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Een goed begin?
Het afgelopen jaar en zeker de afgelopen weken verschenen er
veel artikelen, uitzendingen op de televisie over de Reformatie.
Met name de naam van Maarten Luther klonk zeer regelmatig.
Over werd er direct een vertaling gemaakt van Reformatie naar
Protestantisme. Misschien is de overstap wat te snel. Ook in de
katholieke kerken vonden er processen plaats die duiden op vernieuwing en hervorming. Nu in 2017, na 500 jaar zien zowel
protestanten en katholieken de betekenis van hetgeen door Luther lijkt aangezet. We moeten echter niet vergeten, dat er in heel
Europa een grote drang naar reformatie was. Het hing als het
ware verandering in de lucht. Wat er 500 jaar geleden gebeurde
was en is nog steeds van groot belang voor het functioneren van
gehele christelijke kerk.
Bij de viering in de Domkerk te Utrecht op ‘Hervormingsdag’
werd ook de naam van Willibrord(us) genoemd. Hij was het die
vanuit Ierland de boodschap van Christus naar Nederland bracht
Aan het hem zijn zowel katholieken als protestanten schatplichtig.
Dit schrijven vond plaats op de vooravond van de feestdag van
Willibrordus, nader aangeduid in ons kerkboek als Apostel der
Nederlanden. In de lezingen voor ‘zijn’ dag lezen we uit Jesaja,
de brief aan de Hebreeën en het evangelie van Mattheus. In die
lezingen is plaats voor feestvieren (jubelen) om de bevrijdende
woorden van Godswege. Tegelijkertijd benadrukt de schrijver
van de brief aan de Hebreeën dat we niet op ons eigen plekje
moeten blijven leunen. We hebben geen blijvende stad. Ook buiten de stadspoorten moeten we op zoek gaan naar de toekomst.
Niet op de lauweren gaan rusten maar onze talenten ten dienste
stellen van de gemeenschap. In het evangelie voor het feest van
Willibrord staat dat degene die zijn talenten gebruikt het aantal
zal verdubbelen. Een aanmoediging dus.
Al vele jaren staat er van Willibrord een beeld aan de linkerzijde
van het altaar. In zijn hand draagt hij een afbeelding van de
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Domkerk.. Ik hoop dat zijn beeltenis ons er aan helpt herinneren
om actief te zijn in de kerk…..en daarbuiten.
Pastoor Joop

Advent Carol Service.
Alweer voor de derde keer vieren we op de vooravond van de
eerste Zondag van de Advent weer een zangdienst. Een projectkoor onder leiding van mevr. Hannie Wagter is drukdoende om
een mooie keuze aan adventsliederen in te studeren. De liederen
worden afgewisseld met korte schriftlezingen door mensen uit
verschillende kerken. We hopen ook mensen te verwelkomen uit
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andere kerken. Voorgangers deze avond zijn ds. Jantina de Ruiter en pastoor Joop Albers.
Vlak voor dat de dienst begint laten organist en koor zich al van
hun beste kant zien.
Komt allen en neem een vriend, vriendin, buurman, buurvrouw
mee.

