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   TEN GELEIDE  

 

Aan een onbekende God  

  

Als Paulus door Athene wandelt, komt hij een altaar tegen waar 

dit opschrift op staat. In zijn gesprek met filosofen zal hij dit 

gebruiken om het Evangelie te verkondigen. De Nederlandse 

theoloog Wim Dekker heeft hier onlangs een boek over 

geschreven: Verbonden en vervreemd. Over de God van Paulus 

op de Areopagus. Dekker is van mening dat dit altaar 

waarschijnlijk opgericht was door een godvrezende (iemand die 

geloofde in de God van Israël maar niet tot het joodse volk 

behoorde).   

  

Maar waarom is dat altaar dan gewijd aan een ‘onbekende’ God? 

Ten eerste moeten we bedenken dat, in tegenstelling tot andere 

goden, God natuurlijk niet kan worden gevangen in een beeld. 

We kunnen God niet zien, we weten niet hoe God eruitziet. Ten 

tweede is zelfs de naam van God een raadsel: JHWH. Dat kan 

je niet uitspreken. Joden en christenen spreken daarom liever 

van de HEER of van God. Dat zijn geen namen, dat zijn 

aanduidingen. Net zoals je de koning ‘koning’ kunt noemen. 

Iedereen weet wie je bedoelt, maar je hebt de naam van de 

koning niet genoemd.   

  

Maar er is meer. Want de God die spreekt, die God die we 

kennen uit de Bijbel, is ook een zeer verrassende God. JHWH is 

God op een manier die heel anders is dan mensen geneigd zijn 

te denken. Kijk maar naar het Evangelie: God wordt mens en ligt 

gewikkeld in doeken in een voederbak voor dieren. Probeer dat 

maar eens te begrijpen. En daarmee is het verhaal nog maar 

begonnen. Hoe kunnen we God herkennen in die man die 

verlaten van alles en iedereen sterft aan het kruis?   

  

Natuurlijk: er is nog veel meer te zeggen. We kunnen niet zwijgen 

over de opstanding. Maar het blijft verbazen dat de Almachtige 
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Schepper van hemel en aarde mens wordt en in onze plaats 

sterft. Hoe zouden we dat logisch kunnen beredeneren? Hoe 

kunnen we daar bij met ons verstand?   

  

Onlangs moest ik voor een week naar een klooster in de 

omgeving van Luik voor een integratiestage om de VPKB goed 

te leren kennen. Het schijnt voor Nederlanders niet altijd 

makkelijk te zijn om goed in België te integreren. De 

cultuurverschillen zijn meestal groter dan verwacht. Of u mij goed 

geïntegreerd acht, laat ik maar aan u over.   

  

In de kerk zijn we eigenlijk allemaal bezig met integratie. Ons 

hele leven kunnen we zien als een integratietraject in het geloof. 

Want het is niet alleen tot geloof komen, het is ook groeien. In 

zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe klaagt Paulus over 

hun gebrek aan groei. Hij omschrijft ze als ‘jonge kinderen in 

Christus’ (1 Kor. 3:1). Over de tijd dat hij bij ze was geweest 

schrijft hij in het volgende vers:   

Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u 

kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet 

(…).  

  

Die onbekende God openbaart zich in het Woord en in Zijn Zoon 

Jezus Christus. God verrast, en overvalt ons met Zijn oordeel en 

genade. Wij kennen God vanuit onszelf niet maar worden wel 

door God gekend. Door het geloof mogen wij, mensen die van 

God vervreemd waren, thuiskomen bij de Vader. Het probleem 

echter is dat velen dat als eindpunt beschouwen: we zijn nu 

binnen, zo is het goed. We hebben de melk geproefd (de 

grondbeginselen van het geloof) en zijn tevreden.   

  

Paulus laat echter zien dat dit een verkeerde gedachte is. Je wilt 

toch niet je hele leven kind blijven? Een gezond mens groeit en 

wordt volwassen. En als je thuiskomt dan blijf je toch ook niet 

tevreden in de hal staan? Nee, je wilt natuurlijk verder 

binnenkomen! En aan melk heb je wel genoeg als je drie 
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maanden oud bent maar als je drie jaar oud bent heb je toch 

behoefte aan veel meer dan dat?   

  

We zouden ons echter vergissen als we die groei alleen zouden 

zien in de hoeveelheid Bijbellezen en bidden. Natuurlijk, dat is 

zeker heel belangrijk! Zonder benzine of diesel komt de auto niet 

ver. Maar het zal toch ook blijken uit hoe je leeft. Dat blijkt wel uit 

hoe Paulus zijn betoog vervolgt in het volgende vers:   

want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is 

en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt 

u dan niet naar de mens?  

  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geestelijk en vleselijk. 

Dat moeten we goed verstaan. Geestelijk wil zeggen iemand die 

met God leeft, wiens leven in het teken staat van het volgen van 

Christus. Vleselijk is iemand van wie het leven draait om het 

najagen van winst, bezit en aanzien. Dat vleselijke blijkt ook uit 

het gedrag: afgunst (op wie meer heeft), ruzie en tweedracht.   

  

We moeten ons niet vergissen: dat vleselijke zit in ons allemaal. 

Maar laten we toch vooral streven naar dat geestelijke. Want dat 

is verreweg het beste. God wil ons zoveel meer geven dan wij 

doorgaans ontvangen! Laat God geen onbekende blijven maar 

leer de HEER kennen. Groei in hoop en liefde en wordt 

volwassen in het geloof. En laat ook uw zusters en broeders 

delen in wat u ontdekt en ontvangt. Kom naar de kerk en vier 

samen die verrassende boodschap van kruis en opstanding, van 

eeuwig leven ‘om niet’ ontvangen.   

  

Broederlijke groeten,  ds. 

Simon van der Linden  

  

  

   UIT DE KERKENRAAD  
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Ten gevolge van allerhande redenen lukte het ons niet om een 

volwaardige kerkenraad samen te brengen in de maand oktober. 

Er was dus slechts één vergadering gedurende de voorbije twee 

maand. Een greep uit het besprokene:  

  

De kerstperiode nadert. Ook dit jaar zal er opnieuw een kinder/ 

familie-kerstfeest zijn. Uit wiens tuin mag de kerstboom dit jaar 

gerooid worden? Ook de 75-plussers mogen weer  een bezoekje 

verwachten van onze dominee begeleid door een 

kerkenraadslid.  

  

De komende maanden gaan we ook aandacht besteden aan 

onze leden die we gedurende langere tijd niet meer ontmoet 

hebben in kerkelijk verband. Voorzichtige contacten zullen 

gelegd worden.  

  

We deden een eerste evaluatie van het diaconie project (u weet 

wel: iedere week een tweede collecte, hetzij voor een speciaal 

doel, hetzij voor het nu wel bekende diaconieproject  

“Welzijnsschakels”). Eerste besluit en terzelfdertijd een 

aanbeveling: u mag gerust even gul zijn voor de tweede als voor 

de eerste collecte.  

  

Namens de kerkenraad, Willy 

Vanderhaegen  

  

   UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Van meerjarenplannen tot afgevallen bladeren  

Op 24 september vergaderde de bestuursraad. Ziehier een 

beknopt en selectief verslag van wat besproken en beslist werd.    

