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Inleidend woord
Deze kerkbode staat helemaal in het teken van het lijden van
Jezus. In de overdenking wordt u meegenomen naar de zeven
kruiswoorden van Jezus. Bij elk kruiswoord worden achtergronden en bijpassende gedichten gegeven. Het is een bloemlezing
van lijdensteksten die uitnodigen tot bezinning, maar ook aanzetten tot handelen. U leest het gemeentenieuws uit Brugge,
maar ook uit Oostende en Knokke. De diaconie informeert u over
haar goede doelen, en er is nieuws van Ecokerk. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier.
Ds. Jannica de Prenter
Jullie die hier voorbijgaan,
raakt het jullie niet?
Is er leed als het leed
dat mij wordt aangedaan?
Klaagliederen 1:12a
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Overdenking: de zeven kruiswoorden van Jezus
In de verschillende evangeliën zijn zeven uitspraken van Jezus
bewaard gebleven: zeven zinnen die Jezus uitspreekt op het
kruis. Het zijn zeven aangrijpende en geladen uitroepen. Het zijn
niet alleen de woorden van de lijdende mens, maar ook van Gods
geliefde Zoon. Zeven is het getal van volheid en volmaaktheid.
Zoals God in zeven dagen de wereld schept en haar tot voltooiing
brengt, zo komt Jezus’ leven tot voltooiing op het kruis, waar hij
deze zeven woorden uitspreekt. De kruiswoorden woorden ook
wel beschouwd als de meest heilige woorden die Jezus gesproken heeft omdat hij ze uitspreekt op het kruis, in het aanschijn
van de dood. Het zijn zeven woorden om bij te bezinnen. Wat
zeggen ze ons vandaag? En hoe kunnen deze woorden ons vandaag bemoedigen en inspireren?
Vader, vergeef hun
Het eerste kruiswoord van Jezus is gericht tot de Vader: “Vader,
vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lc 23:34). Jezus
bidt voor zijn beulen: voor de soldaten die hem geslagen, bespot
en vernederd hebben, en onder zijn voeten aan het dobbelen zijn
om zijn kleding. In hun daad klinkt Psalm 22 mee:
Zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.
Psalm 22:17b-19

Jezus weet dat deze soldaten slechts pionnen zijn in een gruwelijk politiek machtsspel. Ondanks zijn vreselijke pijn, kan Jezus
voorbij hun handelen kijken. Het laat zien hoe barmhartig Jezus
is. Zelfs op het kruis blijft hij nog betrokken op de mensen om
hem heen. Hij bidt voor hen die niet konden of wilden horen,
voor mensen doof en blind en afgesloten. Dat past ook helemaal
bij Jezus. Hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar
om zondaars tot bekering te bewegen (Lc 5:32). Het Griekse
werkwoord aphiémi betekent naast ‘vergeven’ ook ‘loslaten’ of
‘wegzenden’. Vergeven is loslaten wat je gekwetst heeft, zodat er
nieuwe ruimte ontstaat. Zo barmhartig is Jezus: dat hij op het
kruis vergeven kan, en zijn daders ademruimte wil geven.
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Schep nieuwe vrijheid in mij,
bevrijd mij van wie mij
zo diep kwetste.
Bevrijd mij van wie mij
bedreigde.
Geef mij ruimte om niet
in de ban te blijven
van wie mij zo ontwrichtte.
Bijna ging ik ten gronde.
Dat ik hem los kan laten,
nieuwe ruimte kan vieren.
Marinus van den Berg
Uit: Open Deur 81 (4): 5.

Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn
Het tweede kruiswoord beweegt weg van de Vader en is gericht
tot één van de misdadigers die met Jezus gekruisigd worden: “Ik
verzeker je: nog vandaag zul met mij in het paradijs zijn” (Lc
23:43). Op Golgotha, de plaats buiten Jeruzalem die schedelplaats genoemd wordt, wordt Jezus samen met twee misdadigers
gekruisigd. Aan weerszijden van Gods rechtvaardige dienaar
hangen twee zondaars aan het hout. Eén van de twee spot met
Jezus, alsof Jezus nog niet genoeg hoon te verdragen heeft: “Jij
bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij” (Lc 23:39). Hij
noemt Jezus ‘de Christus’. Maar Jezus is geen triomferende koning, maar een Messias die één wordt met lijdende en vernederde
mensen, die doorstoken en doorboord wordt vanwege de opstandigheid en de zonden van de wereld.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
Jesaja 53:4-5