Vieringen met de Kerstdagen.
Op zondag 24 december vieren we de 4de Zondag van de Advent. ’s Avonds is er geen dienst in onze kerk.
Wel hopen wij elkaar te zien op Kerstmorgen om 10 uur.
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Preek bij de 1e Advent
In de lezingen voor deze Advent wordt ons een tafereel geschilderd in apocalyptische beeldspraak, het slotspektakel van het
wereldtoneel in een catastrofaal einde: "Er zullen tekenen zijn
aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst
verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De
mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de
wereld gaat overkomen. … de hemelse heerscharen zullen in
verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen
op een wolk, met macht en grote heerlijkheid."
Is dit tenslotte het koningschap van Christus? Is dit de eindoverwinning, de apotheose, als alle machten en krachten, heerschappijen en koningstronen, regeringen en politici, ideologieën en religies, kennis en kunde, als alle koningen, kleine en groten hun
macht en invloed in rook zien opgaan, hun kennis als niets waard
moeten erkennen, hun status en eer omgekeerd zien worden in
hun schade en schande? Is dit het uiteindelijke koningschap van
Christus? De overwinning van Christus heeft niets te maken met
aardse macht.
Deze apocalyptische taal kan ons gemakkelijk op het verkeerde
been zetten. Dan blijven we steken in beeldspraak uit het Oude
Testament, waar deze manier van spreken ook vandaan komt.
Dan denken we aan God die de zee splijt en zijn volk komt redden. In het Oude Testament daalt er vuur uit de hemel om Sodom te verwoesten en scheurt de aarde om de boosdoeners te
verzwelgen. Van tijd tot tijd toont God even zijn sterke arm, dan
worden legers verslagen met een handjevol mensen en storten
wereldrijken in elkaar. Het is de droom van de kleine mens die
zich zo klein weet tegenover al die grote en sterke machten daar
boven hem. De droom van de machteloze die op God durft te
vertrouwen en ziet hoe die wereldrijken op den duur geen stand
houden, omdat zij zich niet storen aan Gods bedoelingen, aan
Gods wetten en Gods plannen. Maar hoe waar dat ook is, en hoeveel recht van spreken het Oude Testament ook heeft, we lopen
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gevaar op het verkeerde been te belanden, als een letterlijke vertaling hetgeen is waar wij ons op richten.
"Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt
zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en
dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon."
Jezus geeft een advies; Hij zegt "Bidt". Hij zegt niet: Sla een
noodrantsoen in, met water en kaarsjes en rijst en nog wat spullen. Het kan allemaal verstandig zijn, maar daarin zit jouw redding niet. Hij geeft een heel ander advies. Wij moeten sterk worden, maar niet met wapens, geweld of hoe dan ook. Hij zegt:
"Bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen
die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het
aangezicht van de Mensenzoon."
Hoe ontkom je aan al die dingen die de wereld zullen overkomen? Door niet je toevlucht te zoeken in geld en goed, in bezit
of verzekering. Hij zal zeggen, vlucht weg, keer niet terug naar
de stad om nog iets te redden van wat je hebt. Ben je op het dak,
ga niet terug naar binnen om je bezit mee te nemen. Zoek het
niet in de zekerheden van deze wereld en deze aarde, maar bidt.
We moeten bidden om stand te kunnen houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Vandaag krijgen we een goed advies voor deze Advent-tijd. Los
van de tijd van deze wereld, waarin voortdurend wordt gesproken over de crisis, schulden en reddingsoperaties, allemaal bedoeld om deze wereld, met haar structuren in stand te houden.
We worden bijvoorbeeld bang gemaakt met een Maja kalender
die afloopt. Maar en beter advies is: Gebruik deze Advent-tijd
om meer te bidden. Maak gebruik van de zondagsvieringen en
de vieringen door de week. Maak gebruik van de tijd die je hebt
om thuis ook te bidden. Vraag om kracht om staande te blijven.
Staande waarin?
Daarover spreekt Paulus in de tweede lezing: "Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor
elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u.
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Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het
aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus
met al zijn heiligen."
Moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen. Daar moet ons gebed op gericht zijn,
dat wij sterker worden in de liefde, sterker in het geloof, sterker
in ons vertrouwen, sterker in de wijsheid van het Evangelie, sterker in zorg en omzien naar elkaar. Het gaat om een heel andere
kracht dan de kracht waar de wereld op vertrouwt. Sterk in geduld om het uit te houden, sterk in trouw aan elkaar, sterk in het
overwinnen van je eigen onhebbelijkheden; Hij zegt: "Bidt, opdat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon."
Wij moeten mensen zijn die bouwen aan de andere stad. Terwijl
de wereld bouwt aan haar eigen stad, zoals aan als de toren van
Babel. Terwijl de wereld bouwt aan haar eigen koninkrijk, nodigt Jezus ons uit mee te bouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid. De Advent is begonnen. Laten we serieus werk maken van deze tijd. Bidt. Hij zelf nodigt ons ertoe uit. Amen.

Bron: Preken serie (R.K.)

