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INLEIDEND WOORDJE
Inleidend woordje
Feestje deze maand…
Dr. Jannica de Prenter start deze maand als proponent in de VPKB-gemeente Brugge. Op zich een feestelijke gebeurtenis.
Haar bijdragen in deze kerkbode zijn:
– De verrassende plot in de reeks van preken over het boek JOB, (als
een rechtvaardige zich bekeert, de preek van 1 juli te Gent)
– Een zicht op het geweld in de Bijbel, zoals zij het ziet en waarop zij
promoveerde.
Vakantie is altijd een beetje feest, augustus is zo-wie-zo een feestelijke
maand en daarbij heeft iemand op zijn gekende wijze een balletje opgegooid over een feestje…. en Jannica (die niet van gisteren is) heeft
dat op de juiste wijze opgevangen….. Alles daarover vindt u in deze
kerkbode onder “Uitnodiging Potluck”.
Dezelfde dag, 19 augustus, gaat het Geuzenfeest door in Horebeke.
U zult moeten kiezen……
Verder vindt u nieuws van de beroepingscommissie en de bestuursraad, nieuws en een uitnodiging van “De Vrienden”, een pagina voor
de kinderen, en niet onbelangrijk: maakt u kennis met Bram!

Prettige vakantie
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OVERDENKING
(Preek van zondag 1 juli 218 in de Protestantse Kerk Gent Brabantdam
door Jannica de Prenter)