De andere misdadiger is vol besef van zijn eigen schuld: “Wij
hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden”
(Lc 23:41). Tot deze mens, die nog tot goedheid in staat is en zijn
schuld belijdt, richt Jezus zich. Jezus brengt het eerste kruis‒
woord in praktijk: Jezus ziet de mens en niet zijn daden. Hij
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vergeeft hem en met een plechtig ‘voorwaar, ik zeg u’, zegt hij
hem de bevrijding van alle schuld aan. Vooral het woordje ‘in’ is
hier van wezenlijk belang: het duidt op de doorgang naar de Vader. Het staat al bijna te gebeuren. Vandaag nog zal deze mens
met Jezus zijn intrede nemen in het paradijs. Wie schuld belijdt
kan niet van Jezus gescheiden worden, zelfs niet door de dood.

Jezus, herinner mij
als u weerkeert
in uw koninkrijk.
Jezus, herinner mij,
als u weerkeert
in uw koninkrijk.
Taizé – Jacques Berthier
Naar Lc 23:42

Zie uw zoon, zie uw moeder
Het derde kruiswoord komen we tegen in het Johannesevangelie
en is gericht tot de mensen die met Jezus meegingen, waar anderen hem verlieten, de mensen die niet wegkeken van zijn pijn.
Onder het kruis staan de geliefde leerling, en drie vrouwen: Maria, de moeder van Jezus, haar zus, de vrouw van Klopas en Maria van Magdala. Al snel laat Johannes onze blik vallen op Maria
en Jezus, nu Jezus’ laatste uur aangebroken is. Nog één keer
kruisen hun blikken elkaar, nog één keer zien ze elkaar van aangezicht tot aangezicht. Nu worden de profetische woorden van
Simeon werkelijkheid:
Hij zal een teken zijn dat betwist wordt,
en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden.
Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.
Lucas 2:34b-35.

Als een zwaard dat haar hart klieft, zo snijdend en scherp is de
pijn in haar binnenste. Ik vraag me altijd af of Maria niet geroepen en geschreeuwd heeft, om haar zoon die zo genadeloos en
bruut voor haar ogen de dood wordt ingejaagd. Of zwijgen ze,
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omdat alle woorden tekortschieten?
Johannes schrijft er in ieder geval
niets over. In dat uur wordt Maria
voor altijd één met de vrouwen van
vermoorde kinderen, al die zonen en
dochters die geslachtofferd werden,
onschuldig de dood ingejaagd. Maar
zelfs in het uur van zijn dood, blijft
Jezus gericht op zijn moeder. Tot Maria zegt hij: “Zie, uw zoon” en tot de
geliefde leerling: “Zie, uw moeder”
Kris Gelaude, uit: Kruisweg
(Joh 19:26-27). Verbondenheid is een
van de liefde (2014): 26.
belangrijk thema in het Johannesevangelie. Steeds heeft Jezus zijn leerlingen opgeroepen om door
hem verbonden te blijven met elkaar en met de Vader. “Blijf in
mij, dan blijf ik in jullie” (Joh 15:4). Ook in het uur van zijn dood
verbindt Jezus mensen met elkaar. Maria en de geliefde leerling
worden moeder en zoon. De verbondenheid in Jezus overstijgt
bloedbanden. In hem blijven betekent zoon en dochter worden,
zuster en broeder, in een dienende houding van zorg en betrokkenheid op elkaar.
Zij staat voor hem.
Een moeder voor haar kind.
Verzonken in elkaars zwijgen
en in de afgrond van de pijn.
Want ieder woord
werd reeds gesmoord.
Ze lezen enkel nog het
spreken van elkaars zielen.
Verwond in wat het liefste is,
geen leed kunnen verzachten,
het onrecht moeten aanzien.
Liefde alleen vermag het
om de bitterheid hiervan
te dragen.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij?
De kruiswoorden worden vanaf nu steeds indringender en aangrijpender. Ze bewegen zich weg van de mensen om Jezus heen,
en keren vanaf nu naar binnen toe. Marcus, Mattheüs en Lucas
vertellen dat op het zesde uur – om twaalf uur ’s middags, wanneer de zon op haar hoogste punt is – de duisternis valt over het
hele land. Drie uur lang blijft het donker. Op het negende uur,
om drie uur ’s middags, schreeuwt Jezus en brandt die ene vraag
op zijn lippen: Eli, Eli, lema sabachtani? “Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten” (Matt 27:46). Het is een citaat uit
Psalm 22:2. Jezus woorden vatten de diepste schreeuw van mensen samen. Het is een schreeuw in de diepte, een schreeuw om
hulp en om genade. Er is niemand die antwoordt, zelfs God niet.
Daar op Golgotha, heeft de duisternis het laatste woord. Helemaal alleen, door God en mens verlaten, gaat Jezus de dood in.
En zo wordt Jezus het gelaat van mensen die geïsoleerd en eenzaam sterven. En toch… wie doorleest in Psalm 22, merkt dat
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dit donkere lied vanaf vers 22 omslaat
van toon. “U geeft mij antwoord”. Een
bitter klaaglied wordt een loflied, in
het geloof en het vertrouwen dat God
de zwakke niet veracht, dat hij zijn
blik niet afwendt en hoort naar zijn
hulpgeroep (Ps 22:25). Jezus was een
rabbi. Hij kende de Schriften. Wanneer alle woorden tekortschieten, bidt
Jezus tot de Vader met Psalm 22, en
legt hij zijn grootste angsten en diepste eenzaamheid in een laatste
schreeuw neer bij de Vader.