De voedselbank.
Elke maand op maandag na de laatste zondag van de maand
brengen we opbrengst van de weken daarvoor naar de Voedselbank. Iedere keer vertelt men dat men zeer is ingenomen met de
producten die door de kerken worden verzameld. Er is nog
steeds nood onder de mensen in West-Friesland (en niet daar alleen).
De voedselbank West-Friesland is weliswaar gehuisvest in
Hoorn, maar bedient inwoners van 7 gemeenten (Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland en Stedebroec).
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De steen en je kracht
Op een zaterdagmorgen speelde een kleine jongen in zijn zandbak in de tuin. Toen jij aan het scheppen was stuitte hij op een
grote steen, midden in de zandbak.
Hij begon het zand rondom de steen weg te graven en zo kwam
de steen bloot te liggen. Met veel moeite probeerde hij de steen
naar de rand van de zandbak te duwen. Stukje bij beetje lukte het
hem. Maar nu moest hij hem nog over de rand van de bak zien te
krijgen. Optillen ging niet, daar was de steen veel te zwaar voor.
Maar toch probeerde de jongen het uit alle macht, hij was vastbesloten de steen uit de zandbak te krijgen. Hij schoof en duwde,
sloeg zijn kleine schep kapot, in een poging de steen in stukken
te slaan. Maar telkens als hij dacht: "Het lukt me wel", rolde de
steen weer terug in het zand. Tenslotte barstte de jongen in tranen uit.
De hele tijd stond zijn vader voor het raam van de woonkamer
en bekeek het tafereel. Toen zijn zoon begon te huilen, ging hij
naar buiten en legde zijn hand liefdevol op de schouder van het
kind. Zacht vroeg hij: "Zoon, waarom heb je niet alle kracht gebruikt, waar je over beschikt?" Snikkend zei de jongen: "Maar
dat heb ik toch gedaan? Meer kracht heb ik echt niet!" "Nee,
mijn kind," zei de vader vriendelijk. "Je hebt niet alle kracht gebruikt, die je ter beschikking hebt. Je hebt mij niet gevraagd."
Met die woorden pakte de vader de steen en tilde hem over de
rand van de zandbak.

Vol verwachting …. (?)
"Vol verwachting klopt ons hart.."
Er zijn nog steeds kinderen die dat liedje kennen en, ofschoon
het sinterklaasfeest allereerst een kinderfeest is, ook volwassenen zijn benieuwd wat deze of gene dit jaar voor hem of haar bedacht heeft.