Gemeente van Jezus Christus,
“Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen
aanschouwd” (Job 42:5). Voor het eerst klinkt er in Jobs woorden iets
door van ontspannenheid, verlichting. Nu Job is uitgevochten met God,
kan hij met andere ogen naar God en naar het leven kijken.
Een aantal weken geleden zijn we in deze gemeente begonnen met een
prekenreeks over het boek Job. Onze reis begon bij de raamvertelling
van het boek, bij de proloog. In de eerste twee hoofdstukken hoorden
we hoe Job getroffen wordt door het noodlot. Hij raakt alles kwijt wat
hem lief is. Al zijn vee, zijn tien kinderen, en zelfs zijn gezondheid moeten eraan geloven. En dit alles was het gevolg van een onbegrijpelijke
weddenschap, omdat Satan Jobs onberispelijkheid ter discussie had gesteld. Zal Jobs geloof wel ḥinnām blijven, ‘om niet’, belangeloos, zonder
daarvoor beloning te verwachten? De hele weddenschap tussen God en
Satan, draaide om deze vraag.
Daarna zijn we verdergegaan met het middengedeelte, waar we de dialogen tussen Job en God en Job en zijn vrienden tegenkwamen. In de
dienst van 17 juni, heeft ds. Buzogany met u naar Job 10 gekeken, de
klacht van Job. In zekere zin, is de Job die we daar tegenkomen het spiegelbeeld van de Job uit het laatste hoofdstuk. In Job 10, spreekt een mens
die alle zin in het leven verloren heeft. Job zit zo diep in zak en as, dat hij
gekweld wordt door gedachten aan de dood, en hij begint te denken dat
zijn leven ḥinnām is geweest. Dat zijn bestaan op aarde zinloos en doelloos is geweest.
Met Job 42, keren we vandaag terug naar de raamvertelling, en zijn we
aanbeland bij de ontknoping van het boek. In de verzen 1-6, lezen we
het laatste stukje van de dialoog tussen Job en God, en horen we hoe Job
reageert op de lange stormachtige dialoog van God in hoofdstuk 38-41.
Vanaf vers 7, switcht het verhaal, en neemt de verteller het oude volksverhaal, dat hij begonnen was in hoofdstuk 1 en 2, terug op, en horen we
hoe Job opnieuw gezegend wordt door de Heer.
Wij moderne lezers, kunnen worstelen met het slotstuk van het boek
Job. Want het einde klinkt al even idyllisch en onwerkelijk als de epiloog.
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Opnieuw schetst de verteller Job als een man die gezegend is door rijkdom en een groot nageslacht. Het is het typische beeld van Bijbels geluk,
en is daarmee is Job 42 een echo van het eerste hoofdstuk. Job heeft opnieuw drie dochters en zeven zonen. Zijn bezit heeft zich vermeerderd.
Want Job blijkt nu veertien-duizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen te bezitten. Het
dubbele aantal, van wat hij voor de rampspoed bezat. Jobs dochters zijn
de mooiste vrouwen van het land. Hun schoonheid, wordt onderstreept
door de prachtige namen die Job hen geeft. Je zou ze kunnen vertalen
met ‘tortelduifje’, ‘kaneelbloesem’ en ‘poederhorentje’. Job zelf wordt
140 jaar oud, het dubbele aantal van een normaal mensenleven, en Job
sterft verzadigd van het leven.
Het klinkt zo sprookjesachtig, dat het bijna aandoet als een Hollywoodslot; na groot menselijk drama, eindigt het verhaal met een happy end,
eind goed, al goed; Job leefde nog lang en gelukkig… Het roept vragen
bij ons op. Ja, Jobs rijkdom heeft zich vermeerderd. Van alles heeft hij
het dubbele. Maar geeft dat genoegdoening voor alles wat Job verloren
heeft? Kan Job wel werkelijk van zijn nieuwe gezin genieten, na het verlies van zijn 10 andere kinderen? Wie een kind verloren heeft, weet als
geen ander dat geen kind te vervangen is; dat je zo’n verlies altijd met je
meedraagt; dat het gemis nooit helemaal overgaat, en je leven voorgoed
veranderd is.
Het is de vraag of het slotstuk van het boek Job wel zo idyllisch is als het
lijkt. Een belangrijk motiefwoord in Job 42 is de Hebreeuwse stam
nāḥam. Het verschilt maar een lettertje met het woordje ḥinnām, dat
zo’n belangrijke rol speelde in de proloog van het boek. Maar het is een
wereld van verschil, want nāḥam kan ‘troost’ betekenen. We zien het terugkeren in vers 11, waar Jobs vrienden en zijn familie hem komen
troosten. Maar ook in vers 6, spreekt Job over nāḥam. Maar waar bestaat
die troost precies uit? Wat gebeurt er precies tussen God en Job, waardoor Job vrede vindt? En wat kunnen wij leren van de houding van Job,
over ons eigen verdriet, onze eigen zorgen? Over deze vragen, wil ik met
u nadenken in deze verkonding.
Om Jobs woorden te kunnen verstaan, is het goed om te kijken naar Job
38-41, naar de lange monoloog, waar God vanuit de storm antwoordt op
Jobs vragen. Nergens, geeft God een echt antwoord op Jobs lijden, maar
spreekt hij over zijn scheppingsmacht. Waar was jij toen ik de aarde
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grondvestte? Wie strekte het meetlint over haar uit? Heeft de regen een
vader? Wie brengt de dauwdruppels voort? Uit welke schoot wordt het
ijs geboren? Wie baart het rijp van de hemel? Heb jij het nijlpaard gemaakt?
Terug naar Job 42. “Daarom beroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals
ik hier zit in het stof en het vuil”, lezen we in vers 6. Bij Job blijkt er geen
sprake te zijn van een halleluja-stemming. Job lijkt er nog steeds op dezelfde manier bij te zitten. Zat Job in het begin van het boek ‘in het stof