• Monumentenwacht heeft een uitvoerig rapport gemaakt over 

de nieuwe kerk. Daaruit blijkt dat op korte en langere termijn 
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verscheidene kleine en grotere herstellingen en 

instandhoudingswerken nodig zijn.   

• De bestuursraad diende bij de burgerlijke gemeente – verplicht 

– een meerjarenplan in voor de periode van 2020 tot 2025. 

Daarin staat onder andere, dat we zelf als gemeente jaarlijks 

een € 3000,00 willen inbrengen om alle nodige investeringen 

te kunnen bekostigen. Giften, schenkingen en de opbrengst 

van de jaarlijkse kaas- en wijnavond zouden daarvoor moeten 

kunnen zorgen…  

  

Ondertussen heeft het kerkhof weer een opharkbeurt gekregen 

en zijn de gevallen bladeren netjes afgevoerd. Met veel dank aan 

de vrijwillige helpende handen! Wordt uiteraard vervolgd nog dit 

jaar in de tweede helft van december; vermoedelijk op 21/12 ☺… 

Wij houden u op de hoogte!   

  

En zo probeert de bestuursraad naar best vermogen het 

materiële en financiële reilen en zeilen binnen onze gemeente in 

goede banen te leiden.   

  

Cornelis Blommaert  

  

   UIT HET DISTRICT  

  

Op zondag 3 november 

werd Eleonora Hof ge- 

ïnstalleerd als dominee in 

Ieper. Na haar studie 

theologie heeft ze haar 

proponentschap in de 

VPKB gedaan. Ze is dus 

niet alleen geïnstalleerd 

als dominee van Ieper, het is ook haar inzegening in het ambt.  

Namens onze gemeente waren Paul en Nuncia aanwezig.   
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Wij wensen ds. Eleonora Hof van harte Gods zegen toe en 

feliciteren de protestantse kerk van Ieper met hun nieuwe (jonge) 

dominee!  

  

   COLLECTE OPBRENGST  

  
Collectes september : 5 collectes, in totaal 330 euro   

Collectes oktober: 4 collectes, in totaal 338 euro   

Bijzondere collecte voor het Vlaams Bijbelgenootschap : 44,60 € 

en voor de cibels : 143,97 euro.  

  

Voor de vzw Welzijnsschakels vonden 5 collectes plaats, wat het 

bedrag van 234,63 euro bijeenbracht.   

  

 Wouter De Jonge    

  

Welzijnsschakel Brakel  

We hebben nu al enkele weken gecollecteerd voor dit prachtige, 

goede doel. Wat is het goed om als gemeente van Christus 

mensen in armoede te kunnen helpen. Het geld dat we 

inzamelen zal gebruikt worden om kinderen uit arme gezinnen in 

Brakel en omgeving een mooi Sinterklaascadeau te geven. Zo 

kunnen ook deze kinderen dit kinderfeest vrolijk meevieren. Na 

midden november zullen we het geld overhandigen aan de 

vrijwilligers van de welzijnsschakel.   

  

   VERSLAG ACTIVITEITEN  

  

                Onze steun  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 53 nr. 6 – november/december  2019  

8.  

  

voor kinderen en vrouwen in India  

Op 19 oktober mochten we 

met een beperkte delegatie 

van  Geuzenfeesttrekkers 

father Amal uit Varanasi in 

Horebeke ontvangen. Doordat 

het bezoek van Amal pas op 
het laatste moment bevestigd 

werd, konden maar enkelen 

van de trekkers aanwezig zijn.  

Toch werd het een voor 

iedereen  inspirerende  en 

leuke samenkomst.  

  

Tijdens zijn bezoek gaf Amal toelichting bij de projecten die hij, 

onder andere dank zij de steun 

vanuit het Geuzenfeest, opstart 

en begeleidt. Niet alleen de 

naaiklassen krijgen middelen; 

vandaag is het vooral de opvang 

– met één maaltijd per dag – van 

kinderen uit krottenwijken die 

veel steun nodig heeft.    

   

Amals verhaal, geïllustreerd met  

heel wat foto’s, toont aan, dat onze donatie haar doel bereikt, wel 

degelijk een verschil maakt en door de mensen die ermee 

geholpen worden, erg gewaardeerd wordt.   
foto's Paul Muylaert  
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Voor de Geuzenfeestwerkgroep   

Cornelis Blommaert  

--------  

NOORD-ZUID SOLIDARITEIT   

Verhalen uit Palestina  

brengen mensen bij elkaar  

De oude kerk was op 11 oktober het decor voor een heel 

geslaagde solidariteitsactiviteit. In ‘ZAHER, verhalen uit 

Palestina’ maakten we aan de hand van enkele ogenschijnlijk 

banale voorwerpen kennis met het leven van de mensen in de 

bezette Palestijnse gebieden. In de intieme sfeer van de oude 

kerk, dicht bij elkaar rondom de verteller, luisterde en keek het 

publiek heel geboeid naar het verhaal van de vlieger, het 

fotoalbum, het gezelschapsspel Zaher, het orderboekje van de 

zeepmaker, en zoveel meer.   
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Zowel de namiddag- als de avondvoorstelling trokken een ‘volle 

zaal’ aan. Achteraf genoten we van een fair trade drankje en 

praatten we uitvoerig na over het behandelde onderwerp. Heel 

leuk was de vaststelling, dat mensen die de Geuzenhoek en de 

oude kerk nog niet kenden, nu ook met onze gemeenschap 

kennis konden maken. Door mee te werken aan een dergelijke 

activiteit stelt onze 

gemeente zich immers 

op als een open en 

gastvrij huis, waar 

‘mensen van goede 

wil’ altijd welkom zijn.   

  

Dankzij de gulheid van 

de deelnemers 

konden we deze 

bescheiden activiteit 

bovendien op een financieel gezonde manier afsluiten.    
                   foto: Paul Muylaert  

Hartelijk dank aan al wie op welke manier ook een bijdrage heeft 

geleverd!  

  

Cornelis Blommaert  

Voor de Noord-Zuidwerkgroep Horebeke-Zwalm  

   

----------  
DEBORA  

In september zijn we gestart met ons jaarlijkse uitje. Met een 

zestal dames togen we naar het MOU, het Museum van 

Oudenaarde en omgeving, in de binnenstad. We genoten van 

een ruim twee uur durende rondleiding met een zeer vakkundige 

en enthousiaste gids. Ook onze eigen geschiedenis kwam 

natuurlijk aan bod. De wandtapijten vormden het hoogtepunt; 

werkelijk zeer bijzonder!   
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In oktober kwamen we bij opnieuw bij elkaar. We maakten onder 

leiding van Mireille Cottenier decoratieve kerstkabouters. Ze 

zullen onder andere het kinderkerstfeest opfleuren.  

  

We hebben de opbrengst van de verkoop op het Geuzenfeest 

(ruim 200 euro) verdeeld over twee goede doelen: Mercy Ships 

en Open Doors.  

  

Volgende bijeenkomst is op vrijdag 22 november. Op donderdag 

19 december vieren we gezamenlijk het kerstfeest met de dames 

van de Protestantse Kerk van Ronse bij ons in de Oude Kerk.  

