkring van
start. We zullen ons dan wijden aan het boek Prediker. De
aanvang is om 14:30 uur. Op 29 oktober en 12 november
zijn de volgende bijeenkomsten.
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Hervormingszondag
In de dienst van zondag 1 november herdenken wij het
begin van de Reformatie. Het kerkkoor zal meewerken aan
deze dienst. Bijzonder is dat in deze dienst de
Garnizoensbijbel aanwezig zal zijn die in de Nederlandse
tijd op de kansel lag in de Geuzentempel aan de Ezelstraat.
Dhr. Passchier en leden van de familie Leenhouts, die deze
bijbel sinds 1830 in bezit heeft, zullen aanwezig zijn en
deze bijzondere bijbel meebrengen.
In 2015 is het 200 jaar geleden dat het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden tot stand
kwam met Willem I als koning. Maar de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
bleken te zeer van elkaar vervreemd. In
1830
verklaarde
Belgie
zich
een
zelfstandige staat. Het West-Vlaamse
Archievenplatform heeft een rondreizende
tentoonstelling samengesteld met als titel:
‘Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
in
West-Vlaamse
archiefdocumenten,
1815-1830’. Toevallig komt het zo uit dat
deze tentoonstelling van 30 oktober tot 3 januari in het
Rijksarchief in Brugge te bezichtigen zal zijn. De tentoonstelling wordt aangevuld met Brugse archiefstukken.

Lutherreis in 2017
In 2017, het jaar van de Reformatieherdenking, zullen we
als gemeente een Lutherreis organiseren. Dat zal zijn van
2-6 april 2017. De bedoeling is om na de zondagse
eredienst te vertrekken met eigen vervoer en een gehuurd
busje. De bestemming is Kloster Donndorf. Een studievriend van mij, Arno Brombacher, is daar al meer dan
twintig jaar directeur van de Ländliche HeimvolksDe Brugse Kerkbode, OKTOBER 2015, bladzijde 9

hochschule Thüringen e.V. Hij zal ons graag ontvangen.
Kloster Donndorf ligt midden tussen de belangrijke
Lutherplaatsen: Eisleben(geboortehuis), Erfurt(universiteit
waar Luther studeerde), Wittenberg( de universiteit waar
Luther docent was en zijn 95 stellingen publiceerde),
Eisenach-(Wartburg). We zullen natuurlijk iets horen van
de situatie van de Evangelische Kirche in Thuringen. Er zal
een nederlandstalige gids zijn: wellicht mijn vriend zelf of
zijn echtgenote. Vanaf 11 oktober hangt er gedurende de
maand oktober een intekenlijst waarop u kunt aangeven of
u geinteresseerd bent. Het verplicht nog tot niets. Maar het
is wel noodzakelijk om te weten of er voldoende
belangstelling is.
Frans van der Sar
Gebeden en Gedichten in Liedboek 2013,
met Ds. Nico Vlaming
Op donderdag 15 oktober organiseert de liturgiecommissie
van PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil een avond met
Ds. Nico Vlaming in de Protestantse kerk te Philippine,
Koningin Emmastraat, aanvang: 19.30 uur.
Ds. Vlaming was lid van de redactie van het nieuwe
liedboek en maakte deel uit van de werkgroep, die was
belast met het selecteren van teksten, gedichten en
gebeden in het Liedboek. Op deze avond zal hij vertellen
over:
- Het motief om in het liedboek gedichten en gebeden op
te nemen: welke rol hoopt men dat deze teksten zullen
vervullen ‘in huis en kerk’ ?
- Het selectiecriterium: wat voor soort gebeden en
teksten mochten wel? Wat voor soort teksten vond
men niet ‘kunnen’?
- De zin en samenhang van gebeden / gedichten en de
De Brugse Kerkbode, OKTOBER 2015, bladzijde 10

hen omringende liederen.
Gedurende de avond worden enkele teksten uit het
Liedboek meditatief gelezen, en zingen we in samenhang
daarmee liederen. De avond wordt afgesloten met een kort
avondgebed. We zijn hartelijk uitgenodigd.
Wie is ds. Nico Vlaming?
In zijn eigen woorden: “Rooms-Katholiek gevormd, Luthers
verrijkt en Calvinistisch vernieuwd”. Hij groeide op een in
rooms-katholiek gezin in Amsterdam. Theologische
vorming aan de Katholieke Theologische Universiteit te
Amsterdam en het Evangelisch-Luthers Seminarium.
Achtereenvolgens werkzaam in de Evangelisch-Lutherse
gemeente te Amstelveen, de Lutherse gemeenten van Den
Helder en Ede, de Protestantse gemeente te Kats-Kortgene.
In 2012 ging hij met emeritaat. Hij was lid van de redactie
van het nieuwe liedboek.
Ds. Vlaming over het Liedboek: “Het Liedboek geeft weer
wat er momenteel in alle acht kerken, die betrokken waren
bij de totstandkoming, leeft. Deze bundel is gericht op
gebruik in de hele cultuur. Dus niet alleen in de kerk, maar –
ook juist vanwege de opname van gedichten – , thuis, in de
kroeg, in het pastoraat, in de gevangenis; kortom overal.”
Frans van der Sar
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Oproep
Mw. Heike Coudijser heeft aangegeven dat ze het
maken van een kerststuk graag aan iemand anders zou
willen overdragen. Wie wil het van haar overnemen?
Kindernevendienst
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. De
eerstvolgende keer zal zijn op 25 oktober.
Foto’s: uitstap en koorfeest
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Agenda
Zaterdagavond 10 oktober: Beenhamavond georganiseerd
door VZW De Vrienden
Donderdagmiddag 15 en 29 oktober: Bijbelkring, aanvang
14:30 uur
Donderdagavond 15 oktober: Philippine 19:30: Gebeden en
Gedichten in Liedboek 2013, met Ds. Nico Vlaming
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 11 OKTOBER
Predikant

Ds. Truus Schouten

Ds. G. Schouten, was predikant in Brugge van 1975 – 1979, en daarna achtereenvolgens in Nederland en België, ze is ondertussen emeritus predikant en
woont in Deurne

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Hans Helsen
Mevr. M. Lammens
Protestantse Solidariteit
Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en
Mw. A. Villa
ZONDAG 18 OKTOBER

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Lieve Vercruijsse
Marcus 10, 32-45; Mw. A. Klifman
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Fam. P. Luteijn en Mw. E. Vanryckeghem
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ZONDAG 25 OKTOBER; KINDERNEVENDIENST
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Hans Helsen
Marcus 10,46-52; Dhr. P. Hellebuck
Mevr. E. Van Rijckegem
Kerk
Fam. A. Michiels-Ameel

ZONDAG 1 NOVEMBER; HERVORMINGSZONDAG
EN HEILIG AVONDMAAL
m.m.v. het kerkkoor
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Alexander Vangaever
Romeinen 4: 1-13; Mw. A. Laureys-Kutsch
Mevr. C. Bauwens
Zending
Fam. J. Klifman

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 8 november Mevr. J. Lagauw-Wage; 15 november Fam. W. Buijs;
22 november Fam. J. van Groenigen; 29 november Fam.
A. Deceuninck; 6 december Mw. H. Coudijser en Mw. M.
Verbeke
ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE
vrijdagavond 6 november: Uitvoering Bach versus Telemann; aanvang 20:00 uur
donderdagmiddag 12 november: Bijbelkring, aanvang
14:30 uur
14 en 15 november: Uitvoering Marcusdrama
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Abraham probeert de sterren te tellen.
God belooft hem dat hij zoveel kinderen zal hebben als er
sterren zijn.
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