en het vuil’ (Job 2:8); aan het eind blijkt het niet veel beter te gaan, want
Job spreekt nog steeds over zijn toestand ‘in stof en vuil’ (42:6).
Job 42:6 is een lastig vers. De meeste Bijbelvertalingen doen vermoeden,
dat Job zich verootmoedigt voor de Heer, dat hij berouw heeft, en zijn
woorden terugneemt. De Statenvertaling vertaalt hier: ‘daarom verfoei
ik mij, en heb berouw in stof en as’. De Nieuwe Bijbelvertaling komt met
een vergelijkbare vertaling, en laat Job hier zeggen: ‘Daarom herroep ik
mijn woorden, en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil’. Ook
de Naardense vertaling schetst een verootmoedigende Job met de vertaling: “daarom herroep ik, en heb ik berouw, hier op stof en as”.
In het boekje ‘meneer en mevrouw Job’, betoogt Ellen van Wolde, Oudtestamentica aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen, dat hier een andere interpretatie mogelijk is; een interpretatie die beter past bij de
rouw waar Job doorheen is moeten gaan. Het is moeilijk uit te leggen
zonder technisch te worden. Daarom wil ik u meenemen naar de grondtekst. In Vers 6 komen twee werkwoorden voor, die parallel geschakeld
zijn, en elkaar dus wederzijds oproepen. Het eerste werkwoord klinkt
als māʾas. Het duidt steeds een beweging aan. Het gaat ofwel om de afkering van iets ouds, of de omkering naar iets nieuws. Het tweede werkwoord dat we tegenkomen is nāḥam (nifal: niḥamṯî). Ook dit werkwoord
heeft een dubbele betekenis, en duidt een verandering van houding aan,
ofwel in de zin van ‘spijt hebben’ of ‘wraak nemen’, ofwel in de zin van
‘troosten’ of ‘geruststellen’. Maar waar zit hem nu de crux in? Dat het is
partikeltje ʿal, dat in combinatie met het tweede werkwoord gebruikt
wordt. Bijna altijd duidt juist deze combinatie van woorden, de afsluiting van een rouwperiode aan, wanneer mensen het subject zijn (vgl. 2
Sam 13:39; Jer 31:15).
En daarom kan dit vers dus ook vertaald worden met: ‘daarom keer ik
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me om, en ik keer ik me af van stof en as’. Hier wordt gesproken over een
mens die stopt met rouwen, een mens die na intens verdriet zich omkeert naar het leven. Die omkering van Job, heeft iets op gang gebracht
bij hem. Als Jakob, heeft hij geworsteld met God. Keer op keer had Job
de eeuwige bevraagd over het onzinnige lijden dat hem overkomt.
Waarom overkomt mij dit? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom doet
u mij dit aan? Maar net als bij Jakob, verandert er iets fundamenteels bij
Job. Zoals Jakob een nieuwe naam krijgt in zijn gevecht met de Eeuwige,
zo weet Job een nieuwe verhouding tot de Heer te ontdekken.
Het lijden, waar hij doorheen is moeten gaan, blijkt een spirituele ontwikkeling op gang gebracht te hebben. Het is voor Job een reis geweest
van donker van licht, van niet-weten naar inzicht. Jobs kennis van God
is niet langer een weten ‘van horen zeggen’. In het lijden is een persoonlijke relatie ontstaan, en is Jobs kennen een doorleefd weten geworden.
“Ik had van u slechts gehoord met mijn oren, maar nu hebben mijn ogen
u gezien”. Hier spreekt een herboren Job, de mens die staande is gebleven in de storm van het leven, de mens die het lijden te boven is gekomen. Job kan eindelijk weer ademhalen, nu hij van aangezicht tot aangezicht met zijn maker gesproken heeft.
Wat Job meemaakt is een spirituele ervaring. In die storm, waarin Job
het uitvecht met de Heer, wordt hij aangeraakt door de Eeuwige. Soms
kan het je zomaar overkomen, dat de zonnestralen je ineens weer opvallen. Na een periode van intens verdriet, waarin je leek te leven in het
schemerlicht, waar donkere gedachten je neerdrukten, is er opeens een
dag, waarop je met andere ogen kunt kijken. En je ziet weer hoe mooi
Gods schepping is; hoe de vogels vrolijk kwetteren, de vroege dauwdruppels die schitteren in het gras; hoe uitbundig en vol van liefde, de
rozen bloeien. Wat is dat een zegen, wanneer dat mensen overkomt.
Wat raakt mij dat, wanneer mensen zich durven omdraaien naar het
licht, en kunnen zeggen: ‘eerst kende ik u van horen zeggen, maar nu
heb ik u met eigen ogen gezien’. Mensen die dat kunnen zeggen, zijn
mensen die in hun kwetsbaarheid de heer hebben ontmoet; die in hun
zwakte zijn vast blijven houden aan hun maker. Tijdens de Bijbelstudie
over Paulus, zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de mystieke ervaring van Paulus; de ervaring van het kruis, over Paulus die zegt ‘in
mijn zwakheid ben ik sterk’, want ‘kracht wordt zichtbaar in zwakheid’
(2 Kor 12:10b,8b).
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Ook Job toont in al zijn kwetsbaarheid en gebrokenheid, een enorme
kracht. Stil en machteloos hoort Job de redeneringen van zijn vrienden
aan, zijn vrienden die vooral over God spreken, maar niet van God. Maar
zelfs in het diepste donker, laat Job de Heer niet los, want boven alles
leeft er in Job een verlangen om God met eigen ogen te zien. Want precies in het midden van het boek, in het negentiende hoofdstuk horen we
Job zeggen:
Ik weet: mijn redder leeft!
En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen.
Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
Ik zal hem aanschouwen,
ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