Ik krijt des daags mijn God,
des nachts tot voor uw
aangezicht. Uw brandingen
hebt Gij ontboden. Gij hebt mijn
bekenden mij ontnomen, tot
een afschuwelijk ding mij gemaakt,
mij tot vergetelheid gedoemd.
Naaste en vriend ver van mij
verwijderd, die ik kende zijn
duister voor mij.
Gij die geschreven staat
‘Ik zal er zijn’.
Naar Psalm 88.
Uit: Huub Oosterhuis, Stilte
zingen (2018): 529.

Ik heb dorst
Terug naar Johannes, waar we een al even indringend kruis‒
woord tegenkomen: “Ik heb dorst” (Joh 19:28). Jezus hangt al
uren aan het kruis. Er is nog maar één gedachte, één verlangen:
het lessen van dorst. Tot de Samaritaanse vrouw had Jezus gezegd: “Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst
krijgen” (Joh 4:14). En nu zegt Jezus dat hij dorst heeft. Dorst is
één van de ergste kwellingen. Erger dan honger en erger dan
pijn. In de laatste fase drinken stervenden niet meer, maar we
zullen tot op de allerlaatste zucht hun lippen bevochtigen, als
een gebaar van zorg, als een daad van liefde. Tegelijk moet ik bij
deze woorden van Jezus denken aan Psalm 42.
Zoals een hinde smacht naar stromend water
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Mij ziel dorst naar God, naar de levende God.
Psalm 42:2-3a

In die laatste ogenblikken, moet Jezus ook verlangd hebben naar
God, zoals een dorstend hert dat schreeuwt om water… dorstend
naar de Vader, nu zijn weg tot voltooiing komt. Eén van de soldaten luistert naar deze stervende mens. Hij doopt een hysopstengel met een spons in een vat met water en azijn en brengt
deze naar Jezus’ mond. De hysopstengel is een subtiele verwijzing naar de Exodus, naar de nacht van het Pascha waarin bundeltjes met hysop gebruikt werden om de deurposten met het
bloed van een lam te besprenkelen (Ex 12:22). Zo verschijnt
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Jezus hier als het paaslam dat de zonden van de wereld wegneemt (Joh 1:29). Jezus buigt zijn hoofd. Als een schaap dat
naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, sterft hij (Jes 53:7).
Peilloze diepten dreigen mij,
mijn handen tasten radeloos rond.
Ach, vergeefs, God, help!
Mijn ogen branden,
mijn keel is rauw, mijn mond
laat geen geluid meer vrij…
Scheurende krampen trekken
mij naar de grond…
Naar Psalm 69
Uit: Open Deur 81 (4): 13.

Het is volbracht
Nu klinkt het zesde kruiswoord: “Het is volbracht” (Joh 19:30).
Alles heeft hij doorstaan, hij is gehoorzaam geweest tot het einde
toe, is niet bezweken. In zijn grootste angsten heeft hij gebeden
tot de Vader: “Vader als het mogelijk is, laat deze beker dan aan
mij voorbijgaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil,
maar zoals u het wilt” (Matt 26:39). En zo heeft hij ook zijn leerlingen leren bidden: “Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede”
(Matt 6:10). Jezus is gehoorzaam geweest tot in de dood.
Hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.
En als mens verschenen,
heeft hij zich vernederd
en werd gehoorzaam tot in de dood,
de dood van het kruis.
Filippenzen 2:6-8

‘Het is volbracht’: nu komt alles tot haar voltooiing. Niet alleen
zijn deze woorden de laatste zucht van een moegestreden mensenkind. Het zijn ook de laatste woorden van de Messias, de
Mensenzoon. Op het kruis vindt niet alleen het sterven plaats,
maar ook Jezus’ verheerlijking. De Mensenzoon wordt omhoog
getild, gaat op naar de Vader. Dat alles volbracht is en hij heel
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Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord, van Hem die leeft.
Lied 601 – Nieuw Liedboek

de weg gegaan is, komt al tot
uitdrukking in Joh 17, in het
Hoogpriesterlijk gebed: “Vader,
het uur is gekomen, verheerlijk
uw Zoon […] Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk
volbracht dat u mij gegeven
hebt om te doen” (Joh 17:1,4).

