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INLEIDING
De 40-dagentijd begint vroeg dit jaar, afgesloten met een
vroege Pasen aan het eind van maart. Het is een tijd van
bezinning en zelfonderzoek. U vindt een artikel over een
oud moreel voorbeeld in de stijd tussen goed en kwaad:
Sint Joris. Verder een artikel van Johan Huys over de
oorsprong van muziek en zang in de eredienst zoals die in
het Eerste Testament wordt beschreven.
En natuurlijk zijn er aankondigingen van activiteiten in de
eerstvolgende maanden van het Nieuwe Jaar.
Frans van der Sar
SINT JORIS, EEN OECUMENISCHE HEILIGE
Op de laatste dag van onze recente vakantie in Israël bezochten we het graf van Sint Joris in Lod dat vlak bij de
luchthaven ligt. Mijn vroegste herinnering aan deze heilige dateert uit de tijd
dat ik padvinder was. Op 23 april 1964
besloot ik ter ere van Sint Jorisdag in
padvindersuniform naar school te gaan.
Ik was een overtuigd padvindertje maar
die dag werd ik zo gigantisch gepest
door mijn klasgenoten dat ik het daarna
nooit meer heb gewaagd.
Lord Baden Powell, de stichter van de Scouting beweging,
had de padvinderij onder de bescherming geplaatst van deze heilige, die in Engeland Saint George heet. Na mijn
scoutingtijd is Sint Joris uit mijn bewustzijn verdwenen. In
Nederland kom je hem benoorden de grote rivieren weinig
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tegen maar in België is dat anders. Hier heeft hij diepe sporen nagelaten, zeker ook in Brugge.
Hij is prominent aanwezig op het bekende schilderij van
Jan van Eyck: Maria en het kind Jezus met kanunnik Joris van der Paele. Naast Van der Paele staat Sint Joris, de
patroonheilige naar
wie hij was vernoemd. Tegenover
hen staat Sint Donatianus, de patroonheilige
van
Brugge. Sint Joris
draagt een fraai
ridderkostuum en
zijn vlag: het rode
kruis op wit vlak.
Hij neemt zijn helm
af om het kind Jezus te begroeten en zijn groet wordt door
het kind beantwoord.
De naam van Sint Joris of Saint George is met veel horecagelegenheden in dit land verbonden, ook in Brugge; het is
een samenhang die mij nog ontgaat. Begrijpelijker is dat
hij de patroonheilige van veel schuttersgilden was.
Sint Joris in de Europese verbeelding
Sint Joris heeft zeer tot de Europese verbeelding gesproken. Hij is een symboolgestalte die voorgaat in de strijd van
het goede tegen het kwade. Een strijd waarin elk mens zich
engageren moet in de omstandigheden van zijn of haar leven en tijd. Sint Joris is van die strijd eeuwenlang de grote
voorvechter geweest.
Zulke aan de menselijke verbeelding ontsproten gestalten
komen soms ineens weer tot leven. Het was ontroerend om
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te zien hoeveel Fransen zich in het moeilijke jaar 2015
weer herkenden in de gestalte van Marianne, zoals ze staat
op de Place de la Republique in Parijs. Een sterke, strijdbare vrouw: Jeanne d’Arc teruggekeerd in een seculiere gedaante, die het symbool werd van burgerlijke moed en van
de fundamentele waarden ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’.
Sint Joris is ouderwets ridderlijk gebleven. Hij is meer een
tijdgenoot van Jeanne d’Arc. Zijn vaste tegenstander is
meestal een draak. Hij is geen
onoverwinnelijke
superheld,
maar hij ontvlucht nooit de
strijd voor het goede. In de moderne Engelse literatuur keert
hij terug in de gestalten van
Frodo Baggins uit ‘In de ban
GENTHOF NR. 29
van de ring’ of in Harry Potter in
de gelijknamige boeken. Grote verhalen waarvan de christelijke inspiratie toch herkenbaar is, zij het minder duidelijk dan in de ‘Kronieken van Narnia’ van C.S. Lewis.
De historische achtergrond van Sint Joris
Er zijn weinig historische gegevens bekend over Sint Joris.
Hij zou tussen 275 en 285 na Chr. geboren zijn in een
christelijke familie in Lod in de toenmalige Romeinse provincie Syria Palestina. Zijn vader kwam uit Cappadocië en
zijn moeder uit Palestina. Beide behoorden zij tot prominente christelijke families. De vader was een officier in het
leger, die stierf toen Joris nog jong was. Als volwassene
werd Joris militair en bracht het ook tot officier in het leger
van keizer Diocletianus. Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde Joris aan de vervolging deel te nemen, en verklaarde
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zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem gevangen
nemen. Volgens de overlevering werd Joris in 303 gefolterd. Hij werd op een rad gelegd met tweesnijdende zwaarden, in een ketel met kokende olie gestopt en moest een
beker met gif drinken. Hij overleefde dit alles blijkbaar
probleemloos. en werd daarna buiten de muren van Nicomedia onthoofd. Onder de indruk van dit alles zou keizerin
Alexandra van Rome zich hebben laten dopen. Ook zij werd
daarop terecht gesteld. Het lichaam van Sint Joris werd teruggebracht naar Lod.
De verering van Sint Joris
De verering van Sint Joris begon in de vroege Middeleeuwen in het Oostelijk deel van het Romeinse Rijk en verspreidde zich geleidelijk ook naar het Westen. Het begin
van de kruistochten leidde tot zijn herontdekking en het
begin van zijn grote carrière als symboolgestalte en voorvechter in de strijd van
goed tegen kwaad. Hij zou
verschenen zijn bij belangrijke veldslagen tijdens de
kruistochten. Zijn militaire
achtergrond maakte hem in
de Middeleeuwen vanzelfVlamingstraat
sprekend tot een ridder.
33
De kruisvaarders brachten hun nieuwe verering voor Sint
Joris mee terug naar Europa. In Engeland groeide hij uit
tot de patroonheilige van dit land en het rode kruis op een
wit vlak werd de Engelse vlag. Nog steeds maakt dit kruis
deel uit van de vlag van Groot-Brittannië. Maar hij is ook
de patroonheilige van vele andere Europese landen en steden. Het land Georgië is naar hem genoemd.
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Sint Joris, een oecumenische heilige
De verering van Sint Joris verenigt de Rooms-Katholieke
en alle Orthodoxe kerken als ook de Anglicaanse Kerk.
Maar in het Midden-Oosten brengt hij gelovigen bij elkaar
op een manier die je niet zou verwachten. Moslims vereren
een dienaar en boodschapper van God, genaamd Al Khidr,
waarnaar in de Koran wordt verwezen. Hij is in de Islam
een spirituele leidsman in kwesties van goed en kwaad,
m.n. in het Soefisme. Hij wordt vaak
als “De Groene”, als “Al Khadr” aangeduid omdat Khidr verwant is aan het
arabische woord voor groen. Ergens in
de loop van de geschiedenis is een
identificatie ontstaan tussen Sint-Joris
en deze Islamitische spirituele leidsman. Er is ook een associatie met de
profeet Elia. Het heeft tot een wonderlijke vermenging van Christelijke, Islamitische en ook
Joodse legenden geleid waarin deze gestalte optreedt. Palestijnse Christenen duiden Sint Joris meestal aan als ‘Al
Khadr’. En er zijn gedeelde heilige plaatsen waar Sint Joris/Al Khidr door Christenen en Moslims gezamenlijk
wordt vereerd. In de buurt van Bethlehem weet ik van twee
plaatsen, Al Khadr en Beit Jala, waar dat heden in twee orthodoxe kerken nog zo is. Ook in Lod grenst de kerk met
het graf van Sint Joris direct aan de Al Khidr-moskee.
Sint Joris in Brugge
In Brugge is hij vooral rond het Jan van Eyckplein op verschillende plaatsen te zien. Als windwijzer staat hij bovenop de Poortersloge en hij maakt deel uit van het reliëf op
het Pijndershuis. Verder is hij te zien boven de deur van
het Frietmuseum in de Vlamingstraat en in een reliëf het
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huis Genthof 29 met een erg leuke draak. Tot voor kort
dacht ik hem ook te herkennen bovenop het Provinciale
Hof. Maar toen ik dat nazocht bleek dit beeld Sint Michiel
voor te stellen, vaak ook afgebeeld in de strijd met een
draak. Ik neem het gaarne aan. Hij is inderdaad fraai bevleugeld, wat Sint Joris meestal niet is. Maar ik vond het
toch een beetje jammer. Sint Michiel was een engel maar
Sint Joris was een mens van vlees en bloed. Daarmee staat
hij ons toch dichterbij. Hij is wel te zien op de Markt in de
gevel van nr. 24.
Ik zie hem graag in Brugge: een oecumenische symboolgestalte, voorvechter en leidsman in de strijd van goed tegen
kwaad. Ik ben blij dat ik hem in deze stad weer tegenkwam
en als gevolg daarvan zijn graftombe in Lod heb bezocht.
Frans van der Sar

NIEUWS UIT DE VPKB
VOORAANKONDIGING KERKMOZAIEK
OP WEG NAAR PASEN
Met de beelden van uitgemergelde mensen in de belegerde
stad Madaya op ons netvlies gaan we de Veertigdagentijd
in. Wetende dat dit slechts één van de steden in Syrië is
waar mensen moedwillig worden uitgehongerd. Als hedendaags symbool voor al die plaatsen op deze aarde waar het
lijden zo diep is en de wanhoop zo groot.
Zo gaan we op weg naar Pasen. Doordrongen van het besef
dat de wereld waarin we leven elke dag opnieuw om verlossing smeekt.
Namens de redactie,
Annet Sinnema
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GEMEENTENIEUWS
KOORLEVEN
Deze keer geen uiteenzetting over ons kerkkoor maar een
ode aan de muziek. Naar aanleiding van een subliem
concert op 13/01 in het Brugs concertgebouw met
internationale koormuziek gebracht door het Vlaams
radiokoor
dat
onder
leiding
stond
van
de
componist,muziekpedagoog en dirigent Eric Whitacre wil ik
hier de mooie tekst over de bijbelse (Hebreeuwse)muziek
laten lezen. De muziek van Withacre word wereldwijd door
professionelen en amateurs uitgevoerd waarbij ook op
teksten in het Hebreeuws; vandaar de bijlage.

Patrick Hellebuck
BIJBELSE (HEBREEUWSE) MUZIEK
De vroegste verwijzing naar het bestaan van een muziekpraktijk bij de Hebreeërs (volgens van Dale: deze van de
overkant, van over de rivier de Jordaan; en benaming dus
voor de Israëlieten tegenover vreemden) kan men vinden in
het Oude Testament. De geschriften uit het Oude Testament zijn doortrokken van de cultuur van het oude Israël
in de periode van 1500 voor Christus tot kort voor onze
huidige jaartelling. Het Oude Testament is een verzameling
van 73 verschillende boeken die (op enkele na) in het Hebreeuws zijn geschreven.
Heel wat passages uit de oudste boeken, onder meer uit de
Pentateuch (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) gaan terug op mondelinge tradities uit het
tweede en eerste millennium voor Christus en kregen vermoedelijk omstreeks 587 voor Christus (tijdens de Babylonische ballingschap) hun definitieve vorm. De eerste (en
oudste) vermelding naar muziek staat in Genesis IV, 21.
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'Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen
die op de citer (kinnor) en de fluit (ougab) spelen.' Het
woord kinnor duidt ongetwijfeld op een snaarinstrument
(harp? citer?) waarvan verder vrijwel niets is geweten.
Ougab wordt soms vertaald als orgel. Ook dat is allesbehalve zeker. Wel dat het een door lucht tot klinken gebracht instrument, een blaasinstrument dus, betreft zoals
bijvoorbeeld een (pan)fluit.
De eerste vermelding van zang begeleid door slagwerk
vindt men in Genesis 31:27 waar Jacob tegen Laban zegt:
'Met gejubel en gezang, met tamboerijn (toph) en citer zou
ik je uitgeleide hebben gedaan.' De eerste allusies op
(lof)gezangen in de publieke sfeer zijn te vinden in Exodus
15:1, 20, 21. Wanneer Mozes en de Israëlieten door een
goddelijke tussenkomst de Rode Zee kunnen oversteken,
pakte Mirjam, de profetes, een zuster van Aron, een tamboerijn in de hand, en alle vrouwen volgen haar, dansend
en spelend op toupim (meervoud van toph) en meholoth
(slaginstrumenten die het dansen begeleiden). Mirjam zong
het refrein: 'Zing voor de Heer, want hij is de Hoogste;
paard en berijder dreef Hij in de zee.' Exodus XV, 1 tot 18
omvat de volledige tekst van dit Lied van de Rode Zee. Wat
verder wordt gewag gemaakt van haçoreroth (trompetten in
koper en zilver). Ook de woorden yobel en schofar komen
voor (Exodus 19:13 en 16) en worden meestal vertaald
door respectievelijk ramshoorn en bazuin.
Een soort reglementering voor het gebruik van deze categorie instrumenten en hoe ze dienen bespeeld te worden bij
militaire of publieke gelegenheden, kan men lezen in Numeri 10: 1 tot 10. Enkele voorbeelden: De Heer sprak tot
Mozes: 'Maak twee trompetten van gedreven zilver. Zij zullen dienen voor het bijeenroepen van de gemeenschap en
voor het openbreken van de legerkampen ... Wanneer u in
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uw land ter strijde trekt ... dan moet u met de trompetten
een langgerekt signaal geven.' (Citaten Willibrordvertaling)
Johan Huys