heel mijn binnenste smacht van verlangen (Job 19:25-27).
En dat verlangen wordt werkelijkheid in Job 42. Job weet dat zijn redder
leeft. Niet langer zit hij in stof en as, zoals aan het begin, maar keert hij
zich af van stof en as. Het is de omkering van Job, Job die zijn ogen weer
mag richten op het leven; Job die opstaat uit het leven dat dood was. Job
heeft een manier gevonden, om zijn lijden te accepteren. Hij kan God
weer verdragen; hij kan weer leven voor Gods aangezicht. En wat heeft
me dat deze week doen denken aan het lied ‘Presence of het Lord’, van
Eric Clapton en Steve Winwood.
I have finally found a place to live in the presence of the Lord.
I have finally found a way to live, just like I never could before.
Ja, soms keert het leven zich om, zodat we kunnen zeggen: eindelijk heb
ik een manier gevonden, om in uw aanwezigheid te leven. ‘Eerst kende
ik u van horen zeggen, maar nu heb ik u met eigen ogen gezien’. We zien
dat gebeuren bij de kerkvader Augustinus. Overal had hij God gezocht,
buiten hem, boven hem, onder hem. Maar hij vond hem niet. Totdat hij,
zich richt tot zijn hart, zijn binnenste, en zeggen kan:
‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen,
schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij.
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid heen gebroken.
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Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou’.
God bleek binnen, ín hem te zijn, ‘in dit lichaam’, zoals Job het verwoordt.
Wanneer je God op zo’n persoonlijke manier leert kennen, ontstaat er
een verlangen, een dorst naar die warmte, die je pas ervaren kan wanneer zijn liefde je raakt. We zien dat gebeuren bij Paulus, wanneer hij in
1 Korinthe 13, zegt: “nu kijken we nog in een wazige spiegel’, maar eens
komt de dag, dat wij zien kunnen ‘van aangezicht tot aangezicht’. “Nu is
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
zelf gekend ben” (1 Kor 13:12).
‘Niet van horen zeggen’, maar God kennen met eigen ogen. Het kan ook
gewone mensen, mensen als u en ik overkomen. Een paar weken geleden keek in naar de EO jongerendag. Ik luisterde naar het verhaal van
Femke. In eerste instantie zag ik vooral een mooie meid, een gaaf gezichtje, en een prachte bos met haar, vol blonde krullen. Totdat de camera inzoomde, en ik de talloze littekens op haar armen kon zien. Ze
had zichzelf gesneden, omdat de depressies die haar zo kwelden, en de
pijn die ze voelde ondragelijk was geworden.
Ze is een moderne Job. Ook Job heeft misschien wel littekens overgehouden aan zijn lijden, aan zijn ziekte, zowel uiterlijk als innerlijk. En toch
was er ook bij haar iets wezenlijks veranderd. Op het dieptepunt in haar
depressie, was er een omkering ontstaan. Het gebeurde toen ze aan het
lezen was in haar Bijbel, en gedachteloos naar Psalm 43 bladerde. En
daar las ze: ‘ik vestig mijn hoop op God; eens zal ik hem weer loven, mijn
God die mij ziet en redt” (Ps 43:5). Ik luisterde ademloos naar haar
woorden, toen ze vertelde hoe dat moment een radicale omkering betekende; hoe zij op dat moment besefte: ‘het leven is ook voor mij’.
Het leven is ook voor mij! Ik leef! Mijn redder leeft! Ook Job beseft dat.
Hij mag weer gaan leven, en genieten van al het mooie dat het leven te
bieden heeft. En ook God bevestigt dat. We zien dat gebeuren in vers 7,
waar Jobs vrienden een flinke uitbrander krijgen. Niet jullie, maar mijn
dienaar Job heeft juist over mij gesproken, klinkt het.
Ook tussen Job en zijn vrienden moet er eerst omkering zijn, voordat ze
weer samen verder kunnen. Het is God zelf die tussenbeide komt, en hen
doet omkeren naar elkaar. Tot drie keer toe, benoemt de Heer dat het
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Job is die hij dienaar noemt, en dat zij een offer moeten brengen om de
relatie te herstellen. En pas dan, is het onmogelijke weer mogelijk. Voor
het eerst sinds de Jobstijdingen, deelt Job weer een maaltijd met zijn
vrienden, en is hij in staat om met hen te bidden.
En dan lezen we in vers 10 dat Jobs leven verandert. Het Hebreeuwse
woord voor ‘omkeren’ (Hebr. šūḇ) verschijnt hier. Je zou hier kunnen
vertalen ‘God keerde zijn leven ten goede’. Job blijkt voorgoed veranderd
te zijn. Waar de oude Job vooral gericht was op het feestende gedrag van
zijn zoons, en daarop reageerde met rituele vroomheid, heeft Job nu
vooral oog voor zijn dochters. Hij geniet van hun schoonheid, en geeft
hun prachtige namen. Wat is hij dankbaar voor zijn ‘tortelduifje’, ‘kaneelbloesem’ en ‘poederhorentje’.
Wat is er mooier dan vreugde te vinden in de schoonheid van je dochters, nadat zo’n bak van ellende over je heen is gestort. Het verlies van
een kind gaat nooit voorbij, maar wat ben je gezegend als je van je andere kinderen en kleinkinderen genieten mag tot in het derde en vierde
geslacht. Om zo oud te mogen worden, vol en verzadigd van al het goede
dat het leven je schenkt, om te mogen eten en drinken, het leven in haar
volheid te mogen delen met de mensen die je lief zijn… als je dat ervaren
mag, dan ben je in staat om te zeggen ‘eerder had ik slechts van horen
zeggen over u gehoord, maar nu heb ik uw goedheid met eigen ogen
aanschouwd’.
Amen.
Jannica de Prenter