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest
Het laatste kruiswoord eindigt zoals de kruiswoorden begonnen
zijn, en is weer gericht tot de Vader. We zijn weer terug bij Lucas.
Een laatste schreeuw vult de hemel: “Vader, in uw handen leg ik
mijn geest” (Lc 23:46). Jezus blaast zijn laatste adem uit. De levensadem door God gegeven aan het begin van het leven, keert
weer naar God terug. In de woorden van Jezus klinkt overgave
door, maar ook verzet. In het diepste donker, wanneer alle strijd
gestreden is en alles volbracht is, legt hij zijn leven neer bij God.
Totale overgave, geborgenheid… “in uw handen leg ik mijn
geest”. Maar Jezus’ woorden getuigen ook van verzet. De woorden van Jezus komen uit Psalm 31:6, een lang en hartstochtelijk
gebed om bevrijding uit de greep van vijanden. Met een luide
schreeuw, roept Jezus deze woorden uit. Alsof hij wil zeggen: niet
in jullie handen, maar in de handen van de Vader leg ik mij neer.
Een laatste verzet tegen de handen die hem van het leven beroven. Zij hebben geen macht over hem. Zijn leven ligt in Gods
hand.
Deze woorden uit Psalm 31 klinken nog steeds in het avondgebed in kloosters. Als besluit, zo vlak voor het slapen gaan, worden ze met overgave gezongen door zusters en monniken: “in uw
handen leg ik mijn geest”. Daarna wordt het stil, tot de volgende
morgen. Even verderop staat er in Psalm 31:
In uw handen liggen mijn lot en mijn leven.
Psalm 31:16

Het zijn woorden om je aan toe te vertrouwen, woorden van overgave. Je lichaam te ruste leggen bij God. Niet de dood heeft het
laatste woord, maar de Allerhoogste, die ons leven behoedt. In
zijn hand zijn we veilig en geborgen. Alles is volbracht. Jezus
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heeft zich overgeven in de handen van de Vader. Eindelijk thuisgekomen bij hem. In zijn hand is rust en vrede.
In uw handen
leg ik mijn hart.
Onrustig is mijn hart,
totdat het rust in U.
In uw nacht, leg ik
mijn lichaam neer.

Afbeeldingen > unsplash en pixabay

Uit: Huub Oosterhuis
Stilte zingen (2018):
530.

Kruiswoorden: woorden om van te leven
Wanneer we de kruiswoorden aandachtig doorlezen, komen we
zeven wijsheden op het spoor. Uiteindelijk zijn de kruiswoorden
ook woorden om van te leven. Woorden die ons aansporen om
in de voetsporen van Jezus te gaan.
Het eerste kruiswoord: vergeef je naaste, laat los wat je pijn deed.
Het tweede kruiswoord: toon berouw en leg bij Jezus neer wat je verkeerd deed.
Het derde kruiswoord: blijf verbonden met elkaar en met de Vader.
Het vierde kruiswoord: blijf bidden en als je geen woorden vindt, bidt
dan met de Psalmen.
Het vijfde kruiswoord: geef dorstigen te drinken en voedt de hongerigen. Zegt Jezus niet: “Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken” (Matt
25:35).
Het zesde kruiswoord: blijf trouw aan God en doe zijn wil.
Het zevende kruiswoord: vertrouw je leven toe aan God.

Ik wens u een inspirerende veertigdagentijd toe, en een gezegend
Pasen. Mogen wij blijven in zijn liefde (Joh 15:9).
Ds. Jannica de Prenter
De afbeeldingen in deze overdenking komen van Pixabay en Unsplash.

De Brugse Kerkbode,

MAART 2021, bladzijde 9

40-dagentijd: tijd van inkeer en omkeer
“Het is absoluut noodzakelijk dat we het oude paradigma van de
wil tot macht en overheersing over alles ‒ “de gesloten vuist” opgeven in ruil voor een paradigma van zorg voor alles ‒ “de uitgestrekte hand” – (Leonardo Boff).
Volgens Leonardo Boff, de bekende Braziliaanse bevrijdingstheoloog, heeft de coronapandemie de grenzen van ons pact met de
aarde duidelijk gemaakt. De mythe doorprikt
dat wij God op aarde zijn en naar eigen goeddunken over de aarde kunnen beschikken.
Francis Bacon zei ooit dat wij de natuur moeten martelen tot ze alle geheimen prijsgeeft. Die visie hebben wij
tot het uiterste doorgedreven en zo hebben wij een aanslag gepleegd op de duurzaamheid en op de planeet en het leven.

“Van de HEER is de aarde en alles wat daar
leeft” (Psalm 24:1).
Dat is de eco- spiritualeit van ons als christenen: de zorg voor de
aarde als “ons gemeenschappelijke huis”. De aarde geeft ons alles en in ruil daarvoor moeten wij voor haar zorgen. Door het
ondergraven van onze zorg voor de schepping brengen wij het
leven zelf in het gedrang.
Van de Norbertijn Luc Vankrunkelsven, lid van Ecokerk, verschenen vorig jaar twee boeken over Brazilië, waarin hij niet zomaar vertelt over een exotisch land, maar ingaat op wat Europeanen te maken hebben met de vernietiging van ecosystemen zoals de Amazone en de Cerrado. De enorme agro-business die
daar zorgt voor het vernietigen van de ongerepte natuur en het
kappen van bossen... Om landbouwgrond vrij te maken voor de
verbouw van soja en maïs. Voedsel voor het vee. Vee dat geëxporteerd wordt naar Europa, waarvan het vlees door Europeanen te veelvuldig gegeten wordt.
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“De coronacrisis is “klein zeer” vergeleken bij de klimaatcrisis”.
Zo’n uitspraak schudt je wakker. Wat staat ons te wachten?
We kunnen allemaal lezen dat de opwarming van de aarde zal
oplopen tot 3°C, terwijl dat niet meer mag zijn dan 1½ C° in
2030. Dat is al over tien jaar! Hoe oud zijn dan onze kinderen en
onze kleinkinderen? Wat gaan zij meemaken? Welke aarde laten
we achter voor hen?
De jeugd blijft de klimaatcrisis voelen. Een onderzoek van de V.N.
laat zien dat de jongeren in de meest vervuilende landen (Duitsland, Canada o.a.) er het sterkste van overtuigd zijn dat de klimaatverandering een wereldwijde noodsituatie is. Zelfs in Covid
tijden blijft er onder hen grote onrust bestaan over het klimaat.
Wereldwijd ziet 69% van de minderjarigen klimaatverandering
als een internationale noodsituatie. Bij mensen boven de zestig
denkt 58% daar zo over. De meeste jongeren vinden dat de regeringen krachtiger en sneller moeten optreden tegen de klimaatcrisis: maatregelen voor het behoud van bossen, voor behoud
van biodiversiteit, voor het gebruik van groene energie. Van alle
voorgestelde maatregelen is een vegetarisch dieet het minst populair. Dus tijd voor bezinning op ons voedsel! Minder vlees eten
bijvoorbeeld! Minstens twee keer per week een vegetarische
maaltijd. En denk ook hierover na: teveel voedsel wordt verspild.
Ons eten is te goedkoop: de natuur wordt te zwaar belast, in de
kostprijs van voedsel worden geen milieukosten meegerekend en
boeren verdienen te weinig. Genoeg om over na te denken in deze
veertigdagen tijd: tijd van inkeer en omkeer! Op de website van
de VPKB is een “Checklist” beschikbaar, om individueel of als
kerk stappen te zetten. Zie ook de website van Ecokerk. Een
motto voor een bezinning in deze veertigdagentijd zou kunnen zijn: Denk globaal! Handel lokaal!
VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving
Meer informatie: website: https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/ en Ecokerk: www.ecokerk.be
Info en contact: Greet Heslinga (greetheslinga@skynet.be)
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Gemeentenieuws Brugge
Op weg met Numeri
U hebt het al gemerkt: in de veertigdagentijd en Pasen is er een
reeks online diensten over Numeri en Johannes. De woestijnverhalen zijn juist vandaag herkenbaar, want ze gaan over een
lange onoverzichtelijke reis: over falen, opstand, gemopper en
weer verder gaan. Bij de eerste online viering in deze reeks werd
deze kijktafel gemaakt.
Woestijntocht: geen gebaand pad,
geen gemakkelijke weg.
Een weg bezaaid met stenen,
met moeiten en ongemakken.
Nog nauwelijks bevrijd gaan ze op weg.
Nog bijna slaven en vreemden voor elkaar.
Aan stenen zullen ze zich stoten,
struikelen, verzanden.
Geen grote hinkstapsprongen.
Een tocht van vallen en opstaan,
van elkaar weer vinden
en verder trekken.
Soms wordt de woestijn heel even een oase.
Dan vinden ze rust, herwinnen ze kracht.
Vrijheid ontkiemt in hen, gelooft gloeit aan
en dooft weer uit en
zal opnieuw in hen ontvlammen.
Een spoor van licht wijst hen de weg.
Op wolken drijft de Enige hen
naar het land van belofte:
een land waar licht en vrede is,
een stad gegrond op recht.
Een plaats om thuis te zijn.

Lectio Divina
Ook de Lectio Divina gaat weer door. Lectio Divina is een oude
leesmethode die bestaat uit ‘lezen’, ‘overdenken’, ‘bidden’ en ‘eigen maken’. Voor de 40-dagentijd is er een reeks over Jezus: zes
Lectio Divina’s over zijn lijdensweg met steeds een tekst uit het
Johannesevangelie. De Lectio Divina’s komen steeds online op
donderdag. In de zondagse gemeentemail ontvangt u de links.
Gemeentebabbel
Elke zondag om 11.00 uur kunt u meedoen aan de zondagse
gemeentebabbel: een mogelijkheid om elkaar digitaal te ontmoeten. U krijgt de link om in te loggen in uw mail op zondag.
De Brugse Kerkbode,
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ONDER VOORBEHOUD!!!
Erfgoeddag
Op zondag 25 april is het erfgoeddag. In samenwerking met de
stad en het ‘Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge’ (ILN) zijn
er plannen om een panelgesprek te organiseren met de verschillende voorgangers en vertegenwoordigers van de diverse levensbeschouwingen in Brugge over rituelen rond afscheid. Dit naar
aanleiding van de brochure Tijd voor afscheid. Of dit panelgesprek ook door kan gaan hangt af van de gehoopte versoepelingen in april. De brochure Tijd voor afscheid is te downloaden via:
https://www.brugge.be/tijdvoorafscheid
Bijbelevent en Bijbelleerhuis over de Schepping
Op zaterdag 8 mei staat het uitgestelde Bijbelevent in Zevenkerken op het programma: een mooi programma rond het thema
schepping. Voor iedereen is er wat wils: lezingen, kunst, muziek,
workshops, een wandeling… Het programma is reeds uitgedund
zodat er meer ruimte is op het terrein. Omdat het moeilijk vooruitplannen is, bekijkt de organisatie eind april of deze activiteit
door kan gaan, of nog verder aangepast moet worden. Hetzelfde
geldt voor het gekoppelde Bijbelleerhuis Schepping, klimaat en
profetische kritiek. Van zowel het Bijbelevent als het Bijbelleerhuis vindt u in deze kerkbode een overzicht van het programma.
We hopen op het beste!

Ds. Jannica de Prenter
Ds. Jannica de Prenter
De Brugse Kerkbode,
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Pastorale brief
Lieve gemeenteleden en vrienden van VPKB Brugge,
Op 12 maart 2020 besloten we als kerkenraad om de deuren van ’t
Keerske te sluiten voor onze erediensten. Het was toen vlak voor de eerste
lockdown. We konden toen niet vermoeden hoe lang deze crisis zou duren.
Inmiddels zijn we een jaar verder. De woestijntijd die ingeluid werd met
de veertigdagentijd, werd een woestijnjaar.
Niets is meer normaal: de onzekerheid, leven zonder houvast en steeds
wisselende omstandigheden. Geen handen schudden, liefde op afstand.
We worden aangesproken op onze goede wil: om vol te houden, om solidair
te blijven en de coronaregels in acht te houden. Ploeterend, met vallen en
opstaan, vaak ook mopperend en morrend gaan we voort, zoekend naar
steun en verbinding bij elkaar. We worden soms overvallen door heimwee
en verlangen naar de tijd voor corona. We missen allemaal de diensten in
’t Keerske.
Ik moet vaak denken aan de woestijntocht van de Israëlieten: 40 jaar
zwerven ze door de woestijn. Het is een barre en moeizame tocht, zonder
dat er een einde in zicht is. Toch is die woestijntijd geen verloren tijd.
Jezus wordt zelf door Gods Geest naar de woestijn gedreven. In de woestijn kreeg God Israël lief. In de woestijn wordt het geloof beproefd om er
sterker uit te komen.
Niemand van ons weet hoe lang het nog zal duren. Maar we verwachten
wel dat de strenge regels die nu nog gelden, wellicht nog tot Pasen zullen
duren of nog langer. Ondertussen doen we de warme oproep om verbonden te blijven: stuur mailtjes of bel elkaar. Wees welkom in de digitale
gemeentebabbel; blijf verbonden in gebed via de online diensten of zoek
verstilling in de Lectio Divina die u wordt aangeboden. We maken er het
beste van. En zodra het weer kan, en er meer mogelijkheden zijn, zullen
we weer plannen maken om echt samen te komen.
We hopen en bidden dat de wereld in het voorjaar van 2021 weer langzaam open mag gaan. Een woestijntijd duurt niet eeuwig. Er komt een
moment dat de woestijn zal bloeien als een roos, dat ze zingt en juicht en
jubelt.
Houd moed lieve gemeente en blijf vooral verbonden in Hem: Jezus Messias, onze Heer en herder.
Warme groet,
namens de kerkenraad.
Ds. Jannica de Prenter.
De Brugse Kerkbode,
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Onze goede doelen
Vorig jaar heeft diaconie, uiteindelijk een totaal bedrag van
€5000,= aan goede doelen over kunnen maken. Uw steun kwam
voor het grootste deel uit giften via bankoverschrijvingen. Ook
dit jaar hopen we, ondanks het gemis aan collecten, op een dergelijk bedrag uit te komen. We zien het als een wezenlijk deel van
ons kerkzijn.
Maandelijks zetten we één of meer doelen kort in de kijker:
SDV staat tegenwoordig voor Samen DiVers.
Het is de vroegere Sociale Dienst voor Vreemdelingen en werd gestart door de protestantse
sociale dienst van Antwerpen en Brussel. De
VPKB Brugge heeft een aantal leden in de raad
van bestuur en in de financiële leiding. De VPKB Oostende helpt
mee met praktische hulp en opleiding, het doel van SDV. De organisatie heeft het moeilijk omdat de subsidies beperkt werden.
Ik Help een Kind is een studiefonds voor middelbare schoolkinderen in Rwanda, georganiseerd in samenwerking
met de Presbyteriaanse kerk (EPR) ter plekke. De
steun gaat naar kinderen, vaak meisjes, uit arme
gezinnen die de kans niet krijgen om een middelbare schoolopleiding te volgen. Covid-19 heeft het
schoolprogramma voor 2020 verstoord, en nu is er
vooral geld nodig om de mogelijkheden die er wel
zijn, te realiseren.
Voor deze en andere doelen kunt u een overschrijving doen op
de rekening van de diaconie die u in de kerkbode vindt (kaft,
binnenkant, achteraan). U mag uiteraard ook een goed doel vermelden.
Voor “Ik help een Kind”, sinds 2018 een project van Protestantse Solidariteit, kunt u ook rechtstreeks storten op rek. nr.
125-9302045-30 en evt. “fiscaal attest” vermelden.
De Diaconie
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Gemeentenieuws ‘de Hoeksteen’ te Knokke
Uit onze gemeente is niet veel nieuws te melden. We blijven proberen om de gemeente bij elkaar te houden met behulp van moderne communicatiemiddelen. Er is een Facebookpagina waar
ook veel mensen van buiten op afkomen. We hebben een wekelijkse bijbelbespreking via Skype. Maar het blijft behelpen zolang
we niet echt samen kunnen komen. Op zondag 21 februari zijn
we weer samengekomen, en vanaf 28 februari kunnen we weer
in de Anglicaanse kerk terecht die hopelijk dan geheel en al verbouwd is en waar de verwarming goed functioneert.
Door deze omstandigheden doe ik veel werk op internet. En dit
is misschien een tip ook voor mensen buiten onze gemeente.
Elke dag is er om 1 uur ‘s middags een uitzending van Koinonia
Live! Dat is een project van mijn vrouw en mij dat al enkele jaren
bestaat. Sinds december vorig jaar is dat een dagelijks programma geworden onder de titel Koinonia Live! Extra. In de week
van 15 tot en met 20 februari hebben we elke dag een half uur
gesproken over een preek van de kerkvader Augustinus. De uitzending is te zien en te beluisteren via YouTube op mijn kanaal:
https://www.youtube.com/c/RobbertVeen
U moet de hartelijke groeten uit Knokke hebben!
Dominee Robbert Veen
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Gemeentenieuws Oostende
Wereldgebedsdag 5 maart 2021 –
Dit jaar online. Vrouwen uit verschillende kerken in Oostende bereidden samen de viering voor.
Deze staat vrijdagavond 5 maart
online en is toegankelijk vanaf de
website van de Protestantse kerk
in Oostende- zie hieronder. De liturgie van de viering is voorbereid
door vrouwen uit Vanuatu. Een eilandengroep ten oosten van Australië. Het thema van de viering is:
Waarop bouwen wij? De vrouwen
uit Vanuatu laten ons luisteren
naar het woord van Jezus: ‘Bouw
het huis van je leven op vaste
grond. Dan zal het tijdens rampen
in je leven blijven staan’.
Kunst in de kerk – na het verwijderen van de Kerstversieringen
in de kerk kwamen we op het idee om de Hazegraskerk ‘aan te
kleden’ met kunst van kunstenaars uit de kerkgemeenschap, de
wijk en uit de stad. Dit moet nog verder uitgedacht worden, maar
er is nu al kunst te bewonderen van de hand van Wilfried Meulemeester. Hij werkte meerdere jaren in Congo en heeft ervaringen van toentertijd verwerkt in een aantal schilderijen.

Agenda maart 2021
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Elke zondag

Vier
de
zondag!
Iedere zondag zal er iets gedeeld
worden om samen de zondag te
vieren

Vrijdag 5 maart

Viering WereldGebedsDag 2021
online – zie hiervoor

Zondag 7 maart

11:00 uur samenkomst

Zondag 21 maart

11:00 uur samenkomst

Elke maandag, woensdag en vrijdag

14 tot 17 uur Hazegraskerk open
– spring eens binnen

Elke donderdagavond

19:30 uur contactmomentje via
ZOOM – voel je vrij om in te haken

Actuele Info vindt u op de website: www.protestantsekerkoostende.be
WereldGebedsDag 2021:
www.protestantsekerkoostende.be/wereldgebedsdag-2021/

Dhr. Andries Boekhout

Voor de kinderen
Marcus 8: 31-38
Jezus heeft slecht nieuws voor zijn leerlingen en
dat is moeilijk te verteren voor Petrus.
Iedereen heeft het nu een
beetje moeilijk. Misschien
kan je wel iemand blij maken met een paar vriendelijke woorden.
Teken het hartje na en volg
de instructies.
Je kan natuurlijk ook meer
mensen verrassen.
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Online Erediensten
De online diensten zijn beschikbaar vanaf 9.00 uur
en worden bekend gemaakt via mail, website en facebook.

ZONDAG 7 maart
Thema
Lezen
Predikant
Lector

Een zoete bron in de woestijn
Numeri 21:10-20; Psalm 107:31-43
Johannes 4:1-14
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. P. Hellebuck
ZONDAG 14 maart REGIODIENST

Lezen
Predikant
Lector

Johannes 12:20-33
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Ds. R. Veen -predikant de Hoeksteen Knokke
Ds. S. van der Linden -predikant VPKB Horebeke
Dhr. P. Hellebuck
ZONDAG 21 maart

Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online
eredienst uit de regio Brugge-Kust.

ZONDAG 28 maart PALMZONDAG
Thema
Lezen
Predikant
Lector

Een koning voor Israël
Numeri 24:1-7; Johannes 12:1-11
Johannes 12:12-19
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman

DONDERDAG 1 april WITTE DONDERDAG
Thema
Lezen
Predikant
Lector

Was elkaars zonden weg
Numeri 19:1-10; Johannes 13:1-20
Johannes 13:21-30
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. M. Lammens
De Brugse Kerkbode,
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VRIJDAG 2 april GOEDE VRIJDAG
Thema
Lezen
Predikant
Lectors

De zoon moet hoog verheven worden
Numeri 21:4-9; Johannes 3:14-18
Johannes 18‒19
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. P. Hellebuck; Mevr. M. Lammens
Mevr. A. Klifman
ZONDAG 4 april PASEN

Thema
Lezen
Predikant
Lector

Bloemen bloeien uit het graf
Numeri 17:14-26; Hebreeën 9:1-7, 11-12
Johannes 20:1-18
Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. P. Hellebuck
ZONDAG 11 april

Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online
eredienst uit de regio Brugge-Kust.
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KERKENRAAD
Predikant
➢
Ds. Jannica de Prenter,
–  050 35 50 84.
- e-mail: j.a.deprenter@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

Redactieraad van de Brugse Kerkbode
Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen,
Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

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
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