  

Hartelijke groet,  

Elke  

  

   ACTIVITEITEN   

  
AVONDCONTACT GENT – 21/11/2019 – 19U30 - PCC  

  

Sacrament van mirakel (voordracht door ds. Harry Sinnaghel)  

  

In de Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal in Brussel werd 

gedurende honderden jaren miraculeuze hosties vereerd. Deze 

verering is gebaseerd op de legende van het Sacrament van 

Mirakel dat in 1370 in Brussel plaats heeft gevonden.  

  

Het objectief van deze voordracht is om uit te leggen waar deze 

legende vandaan komt en hoe de verering van deze legende de 

gemoederen tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef beroeren, 

wat men er vandaag in en om Brussel nog van terug vindt, en 

welke invloed het op de joods-christelijke relaties heeft gehad.  

  

Tijdens de voordracht worden afbeeldingen van de glasramen  
van de Sint-Michiel en Sint-Goedelekathedraal in Brussel en van  

de Sint-Niklaaskerk in Edingen geprojecteerd.  
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Harry Sinnaghel besliste om na een internationale 
loopbaan van bijna 35 jaar in de software business een 
carrièreswitch te maken. Hij behaalde het 

masterdiploma theologie aan de Faculteit voor 
Protestantse Theologie en Religiestudies in Brussel en 
is predikant van de VPKB-gemeente te Denderleeuw  

  

RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL & WEE  

  

13 oktober was een bijzondere dienst. John Tollenaar nam 

afscheid als gastpredikant. Hij blijft uiteraard wel lid van onze 

gemeente! Maar hij is helaas fysiek niet meer in staat om de 

dienst te leiden. Deze zondag kwam er een einde aan een kwart 

eeuw waarin John regelmatig kerkdiensten in Nederland en 

België heeft geleid. Naast leden van onze gemeente waren er 

ook familie en vrienden van John aanwezig. Het was een goed 

bezochte en emotionele dienst die ons allemaal nog lang zal 

bijblijven. We wensen John Gods onmisbare zegen toe en hopen 

hem ondanks ziekte en tegenstand nog regelmatig te mogen 

ontmoeten.   

  

Godelieve is gevallen en moest naar het ziekenhuis. Hoewel ze 

nog veel pijn heeft gaat het gelukkig wel de goede kant op met 

het herstel van haar schouder. Ze is inmiddels weer thuis en 

heeft hier veel hulp. Ze bedankt voor de kaartjes die ze van 

gemeenteleden heeft gekregen. Namens de gemeente wens ik 

haar en Gilbert heel veel gezondheid en kracht van God toe.   

  

Hendrika verblijft enkele weken in het UZ te Gent. Ze ondergaat 

behandelingen maar die kosten haar veel energie. In de 

komende tijd zal duidelijk worden wat de resultaten van de 

behandeling zijn. Van de gemeente wensen we haar en haar 

familie Gods nabijheid toe in deze lastige periode.   
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Eind oktober is Ronald geopereerd aan zijn heup. Op het 

moment van schrijven is het nog niet duidelijk wat de uitkomst is 

van deze ingreep. Ronald heeft al lange tijd last van pijn en 

fysieke beperkingen. We hopen en bidden dat de operatie op 

termijn verbetering mag brengen.     

  

Ds . Simon van der Linden  

  

AGENDA  

   

Zondag 10 november  10 uur - NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  vzw Welzijnsschakels  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Monique  

Donderdag 14 november    

  

20 uur – OK– Bijbelstudie   

Zondag 17 november  

  

10 uur - NK  - nabespreking 

preek  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  patrimonium  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Sven Vermassen  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Lutgard  

Donderdag 21 november   

  

20 uur – pastorie – gebedskring  
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Vrijdag 22 november   14 uur – OK - Debora   

  

 

Zondag 24 november    10 uur – NK  - bediening Heilig  

Avondmaal  

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  vzw Welzijnsschakels   

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Kristien  

Zondag 1 december      10 uur – NK   

Voorganger  dhr. JJ van den Heede  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Bert  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Francine  

Maandag 2 december  

  

20 uur – OK - Kerkenraad  

Zaterdag 7 december  

  

9u30 – districtsvergadering -  

Dendermonde  

Zondag 8 december    10 uur – NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Bert   

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Paul  
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Donderdag 12 december  

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 15 december   10 uur – NK – nabespreking 

preek  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Willy   

 

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Liesbeth  

Koffie  

  

Eelkje  

Donderdag 19 december      

  

14 uur – OK – Kerstviering 

Debora samen met  

vrouwenvereniging van VPKB 

Ronse  

Donderdag 19 december      

  

20 uur – pastorie – gebedskring  

Zondag 22 december   10 uur - NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

Hilda  

Woensdag 25 december   10 uur - NK  - Kerstviering  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  vzw Geuzenhoek  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Elke  
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Koffie  

  

  

Marianne  

Woensdag 25 december      

  

15  uur  –  OK  –  jaarlijks  

kinderkerstfeest   

Zondag 29 december  10 uur -  NK   

Voorganger  ds.  E. Leune   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Bert  

Organist  Liesbeth  

Zondagsschool  geen  

Koffie  Micheline  

  

Dinsdag 31 december   17 uur -  NK  - Oudejaarsdienst  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  geen  

Koffie  

  

geen  

Zondag 5 januari 2020  10 uur -  NK – aansluitend 

nieuwjaarsdrink   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Collecte  kerkenwerk  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Bert  

Zondagsschool  Eva  

Koffie  

  

geen  

Maandag 6 januari  

  

20 uur – OK – Kerkenraad +  

Bestuursraad    

Zondag 12 januari    10 uur -  NK  
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Voorganger  mevr. K. Keasberry   

Collecte  kerkenwerk  

2e collecte  cibels  

Kerkenraadslid van dienst  Paul  

Organist  Wilfred  

Zondagsschool  Elke  

Koffie  

  

Elfriede  

Donderdag 16 januari  

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 19 januari  Oecumenische dienst  

  

  

  

  

   VARIA  

  

DIACONIE  

  

Onze kerkenraad bestaat al sinds mensenheugenis uit zes 

ambtsdragers die beraadslagen onder voorzitterschap van de 

dominee of consulent. In die kerkenraad, eeuwenlang een 

mannenclub, duiken sinds een paar decennia ook 

ambtsdraagsters op; het woord bestaat, en articuleren maar.   

  

Drie ouderlingen en drie diakenen worden geacht te zorgen voor 

de goede gang van zaken in VPKB Horebeke. De taken worden 

onderling verdeeld, zodat niemand nog weet wie diaken en wie 

ouderling is, en de betrokkenen meestal zelf ook niet. Het zijn 

allemaal kerken-raadsleden die over hetzelfde redetwisten en 

vervolgens beslissingen nemen.   
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Vroeger was het onderscheid duidelijk, namelijk toen de bochten 

nog bestonden. Die bochten, afgesloten kerkbanken, 

flankeerden de preekstoel links en rechts en boden een 

verhoogde plaats aan de ouderlingen ter 

rechterzijde van de dominee, en de 

diakenen aan de linkerhand. In een grijs 

verleden genoot ondergetekende nog het 

voorrecht om daar te mogen zetelen. Het 

vergde oefening om tezelfdertijd de 

dominee en het kerkvolk in de gaten te 

houden. En dat gewone kerkvolk kon 

direct constateren wie van de 

ambtsdragers aanwezig was en wie zich 

had (o)verslapen. Sinds 1976 ongeveer 

zitten zoals u weet de kerkenraadsleden 

her en der verspreid.  