Dit is de 20ste gravure
uit Wiliam blakes prentenboek: “The book of
Job”
Deze prent is gerelateerd aan Job 42: 15.
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GEWELD IN DE BIJBEL: HOE MOET JE DAARMEE OMGAAN ?
Velen van u hebben mij inmiddels leren kennen als proponente in de
Brabantdamkerk. In deze bijdrage mag ik u vertellen over mijn proefschrift, dat ik op vrijdag 17 juni 2016 in Leuven mocht verdedigen. Het
is een datum die ik niet snel zal vergeten, want op deze dag, kwam na
jarenlange studie een einde aan mijn onderzoek naar de oorlogsverhalen in het boek Jozua.
Waar het allemaal mee begon: Jozua 2 en het verhaal van Rachab
van Jericho
Als kind was ik altijd al gefascineerd door het boek Jozua.
Vooral de wonderbaarlijke inname van Jericho, met haar ondoordringbare muren, die voor
de ogen van de Israelieten, ineenstorten (Joz 6), en het verhaal van Rachab en het scharlaken koord (Joz 2) spraken me
bijzonder aan. Als kind al, vond
ik vooral het verhaal van Rachab en het scharlaken koord
Rachab erg spannend. Toen ik
theologie ging studeren, kwam ik er al snel achter hoe bijzonder het verhaal in Jozua 2 eigenlijk is. Hoewel er in de Bijbel zeker positieve beelden van vrouwen bestaan, zoals bijvoorbeeld het loflied op de wijze
vrouw in Spreuken 31, wordt vrouwelijkheid vaak negatief gewaardeerd, denk bijvoorbeeld aan de ongehoorzaamheid van Eva in het
scheppingsverhaal, of aan de manier waarop Israel in het boek Hosea
wordt beschreven als een ontrouwe, ‘overspelige vrouw’ (Hos 1-2). In
Jozua 2 is dat anders. In mijn masterscriptie, voerde ik een narratieve
analyse uit van het Rachab-verhaal, en kwam ik erachter dat, hoewel zij
prostituee genoemd wordt, Rachab degene is die dingen in beweging
zet. Van alle actieve werkwoorden in het verhaal, is Rachab de agens,
degene die de actie uitvoert, terwijl de verspieders volledig passief blijven. Een sterke vrouw dus die bepaalt wat er gebeurt!
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Oorlogsverhalen
In mijn master-na-master en mijn doctoraatsopleiding besloot ik verder
te gaan met het boek Jozua en legde ik de focus op de oorlogsverhalen
in Jozua 6, 8 en 10-11. Deze oorlogsverhalen zijn wat betreft retoriek
een van de meest gewelddadige teksten die in de Bijbel te vinden zijn.
Op gruwelijke wijze wordt beschreven hoe de hele Kanaanitische bevolking gedood wordt. De rillingen lopen soms over je rug als je dat zo leest:
“Zo veroverde Jozua het volgende gebied: het bergland, de Negev, het
heuvelland en de streek van de rotskloven. Hij liet geen enkele koning in
leven, hij bracht iedereen die er woonde om, zoals de Heer, de God van
Israel, had opgedragen” (Joz 10:40). Dit vers roept bij mensen van vandaag veel vragen op. Hoe moet je deze gewelddadige taal lezen? Zijn al
die verhalen werkelijk gebeurd, en is het wel mogelijk om zulke verhalen toe te passen op het dagelijkse leven?
Wegkijken of blijven lezen?
Het zijn hoofdbrekens waar menig gelovige over struikelt. In veel gemeenschappen, wordt Jozua nauwelijks gelezen omdat het boek in
ethisch opzicht zo moeilijk te begrijpen is. Door de vele terroristische
aanslagen, is zo’n houding van ‘wegkijken’ steeds minder houdbaar geworden. Voor velen zullen de aanslagen in Brussel op 22 mei 2016, nog
vers in het geheugen staan. De relatie tussen geweld en religie is in onze
samenleving een probleem geworden. Het zou echter van een zeer eenzijdige blik getuigen, wanneer christelijke gemeenschappen concluderen dat geweld in het christendom geen probleem is. Onze eigen christelijke Bijbel staat vol met gewelddadig taalgebruik, en het boek Jozua
is daar misschien wel het duidelijkste voorbeeld van. Wie denkt, dat gewelddadige oudtestamentische teksten uitgespeeld kunnen worden tegenover een evangelie van ‘liefde’, wijs ik graag op Matt 10:34 “denk niet
dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen; ik ben niet gekomen
om vrede te brengen, maar het zwaard”.
Het grootste probleem met Jozua is misschien wel dat ze duidelijk en
onbetwistbaar tot de Joods-christelijke canonieke boeken behoort. Voor
bepaalde fundamentalistische groeperingen in Israel, fungeert een boek
als Jozua, dan ook als inspiratiebron om Palestijnse gebieden te claimen
en bezet te houden. Het is daarom belangrijk om het boek Jozua kritisch
te blijven lezen, juist omdat een onkritische lezing voor zoveel problemen kan zorgen wanneer ze lukraak op het hedendaagse PalestijnsDe Brugse Kerkbode,
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Israelische conflict wordt toegepast. De bloedige protesten in de
Gazastrook, afgelopen mei, toonden maar weer eens aan, hoe ingewikkeld de situatie in het beloofde land werkelijk is, en hoe makkelijk ontvlambaar het geweld is.
Onderzoek naar ideologisch taalgebruik
In mijn proefschrift ging ik aan de slag met zo’n kritische lezing van het
boek Jozua. Gaandeweg raakte ik er meer en meer van overtuigd dat het
boek Jozua ‘ideologie’ is. Sinds het Marxisme, heeft het woord ‘ideologie’
voor velen een negatieve bijklank gekregen. Toch is dat niet nodig. In de
taalkunde heeft ideologie te maken met de manier waarop mensen naar
de werkelijkheid kijken. Ideologie zegt dus iets over het wereldbeeld dat
je hebt, de lens waarmee je naar de wereld kijkt. In die zin kun je ideologie zien als een kader van begrippen, ideeen, normen en waarden die
niet alleen bepalen hoe je de wereld ziet, maar ook je eigen identiteit. In
mijn proefschrift
besloot ik te
werken met ‘Critical Discourse
Analysis’,
een
stroming binnen
de taalkunde die
onderzoekt hoe
ideologie wordt
uitgedrukt
in
taalstructuur.
Opluchting na een succesvolle verdediging