-9-

Wachten we af?
Nee, dat doen we niet.
Het kan hele middagen kosten om iets te bedenken en in te kopen.
En dan komt de verpakking en in sommige gevallen ook nog een
verhaaltje of een gedicht erbij.
Dat is geen afwachten.
In afwachting doe je niets, laat je over je heen komen.
We hebben wel eens de neiging om alleen maar af te wachten.
Met een ziekte onder de leden kun je je machteloos voelen.
Bij het verlies van een baan ook.
Er kan ons van alles overkomen wat ons neerslachtig maakt, passief, ongeduldig, kribbig.
Zo kun je afwachten wat de toekomst brengen zal, maar dat kan
ook anders.
Onze verwachtingen gaan veelal heel wat verder dan sinterklaascadeautjes.
Er is een conflict en we zien uit naar de opening tot een gesprek,
je zit in de schuldsanering en ziet ernaar uit om daar uit te komen, je baan staat op de tocht en ziet uit naar een nieuwe, misschien nog betere baan.
Heel wat verlangens hebben we al jarenlang gemeenschappelijk:
het einde van de economische recessie, het einde van de conflicten in Afrika, in Libië, Syrië, Israël enzovoorts.
We kunnen gaan zitten afwachten of op zoek gaan naar perspectief, we kunnen onze hoop vestigen op betere tijden omdat er altijd weer kleine tekenen zijn naar verandering die beter is dan
het heden.
Dat veronderstelt betrokkenheid, alertheid, creativiteit.
Gemopper maakt plaats voor actie.
Zowel de profeet in de eerste lezing alsook Jezus Christus in het
evangelie wijst naar verlossing die nabij is.
Op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar werd ons een hele
hoop mogelijke ellende voorgehouden.
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Maar nu, ineens, aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar is er
bemoediging.
Als alles lijkt in te storten: "Blijf rechtop en raak niet versuft
door de zorg van alledag, want zorg dat je paraat bent voor het
moment dat er een keer komt in de ellende en de tegenslag."
We zijn de adventstijd binnen gegaan.
Een eerste kaarsje op de adventskrans is ontstoken, teken van
hoop en vertrouwen, maar drie nog niet ontstoken kaarsjes winnen het nog.
Zij staan voor zoveel wat nog overwonnen moet worden.
We worden er dagelijks van op de hoogte gehouden: misdragingen en rampen hebben de overhand in de berichtgeving, maar
toch, ook daartussen staat af en toe een ander berichtje, van een
moeder die haar kind net op tijd voor een auto weggrist, van een
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bandje dat voor eigen en andermans plezier muziek maakt, van
een huwelijksjubileum samen met gelukkige feestvierders.
Het is even zoeken, maar ze zijn er wel, die opstekers.
Sommige mensen presteren het om zelfs zonder opstekers het
hoofd recht te houden.
Gelovige mensen hebben nog een extra mogelijkheid om naar de
toekomst te kijken, omdat hun bidden een andere manier is om
naar de werkelijkheid te kijken, hoopvol, vol vertrouwen.
Ik vond een lied van Michaël Steehouder.
De komst van Jezus van Nazareth wordt aangezegd, Hij die
nieuw licht laat schijnen over een donkere wereld:
Die als een herder ons behoedt,
brengt ons naar verten onvermoed,
brengt ons door steppe en woestijn,
die zal ons licht en leven zijn.
Alles wat krom is, maakt hij recht
muren en bergen ooit geslecht,
onrecht in vlammen opgegaan,
niets kan dat hoge woord weerstaan.
Licht van de dag die komen moet:
waarheid, genade, overvloed,
troost aan de mensen, wereldwijd:
licht van de zon gerechtigheid.
Dat wij geloven dat bericht.
Dat wij ons keren naar dat licht,
wachtend op hem die komen zal
die met zijn geest ons dopen zal.
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Kerststallen
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Omgaan met teleurstellingen
Preek bij de 17e zondag na Pinksteren (22), 5 oktober 2014.
Laurentius in Alkmaar - pastoor E. Peijnenburg
Jesaja 5:1-7, Filippenzen 2:14-18, Matteüs 21:33-43

De wijngaardenier, waarover Jesaja een lied zingt, is teleurgesteld in de wijngaard. De wijnbouwer uit het evangelie is teleurgesteld in de werkers in de wijngaard, tot drie keer toe. Het gaat
vandaag in de lezingen over teleurstellingen. En ik moet daarbij
onwillekeurig denken aan het grapje dat Herman Finkers ooit
maakte in een van zijn shows: ‘de cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat helaas niet door’.
Eigenlijk kun je het hele leven beschouwen als een cursus omgaan met teleurstellingen. Niet dat het hele leven slechts uit teleurstellingen bestaat, gelukkig niet zeg. Maar het is wel zo dat
geen mens in het leven aan teleurstellingen ontkomt.
En dus moet ook elke mens steeds weer een manier vinden om
ermee om te gaan. Want er zijn vele teleurstellingen. Ontwikkelingen in de wereld kunnen ons teleurstellen, de eindeloze
stroom van negatieve berichten over ellende en strijd, vrede die
maar niet dichterbij komt, rechtvaardigheid die ver te zoeken is.
Teleurstelling kan er zijn over onze leiders, de regering van ons
land, de leidinggevenden in bedrijven. En er zijn teleurstellingen
dichtbij te dragen, met vrienden, kinderen, familie, je eigen partner. En tenslotte kun je ook nog teleurgesteld zijn in jezelf, in
wat je hebt gedaan of nagelaten, of je gezondheid, je mogelijkheden, in wat je overkwam.
Hoe ga je om met een teleurstelling? De wijnbouwer uit het lied
van Jesaja, die we als eerste lezing hoorden, is er helemaal klaar
mee. Hij heeft lang en hard gewerkt aan de aanleg van een zo
mooi mogelijke wijngaard, maar als dan blijkt dat hij helemaal
geen goede vruchten voortbrengt, breekt hij de wijngaard af en
zorgt ervoor dat hij wordt vernietigd. Hij keert niet enkel zijn rug
naar wat hij heeft opgebouwd; hij breekt af met dezelfde diepe
emotie waarmee hij heeft opgebouwd. Hij bouwde ooit met veel
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liefde, en even groot is nu de pijn, het verdriet en de boosheid.
Na zo’n grote teleurstelling kun je niet zomaar je schouders ophalen en weglopen.
Van de wijnbouwer uit het evangelie horen we, hoe hij blijft proberen. Als de knechten, die hij naar de wijngaard heeft gestuurd
om de oogst op te halen door de landlieden zijn gedood, doet hij
een nieuwe poging, met meer knechten. Maar dan ondergaan zij
hetzelfde lot, en uiteindelijk stuurt hij zijn eigen zoon. Hij laat
zich niet snel uit het veld slaan en blijft geloven dat het goed zal
komen. Maar het komt dus niet goed. Ook de ultieme poging
mislukt. Wat nu? Jezus vraagt dat aan de luisteraars. Er lijkt
maar één antwoord mogelijk: de misdadigers moeten sterven!
Nu alle hoopvolle pogingen zijn doodgelopen lijkt dood ook het
enige te zijn wat nog rest.
Maar Jezus zegt: hebben jullie dan dit woord niet gehoord: de
steen die door de bouwlieden is verworpen, zal de hoeksteen
worden. Hij blijft denken in termen van opbouwen, niet van afbreken. Maar de lezing is daar niet eenvoudig. We horen Jezus
zeggen: Het koninkrijk van God wordt van u weggenomen en
gegeven aan een volk dat er de vruchten van zal voortbrengen.
Zegt Jezus hier dat het Joodse volk verworpen is en de christenen voortaan Gods vol zullen zijn? Zo is de tekst in het verleden
wel verstaan en de woorden geven er ook wel aanleiding toe.
Wat hier hoorbaar is, is de strijd tussen joden en christenen, die
al in de vroege kerk leidde tot felle woordenwisselingen, die zijn
neerslag ook vonden in teksten als deze.
Maar net als bij de wijngaardenier uit Jesaja is die felheid van de
woorden van Jezus eigenlijk het beste te verstaan vanuit een
nauwe verbondenheid, als de andere kant van de medaille van de
liefde. God kan zijn eigen mensen net zo min verstoten als een
moeder dat kan met haar kind. Ook al doet dat kind nog zoveel
dingen die teleurstellend zijn. Het kan er dan wel eens van komen dat een ouder afstand moet nemen van een kind, in meerdere of mindere mate. Maar het is bijna onmogelijk dat er niet
toch een weg terug is, als het kind zo verandert dat er goede
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vruchten mogelijk zijn. Een ouder houdt altijd hoop daarop. Die
enorm sterke liefde van ouders is een spoor van de oneindig
grote liefde van God voor mensen, waarin teleurstelling nooit het
laatste woord heeft. Bij God is altijd de hoop dat wij mensen ons
zullen bekeren en de nieuwe kansen zullen grijpen die ons telkens weer worden gegeven.
Uit vele verhalen in de bijbel mogen we begrijpen dat dat de manier is waarop God omgaat met teleurstellingen.
En hoe doen wij dat? Hoe gaan we verder na een teleurstellende
ervaring? Keren we ons af, in boosheid, verdriet, moedeloosheid? Als eerste reactie is dat wel eens onvermijdelijk. Een teleurstelling moet je verwerken. Maar daarna kan het zeer heilzaam zijn om te zien dat we altijd weer een keuze hebben. Zo is
het een keuze om aan boosheid vast te houden. Maar het kost je
veel energie, en wat levert het op?
Er zijn veel meer mogelijkheden, en je bent vrij om die te kiezen, waarom zou je jezelf die vrijheid onthouden? Volhouden
kan een mogelijkheid zijn, doorgaan en niet opgeven. Maar ook:
iets anders proberen, een andere weg, misschien een ander doel.
De hoop bewaren, het geloof in jezelf. Huilen indien nodig, maar
niet blijven steken in de positie van slachtoffer.
In wat je heeft teleurgesteld schuilt namelijk iets goeds. In de
kern getuigt het namelijk vanwaar je naar verlangt, naar waar je
op hoopt. Als een soort negatief, want wat je hoopte of verlangde, is dus juist niet gebeurd. Maar die hoop en dat verlangen
zijn daarmee niet weg. Het kunnen de positieve krachten worden
die een weg wijzen naar wat dan wel.
Voor God houdt het nooit op bij de teleurstelling, en zo hoeft het
voor ons ook niet te zijn. In wat ons teleurstelt wil Hij ons ook
nabij zijn, en we mogen steeds bidden om de kracht, voor onszelf en anderen, om weer op te staan. Amen.
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Bisschop met den Bijbel
Op de Haarlemse Geestelijkheid, de vergadering van de priesters
van ons bisdom, is het idee ontstaan inde adventstijd twee
Bijbelavonden gehouden door onze bisschop aan te bieden.
De data zijn woensdag 06-12 en woensdag 20-12, telkens om
20.00 uur in de gemeentezaal van de kathedrale kerk van de HH.
Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem.
Alleen bij voldoende belangstelling gaan de avonden door,
het is daarom nodig dat u zich vóór 30-11 opgeeft bij past.
Robert Frede frede@upcmail.nl of 06-22920471. U kunt zich
ook bij uw eigen pastoor aanmelden, die geeft het dan verder
door.
Thematisch staan de Schriftlezingen van de 2e en e 4e zondag
van de advent centraal.
Komt allen tesamen! ☺
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Kerstgedicht
Zijn wij het Christuskind vergeten
steeds verder door ons weggestopt.
Toch laat God aan ons mensen weten
dat Jezus nog aan harten klopt.
Hij wil met ons aan tafel zitten
en ons vertellen van Zijn doel.
Met Hem ontsteken kaarsenpitten
door Zijn licht krijgt men blij gevoel.
Wie naar Zijn liefdewoorden luistert
die Hij graag in de kring vertelt,
en aan Zijn lippen zit gekluisterd.
ontdekt het heil wat Hij vermeldt,
Ik ben als mensenvriend gekomen
daarvoor koos God Maria’s schoot.
Mijn woord laat van een toekomst dromen
Mijn sterven redt van zonde en dood.
Mijn komst op aarde werd vernomen
door herders, wijzen hen vermeld.
Gods engelen deden hen omzomen
van ster mijn kribbe en stal verteld.
Nu blijkt Mijn komst naar deze aarde
overwoekerd met aards genot.
Mijn komst tot u van grote waarde
brengt immers kering in uw lot.
't Zit niet in kerstbomen met ballen
met elektrisch licht opgesierd.
Maar u als gelovigen, ja allen.
‘t feest met gezang in eenvoud viert!