  

De Constitutie en Kerkorde van de VPKB beschrijft het ambt van 

diaken o.m. als volgt (Art. 4.3/1 b en c): Zij wekken de 

gemeenteleden op tot daadwerkelijke naastenliefde ten gunste 

van de behoeftigen en zij zamelen, in overleg met de kerkenraad, 

de gelden in die nodig zijn voor de diaconale werking en beheren 

deze.  

  

Niets nieuws onder de zon; alleen werden de behoeftigen 

vroeger meestal armen genoemd en die kwamen meer voor dan 

in onze tijden. In oude notulen is er heel wat te doen over het 

armenfonds: de Diaconen zullen de liefdegaven of aalmoezen na 

het eindigen van elke predikatie verzamelen en dezelven 

aanstonds in tegenwoordigheid der verdere kerkenraadsleden 

tellen; de somme van het verzamelde geld zal aanstonds in een 

boek aangetekend worden, en het geld zelve blijven in bewaringe 

van den oudsten Diaken, die in het voor- en najaar rekening van 

ontvang en uitgave zal moeten doen, in tegenwoordigheid van 

den Kerkenraad. De gemeenteleden die het willen mogen komen 

controleren. Aldus de Instructie voor den Kerkenraad der 
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Vlaamsche Kruiskerken, in 1779 opgesteld door onze 

beschermers uit Zeeland.  

  

Dat armenfonds werd voornamelijk gespezen (of gespijsd?) door 

collectes, tenminste in de periode vóór het legaat Van den 

Berghe. Om wat meer te collecteren besloot men in 1815 het 

zakje altijd onder den godsdienst te laten rondgaan, en niet meer 

aan de deur na afloop; en inderdaad, de collecte was hoger dan 

vorige zondagen bij een gelijk getal toehoorders. Maar nooit 

hoog genoeg: in 1819 is er nauwelijks geld voor de armen van 

Horebeke, en daar komen die van Etikhove nog bij! Eigen volk 

eerst! In geval van hoge nood deed men beroep op welstellende 

gemeenten zoals die van Brussel bijvoorbeeld, en na een 

financiële meevaller zoals het gemelde legaat was er wat meer 

ruimte. Maar de diaken moet op de centjes letten. Daarom 

opnieuw het besluit om in de kerk een boek te plaatsen, waarin 

na het eindigen van elke godsdienstoefening door eene der 

kerkenraadsleden aantekening zoude gedaan worden van het 

gecollecteerde voor de Diaconie Armen (1825).   

Een paar jaar voordien proponeerde ds. Preses tot het verkiezen 

van een tweede Armbezorger voor de gemeente Maria Horebeke 

over te gaan, daar den post van diacon voor één man, vooral in 

geval van onverhinderde toevallen, zeer bezwaarlijk was. Het 

“OCMW der Protestanten”, zoals de diaconie later wel eens 

genoemd werd, had de handen vol met het uitvoeren van zijn 

opdracht.  

  

Wat gebeurde er zoal met de diaconiekas? Zoals gezegd allerlei 

ondersteuning van behoeftigen.  De Diaken B.J. Becard maakte 

bekend de behoeftige staat van het huisgezin J.B. van den 

Broeke, hetwelk bedeeling vorderde; waarop de kerkenraad 

consenteerde dat hij over een week of drie onderhouden zoude 

worden, en dat hij  3 - 10 - : per week zoude ontvangen. Ander 

geval: Ter voorkoming dat Belsamien vd. Haegen onder den 

blooten hemel zoude moeten overnachten, zal de diaconie de 

huishuur betalen. Later wordt bepaald dat aan Benj. van der 
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Haegen in den loop dezes jaars het volgende zal gegeven 

worden: 1  zijn huishuur; 2  20 bakken kolen en brandhout tot 

de som van 15 francs; alsmede dat de diaken zal vlas kopen en 

door de gezonde leden in dat huis tegen behoorlijke loon laten 

spinnen ten einde hen aan werk en bijgevolg aan brood te 

helpen.  

  

Een ander soort ondersteuning: Onmiddellijk na de 

godsdienstoefening den 29 ll. is de kerkeraad overgegaan tot de 

heraanbesteeding van het weeskind Fransieska van de 

Kerkhove voor den tijd van een jaar, ingang nemende den 1 April 

1835, en is hetzelve toegewezen aan Lodewijk Lodens, als zijnde 

de minst biedende, die haar gratis den kost zal geven en nog 

twee maal ter week zal laten schoolgaan. Een raar soort veiling 

waar het laagste bod wint! Maar dat soort uitbestedingen 

gefinancierd door de diaconie was schering en inslag in de 

periode die we beschouwen, circa 1820 tot 1850, en vele jaren 

later.  

  

Het beroemde testament van Mej. Van Den Berghe bepaalde 

o.a. dat een vierde het eigendom der Diakoniearmen worde, 

om uit deszelfs revenu protestantsche arme huisgezinnen 

en kinderen te onderhouden; zodat de Diakenen evenals het 

verleden jaar een voer kolen zouden halen en uitdeelen alsmede 

een zak meel om na gebakken te zijn insgelijks uit te deelen aan 

de hulpbehoevenden der gemeente. Maar het bleef niet bij kolen 

en meel: de diaconie begon links en rechts eigendommen 

(huisjes, landbouwgrond) aan te kopen, en schoot bij 

gelegenheid het gemeentelijk armbestuur te hulp met enige 

zakken graan.  

  

Zo werd het Armbestuur huisbaas en (groot)grondbezitter, en 

was er minder nood aan speciale omhalingen ten behoeve van 

de armen. Die kregen land in gebruik, tenminste als ze zich 

hielden aan de volgende verpligtingen, voor zoveel hunnen 

levenswandel betreft:  
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a) getrouw de kerk, school en catechisatiën bezoeken; b) zedelijk 

en eerbaar leven; c) niet in herbergen komen; d) zich niet 

schuldig maken aan dronkenschap; e) niet vloeken of zweeren; 

f) niemand, ook van de huisgenooten slaan, smijten of stooten;  

g) de kinderen hunne ouders eeren; h) niet stelen.  

En wat het gebruik van het land aangaat: a) het land goed 

bewerken; b) eene of twee geiten houden; c) het stroo, om de 

huisjes te dekken, ons overgeven; d) geene veldvruchten 

verkoopen.  

  

Tenslotte werd van de diakenen verwacht dat ze af en toe de 

handen uit de mouwen staken om de “armenhuisjes” te 

herstellen, bijvoorbeeld met afgedankte dakpannen afkomstig uit 

de pastorie; dat ze hier of daar een stukje landbouwgrond 

bewerkten om de opbrengst dan te verkopen ten bate van de 

armenkas. Het maken van een koeput (??) lieten ze over aan 

een metselaar, maar de aankoop van een klisteerspuit tot 

gebruik van de gemeente, dat deden ze zelf. En zo kunnen we 

nog een tijdje doorgaan.  

  

In 1925 zegt ds. Goedhart dat de collecte in de kerk veel te weinig 

opbrengt! Het is geen uitzondering, dat daarin soms niet meer 

dan enkele frankstukken gevonden worden, verder een aantal 

kwartjes, maar een groot aantal stukjes van 10 en zelfs van 5 

centiem! Dat is toch volstrekt niet in overeenstemming met den 

welstand, waarin het meerendeel der gemeente tegenwoordig 

verkeert. Nog weinig armen dus om te ondersteunen. Dezelfde 

predikant suggereert een jaar later dat er misschien best een 

vrouwelijke diaken zou bijkomen; het mannenbastion zal erover 

nadenken, en deed dat driekwart eeuw lang. Intussen waren de 

armenhuisjes verdwenen, en werden ze al lang niet meer door 

protestantse armen bewoond.   

  

Zodat het wellicht geen slecht idee van de huidige kerkenraad is 

om naast de vele goede doelen die we kennen ook een 

inspanning te doen om regelmatig initiatieven als 
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Welzijnsschakels te steunen. Liefst niet met stukjes van 10 of 5 

centiem.  

  

Wilfred De Jonge  

----------  

  
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’ Jes. 56:7  

  

Vanaf juni 2018 ben ik halftijds aangesteld als 

luchthavenaalmoezenier. Het gebruikelijke werk van de 

luchthavenchaplain bestaat uit de supervisie in de kapellen, de 

aanwezigheid in de luchthaven, ‘walking the terminal’ zoals dat 

heet en de contacten met passagiers, collega’s en 

verantwoordelijken van Brussels Airport Company. De 

luchthavenaalmoezeniersdienst is ondergebracht onder de 

dienst Passenger Experience en valt onder de 

verantwoordelijkheid van het Welcome Center op de luchthaven.  

  

Afgelopen jaar ontvingen we een groep vluchtelingen uit Syrië 

die via het project Humanitaire Corridors, ondersteund door de 

VPKB, onderdak vonden in ons land. Er was de herdenking van 

22.03, de dag van de aanslag in de luchthaven. Ik nam dit jaar 

de tijd voor de uitbreiding van de opdracht door contacten te 

zoeken met personeel en airlines op de luchthaven, het 

uitwerken van het idee om een multifaith- of meditatieruimte uit 

te bouwen binnen het plan 2040 waaraan de luchthaven nu 

werkt, en interne en externe communicatie van gebedsdiensten. 

Niet alles is verlopen zoals verwacht.  
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In de toekomst hoop ik hiermee verder te gaan. In een sterk 

geseculariseerde samenleving is het gepaste geduld 

noodzakelijk om dit uit te bouwen. De aandacht die het klimaat 

en de vervuilende luchthavensector afgelopen jaar krijgen in de 

publieke ruimte en de media zijn niet te onderschatten.  

  

Verder noem ik ook kort de vakbondsacties van Skeyes en de 

bagage-afhandelaars die de luchthaven en haar passagiers wat 

moeilijkheden hebben bezorgd.  

De luchthaven breidt uit, onvermijdelijk, het aantal vluchten en 

passagiers stijgt jaarlijks.  

(begin 2019)  

Nog nooit eerder verwelkomden we 25 miljoen passagiers 

op 1 jaar tijd. Niet alleen is het een nieuw record voor onze 

luchthaven, het is ook nog eens een symbolische kaap die 

we overschrijden. Vanaf nu behoort onze luchthaven tot 

‘Group 1’ volgens de ACI categorieën.  

“Meer dan 25 miljoen passagiers in één jaar tijd betekent dat 

gemiddeld bijna 70.000 passagiers per dag via Brussels 

Airport reizen, met pieken tot 95.000 passagiers tijdens de 

vakantieperiodes. 20.000 luchthavenmedewerkers zetten 

dagelijks hun energie en enthousiasme in om ervoor te 

zorgen dat onze passagiers in de best mogelijke 

omstandigheden reizen, van bij hun aankomst in de terminal 

tot wanneer ze in het vliegtuig stappen”, zegt Arnaud Feist, 

onze CEO.  

Dit biedt perspectieven voor de uitwerking van onze dienst. De 

aanwezigheid van de chaplains wordt geapprecieerd, maar is 

niet vanzelfsprekend in een bedrijf gericht op profit. We worden 

vermeld in de nieuwe digitale infopunten. De projecten die ik 

opzette wil ik graag verder uitwerken (zie boven) de komende 

jaren.  

  

Ik had contact met de luchthavens in Charleroi (Brussels South) 

en Antwerpen. Om te onderzoeken hoe ik het 

luchthavenpastoraat verder kan uitwerken bezocht ik collega’s in 
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Amsteram (april 2919), Parijs en Zürich (Parijs mei 2019). 

Tijdens mijn bezoek in Parijs (mei 2019) hoop ik, ook op vraag 

van de luchthavenpastor in Schiphol, een regionaal netwerk 

binnen Europa op te zetten en uit te werken, de bouwstenen 

werden reeds gelegd binnen IACAC, wat kan uitmonden in een 

conferentie te Brussel in de winter van 2020.  

  

Het volgende jaar hoop ik de contacten met BAC en Brussels 

Airlines verder te verdiepen. Ook verzorgde ik dit jaar een kort 

college tijdens de cursus Kerk en Leven op de Faculteit over het 

belang van chaplaincy als aanwezigheid in een seculiere 

samenleving. Ik nam contact met V-Europe, de organisatie voor 

slachtoffers 22.03. De commissie kwam dit jaar op 7 mei 2019 

samen. Ds. Willy Willems nam in september 2019 afscheid als 

vrijwilliger na 53 jaar. Dit hebben we op meer dan gepaste wijze 

gevierd op 22 september.  

  

Met dank aan vrijwilligster Helfride Willems en de commissie 

Luchthavenpastoraat die het werk ondersteunt en begeleidt.  

  

Ds. Edwin Delen - Luchthavenaalmoezenier. Giften en 

bijdragen steeds welkom op: BE09 O68904091557  
  

Contact :  FB: Brussels Airport Chaplaincy ds. Edwin Delen - Protestant 
Airport Chaplaincy - Brussels Airport - T + 32 2 753 68 77 - 
edwin.delen@brusselsairport.be T + 499 360 338 - 
edwin.delen@telenet.be  

  

----------   

DE WARE KERK DES HEREN (27) - twee zondagen ergens in de 
Veluwe.  
  

In het najaar van 2006 besprak ik met onze toenmalige dominee 

F-J Daane een idee om in onze Flambouw een paar stukjes te 

schrijven over diensten die ik destijds regelmatig in gemeenten 

van andere (niet-VPKB) kerkgenootschappen, vooral in 

Nederland, bijwoonde. Hij zette hiervoor welwillend het licht op 
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groen en dit resulteerde uiteindelijk in 25 bijdragen (Vlaamse 

Flambouw 40 (5), 2006 tot  45 (1), 2011. In het nummer 49 (4) 

van juli/augustus 2015 volgde nog een nawoord.  

  

De aanleiding om nu nog een aflevering aan deze reeks toe te 

voegen was dubbel. In de bijbelkring en soms ook bij de 

nabespreking van de preken van onze huidige dominee, stellen 

sommige gemeenteleden of meelevende sympathisanten wel 

eens de vraag “hoe zit dit of dat eigenlijk in de Nederlandse 

kerk?” Een  automatische wedervraag is dan “welke kerk?” 

Afgezien van de vrije gemeenten telt Nederland momenteel 14 

min of meer grote (van minder dan 2000 tot 1,6 miljoen leden) 

kerkgenootschappen van protestantse signatuur. Qua ‘ligging’ 

variëren die van vrijzinnig, pluriform (= veelvormig, bestaande uit 

verschillende richtingen) of orthodox, tot orthodox-‘bevindelijk’ 

Deze laatsten (bv. de Gereformeerde Gemeenten) vormen de 

rechterzijde (uiterst rechtzinnig) van de Calvinistische kerken in 

Nederland, terwijl de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), net 

als onze VPKB, pluriform is en de Remonstranten de uiterste 

linkerzijde (uitgesproken vrijzinnig) uitmaken. Een gedetailleerd 

overzicht van de 14 kerkgenootschappen bespaar ik u. Wie er 

toch meer wil over weten en toegang heeft tot een Flambouw 

archief verwijs ik naar de  stukjes in de jaargangen 40-  45.   

  

De tweede aanleiding voor de huidige bijdrage werd gevormd 

door twee kerkdiensten die ik bijwoonde in de Veluwe (dat 

prachtige, bosrijke gebied in Nederland), de ene, op 24 juli 2016, 

in de Hersteld Hervormde gemeente te Garderen, de andere in 

een PKN (Protestantse Kerk in Nederland) gemeente in Otterlo, 

op 3 november 2019 jl. Tijdens deze laatste dienst dwaalden mijn 

gedachten af (gelukkig nog vóór de preek!) naar de 25 stukjes 

van “De ware kerk des Heren” en begon ik extra te letten op de 

overeenkomsten en de verschillen tussen deze dienst en die in 

de Hersteld Hervormde gemeente van 2 jaar eerder. De PKN 

gemeente van Otterlo behoort tot de ‘Gereformeerde Bond in de  
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Protestantse Kerk in Nederland’, geen apart kerkverband maar 

een modaliteit (stroming) in deze kerk. Meer bepaald een 

stroming aan de rechterzijde, de behoudende kant dus. In deze 

stroming wordt vastgehouden aan het gezag van de Bijbel als het 

door God geïnspireerde Woord, en de geloofsleer zoals 

samengevat in 3 belijdenisgeschriften : de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechis-mus en de Dordtse 

Leerregels. Een belijdenisgeschrift kan je definiëren als  een “op 

schrift gestelde verklaring om een bepaald geloof (met name het 

christelijke) aan te hangen.” Deze drie belijdenisgeschriften 

vatten a.h.w. de gehele geloofsleer samen en als belijdend lid 

van een kerk, die deze geschriften als basis heeft, belijd je 

(belijden = bekennen, ervoor uitkomen, aan-hangen) dat je die 

zelf ook aanvaardt.  

  

De dominee in Otterlo preekte over Galaten 2 en meer bepaald 

over één zinnetje (vers 20) : “... leef ik door het geloof in de Zoon 

van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft 

overgegeven”. Het woord “mij” slaat hier uiteraard op de 

briefschrijver Paulus, maar de dominee betrok dit in zijn preek op 

iedere gelovige. De toon van de preek was sterk bemoedigend, 

met nadruk op Gods liefde en menselijke geloofszekerheid en 

toekomstverwachting. Van de gekende ‘drieslag’ ellende (= 

zondekennis) - verlossing - dankbaarheid lag de nadruk op 

verlossing (door Christus) en dankbaarheid (een ‘heilig’ christelijk 

leven als ‘antwoord’ op de verlossing). In de uiterlijkheden kon je 

duidelijk merken dat deze gemeente behoudend (orthodox) is. 

De dominee leidde de hele dienst vanop de kansel, er werden 

alleen Psalmen (geen gezangen) gezongen uit de berijming van 

1773 (ons Liedboek voor de Kerken dateert van 1973 en bevat 

naast de 150 Psalmen 491 gezangen);  de Psalmen werden 

ritmisch (op hele en halve noten) gezongen, zoals wij dat ook 

doen, maar veel trager; de 8 kerkenraadsleden zaten, allen 

gekleed in donker grijs of donkerblauw pak met gekleurde das 

netjes in de voor hen bestemde banken aan weerszijden van de 

preekstoel; de Wet (10 geboden) uit Exodus 20 of Deutero-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Geloofsbelijdenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Geloofsbelijdenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Geloofsbelijdenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Geloofsbelijdenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidelbergse_Catechismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidelbergse_Catechismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidelbergse_Catechismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidelbergse_Catechismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidelbergse_Catechismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordtse_Leerregels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordtse_Leerregels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordtse_Leerregels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordtse_Leerregels
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nomium 5 werd gelezen; de Schriftlezing gebeurde uit de 

Herziene Statenvertaling (die wij nu ook gebruiken - in liberalere 

gemeenten wordt meestal de Nieuwe Bijbelvertaling NBV 

gebruikt, zoals Ds. Buzogány bij ons deed); de dienst duurde 

exact 1 uur en 15 minuten (waarvan 25 minuten voor de preek); 

er waren 2 collectes. De dienst begon om 9u30 en toen ik om 

9u20 zelf arriveerde kon de koster nog nauwelijks voor mij een 

plaatsje in de stampvolle kerk bemachtigen. Hier en daar zag ik 

een vrouw met een hoed en een deel van de mannen was in pak.  

  

Voor de dienst in de Hersteld Hervormde gemeente in 2016 

nodig ik u uit tot “zoek de verschillen” (en de overeenkomsten). 

Toen in 2004 de PKN ontstond, een fusie van 3 

kerkgenootschappen (Nederlandse Hervormde Kerk = NHK, 

Gereformeerde Kerken in Nederland, Lutherse kerk), ging een 

120-tal gemeenten uit de NHK  met zo'n 60000 leden niet mee in 

die fusie, omdat ze ernstige bezwaren hadden tegen o.a. de 

pluriformiteit (veelvormigheid) van de PKN. Zij verenigden zich in 

de Hersteld Hervormde Kerk, die zich aan de rechterflank van 

het Nederlandse protestantisme bevindt, dus ook behoudender/ 

orthodoxer is dan de Gereformeerde Bond in de PKN. In de 

genoemde dienst preekte de dominee over Handelingen 10 (“de 

hoofdman Cornelius”), waarbij hij vier hoofdgedachten belichtte 

en de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid (natuurlijk) aan 

bod kwam, met heel wat nadruk op de ellende (zondekennis). De 

dominee leidde de hele dienst vanop de kansel, er werden alleen 

Psalmen gezongen uit de berijming van 1773, niet- ritmisch, op 

hele noten dus en ontzettend traag en slepend; de 14 

kerkenraadsleden zaten, allen gekleed in een driedelig zwart pak 

met effen zwarte das in de voor hen bestemde banken aan 

weerszijden van de preekstoel; de Wet (10 geboden) uit Exodus 

20 of Deuteronomium 5 werd gelezen; de Schriftlezing gebeurde 

uit de oude Statenvertaling; de dienst duurde 1 uur en 35 minuten 

(waarvan 47 minuten voor de preek); er waren 3 collectes. De 

dienst begon om 10u en toen ik om 9u30 arriveerde zat de kerk 

al behoorlijk vol, de meeste mannen in donker pak, de vrouwen 
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allen met hoed. Dat laatste is in de Hersteld Hervormde Kerk een 

ongeschreven wet (gebaseerd op passages in sommige brieven 

van Paulus), maar wordt in nog orthodoxere 

kerkgenootschappen, zoals bv. de Gereformeerde Gemeenten 

in Nederland op een bordje aan de ingang van de kerk ook 

daadwerkelijk geëist.  

  

Wenst u nog een moraal in dit stukje, iets om over na te denken? 

Dan wil ik u dit meegeven. Gaat, vanuit uw geloof, uw voorkeur 

uit naar een een pluriform (veelvormig) kerkverband waarin 

verschillende geloofsopvattingen (en ethische standpunten!) 

naast elkaar aanwezig zijn? Of moeten alle neuzen in dezelfde 

richting staan?  

  

Hans Nelis.  

---------  
DE KERSTBOOM   

  

De kerstboom en de heidense oorsprong.  

Loofbomen werden oorspronkelijk gezien als symbool van 

vruchtbaarheid. De Romeinen en de Germanen zagen in de 

bomen een soort goddelijkheid. Het waren belangrijke 

natuurelementen die zorgden voor een verbinding tussen de 

goddelijke wereld en de aardse wereld. Ook werden bomen 

gezien als ‘ware levenskracht, vandaar dat de boom ook wel 

eens de levensboom werd genoemd.   

  

De Kerstboom en de christelijke oorsprong.  

Lange tijd werd de 

kerstboom niet gezien als een 

christelijk symbool.  De boom 
werd zelfs niet toegelaten in 

de kerk en werd niet met het 

Kerstfeest in verband 

 gebracht.  Toch besloot 

het christendom zich de 
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kerstboom toe te eigenen en in de kerk te aanvaarden. Het 

gebruik van de heidenen, nl een boom in het midden van het 

marktplein te plaatsen en te versieren was verboden tot in de 

16e eeuw en daarna weer toegelaten dankzij de christenen.  De 

boom werd oorspronkelijk geassocieerd met de Drie-eenheid en 
werd symbool van kennis, goed en kwaad (zoals de boom 

waaruit Eva plukte). De bomen werden aanvankelijk met appels 

versierd, eerst op het marktplein en later ook in de huizen.  De 

appels werden later vervangen door glazen bollen. De 

glasblazers maakten er echte kunstwerkjes van. Pas later 

kwamen er ook andere versieringen in de boom, zoals 

engelenhaar en slingers, lange tijd met nog steeds appels er 

tussen.    
  

De piek (=staart van de ster) bovenop de boom is christelijk te 

noemen en symboliseert de ster die 

de 3 wijzen naar Christus leidde.  

Sommige mensen plaatsen een ster 

ipv een piek. De lichtjes in de boom 

(vroeger kaarsen) betekenen voor 

de christenen nieuw leven of een 

nieuw begin : Jezus bracht immers 

licht en verlossing naar de aarde.   

  

In de 16e en 17e eeuw zetten de Duitsers als eersten een boom 

met daarin alleen appels in huis. In de 19e eeuw kwam de 

kerstboom in de Nederlandse huishoudens binnen via de 

zondagsscholen, die vooral tijdens het Réveil (*) opgericht 

werden.  In deze zondagsscholen ontstond het gebruik om rond 

Kerst een boom neer te zetten.  Eerder bestond onder vrijzinnige 

protestanten in Nederland deze gewoonte ook al.   

  
(*) Het begrip Réveil is ontleend aan het Frans en betekent letterlijk 
‘opleving’ In de context van religie wordt met het Réveil een godsdienstige 
opwekkingsbeweging bedoeld die in het begin van de 19e E in meerdere 
Europese landen van invloed was binnen de kerken. In Nederland had de 
beweging vooral tussen 1817 en 1860 een grote invloed, niet alleen in de 
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Nederlandse Hervormde Kerk en afsplitsingen van die kerk, maar ook in 
de Nederlandse maatschappij.   Het Réveil begon rond 1810 in Genève, 
in het Calvinistische Zwitserland.  

  

Paul Minnaert  

  

  

  

DE VROUW IN DE BIJBEL : RACHAB  

  

De eerste hoofdstukken van het boek Jozua beschrijven de 

intocht van het volk Israël in het beloofde land, na 40 jaar 

omzwervingen in de woestijn.  Het land Kanaän moest nog 

veroverd worden op de voormalige bewoners. Jericho is de 

eerste stad die de Israëlieten willen innemen. Jozua stuurt 

verspieders naar de stad, die terecht komen in het ‘huis van de 

hoer, Rachab geheten’ (Jozua 2:1) om er te slapen. Dienaren 

van de koning staan snel op de stoep en eisen dat de 

vreemdelingen uitgeleverd worden.  Rachab misleidt hen en kiest 

voor het volk van Israël. Ze kan de dienaars overtuigen dat de 

vreemdelingen reeds vertrokken zijn, dat zij niet weet waar ze 

vandaan kwamen noch  waar ze naar toe gaan.  “Er zijn mannen 

tot mij gekomen, maar ik wist niet vanwaar zij waren”. (Jozua 

2:4).  

  

De hoerenhuizen waren destijds gevestigd op de wallen. 

Rachabs huis staat aan de uiterste rand van de stad, de voordeur 

geeft uit op de binnenstad, het raam op de buitenkant van de 

stadsmuur. De verspieders laat ze met een touw uit het venster 

afdalen. Ze heeft gehoord van eerdere veroveringen van de 

Israëlieten en van hun God die de Rode Zee heeft drooggelegd 

voor Zijn volk.  ‘Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en 

dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van 

dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben 

gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen 

heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt 
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gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, 

die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban 

geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van 

angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want 

de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden 

op de aarde.” (Jozua 2: 9 - 11). Zij onderhandelt en als beloning 

krijgt zij de belofte dat zij en haar verwanten bij de val van Jericho 

zullen gespaard worden. Het rode koord waarmee de mannen 

zich naar beneden lieten zakken, zal voor het leger het teken zijn 

om haar huis te herkennen.  

Rachab motiveert haar optreden met de 

gedachte dat God steeds Zijn beloften houdt. 

Ze belijdt met deze woorden wat zij gelooft 

over deze God : het land Kanaän is voor het 

volk van Israël.  Het is niet door haar werken, 

maar door de genade van God dat haar 

(nood)leugen gerechtvaardigd wordt. Ze 

zondigt immers tegen het 9e gebod uit Ex. 

20:16 “U zult geen vals getuigenis spreken 

tegen uw naaste”. Dit zien we bevestigd in 

Hebr. 11:31 “Door het geloof is Rachab, de 

hoer, niet omgekomen met de 

ongehoorzamen, omdat zij de verkenners 

met vrede had ontvangen”.  

  

Wat hadden die verspieders eigenlijk te zoeken bij een 

prostituee? De verspieders legden er hun oor te luisteren omdat 

daar veel nieuwtjes te vergaren waren. Wonend in de stadsmuur 

kon Rachab verschillende richtingen uitkijken en had zij toegang 

tot de stad én het land daarbuiten. Door haar contacten met vele 

mannen, beschikte zij over informatie van diverse zijden. 

Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus had 

Rachab inderdaad een herberg tegen de stadsmuur en waren de 

verkenners daar voor het avondeten. Dit was niet haar enige 

inkomstenbron want ze wordt in de Bijbel (zoals in Jacobus 2:25) 

een hoer genoemd. Daarmee hebben wij zelf ook een bepaald 
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beeld van deze vrouw en misschien ook wel van de mannen die 

zij onderdak bood. Als de Bijbel niet oordeelt moeten wij dat 

zeker niet doen. De Heere heeft immers een vrouw als Rachab 

ingezet om Zijn volk te redden. (Flavius Josephus, Oude 

geschiedenis van de Joden, boek V)  

  

Rachab, de hoer. Al die eeuwen zit zij met deze bijnaam 

opgescheept. Rachab betekent : ruim, open, onstuimig, wijd, 

breed. Ze heeft een brede blik. Door voor haar eigen onderhoud 

in te staan, kan ze onafhankelijke keuzes maken. Rachab is een 

pientere vrouw, met een vooruitziende blik. Volgens rabbijnse 

teksten werd Rachab de vrouw van Jozua en de stammoeder 

van priesters en profeten (o.a. Jeremia en Ezechiël). Rachab, de 

prostituee, behorend tot een vijandig volk, is ook de 

betovergrootmoeder van koning David (!) en in de nog meer 

‘over-overover-sfeer’ ‘oma’ van Jezus!! (Jacobus 2:25).  Ook op 

andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt hoog van haar 

geloof en moed opgegeven, zoals in de brief aan de Hebreeën 

en de brief van Jakobus.  

  

De Bijbel refereert aan de vernietiging van Jericho door Jozua, 

de opvolger van Mozes. Gedurende zes dagen laat Jozua zeven 

priesters met de Ark des Verbonds een ronde om de 

onneembare muren van Jericho lopen. Ze blazen op zeven 

ramshoorns. Op de zevende dag lopen ze zeven rondes. Aan het 

eind van de zevende ronde roept Jozua dat zijn volk moet 

juichen. Onder het gejuich storten de muren in en kunnen de 

Israëlieten de stad innemen. Alle inwoners worden gedood, maar 

Rachab en haar familie blijven gespaard. Jericho was de eerste 

stad die de Israëlieten veroverden na het oversteken van de 

Jordaan. Na deze onmogelijk geachte verovering gaan ze verder 

met de verovering van de rest van het land Kanaän.  

  

Het verhaal van Rachab toont ons dat je niet alleen moet 

luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je 

vraagt : werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard 
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om wat zij deed, toen zij de verkenners ontving en langs een 

andere weg liet vertrekken?” (Jakobus 2:25). Rachab, als 

stammoeder van David en Jezus, is een onmisbare schakel in 

Gods heilsplan, voor Joden en niet-Joden. Bij God is iedereen 

welkom, ook wie door mensen wordt geminacht.  

  

Josiane Tytens   

  

  
Kleurplaat  
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Nuttige adressen  

  

V.P.K.B. Horebeke  

  
Adres kerkgebouw: Korsele 39, Horebeke  
Eredienst: iedere zondag om 10.00 uur  
Website: www.geuzenhoek.be  
  
Predikant  

  
Ds. Simon van der Linden  
Korsele 40  
9667 Horebeke  
Tel.: 055 61 33 52  
E-mail: ds.s.f.vanderlinden@gmail.com   
  
Preekvoorziening  

  
Bert Huijer: 0471 58 76 58  
Email: berthuijer@gmail.com  
  
Organisten  

  
Wilfred De Jonge  
Bert Huijer  
Hendrika Blokland-Den Hartogh  
Liesbeth Lutjeharms  
  
Kerkenraad  

  
Ds. Simon van der Linden, Eelkje Claus,  
Wilfred De Jonge, Hendrika den Hartogh,  
Bert Huijer, Paul Minnaert, Willy  
Vanderhaegen  

  
Bestuursraad  

  
Voorzitter: Ronald Blommaert  
Tel. : 055 49 79 74  
E-mail: ronaldblommaert@skynet.be  

Protestants Historisch Museum  
“Abraham Hans”  

  
Contactpersoon:  
Hendrik Blommaert  
Tel. : 055 49 83 78  
E-mail: hendrik.blommaert@gmail.com  
Website: www.museumabrahamhans.be  
  

“De Geuzenhoek” vzw  

  
Voorzitter: Gertjan Blokland  
Woeringenstraat 32  
9000 Gent  
Tel. : 09 220 01 25  
E-mail: gertjan.blokland@telenet.be  

  
Rekeningnummer ‘De Geuzenhoek’ vzw   
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151 BIC 
code: GEBABEBB  
p/a Bosakker 13, 9050 Gentbrugge  
  
Werkgroep Geuzenfeest  

  
Secretariaat: Eelkje Claus  
Website: www.geuzenfeest.be  
  

Vlaamse Flambouw  

  
V.U.: Gertjan Blokland  
Redactie: Josiane Tytens   
E-mail: josiane.tytens@gmail.com   
  
Abonnementen: Willy Vanderhaegen  
Tel. 09 231 57 55  
E-mail: wi.vanderhaegen@skynet.be  
Abonnementsprijs: € 15 voor 2019 
Rekeningnummer:  
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151  
BIC code: GEBABEBB  

http://www.geuzenhoek.be/
http://www.geuzenhoek.be/
http://www.museumabrahamhans.be/
http://www.museumabrahamhans.be/
http://www.geuzenfeest.be/
http://www.geuzenfeest.be/
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Rekeningnummer VPKB Horebeke:  
IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 BIC 
code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 33, 9667, Horebeke  
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De “Vlaamse Flambouw” is een uitgave van de VPKB Horebeke en verschijnt tweemaandelijks.  

De abonnementsprijs bedraagt € 15, tijdig over te schrijven op rekeningnummer  IBAN 

nr.:BE75 0014 0572 9151 - BIC code:GEBABEBB van de vzw “De Geuzenhoek”, Horebeke met 

vermelding abonnement Flambouw 2019  
  
Giften voor onze kerk (behoud patrimonium) mogen worden overgemaakt op het 

rekeningnummer IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 - BIC code: BPOTBEB1 t.n.v. Prot. Kerk 

Horebeke.  
  
Overige giften op de rekening van vzw “De Geuzenhoek”  
  

  

Sluitingsdatum kopij  

  

voor de volgende Flambouw is: zondag 5 januari 2020  

(verschijnt zondag 12 januari 2020)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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