Ik ging aan de slag met o.a. metaforen, achtergrond- en voorgrondinformatie, deixis en modaliteit. Ik zal u verder niet vermoeien met de technische details. Toch is het beeld dat uit de analyse komt wel erg interessant. Na alle taalstructuren in Jozua 9-11 te hebben geanalyseerd, kwam
ik tot de conclusie dat Joz 9-11 gezien moet worden als een identiteitsverhaal, waarbij Israelitische identiteit sterk verbonden wordt aan een
Godgegeven thuisland, en een zelf-verstaan in termen van uitverkiezing.
Metaforen waarbij God als strijder wordt gezien, of legitimatiestrategieen die buitenstaanders zoals de Gibeonieten (Joz 9) of de vijandige
koningen, neerzetten als onbetrouwbaar of gevaarlijk, zijn daar
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uitdrukking van. Dit sluit aan bij eerder onderzoek naar het boek Jozua,
waarbij Bijbelwetenschappers aantoonden dat de oorlogsverhalen in
Jozua sterk beínvloed zijn door de oorlogswetten in Deut 7 en 20, waar
Israels unieke positie onder de volken naar voren komt. In beide teksten
heeft de inname van Kanaan alles te maken met de polytheístische gebruiken van de oorspronkelijke bewoners van het beloofde land. Het geweld in Jozua is dus gefundeerd in het eerste gebod:
Vereer naast mij geen andere goden; maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier
boven is of van iets beneden op aarde of in het water onder
de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet,
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast
mij (Deut 5:7-9).
Geroepen om kritisch te lezen
Het belangrijkste onderdeel van mijn proefschrift was misschien nog
wel het laatste hoofdstuk, dat helemaal in teken staat van de prangende
vraag hoe we als lezers van vandaag om moeten gaan met het geweld in
het boek Jozua. Ik vond daarbij inspiratie bij het vroeg Rabbijnse Jodendom. Net als wij vandaag, worstelden de Rabbijnen met het gewelddadige karakter van de oorlogsverhalen in Jozua. In de Mishna en Talmudische geschriften ontwikkelden zij een radicale pacifistische lezing van
Jozua, en stelden zij dat de oorlogswetten in Deut 7 en 20 niet langer
toegepast kunnen worden: na de veroveringen van Sanherib, raakte het
Joodse volk verspreid over de aarde, en vermengden zij zich met andere
volken (M Yad 4:4; T Qid 5:4; bT Ber 28a). Daardoor, zo stellen de rabbi’s,
is het Bijbelse onderscheid tussen ‘Israel’ en de ‘omringende volken’
niet langer te maken. De rabbi’s typeren de oorlogen in het boek Jozua
verder als ‘milḥęmęṯ miṣwâ’, een categorie oorlogsvoering die alleen geldig is ten tijde van Israels vestiging in het beloofde land onder leiding
van Jozua. Hiermee maakten de rabbi’s duidelijk dat oorlogen, zoals die
ten tijde van Jozua, en waarbij de volledige bevolking van steden werd
gedood, nooit meer herhaald mogen worden. Vrede is diepgeworteld in
de Joodse spiritualiteit. Deze kritische stem van de rabbi’s, die oproept
tot voorzichtigheid is een voorbeeld hoe je op kritische wijze om kunt
gaan met gewelddadige teksten. Moge zij een baken van hoop zijn voor
alle mensen – Joden en Palestijnen – die leven moeten in het huidige
politieke klimaat van Israel.
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Niet alleen maar geweld
Toch is het boek Jozua niet alleen maar gewelddadig. In Jozua kun je
soms ook een diepe spiritualiteit rond het Woord ontdekken. Zo’n vers
is voor mij Joz 1:9: “Laat de boekrol met dit onderricht zich niet verwijderen van je mond: overpeins hem dag en nacht, opdat je waakzaam
bent om te doen naar al wat daarin is geschreven; want dan laat je je
wegen gelukken, dan heb je voorspoed” (Naardense Bijbelvertaling). Dit
is een Bijbelvers dat mij blijft raken, omdat het de kerntaak van de predikant zo mooi verwoordt: een leven van studie en meditatie, en de opdracht om steeds met de Bijbel onderweg te gaan, en ze te vertalen naar
deze tijd, hoe moeilijk dat Woord ook moge zijn.
door Jannica de Prenter
Publicaties van Jannica over Jozua
de Prenter, J. (2016). Conceptual Blending as an Integrative Approach to
Metaphor and Iconography: The Complex Divine Warrior Imagery
in Josh 10:10-11 as Case Study. Journal of Northwest Semitic Languages 42 (2): 23-49.
de Prenter, J. (2016). Language, Ideology and Cognition: A Critical Discourse Approach to the Concept of Divine Warfare in Josh 9–11 (Dissertatie). Katholieke Universiteit Leuven.
de Prenter, J. (2012). The Contrastive Polysemous Meaning of cherem in
the Book of Joshua: A Cognitive-Linguistic Approach. In Noort, E.
(ed.), The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, vol: 250). Leuven: Peeters. 473-488.
de Prenter, J. (2010). Brutaal geweld in het boek Jozua. Ezra 41 (3): 6575.
de Prenter, J. (2009). Jozua 7 en 8 en het appel tot verantwoordelijkheid
in de oorlog om het beloofde land: een exegetische en hermeneutische studie naar de betekenis van Jozua 7 en 8 (MA thesis). Katholieke Universiteit Leuven.
de Prenter, J. (2008). Rachab van Jericho: een ongemakkelijke Kanaänitische profetie. Een onderzoek naar Jozua 2:1-24 vanuit diachrone en
synchrone perspectieven (MA thesis). Katholieke Universiteit Leuven.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
U kunt terecht bij Jannica: j.a.deprenter@gmail.com.
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VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE
Proponent/predikant.
Deze maand sluiten we een periode met gastpredikanten af.
We hebben op de zondagen geen reden tot klagen gehad: preken met boeiende inzichten en een variatie in liturgie. We zijn
er, ook gelet op het kerkbezoek, dankbaar voor en willen de
gastpredikanten bedanken. We bedanken ook Riek voor de invulling, vaak een lastige klus.
Vanaf zondag 19 augustus kunnen we op een vaste predikant rekenen. Proponent, Predikant, Dr. of zoals ze het liefst
wordt aangesproken: Jannica. U wordt, zoals u in de uitnodiging elders in het kerkblad leest in de namiddag ook in de pastorie verwacht, en iets meebrengen, maar dat zijn we als protestanten wel gewend. Gelukkig is het iets wat we lekker vinden.
Voor Jannica wordt het alweer een drukke periode. Ze wil met
ons kennismaken, het pastoraat opnemen en nog zoveel meer.
Daarnaast moet ze zich ook voorbereiden op een examen in
november en een “kerkelijke kaart” van Brugge maken. Ze zal
dan zeker genoeg weten om in onze gemeente en de VPKB België te kunnen functioneren.
Begin volgend jaar, na een goedkeuring van de Synodale Raad
van de VPKB, mogen we haar officieel beroepen (we moeten
dan nog één keer echt stemmen!) en volgt er een intrededienst.
Het lijkt een lange weg, maar praktisch gezien zal ze vanaf nu
onze predikant zijn en het gemeentewerk beginnen.
Beroepingscommissie
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UITNODIGING POTLUCK RECEPTIE OP 19 AUGUSTUS
Vanaf 1 augustus begint het proponentschap van Jannica in
onze gemeente. Inmiddels is zij ook al
verhuisd naar de pastorie.
Als welkom, willen
Jannica en haar man u
van harte uitnodigen
voor een gezellige
Potluck receptie op
zondag 19 augustus.
Deze receptie is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
Na de morgendienst waarin Jannica zal voorgaan, zal de receptie om
15.00 uur doorgaan in de pastorie aan de Blauwvoetstraat 32 – 8310
Assebroek. De receptie zal duren tot ongeveer 18.00 uur.
Misschien vraagt u zich af, wat u zich precies voor moet stellen bij een
potluck receptie? Een ‘potluck’ is een Amerikaans woord voor een
feestje waarbij de gasten allemaal iets meebrengen. Het leuke van een
potluck feestje is dat iedereen er van te voren bij betrokken is door zelf
iets te maken. Potluck feestjes hebben daardoor vaak een leuke en ongedwongen sfeer.
Jannica en Marco zullen zorgen voor genoeg te drinken; er zal fris, wijn en
prosecco of cava zijn. Aan iedereen die wil komen, wordt gevraagd om een
klein hapje of tapasgerecht mee te nemen. U kunt hierbij kiezen uit onderstaande lijst, of zelf met een vergelijkbaar alternatief komen. Zo creeren we
samen een gezellige receptie met een hapje en een drankje en doet iedereen
wat.
Als u mee wilt doen, gelieve dan contact op te nemen met Jannica zodat
niet iedereen hetzelfde gerecht meebrengt:
j.a.deprenter@gmail.com.
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➢ Salades: pastasalade, ceasarsalade, bietensalade met geitenkaas,