Justus A. van Tricht
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Voorbij de smetvrees
De verschillende visies op avondmaal, zowel de protestantse als
de rooms-katholieke, zijn best verenigbaar. Dat zegt Henk Bakker, hoogleraar baptistische en evangelische theologie aan de
Vrije Universiteit, maandag 30 oktober in een interview met het
Nederlands Dagblad. De krant had hem geïnterviewd in het kader van een reeks artikelen over de Reformatie.
‘Als je ruimte laat voor die varianten in uitleg, dan kunnen de
verschillen in beleving naast elkaar bestaan’, aldus de hoogleraar. De krant legt uit, dat de Baptisten zelf in eigen kring ook
ruimte laten voor een eigen visie op de avondmaalsleer. Sommige leden leggen nadruk op de gedachtenis aan Christus, anderen ervaren juist dat Christus tijdens een avondmaalsdienst meer
aanwezig is dan anders.
Het is bekend dat er in de Reformatie verschillend naar de eucharistie werd gekeken. Luther geloofde dat brood en wijn echt
veranderden in lichaam en bloed van Christus. Hij staat in zijn
visie zeer dichtbij de Rooms-Katholieke en Orthodoxe Kerken.
Zwingli spreekt van een symbolische overeenkomst en Calvijn
zit er met een ‘sacramentele overeenkomst’ net tussenin.
De Raad van Kerken heeft vorig jaar een tijdschrift uitgebracht,
waarin een verkenning is opgenomen van diverse geloofsbelevingen in Nederland. Daaruit bleek dat de vijf visies op eucharistie in alle kerken evenredig voorkomen, dat zijn: gedachtenis van
Christus, dankzegging van de Vader, aanroeping van de Heilige
Geest, gemeenschap van de heiligen, en voorafschaduwing van
de maaltijd in Gods Koninkrijk.
De opmerkingen van Bakker zijn interessant, omdat de Unie van
Baptisten tot nu toe geen aansluiting zoekt bij de Raad van Kerken in Nederland. Bakker zelf pleit nu in het Nederlands Dagblad voor royale oecumenische relaties. Er hoeft wat hem betreft
geen eenheid te zijn tussen christenen in absolute zin om bijvoorbeeld toch al wel samen het heilig avondmaal te kunnen vieren. Bakker: ‘Eenheid tussen christenen heeft bijna automatisch
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als eindstation dat je samen bij God aan tafel zit. We lopen vooruit op de maaltijd bij God in het koninkrijk. Dat is heel bijbels.
Ik hoop dat dit in onze tijd al gebeurt’. Bakker sluit ook aan bij
de uitgangspunten van de Raad, dat je als kerken vanuit je eigen
achtergrond bijdraagt aan de fellowship. ‘Je komt juist tot gemeenschap als je iets inbrengt dat anders is’, zegt Bakker, ‘dat is
een verrijking. Samenwerking moet geen staafmixeroecumene
zijn’.
Bakker waarschuwt mensen voor zoiets als een ‘geestelijke
smetvrees’. Hij legt uit in het ND: ‘Mensen met geestelijke
smetvrees zijn bang besmet te raken door contacten met mensen
uit een andere kerk. Dat is middeleeuws. Raak ik besmet als ik
samen met iemand van een andere kerk zing of avondmaal vier?
Is de hele kerkzaal besmet als daar een ketter zit? God zegt: je
kunt niet besmet worden door wat je mond in gaat, maar alleen
door wat je mond uit komt. Ook Jezus was niet bang. Hij raakte
melaatsen en doden aan’.
De hoogleraar gaat ook in op de manier waarop hij zelf het
avondmaal beleeft. ‘Als je de beker en de schaal doorgeeft aan
degene naast je, zeg daar dan bij: “Dit is het lichaam van Christus.” Dan voel je de lijfelijkheid. Je proeft de wijn, draagt de beker, en geeft die door. Dat alles duurt maar een paar seconden,
maar de Heilige Geest gebruikt die tijd. Juist op die momenten
ervaren mensen iets. Je vertelt uit eigen mond het verhaal van
het evangelie: dit is het bloed van Christus, voor jou vergoten.’
Bron: Website Raad van Kerken
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Uw talenten.
Na een periode van vele jaren wil de heer Wim de Vries graag
zijn taken als redacteur/samensteller van de Nieuwsbrief over
dragen aan iemand anders.
We zijn Wim zeer dankbaar voor al hetgeen hij gedaan heeft op
dit gebied. Ook buiten de parochie heeft Wim zich verdienstelijk
gemaakt voor de Raad van Kerke. Mooie posters en brochures
verschenen er vanuit zijn pen (PC eigenlijk).
Pastoor Joop

Tegeltjeswijsheid
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Onze jarigen
(december/mei)

7 dec
14 jan
6 feb
6 feb
8 feb
12 feb
2 mrt
10 mrt
17 mrt
20 mrt
2
2
29
30

apr
apr
apr
apr

10
26
27
30

mei
mei
mei
mei
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Afz.: Oud-Katholieke
parochie
Enkhuizen
p/a Dorpsweg 134,
1697 KH Schellinkhout
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