TAIZE VESPER
Op vrijdagavond 12 februari is er een Taize-vesper in ’t
Keerske in samenwerking met de Arkgemeenschap in
Moerkerke en Brugge. Zij komen naar ’t Keerske met
familie en vrienden. Iedereen is welkom. De vesper staat in
het teken van het begin van de 40-dagen tijd en het thema
is: De barmhartigheid van God. De aanvang is 19:30 uur.
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BIJBELKRING 1E JOHANNESBRIEF
Op de bijbelkring zou ik dit voorjaar de 1e Johannesbrief
willen lezen. Het is een brief met een rijke inhoud. Teksten
uit deze brief worden vaak als doop- en belijdenisteksten in
ons leven meegegeven. Maar het is goed om de brief ook
eens in zijn samenhang te bezien. De bijbelkring komt
samen op 11-2, 3-3 en 17-3. De aanvang is 14:30.
ALTERNATIEVE LEZINGEN IN DE 40-DAGEN TIJD
Doorgaans volgen wij in de diensten het oecumenisch
leesrooster. Voor de 40-dagen tijd heeft dit rooster een
alternatieve route naar Pasen toe aan de hand van lezingen
uit de Hebreeënbrief. De keuze van de teksten sprak mij
aan en ik wil mij er in de 40-dagen tijd dus aan houden. U
vindt dus voor deze periode ook de 2e lezing, hetgeen
wellicht ook voor enkelen onder u aangenaam zal zijn.
ERFGOEDWEEKEND 23 EN 24 APRIL
Het Erfgoedweekend op 23 en 24 april staat dit jaar in het
teken van Geboorte- en Dooprituelen. Onze gemeente is
uitgenodigd om deel te nemen en de kerkenraad heeft dat
gaarne aangenomen. In dit weekend zal er een programma
zijn dat veel mensen naar verschillende lokaties door de
Brugge voert en dus ook naar ’t Keerske. We zullen een
kleine presentatie inrichten en we zijn daarom zoek naar
foto’s en voorwerpen die in verband staan met geboorte en
doop. Zijn er onder u die misschien iets ter beschikking
willen stellen voor dit weekend? Wilt u dan contact
opnemen met een lid van de kerkenraad of de predikant?
KINDERNEVENDIENST
Leren en proberen, een heel leven lang. Dat doen we
allemaal, groot en klein. Stapje voor stapje. De
eerstvolgende keren zal zijn op 28 februari.
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AGENDA
donderdagmiddag 11 februari, 3 en 17 maart: Bijbelkring
1e Johannesbrief, aanvang 14:30
vrijdagavond 12 februari: Taize-vesper; aanvang 19:30.
woensdagavond 23 maart: Leçons de ténèbres, Couperin,
aanvang 20:00 uur.
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 7 FEBRUARI; HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dimos de Beun
Lucas 5,1-11; Mw. A. Klifman
Mevr. C. Bauwens
Zending
Mw. H. Coudijser en Mw. M. Verbeke

ZONDAG 14 FEBRUARI; 1E IN DE 40- DAGEN TIJD
Predikant

Mevr. Els Maassen

Mevr. Els Maassen is een protestantse theologe uit Gent en
gewezen leerkracht protestantse godsdienst.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Anja van Holst
Mevr. A. Laureys-Kutsch
SDV Oostende
Fam. W. ten Kate

ZONDAG 21 FEBRUARI; 2E IN DE 40- DAGEN TIJD
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist

Ds. F.S.J. van der Sar
Mw. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Lieve Vercruysse
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Hoofdlezing
2e Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Lucas 6, 27-35; Dhr. P. Hellebuck
Hebreeën 6,13-20
Mevr. C. Bauwens
Plan Internationaal
Mw. M. Lammens, dhr. A. Eversen en Mw.
A. Villa

ZONDAG 28 FEBRUARI; 3E IN DE 40- DAGEN TIJD
Kindernevendienst
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
2e Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dimos de Beun
Lucas 22, 66-71; Mw. A. Laureys-Kutsch
Hebreeën 7,15-28
Mw. M. Lammens
Kerk
Fam. P. Luteijn

ZONDAG 6 MAART; 4E IN DE 40- DAGEN TIJD
HEILIG AVONDMAAL
Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Hoofdlezing
2e Lezing
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Ds. F.S.J. van der Sar
Dhr. A. Deceuninck
Mw. M. Lammens
Dimos de Beun
Lucas 18, 9-14; Mw. C. Luteijn
Hebreeën 9,15-28
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Diaconaal Doel
Fam. A. Michiels-Ameel

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 13 maart
Fam. J. Klifman; 20 maart Mevr. J. Lagauw-Wage; 27 maart
Fam. W. Buijs; 3 april Fam. J. van Groenigen.
Volgende keer weer een kleurplaat.
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KERKENRAAD
Predikant
Ds. F.S.J. van der Sar – ℡ 050 – 35.50.84
Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek
! fransvandersar@gmail.com
Ouderlingen
Mevr. A. Klifman – ℡ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
Dhr. A. Eversen – ℡ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
Dhr. A. Deceuninck – ℡ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge
Diakenen
Mevr. M. Lammens – ℡ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
Dhr. P. Hellebuck – ℡ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
Dhr. J. van Groenigen – ℡ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare
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