Griekse koolsalade etc.
➢ Fruitsalade.
➢ Kaasplankje, of plankje met verschillende soorten droge worst en

stokbrood.
➢ Gehaktballetjes, vleesspiesjes, kippenvleugels of pootjes.
➢ Ansjovisrolletjes met olijven.
➢ Wrap met roomkaas en zalm.
➢ Serranoham-pakketjes met meloen.
➢ Nacho’s met guacamoledip.
➢ Bruchette met tomaat en mozzarella.

Of een ander superlekker recept naar eigen
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VAN DE BESTUURSRAAD
KERKELIJKE BIJDRAGE
Nieuwe leden uit Nederland vroegen mij of er bij ons ook kerkelijke bijdrage
betaald wordt.
Mijn antwoord was dat wij dit niet doen maar dat er wel verwacht wordt
van de leden dat ze bijdragen voor de financiën van de kerk via de collecte
voor de kerk tijdens de eredienst.
Deze collecte wordt in de begroting omschreven als “eigen bijdrage van de
leden “.
De penningmeester voorziet elk jaar een bedrag in die rubriek van de begroting. Het bedrag van de ingekomen gelden via de collecte kerk klopte
vroeger meestal met wat begroot was.
De laatste jaren is het bedrag van de kerk collecte echter steeds gedaald en
wordt het begroot bedrag niet meer gehaald. Dit geeft moeilijkheden daar
dit tekort geen ruimte meer laat voor zaken die toch zouden moeten kunnen. Ik denk onder andere aan het maken van een nieuwe mooie folder van
onze kerk, de vorige folders van 20 jaar geleden zijn op. Het coverblad van
de kerkbode moet ook herdrukt worden na de bevestiging van onze nieuwe
dominee. Ook denk ik aan zaken voor de eredienst: een mooie liturgie of
een mooi bloemstuk op de tafel.
Dus, lieve gemeenteleden roep ik jullie op om meer geld voor de collecte
voor de kerk te geven en zo de kerkenraad en onze nieuwe dominee meer
mogelijkheden te geven.
Samen zorgen we voor onze kerk!
Uw secretaris van de bestuursraad.
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VAN DE VZW “DE VRIENDEN …”
Overzicht van de komende activiteiten
Op zaterdag 1 september: Jaarlijkse uitstap. We bezoeken het kunstatelier Grossé en de abdij van Zevenkerken. Prijs per persoon: 47 Euro.
De inschrijvingen en betalingen moeten gebeuren vóór 20 augustus.
Samenkomst om 10u in de Lieven Bauwensstraat 17 te Sint-Andries
(zie uitgebreid infoblad)
Op zaterdag 8 en zondag 9 september: OpenMonumentenDagen, telkens van 13u tot 17u
Gevraagd voor zaterdag 8 september: 2 vrijwilligers om een oogje in
het zeil te houden. Zich melden bij Dany Constant
Op zaterdag 15 september: Spullenverkoop tijdens de braderie in de
Philipstockstraat, ten bate van de MUG-Heli (van 9u tot 17u)
Gevraagd op vrijdag 14 september: 4 vrijwilligers om planken en
schragen uit de crypte te halen en om de spullen naar beneden te brengen
Gevraagd voor de verkoop op zaterdag 15 september: 2 vrijwilligers
Zich melden bij Dany Constant
Op zaterdag 13 oktober: BBQ in ’t Keerske. We starten om 18u30.
Prijs per persoon: 18 Euro voor vzw-leden (20 Euro voor niet-leden).
Inschrijven kan tussen 26/8 en uiterlijk 30/9. Uitgebreide informatie
ontvangt u eind augustus
Op vrijdag 8 november: Benefietconcert in ’t Keerske met Dimos de
Beun (meer info volgt)
Begin december: Overhandiging van de cheque aan een vertegenwoordiger van de MUG-Heli. Exacte datum is nog niet bekend
Dany Constant
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BRAM: KLEINZOON VAN Ds. en Mevr. VAN DER SAR
Ds. Van der Sar stuurde op 15 juli 2018 een mail met 2 foto’s en
de tekst:
“Dankbaar
en trots hebben een
kersverse
opa en oma
deze morgen
hun kleinzoon Bram
verwelkomd.”

KOOR

Info en tickets: Mevr. Katrien Evans: tel.050 / 677259
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GEUZENFEEST
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EREDIENSTEN
ZONDAG 5 AUGUSTUS; HEILIG AVONDMAAL
Predikant

Ds. G. Schouten
Emeritus predikant (Berchem), oud-predikant Brugge

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Mevr. M. Lammens
Zending
Fam. A. Deceuninck
ZONDAG 12 AUGUSTUS

Predikant

Dhr. H. Fresen
Ziekenhuispastor in Antwerpen

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. José Tant
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Kerk
Mevr. H. Coudijser & M. Lammens
ZONDAG 19 AUGUSTUS

Predikant

Dr. J. de Prenter
Proponent VPKB in Brugge

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. José Tant
Mevr. C. Bauwens
Oikocredit
Fam. W. ten Kate
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ZONDAG 26 AUGUSTUS
Predikant

Dr. J. de Prenter
proponent VPKB in Brugge

Ouderling
DiakeN
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. Anja van Holst
Mevr. M. Lammens
Kerk
Dhr. A. Eversen & Mevr. Moghadam

ZONDAG 2 SEPTEMBER; HEILIG AVONDMAAL
Predikant

Dr. J. de Prenter
Proponent VPKB in Brugge

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. Piet Vandenkerkhove
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Zending
Fam. P. Luteijn
ZONDAG 9 SEPTEMBER

Predikant

Mevr. E. Maassen
Protestantse theologe uit Gent.

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Collecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. Dimos de Beun
Mevr. C. Bauwens
Ark Gemeenschap
Fam. J. Klifman

Koffiedienst loopt als volgt door: 16 september Mevr. J. LagauwWage. 23 september Fam. W. Buijs. 30 september Fam. J. van Groenigen. 7 oktober Fam A. Deceuninck. 14 oktober Mevr. H. Coudijser
& M. Lammens. 21 oktober Fam. W. ten Kate. 28 oktober Dhr. A.
Eversen&Mevr. Moghadam. 4 november Fam. P. Luteijn.
Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten en
een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.
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FEEST
11 JULI Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Dinsdagavond 10 juli was Mirjam Lammens,
namens onze kerk, op uitnodiging van het
College van Burgemeester en Schepenen van
de stad Brugge en het 11 Juli-komitee aanwezig op de bloemenhulde op de Markt in
Brugge.

21 JULI Nationale feestdag
Op uitnodiging van de Gouverneur van West
Vlaanderen was Adriën Deceuninck, namens
onze kerk, op 21 juli om 11u aanwezig in de
kathedraal voor het Te Deum voor de koning.
Het was een plechtige mooie gebeurtenis.
Hierbij een foto van de vertegenwoordigers
van verschillende kerken: Orthodox, Anglicaans, Protestants
en Evangelisch bij de Bisschop.
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KERKENRAAD
Predikant
Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant.
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

Bankrekeningen
Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
Diaconie
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge
VZW Vrienden
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge

