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 TEN GELEIDE  

 

 

‘Maak dan mijn blijdschap volkomen’  - Filippenzen 2:1-4  

  

In de afgelopen weken heb ik in de online erediensten vaak 

gepreekt over de Filippenzenbrief. De grote vreugde die Paulus 

door het geloof ontvangt, spat bijna van het papier. Zelfs de 

moeilijke omstandigheden waarin hij verkeert, gevangenschap in 

Rome, kunnen die vreugde niet doven. De gemeente in Filippi 

heeft die vreugde van Paulus sterk aangewakkerd: ze zijn steeds 

bij hem betrokken gebleven. Het zijn echte broeders en zusters 

in de Heer: ze laten hem niet los maar bidden voor hem en 

helpen hem waar ze kunnen.   

  

Hoewel Paulus al heel gelukkig met ze is, spoort hij ze toch aan 

om verder te groeien in geloof en leven in navolging van de Heer 

Jezus Christus. Het is geen vermaan, geen opgeheven vinger 

omdat het allemaal nog niet goed genoeg is. Zo moeten we dat 

niet lezen. Paulus moedigt ze aan ‘om zijn blijdschap volkomen 

te maken’. Want er valt immers nog veel meer te ontdekken! 

Gods heil is groter, dieper en hoger dan een mens bevatten kan. 

Hoe meer je je daarin verdiept, hoe groter de vreugde.   

  

Door het geloof ontvangen we vergeving van zonden, ‘om niet’ 

ofwel enkel uit Gods genade. Maar daar houdt het niet mee op, 

daar begint het geloofsleven juist mee! Jezus Christus in geloof 

ontvangen is het begin van een nieuw leven in Gods licht. En 

Paulus spoort de gemeenteleden aan om daarmee aan de slag 

te gaan.   

  

Het valt op dat hij benadrukt dat dit vooral ook iets 

gemeenschappelijks is: groeien in geloof en leven uit dat geloof 

worden samen beoefend in de gemeente. Daar klinkt Gods 

Woord in lezing en prediking, daar wordt de lofzang aangeheven 

en samen gebeden. En daar ontmoeten we zo ook elkaar in 
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Gods licht. In de manier hoe we met elkaar omgaan moet de 

liefde van de Heer Jezus zichtbaar worden.   

  

Paulus schrijft daar hele concreet over: door het geloof handel je 

niet uit eigenbelang, wil je niet jezelf of je eigen opvattingen 

opleggen. Het gaat je namelijk niet meer om jezelf maar om 

Christus: Hij moet groot gemaakt worden. Je kent jezelf, je eigen 

zonden, en daarom stel je je nederig op. Je hebt namelijk geleerd 

om groot te denken over je Heer maar klein over jezelf. Andere 

broeders en zusters in Christus sla je hoger aan.   

  

Zo willen en proberen te leven is antwoord geven op de 

verkondiging. En zoals gezegd: het is iets gemeenschappelijks.  

Paulus schrijft daarover:   

‘maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind 
bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van 
gevoelen.’  

  

Door Christus in geloof te ontvangen als Heer en Verlosser, 

worden we gedreven om met Hem, uit Hem en voor Hem te 

leven. Hierdoor ontstaat er eensgezindheid onder gelovigen: 

doordat we dezelfde manier van denken hebben (door het 

geloof). En meer dan dat: ook dezelfde liefde (die van Christus) 

en één van ziel en verlangen (verbonden door dezelfde 

verlangens, passies en ambities). Broeders en zusters, mag ik u 

vragen of u zich hierin herkent? Als we eerlijk zijn weten we wel 

hoe weinig we vaak uit het geloof leven. Dat we telkens weer de 

neiging hebben om in leven onszelf groot te maken in plaats van 

Christus. We hebben Christus vaak wel in geloof aangenomen 

maar Zijn liefde is vaak nog maar oppervlakkig door ons 

beantwoord. We kennen Hem dan vooral op een afstandelijke 

manier: niet met het hart.   

  

Laten we bidden dat 2021 een jaar mag zijn van samen groeien 

in het geloof, online en hopelijk ook fysiek (offline). Dat het een 

jaar mag zijn waarin we onze Heer nu eens goed leren kennen 
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en liefhebben. En dat we zo samen ontdekken: dit is niet onze 

gemeente maar de Zijne. Wij zijn van Hem: Hij is onze volkomen 

blijdschap!  

  

In Christus verbonden, Ds. Simon van der Linden  

  UIT DE KERKENRAAD  

   

De kerkenraad heeft in de afgelopen maanden driemaal in een 

online-bijeenkomst vergaderd. Twee gebruikelijke vergaderingen 

en éénmaal een ad-hoc vergadering in verband met de 

gewijzigde regelgeving ‘eredienst’. Tijdens deze laatste 

bespreking besloot de kerkenraad nog geen fysieke diensten te 

houden, en wel omdat coronacijfers er toen niet goed uitzagen 

en de meerderheid van onze kerkgangers/gemeenteleden op 

leeftijd is en dus tot de risicogroep behoort. Verder is besproken 

om te proberen van de dienst op kerstdag iets bijzonders te 

maken. Beide andere vergaderingen hebben vooral de huidige 

situatie in verband met het houden van kerkdiensten als 

onderwerp gehad. Tijdens de laatste vergadering is dus besloten 

om opnieuw fysieke diensten te houden met inachtneming van 

de geldende regelgeving. Deze informatie is met pastorale 

brieven ook al aan de gemeenteleden bekendgemaakt.  

  

De 75-plussers waren blij met de bezorgde kerstpakketten en het 

drempelgesprekje.  

  

De voor zondag 17 januari a.s. geplande oecumenische viering 

zal vermoedelijk niet kunnen doorgaan.  

  

Maar op zondag 31 januari a.s. zullen de midden vorig jaar 

verkozen nieuwe kerkenraadsleden, Liesbeth Lodens en Kristien 

De Jonge worden bevestigd als ambtsdragers, en ook dit met 

alleen het toegelaten aantal kerkgangers. Een welkom voor de 

nieuwe en een afscheidsdrankje voor de vertrekkende 

ambtsdragers, Wilfred De Jonge en Bert Huijer, zal worden 

georganiseerd zodra het mogelijk is.  
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Kerkdiensten verzorgd door gastpredikanten zullen voorlopig 

uitsluitend online via de website kunnen worden beluisterd. 

Tenslotte: heugelijk nieuws is dat André Zijleman (voorheen lid 

Rabot-Gent) lid is geworden van onze gemeente en dat Tom  

Vranken (voorheen lid Geraardsbergen) ook te kennen heeft 

gegeven lid te willen worden van onze gemeente. Allebei van 

harte welkom bij ons ‘klein kuddeke’.  

  

Namens de kerkenraad, Eelkje Claus  

  

  UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Voor een Bestuursraad staan de laatste maanden van het jaar 

grotendeels in het teken van de financiën: zo ook bij ons. In 

december mochten we een schrijven ontvangen van de voogdij 

overheid met de goedkeuring van de cijfers van het boekjaar 

2019. Op 31 december werd de boekhouding van 2020 

afgesloten. Tijdens onze laatste (digitale) BR vergadering 

werden de cijfers aan de leden voorgelegd. In januari kunnen de 

bestuurders hun goedkeuring geven aan de afgesloten 

resultaatrekening,  zodat de volledige bundel naar ARPEE, het 

provinciebestuur en de burgerlijke gemeente kan gestuurd 

worden.  

  

Vanaf 1 januari zal Wouter nieuwe software gebruiken voor zijn 

werkzaamheden als penningmeester: ‘Religiosoft’. Deze 

applicatie is algemeen in gebruik bij Bestuursraden en 

Kerkfabrieken en zal toelaten om te bezuinigen op het 

papierverbruik. Later op het jaar zullen we dit uitbreiden met  

‘Religiopoint’ om onze administratie nog meer te digitaliseren 

(waar de overheden overigens op aansturen).   

  

De “kerkhofploeg” heeft op 18 & 19 dec coronaproof (in 3 shifts 

met telkens 4 medewerkers) weer het beste van zichzelf 

gegeven. Er werden tonnen bladeren afgevoerd, takken geraapt, 
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dakgoten schoongemaakt, dakpannen nagekeken en 

vervangen, “plankieren” geschuurd…. Dank aan alle 

medewerkers!  

  

In de voortuin van de pastorie moest dringend gewerkt worden 

aan de 3 grote bomen.  

Voor deze moeilijke en gevaarlijke taak 

werd beroep gedaan op specialisten. Er 

werd een hele dag grondig gesnoeid, 

gehakseld en schoongemaakt. De bomen 

kunnen er nu voor een hele poos weer 

tegen en de veiligheid zal er wel bij varen.  

  

Als bestuursraad willen we op het einde 
van dit moeilijk jaar alle leden en 
sympathisanten van onze kerk danken 
voor de financiële steun die we mochten 
ontvangen. Om ons patrimonium in stand  
te houden zijn de eigen middelen van groot belang. Verder 

danken we ook alle mensen die in de schaduw voor de 

gemeenschap werken: hun ondersteuning is van onschatbare 

waarde.  

  

We wensen jullie een mooi jaar 2021 waarin een omhelzing, een 

schouderklopje, een handdruk hopelijk weer zullen kunnen.  

  

Namens de bestuursraad, Rita Custers  

  

  UIT HET DISTRICT  

  

Velen werden verrast door het plotse ontslag van de 

districtsvoorzitter op 1 december. In zijn ontslagbrief motiveerde 

ds. Buzogàny zijn beslissing door te wijzen op een gebrek aan 

relevante, transparante en integere informatie vanuit de 

Synodale Raad.  

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 1 – januari/februari 2021  

 

7.  

  

Iedereen betreurde maar respecteerde het ontslag, en in enkele 

digitale gesprekken werden de pijnpunten in die communicatie 

nadien besproken en zo mogelijk aangepakt. Een element 

daarbij was het annuleren van de beide geplande synodes in 

2020 wegens corona, waardoor een uitgebreide toelichting en 

correcte besluitvorming bemoeilijkt werden.  

Als ondervoorzitter neemt ds. Smits nu de taak van voorzitter 

waar, en in 2021 zal de samenstelling van het bestuur 

herbekeken worden, mede met het oog op het voorziene vertrek 

van een bestuurslid vanwege de leeftijd.  

  

In december besliste de districtsvergadering om de sedert lang 

vacante post van hulppredikant toe te wijzen aan het Protestants 

Historisch Museum te Horebeke, dat een plan voorlegde om te 

evolueren naar een eigentijds museum met een bredere 

bekendheid. Op dit moment ligt dat plan ter goedkeuring bij de 

Synodale Raad.  

  

De invulling van de vacante plaatsen in Kortrijk en Ronse eisten 

verder onze aandacht op, en de vooruitzichten voor 2021 zijn 

voor beide plaatsen gunstig.   

  

Ook het beleidsplan van ProJOP (de Vlaamse jeugdwerking) kon 

niet goedgekeurd worden door de Synode, maar beide Vlaamse 

districten zijn daarover in constructief overleg. Immers, wie de 

jeugd heeft, heeft de toekomst!  

  

In 2021 zal tenslotte ook het document van de werkgroep 

Eigentijds Kerk Zijn op districtsniveau verder besproken en 

uitgewerkt worden, wat het perspectief biedt om in ons district 

een nieuwe dynamiek te ontwikkelen voor de groei en bloei van 

de plaatselijke gemeenten.  

  

Peter Smits, waarnemend voorzitter  

Rudy Liagre, secretaris  

----------   
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Beste gemeenteleden van de protestantse kerken in Vlaanderen,  

  

Voor wie mij niet kennen, mijn naam is Tom Schepers en ik werk 

als pionier in Aalst. Ondertussen ben ik ook bezig met mijn 

master in de theologie. Voor deze master moet ik ook een 

masterthesis schrijven. Voor deze thesis doe ik een driejarig 

veldonderzoek over dromen onder Nederlandstalige 

protestanten en de relatie die deze dromen hebben ten opzichte 

van het geloof. Voor dit onderzoek zoek ik twaalf mensen uit onze 

kerkgemeenschappen die voor één maand een droomdagboek 

willen bijhouden. Wanneer u meedoet krijgt u hoogstpersoonlijk 

een dagboek opgestuurd dat u over de loop van een maand kan 

invullen en vervolgens weer kunt terugsturen. Uiteraard is alles 

wat u opschrijft vertrouwelijk, volkomen anoniem, en ikzelf zal 

zelfs niet weten wie wat heeft opgeschreven. Met uw deelname 

helpt u mij met mijn onderzoek. Ook heeft wetenschappelijk 

onderzoek meermaals aangetoond dat het bijhouden van zo’n 

dagboek hele positieve effecten kan hebben. Het kan voor u dus 

ook een hele verrijkende ervaring zijn!   

Nu kan het heel goed dat u denkt: ‘O, dat is niets voor mij, ik kan 

mijn dromen bijna nooit herinneren,’ maar ook dan kunt u zeker 

meedoen. Het is heel goed voor mijn onderzoek als er een 

mengeling is van mensen die meer en minder uitgebreid dromen.  

De criteria om mee te kunnen doen zijn als volgt:  U 

bent ouder dan 20 jaar   

U bent geboren en opgegroeid in België   

U bent lid van de VPKB  

U rookt niet en gebruikt geen recreatieve drugs  

U drinkt gemiddeld niet meer dan zeven glazen alcohol per 

week  

  

Als u wilt deelnemen, dan kunt u tot en met vrijdag 22 januari een 

mail sturen naar tomschepers12@hotmail.com. U kunt ook, als 

u geen internet hebt, een brief sturen naar Geraardsbergsestraat 

228, 9300 Aalst (gelieve dan ook uw telefoonnummer te 
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vermelden). Ik neem vervolgens contact met u op om 

uitgebreider het proces te bespreken.  

  

Met vriendelijke groeten,  

Tom Schepers - 0483 446847  

  

    

Kerstboodschap uit Betlehem, Palestina.  

Al vanaf 2010 zijn er contacten tussen de VPKB en 

de Palestijnse Christenen, toen zij hun  noodkreet   

naar de kerken wereldwijd stuurden, getiteld: “Uur van de 
waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van 
het Palestijnse lijden". Die contacten verlopen via de Werkgroep 
Kerk in de Samenleving (KidS). In november ontvingen we een 
brochure met  Advent en Kerstboodschappen van bekende 
Palestijnse christenen. We kozen er één uit – van ds.dr. Isaac 
Munther uit Betlehem, die we hierbij doorgeven met de 
suggestie om deze geheel of gedeeltelijk op te nemen in uw 
kerkblad. Of de stem van Palestijnse christenen op een andere 
manier door te  geven.  De  hele  brochure  is  te 
 vinden  op  de  
website:https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/                                       

Contact  KidS:  Rob  van  Drimmelen,  

robvandrimmelen4@gmail.com  

  
O, dat u de hemelen zou scheuren en naar beneden zou komen  
Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke  
woning (…).                                                                                                          

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!                                             
De bergen zouden voor u beven.                                                                        
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet  
koken,                                                                                                                   

zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken  
voor u laten beven,                                                                                              
omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven 

hopen.                                                                                                                   
Als u toch zou afdalen! De bergen zouden voor u beven.     
Jesaja 63, 15, Jesaja 64, 1-2     
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Terwijl Advent dit jaar nadert komen wij bij elkaar op een tijd die 

vol is van uitdagingen. Aan de ene kant is er de verspreiding van 

het COVID-19 virus met al zijn medische, economische en 

psychologische uitdagingen, die het al zeer moeilijke leven 

verergeren in dit land dat doorgaat te lijden onder bezetting en 

onderdrukking. Alle soorten emoties vervullen ons met wanhoop 

en frustratie, boosheid en hopeloosheid tegenover de politiek van 

bezetting en de vrees onder sommigen van ons voor wat de 

toekomst zal brengen. Aan de andere kant willen we ons 

verheugen gedurende de Kerstijd: de kerstboom aansteken, 

cadeaus kopen voor de kinderen. Maar hoe kunnen we ons 

vrolijk voelen? (…)  

Dit jaar was gevuld met gebeurtenissen  (…). Grootmachten in 

de hele wereld gaan door met het controleren van het lot van 

mensen en volken. Zij geven minder om mensen: hun 

belangrijkste zorg is het uitbreiden van hun invloed en macht, 

met verwaandheid en een minachtende uitstraling alsof zij de 

regelgevers zijn van de hele mensheid.   

“Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke 

woning… Scheurde u maar de hemel open om af te dalen.” 

Dit waren de kreten van Jesaja in die tijd 1Zoals vuur dorre 

twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou u 

uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u 

laten beven.”  

  

Jesaja wachtte op Gods gerechtigheid nadat hij gehoord en 

gezien had van de komende glorie, over troost en vrede. Hij 

sprak deze woorden nadat hij hoorde dat Jezus Christus zei: “De 

geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij 

gezalfd, Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij 

mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan 

gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden 

hun bevrijding, 2om een genadejaar van de HEER uit te roepen 

en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te 

troosten (Jesaja 61: 1-3). Jesaja vraagt nu: wanneer zal dat 
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werkelijkheid worden? O Heer, kom en maak deze woorden 

werkelijkheid op de aarde.  Het land is vol met de armen, de 

gebrokenen van hart, de geboeiden en gevangenen en de 

treurenden. Help en red ons, want U bent onze vader, u bent 

onze bevrijder. Scheurde u maar de hemel om af te dalen! Jesaja 

lijkt een geloofscrisis te hebben, want zijn theologie en zijn geloof 

vertellen hem iets over de God van gerechtigheid en troost, toch 

vertelt hem de werkelijkheid iets anders: gevangenschap, 

verwoesting, donkerheid en onrecht   

Scheurde u maar de hemel open Hoe kunt U zwijgen bij deze om 

af te dalen.  Deze woorden verwaandheid om het leven van 

zouden vandaag het verlangen volken op deze aarde te uitdrukken 

van veel mensen. controleren? Zal God de Waar bent U Heer? 

Hoe kunt U hemelen scheuren en naar ons stil blijven als onrecht 

en het  afdalen?    

overwicht van de machtigen de  overhand 

hebben ?  

  

In de adventstijd gedenken wij dat de God van dit land niet stil is 

of afstandelijk. Maar hier is het goddelijk geheim zichtbaar 

geworden: God daalde af naar de aarde als een kwetsbaar kind 

dat leefde onder bezetting en de macht van grootmachten. God 

leed om onze wereld binnen te komen. Zijn familie moest reizen 

vanwege de door de keizer bevolen volkstelling en Herodes 

probeerde hem te doden toen hij een vluchteling was. Het was 

alsof de wereld en zijn grootmachten zich bewust werden dat het 

kind geboren in Bethlehem hun grootste vijand was. Hij zou hen 

verslaan, Hij zou niet buigen voor de keizer, noch voor weelde of 

macht, zelfs toen hem een aards koninkrijk werd aangeboden.   

  

Toen God naar onze wereld kwam verkoos Hij te komen als een 

van de hulpelozen en onderdrukten. Hij kwam van de kleine stad 

Bethlehem om deze wereld en zijn koninkrijken te bevrijden van 

de hebzucht voor geld en macht. Hij kwam als een vredelievende 

en dienende Koning, Zijn wapen was liefde, de liefde voor God 

en medemens. Hij kwam om een ander soort koninkrijk te 
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bouwen, niet zoals dat van de keizer of de kalief, of van een 

kruisvaarders koning of khedive of Turkse sultan. Hij kwam om 

een koninkrijk te bouwen dat beslist niet dat van Netanyahu of 

Trump is. Het is een koninkrijk voor de vreedzamen, degenen die 

van goedheid en recht houden. Het is een koninkrijk met het kruis 

als zijn symbool, niet dat van de kruisvaarders, maar eerder als 

het kruis van Golgotha, een kruis van liefde, van offer en 

verlossing.  

  

God zwijgt niet en is niet afstandelijk. Ja, Hij heeft de hemel ge- 
scheurd, de aarde doen schudden en kwam naar ons toe. Wij 
hebben de ogen van geloof nodig om in de gebeurtenissen en 
de wereld rondom ons te lezen. Wij moeten het zien vanuit het 
perspectief van de bijbel, die ons vertelt dat aardse koninkrijken 
opkwamen en wegzonken. Jezus alleen blijft de gekroonde 
koning van harten en aanbidding, niet tirannie, onrecht en 
gebrek aan invoelen. Jezus is de Christus van de bijbel, de 
zoon van God, het lam dat geslacht werd om te bevrijden van 
zonde. Hij is de Christus van bescheidenheid, gewond maar 
nooit gebroken, een licht dat niet kan worden uitgeblazen. (…)  
Onze boodschap in deze tijd van Advent is: God is met ons, 

Jezus is met ons. De geboorte van Jezus herinnert ons hoe God 

de hemelen scheurde en neerkwam als de zoon van Maria. De 

boodschap voor ons is: vrees niet, mijn kleine kudde, geloof en 

lees de wereld met ogen van geloof. Onze boodschap is die van 

standvastigheid. Wij zijn hier. Wij zullen nooit en nooit vertrekken  

(…). Gegroet, eer en macht voor Hem in eeuwigheid! Amen!   

  
Ds.  Dr. Munther Isaac is een Palestijnse predikant, theoloog, schrijver, 

spreker, blogger en, belangrijker, echtgenoot en vader. Hij is nu predikant 

van de Christmas Lutherse Kerk in Bethlehem en is de Academische 

Deken van het Bethlehem Bijbel College.(…) Munther is zeer betrokken 

bij zaken in verband met Palestijnen en Palestijnse christenen. (…) 

Munther is getrouwd met Rudaina, architecte. Samen hebben ze twee 

jongens, , Karam (8) en Zaid (6).  
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VERSLAG ACTIVITEITEN  

  

Kerst- en nieuwjaarsboodschap  
van priester Amal in India  

  

Enkele dagen vóór Kerst viel een brief van priester Amal uit India 

in onze bus. Kerstmis en Nieuwjaar liggen ondertussen achter 

ons, maar we willen u toch graag  zijn boodschap en wensen 

doorsturen.   

  

 

Beste Familie en Vrienden,  
Van harte wens ik jullie een zalig Kerstmis en 
een voorspoedig nieuwjaar 2021. Ik bid tot het 
Kind Jezus dat Hij jullie zegent met Zijn liefde, 
vrede en vreugde in deze heilige periode. 
Mogen jullie in 2021 veilig en gezond blijven 
onder Zijn zorgende aanwezigheid.  
  
2020 werd gedomineerd door het coronavirus.  
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 Families, gemeenschappen en landen over de hele wereld hebben 
zwaar te lijden onder de pandemie. In India werken er 400 miljoen 
mensen in de informele economie. Zij zijn bijzonder kwetsbaar. Door 
de lockdownmaatregelen en de algemene economische terugval 
werden hun schamele inkomsten nog gereduceerd of vielen ze bijna 
volledig weg.  
  
In deze sombere tijden sloegen ook veel mensen de handen in 
elkaar om deze enorme problemen het hoofd te bieden. Ze toonden 
zich solidair met de meest kwetsbaren en werkten samen om de 
grootste noden te lenigen.  
  
Onze doelgroep zijn de thuislozen, de bewoners van de 
sloppenwijken, migranten, weduwen, mindervaliden en de armste 
families. We hebben vanaf maart voedsel aan hen uitgedeeld: rijst, 
tarwebloem, suiker, peulvruchten en olie. Dit zullen we moeten 
blijven doen, zo lang de pandemie voortraast.   
  
Ik dank God uit het diepste van mijn hart voor jullie liefdevolle 
aanwezigheid in mijn leven als priester en dienaar van mijn volk. De 
blinde kinderen in onze gemeenschap, de studenten verpleegkunde, 
de straatkinderen, de zijdewerkers, weduwen, kinderen van onze 
landelijke scholen, naaisters en alle anderen die jullie daadwerkelijk 
met giften steunen, willen jullie hun liefde en dankbaarheid 
overbrengen en jullie het beste wensen voor 2021. Samen met hen 
gedenk ik jullie en je dierbaren in mijn gebeden en speciaal tijdens 
de hoogmis van Kerstmis en Nieuwjaar zal mijn gebed naar jullie 
gaan. Elke vorm van morele en materiële steun, hoe gering ook, 
betekent enorm veel voor hen en voor mezelf. Ik wens jullie een zalig 
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!   
  

 Yours lovingly in our Lord,   
Rev. Amal Raj Chellakan  
Varanasi, India  

  

Als we op 15 augustus weer Geuzenfeest mogen vieren, hopen 

we als steun voor ons India-project weer een mooie opbrengst te 

kunnen realiseren.  
----------  
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NIEUWJAARSWENSEN VANUIT DE GEUZENHOEK  

  

Omdat we dit jaar onze traditionele ‘Nujoarsresepsie’ aan de kerk 

niet konden organiseren, bedachten we een alternatief om het 

contact met onze buren en de vrienden van onze 

kerkgemeenschap toch te onderhouden.   

  

We bezorgden iedereen een mooie kaart, met sfeervolle foto’s 

van onze Geuzenhoek, kunstig geschoten door Pol Muylaert en 

een aan de omstandigheden aangepaste tekst. Met een zestal  

mensen gingen we - per twee of alleen 

- de buren aan huis (buiten en op 

ruime fysieke afstand) onze wensen 

overbrengen. Het initiatief  

werd zeer gewaardeerd. We merkten  
duidelijk hoe zeer de mensen nood  
hebben aan een praatje in deze tijd  
van   isolatie.    
  

  

  

  

  

  

  

  

Ds. Simon met dochtertje Bente zijn  
klaar    voor de huisbezoekjes 

  

We werden hartelijk  
ontvangen bij o.a. Alex en  
Micheline De Jonge   
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Liesbeth en Karen declameren hun Nujoarswensen  

We delen onze wensen graag met de lezers van de Flambouw. 

Tegelijkertijd kunt u uw kennis van het ‘Urebeeks’ nog eens 

oefenen.   

 
Ale joaren kijken we der lange noar uit, beste 

mainsen,  oum gebuurs en vrienden uir nujoar te 

wainsen, een nujoar, gelukig en gezond  
mee een goe gloazeke an de mond, 

een kedjoarke in d’ ene hand,  
in d’ andere een sausiske, een beetje verbrand,  
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een klapke hier, een woordje dor  
‘Joa, joa, nien, nien, ’t es woar, mor, mor….’  

  
Gien resepsie van de joare veur 

oes alemoale t’ hupe tegoare  
’t es triestig, ’t es spijtig, ’t es 

wried, moar houd ou nui al mor 

geried, ’t zal zijn veur noaste joare!  

Aan alemaan ’n gelukig 2021 gewainst!  
We zingen het luie in ’t rond:   

Geniet van ’t leven en blijf gezond, we 

steken corona diep onder de grond!   

Elk jaar nodigen we tijdens de nieuwjaarsreceptie buren en 

vrienden uit om solidair te zijn met mensen die het niet breed 

hebben, die kansarm en noodlijdend zijn. Ook dit jaar krijgt u de 

mogelijkheid om een gift te doen voor het goede doel: het 

Centrum voor Kansarmen Oudenaarde. Deze organisatie 

zorgt onder andere voor voeding, kleding, schoolboeken en komt 

tussen in medische kosten. Zo worden mensen uit Oudenaarde 

en de naburige gemeenten, ook Horebeke, geholpen. U kunt uw 

bijdrage storten op de rekening van de vzw Geuzenhoek (BE75 

0014 0572 9151) met als mededeling ‘gift kansarmen’, graag 

vóór eind januari. Wij bezorgen de ontvangen giften integraal aan 

vzw Centrum voor Kansarmen Oudenaarde. Hartelijk dank voor 

uw steun en solidariteit!  

Voor de Geuzenfeestwerkgroep, Cornelis Blommaert  

  

ACTIVITEITEN  

  

DINSDAG: ONLINE BIJBELSTUDIE  
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Het is voorlopig nog niet mogelijk om de Bijbelstudie te hervatten. 

U kunt echter in principe iedere week, behalve een enkele keer 

rondom de feestdagen, een online Bijbelstudie op onze website 

vinden: www.geuzenhoek.be. Iedere dinsdag kunt u als u op de 

website komt meteen 

de nieuwe video vinden 

die ik samen maak met 

mijn  collega  uit 

Knokke-Heist,  ds. 

Robbert Veen. Iedere 

week wordt hierin de 

tekst waarover zondag 

gepreekt is nog eens 

uitgediept.   

  

Ds. Simon van der Linden ndag 

15 augustus 2021  

  RONDOM DE GEMEENTE  

  

WEL EN WEE  
  
In december worden ieder jaar de gemeenteleden bezocht die 

75 jaar en ouder zijn. Dit jaar konden we vanwege de 

maatregelen natuurlijk niet zomaar op bezoek komen. Gelukkig 

bleken meerdere kerkenraadsleden bereid om mee te werken, 

zodat de kerstcadeaus bij iedereen langsgebracht konden 

worden. Het deed zichtbaar deugd bij de ouderen om een 

bezoekje te krijgen, al was het dan maar een praatje aan de deur.    

  

Mede omdat we elkaar met kerst niet in de kerk konden 

ontmoeten werd er naar alle betrokken leden een kerstkaartje 

gestuurd. De meeste waren gemaakt door de kinderen van 

kinderclub De Vuurtoren, uiteraard met medewerking van de 

leiding.   
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Gelukkig hoor ik nog steeds dat de meeste leden het relatief goed 

maken. Toch zijn er ook zorgen. Nunzia, de echtgenote van Paul, 

is van de trap in de kelder gevallen en heeft zich hierbij erg 

bezeerd. Na een kort verblijf in het ziekenhuis bleek dat ze weer 

naar huis moest omdat de druk op het ziekenhuis vanwege 

COVID-19 nog altijd erg groot is. Ze moet vooral veel liggen en 

rusten. Gelukkig gaat het wel langzaam de goede kant op, de 

weg naar volledig herstel zal echter nog tijd vergen.   

  

Ook Paul zelf is nog niet hersteld van de depressie. Goede en 

slechte dagen wisselen elkaar af. Gelukkig vindt hij steun en 

kracht in het geloof.   

  

In woonzorgcentrum ‘De Vlaamse Ardennen’ in Horebeke, is een 

uitbraak van COVID-19 geweest. Tientallen mensen zijn besmet 

geraakt, ook ons gemeentelid Suzanne Lodens. Hoewel haar 

gezondheid zeer fragiel is, heeft ze het gelukkig overleefd. Voor 

de familie was het een zware tijd omdat ze eerst niet en later 

slechts zeer beperkt bezoek kon ontvangen.   

  

We bidden alle leden, ook degene die hierboven niet genoemd 

zijn, van harte Gods nabijheid toe. Want ‘God is ons een 

toevlucht en een vesting, Hij is in hoge mate een hulp gebleken 

in benauwdheden’ (Psalm 46:2).   

  

Het doet me plezier in deze rubriek ook goede zaken te kunnen 

melden. De afgelopen maanden hebben we twee nieuwe 

belijdende leden mogen verwelkomen: André Zijleman (uit 

Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen) en Tom Franken (uit 

Geraardsbergen).  André is al verschillende keren bij ons in de 

kerk geweest afgelopen jaar, samen met zijn vrouw Yolanda en 

hun kinderen.  Tom Franken, getrouwd met Lovely, bezocht vorig 

jaar ook regelmatig de erediensten, samen met zijn dochter 

Kaitlyn en met zijn ouders.   

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 1 – januari/februari 2021  

 

20.  

  

Ik wil jullie beiden van harte welkom heten in onze gemeente en 

hoop van harte dat jullie je hier thuis mogen voelen! Welkom 

broeders, mijn gebed is dat jullie hier zegen mogen ontvangen 

en door het geloof ook voor anderen tot zegen mogen zijn. Het 

is voor onze gemeente een voorrecht om jullie beiden in onze (nu 

ook jullie!) gemeente welkom te heten.   

  

Ds. Simon van der Linden  

  

AGENDA   

  

Zondag 17 januari    10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Kerkenraadslid van dienst  Willy   

Organist  Wilfred  

Koffie  

  

geen  

Zondag 24 januari   10 uur -  online eredienst  

Voorganger  

  

dr. C. Vonck   

Zondag 31 januari   10 uur – NK  - bevestiging 

ambtsdragers  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Hendrika  

Organist  Bert  

Koffie  

  

geen  

Maandag 1 februari  

  

20 uur – Kerkenraad  

Zondag 7 februari  10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden   

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Sven  

Koffie  

  

geen  
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Zondag 14 februari    10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Willy  

Organist  Hendrika  

Koffie  

  

geen  

Zondag 21 feburari    10 uur -  online eredienst  

Voorganger  

  

ds. E. Hof  

Zondag 28 februari    10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Kristien  

Organist  Wilfred  

Koffie  

  

geen  

Maandag 1 maart   20 uur – OK – kerkenraad   

Zondag 7 maart  10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Liesbeth  

Organist  Sven  

Koffie  

  

geen  

Zondag 14 maart  10 uur -  online eredienst   

Voorganger  

  

ds. I. Koeman  

Zondag 21 maart  10 uur -  NK    

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Hendrika  

Koffie  geen   

  

Om hygiënische redenen worden er géén collectes gehouden  voor het 
Kerkenwerk tijdens de erediensten in de Kerk.  
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Vriendelijk verzoek om het collectegeld over te maken op  rekening 
van de bestuursraad  : IBAN BE60 0000 5226 0970  
  

  

Zondagsschool wordt bepaald na reservatie.  

  

  VARIA  

  

VERSCHIL MOET ER ZIJN  

  

“1 Cola met 6 rietjes!” Kort samengevat de bestelling van een 

Nederlandse huisvader met gezin, op een terras, ergens 

onderweg naar het Zuiden. Ook de titel van een boekje met 

Hollandermoppen verzameld of bedacht door Walter van den 

Broeck, als antwoord op collecties Belgenmoppen ons 

toegestuurd van boven de Moerdijk. Belgen zijn namelijk dom, 

en dat al lang vóór hetzelfde werd beweerd over blondjes. Terwijl 

de (even onterechte) zuinige reputatie van Nederland tot op de 

dag van vandaag in de verf wordt gezet door grappig bedoelde 

tv-programma’s. Hoewel sommigen vinden dat vooroordelen een 

karikatuur zijn van de werkelijkheid, dat clichés meestal waarheid 

bevatten.  

  

Dat de Belgen dom, achterlijk en lomp zijn werd eeuwenlang in 

Noord-Nederland verkondigd. “Ju, ju, wat een grof volkje!” klonk 

het uit de hoogte. Hoewel …  

- Heer, uw werk is bewonderenswaardig! sprak de engel 

Zofiël na een vluchtig bezoek aan de aarde.    

- Hij heeft slechts Holland gezien, het enig land waar ik bijna 

niet bij betrokken was”, zuchtte God.  

Bijgevolg verkeren de Hollanders in de mening dat ze alles even 

goed kunnen en weten als Jehova zelf. En bemoeien ze zich met 

alles wat in de wereld gebeurt. Toch trekken heel wat 

noorderburen graag naar België, Multatuli, van Gogh en vele 

anderen. Vaak blijven ze hier “hangen”: liever heimwee dan 

Holland.  
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Het is een publiek geheim dat de Nederlandstalige afdeling van 

de nog steeds Verenigde Protestantse Kerk in België voor een 

flink deel draaiende wordt gehouden door zogenaamde 

Nederbelgen. Onze eigen Kerkenraad is voor de helft van 

Nederlandse komaf. Onze predikanten zijn of waren 

voornamelijk noorderburen. Is er een nieuwe dominee nodig? De 

blikken gaan bijna automatisch naar het noorden, wat niet belet 

dat er soms iemand uit een heel andere windstreek komt 

aanwaaien. In de overige VPKB-gemeenten gaat het er net zo 

aan toe. “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn?” vroeg Napoleon 

Destanberg. Wij Vlaamse protestanten kunnen ’t werkvolk 

vervangen door “de Hollanders”.   

  

Komt zo’n nieuwe predikant hier aan, dan is de tijd van de 

inburgering aangebroken. De taal kan geen probleem zijn voor 

die Nederlanders. En voor de rest is er de integratiestage. “Het 

is een residentiële stage van vijf dagen waar collega’s van beide 

landsgedeelten aan deelnemen. Een collegiale ontmoeting om 

kennis te maken met de verschillende contexten van taal, cultuur, 

maatschappij, theologie en spiritualiteit. Er zijn theoretische 

sessies, praktische sessies, er is een excursie-dag gepland en 

de “markt van de VPKB”, en gelegenheid voor zelfreflectie. Deze 

stage vindt elke twee jaar plaats. De stage is verplicht. Er zijn 

geen kosten aan verbonden.” Aldus de VPKBwebsite.  

  

Toch blijkt voor vreemdelingen het verschijnsel België 

verbazingwekkend en ingewikkeld. (Voor veel landgenoten ook 

trouwens.)  Vandaar dat heel wat scribenten uit noord en zuid 

geprobeerd hebben enige duidelijkheid te verschaffen en de 

verschillen aan te wijzen en te verklaren. Een uiteraard 

onvolledig overzicht. Laten we beginnen met de “Hollanders”.  
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Voor Conrad Busken Huet (1826-1886) is 
België het Land van Rubens (1879); hij 
houdt het bij enthousiaste beschrijvingen van 
kunstwerken en architectuur, maar vindt de 
Vlaamse schrijvers ondermaats: ze zouden 
beter in ‘t Frans schrijven. Henriette Kuyper 
1870-1933), dochter van de beroemde  
Abraham, komt op bezoek In het land van 

Guido Gezelle (1913; 2e druk 1925); daar 

zullen we het later nog over hebben. We 

slaan Godfried Bomans en anderen over en 

citeren uit Derk-Jan Eppink Avonturen van 

een Nederbelg – Een Nederlander ontdekt 

Vlaanderen (vijfde druk 2004):  

  

- U kent toch ongetwijfeld het dorp Sint-Maria-Horebeke, 

vroeg hij alsof het een begrip was. Ik moest bekennen dat ik er 

niets van wist. Maar allez, ge zijt protestant en ge kent het niet!  

SMH is een dorp in de Zwalmstreek dat een protestantse enclave 

in een katholiek land bleef. Het kerkje, de treurwilg op de 

begraafplaats en het huis van de dominee vormen een 

protestantse omkadering van het dorp dat ondanks katholieke 

overheersing niet is verdwenen. Het dorp ademt nog de 

prinsheerlijke sfeer van de Nederlandse koning-koopman Willem 

I.  

- Tijdens de herindeling van de gemeenten in de jaren 

zeventig wilde de CVP dit dorp opheffen en laten opgaan in een 

katholieke gemeente. Ik heb me daartegen verzet, ik ben voor de 

protestantse gemeente opgekomen, tegen de wil van de CVP en 

de Gentse bisschop. Het is gelukt. Ik weet niet of de protestanten 

op mij stemmen maar ik sluit het zeker niet uit. Aldus, u raadt het 

al, Herman De Croo.  
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Journalist Eppink (die het intussen na vele bochten tot 

Europarlementslid heeft geschopt) was anno 2004 op bezoek bij 

HDC, ontmoette daar de twintigjarige Alexander, maakte kennis 

met het “dienstbetoon” en ontdekte waar al die voorkeurstemmen 

vandaan kwamen. Een zijsprongetje in 

het boek van de toenmalige journalist. 

Leuk boek met veel voor noorderlingen 

verrassende avonturen in de omgeving 

van de Wetstraat. Wel gedateerd: 

Verhofstad, Dehaene, en VDB was toen 

Vanden Boeynants.  

  

Een andere Nederlander, of eigenlijk een 

Vlaming die naar het Noorden 

emigreerde: filosoof Paul Wouters: 

BelgiëNederland – verschil moet er zijn 

(2005). Hij stelt vast dat de verschillen 

tussen Noord en Zuid groter zijn dan 

men zou  

denken, al spreken we ongeveer dezelfde taal. Al filosoferend 

over de invloed van het geloof op de volksaard komt hij ook in de 

Geuzenhoek terecht. Wij citeren:  

- Op een laatzomerse zondag in 2004 begaf ik mij naar het 

hartje van de Vlaamse Ardennen, op studiereis. (…) Ruim op tijd 

was ik bij de kerk. Er druppelde een twintigtal gasten binnen. (…) 

Ik vond het wat vroeg voor een avondmaal, maar in principe sla 

ik een uitnodiging voor een hapje nooit af. (…) Koffie en cake na 

in de zogenaamde oude kerk. Men maakt zich wat druk over 

boomjes die al wortel schieten in de dakgoot. Tussen oude en 

nieuwe kerk het kerkhof, een dromerige plek waar ik ook wel zou 

willen liggen. Zoals u merkt: hier is een katholiek opgevoede 

kerel aan het woord, die van toeten noch blazen weet. Dominee 

Daane spijkert zijn kennis van het calvinisme een beetje bij in zijn 

voortuin, een Zuid-Afrikaanse witte wijn onder de kurk, en ik kan 

me niet voorstellen waar het beter toeven zou zijn. Behalve op 

het kerkhof misschien.  
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Hoe ziet Daane het verschil tussen Vlaanderen en Nederland? 

De Nederlanders zijn maximaal in beeld. Daarentegen weet je 

nooit goed wat je aan een Vlaming hebt; hij kijkt de kat uit de 

boom, maar op den duur kan je hier echte vrienden maken, 

minder oppervlakkige dan in Nederland. Theologische 

scherpslijperij is een typisch Hollands fenomeen; in Horebeke 

boeit het de mensen niet.  

  

Tot zover Wouters in de Geuzenhoek. 

Aan het eind van zijn betoog en zijn 

boek komt hij tot de conclusie dat je 

maar beter Nederlander kunt zijn. 

Hoewel: “De Nederlander en de Belg, 

ze zijn als water en bier”. Intussen is 

filosoof Wouters na dertig jaar toch 

weer in Antwerpen beland. Daar hoort 

weer een boek bij:  Nederland-België is 

de 'terugwedstrijd' van België-Neder-

land, en dat konden we nog niet 

inkijken. Evenmin als de talloze andere 

BelgiëNederlandboeken die maar 

blijven verschijnen.  

Wordt vervolgd.  

  

Wilfred De Jonge  

---------  

  

  
VROUWEN IN DE TIJD VAN DE REFORMATIE  

  

Na ‘vrouwen in de Bijbel’, volgen we nu ‘bekende vrouwen’ in de 
tijd van de Reformatie. We starten met  Idelette van Buren – 
vrouw van Calvijn (1)   
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In hun visie op de vrouw lieten de reformatoren zich uiteraard 

mede leiden door Bijbelse overwegingen:  

  

- Scheppingsorde : Calvijn is absoluut overtuigd van het belang 

van de scheppingsorde. De Goddelijke orde die bij de 

schepping is ingesteld vormt de norm voor de verhouding 

tussen man en vrouw. Bij de schepping kreeg de man het 

voorrecht om gezag uit te oefenen en leiderschap te tonen, de 

vrouw – later geschapen dan hij – diende een ‘hulpe 

tegenover’ te zijn voor de man en was zo aan hem 

ondergeschikt (Gen.2).  

- Ondergeschikt/onderworpen : het valt op dat Calvijn in zijn 

uitleg bij Genesis 2 spreekt van ondergeschiktheid of 

onderworpenheid, terwijl daarvan in de Bijbeltekst niet zo 

duidelijk sprake is, daar ligt de nadruk meer op de onderlinge 

aanvulling van elkaar. Het lijkt erop dat Calvijn Genesis 

gelezen heeft door de bril van Paulus : “de vrouw is uit, na én 

ten behoeve van de man geschapen” (1Tim 2:12 en 1 Kor 

14:34).  

- Openbare functie : Calvijn sluit de vrouw uit van openbare 

functies waarin gezag uitgeoefend moet worden (Institutie IV, 

XV, 21). “God maakt van de dienst van vrouwen gebruik in 

noodsituaties, om mannen te straffen of binnen de huiselijke 

sfeer. Zo was het de taak van Debora om Barak te beschamen 

voor zijn lafheid (Richt 4), van Febe om de armen in hun nood 

te helpen (Rom 16), van Priscilla om Apollos te onderwijzen 

binnen de muren van haar eigen huis (Hand 18)  

”.  

- Voor God gelijk : man en vrouw, hoewel van elkaar 

onderscheiden, zijn voor God aan elkaar gelijk en beiden 

geschapen naar Zijn beeld, beiden delen op gelijke wijze in zijn 

genade en in het heil van Christus (Gal 3:27 – Rom 16:1) – 1 

Tim 3:11 en 1 Kor 11:5).  Calvijn omschrijft het als volgt :  

“zonder de vrouw is de man een hoofd zonder lichaam, zoals 

de vrouw zonder de man een lichaam is zonder hoofd”.   

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 55 nr. 1 – januari/februari 2021  

 

28.  

  

Wat verwachtte Calvijn van een huwelijk ? Dat hij ooit zou huwen 

was niet vanzelfsprekend. Aan een vriend schreef Calvijn : ‘al sta 

ik vijandig tegenover het celibaat, toch heb ik nooit een vrouw 

genomen.  Als ik het zou doen, zou het zijn om mijn tijd te kunnen 

wijden aan de Heere en minder in beslag genomen te worden 

door dagelijkse beslommeringen’.  En deze eisen stelde hij aan 

een bruid : ‘ze moet zedig, gehoorzaam, niet hoogmoedig, 

spaarzaam, geduldig zijn en voor mijn gezondheid zorgen’. Zijn 

vrienden overtuigen hem om op zoek te gaan naar een ‘hulpe 

tegenover’ en stellen Idelette van Bure voor . Zij werd zijn bruid.   

  

Wie was Idelette van Bure :  

Idelette werd geboren in Luik (1505 of 1506). Haar vader was 

handelaar in leder en bont, een beroep waar zij naar opkeek. In 

één van haar dagboeken schreef ze dat ze een onbezorgde 

jeugd had. Ze schrijft : ‘ieder kende zijn plaats voor de toekomst 

reeds in zijn jeugd’. Er werden pogingen ondernomen om haar in 

het klooster te laten intreden, de familie was immers katholiek, 

maar ze voelde zich niet geroepen.   

  

Ook deze familie kreeg het woord van Luther te horen, maar dat 

klonk eerder afstotelijk in hun oren.  De priesters in de kerk 

maakten hem belachelijk.     
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Het is echter het pril begin van de boekdrukkunst en één van de 

leerbewerkers verliet het atelier om zich als drukker te vestigen 

en voorzag de familie (heel zijn leven) van boeken.  Zo gingen 

‘onze geesten open’ en ‘vielen de schellen van onze ogen’ schrijft 

Idelette. Ze lazen preken waarin de vergeving van zonden 

benadrukt werd en de zekerheid van het eeuwig leven, door de 

verdiensten van Christus. Haar broer Lambert is laaiend 

enthousiast over de nieuwe leer en neemt haar mee naar een 

vergadering. Daar ontmoet ze haar 

toekomstige man Jean Stordeur (een 

‘houtdraaier’ in die tijd – nu een 

schrijnwerker).  

  

Idelette werd meegezogen in zijn 

doopsgezinde overtuiging (volwassendoop 

op geloofsbelijdenis). Het duurde enige tijd 

voor Jean haar ten huwelijk durfde vragen, 

hij wist dat een leven samen niet makkelijk 

én gevaarlijk zou zijn wegens de 

geloofsvervolgingen in de Nederlanden. Zij 

zegt volmondig ja. Ze kregen 2 zonen (Jean 

& Nathaniël) en een dochter (Judith).  

Nathaniël sterft als kind, waarschijnlijk aan  

de pest. Hij wordt begraven onder de linde in tuin, de gedachte 

dat hij niet in gewijde aarde werd begraven viel Idelette lang 

zwaar.   

  

Hun geloof stond voor een eenvoudig, sober en eerlijk leven.  

Hoe konden de mensen tussen al de ‘bezoedelingen’ van de 

wereld (men dacht in de eindtijd te leven) vroom leven ? Van 

Luther hadden ze geleerd dat de gelovige uit genade 

gerechtvaardigd wordt (niet uit goede werken) en altijd zondaar 

blijft, die dagelijks om vergeving van zijn schulden vraagt.  Ze 

willen naar een land waar het Woord zuiver gepredikt wordt en 

waar ze niet vervolgd worden. In Luik werd steeds sterker op de 

doopsgezinden gelet, zij werden gezien als gevaarlijke ketters. 
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Daarom besloten Idelette en haar man naar Straatsburg te gaan, 

waar ze werklieden nodig hadden. Nog belangrijker was dat de 

stad openstond voor ‘dissidenten’. ‘De broeders’ van de 

geloofsgemeenschap helpen Jean aan werk en een woning.  

Ook Idelette’s broer, die reeds eerder naar Straatsburg gevlucht 

was en daar erkend ‘stadsbewoner’ geworden was, helpt hen.   

  

Pas in 1535 heeft het gezin genoeg geld gespaard om een Bijbel 

aan te schaffen (Franse vertaling). Enige tijd later kopen ze voor 

hun zoon Jean een klein boekje in kalfsleer gebonden : het 

Nieuwe Testament, vertaald in het Duits door Maarten Luther 

(hun zoon kent immers geen Frans).   

  

Idelette ontvangt heel wat bezoekers, uit Luik, uit Nederlanden, 

uit Duitsland en ze voeren vele gesprekken over het geloof, de 

Bijbel, de genade van God en de disputen tussen predikanten en 

theologen. In de marge daarvan belanden er veel boeken in hun 

bibliotheek. Idelette houdt thuis ook vrouwenbijeenkomsten, 

zangstonden en Bijbelstudies.   

  

Jean Stordeur voelt zich geroepen om in Genève te 

evangeliseren en mensen te overtuigen om toe te treden tot de 

doopsgezinde-gemeente. Jean moet er echter als ketter voor de 

Raad van de Tweehonderd (edellieden die zich hadden 

verzameld om de Reformatie te verdedigen) verschijnen. Calvijn 

was één van de Tweehonderd. Drie dagen lang werd Jean 

ondervraagd over de redenen waarom hij dacht dat de 

Calvinisten dwaalden en de doopsgezinden niet. Toch is er een 

zaadje geplant want Idelette schrijft in haar dagboek : ‘we hebben 

alleen het einde van de wereld verwacht en ons alleen maar 

voorbereid op het martelaarschap. Het was hoogmoed dat wij 

geloofden dat wij de laatste generatie op aarde waren, alsof wij 

de geheimen van Gods heilsplan kennen’.   

  

De dienaar die op een zondag op de preekstoel plaats neemt in 

Straatsburg is een jonge man van een jaar of dertig. Idelette weet 
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onmiddellijk dat het de beroemde Calvijn is. Aanvankelijk was ze 

hem niet zo genegen, gezien de gebeurtenissen in Genève met 

de Raad van Tweehonderd. Ze moet toegeven dat de 

beroemdheid die hij op zo’n jonge leeftijd heeft hem niet naar het 

hoofd is gestegen. Hij praat gemoedelijk met iedereen. Veel 

doopsgezinden raken overtuigd door zijn prediking.   

  

Jean helpt een arme weduwe uit Frankrijk met het herstel van 

een rieten dak, maar valt en heeft een gebroken been. Het been 

geneest traag en Jean blijft verzwakt. Hij kan zijn werk niet meer 

uitvoeren, hij moet hoesten, wordt kortademig, vermagert, is 

koortsig. Hij vraagt aan een gemeentelid om ervoor te zorgen dat 

hij Calvijn nog een keer kan ontmoeten om wat in Genève is 

gebeurd, recht te zetten. Calvijn komt, ze hebben een lang 

gesprek en stellen vast dat ze beiden hetzelfde verlangen : “Zijn 

Woord openbaren en God verheerlijken in al het werk van onze 

handen.” Die avond zegt Jean overtuigend tegen Idelette : “ik 

geloof dat deze man van God komt en de waarheid predikt. Vanaf 

nu volg ik de nieuwe leer, ook al is het moeilijk te erkennen dat 

wij ons vergist hebben”. Zij laten de kinderen dopen. Op 6 

december 1539 sterft Jean, Idelette heeft het zeer zwaar.  

  

In de volgende aflevering gaan we verder met de periode waarin  

Idelette huwt met de beroemde reformator Calvijn.  

  

Josiane Tytens  

----------   

DE CORONAPSALMEN : Psalm 139.  

  

Drie gemeentelieden en één meelevend sympathisant zijn op 

mijn uitnodiging in de  vorige Flambouw ingegaan en hebben een 

Psalm voor bespreking gesuggereerd. Het is niet de bedoeling 

om een grondige theologische analyse te maken. De  

boodschappen in teksten van duizenden jaren geleden kunnen 

ons ook vandaag nog aanspreken en ons levenslessen geven, 

met name in deze barre coronatijd. Als eerste in de reeks heb ik 
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Psalm 139 gelezen, in de NBG 51 vertaling, waarvan de taal wat 

meer hedendaags is dan die van de oude Statenvertaling en 

krachtiger dan die in de Nieuwe Bijbelvertaling.  

  

Psalm 139 valt uiteen in 4 delen :  

1. De psalmdichter belijdt dat God (Jahwe) in zijn leven 

alwetend en alomtegenwoordig is, iets wat zijn begrip te 

boven gaat (vers 1-6)  

2. Hij kan niet wegvluchten om zo voor Gods Geest 

onbereikbaar te worden (v.7-12)  

3. Hij is verbaasd over het ontzaglijk wonder van zijn bestaan 

(v. 13-18)  

4. De dichter vraagt God om de goddelozen te verdelgen, 

maar ook om zijn eigen leven te zuiveren (v. 19-24).  

  

We beperken ons tot de delen 1 en 4 , waaruit telkens enkele 

sleutelzinnen geplukt worden.   

  

Deel 1.  

1 Here, Gij doorgrondt en kent mij.  

5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw 

hand op mij.   

  

De dichter ervaart Gods alwetendheid (“doorgronden”) en 

alomtegenwoordigheid (vers 5) niet als een bedreiging, maar 

juist als een bemoediging, in de zekerheid dat God hem ten allen 

tijde leidt en vasthoudt. Vers 10 (in deel 2) bevat het woord  

‘vastgrijpen’, maar dat grijpt de dichter niet naar de keel zodat hij 

van God zou willen wegvluchten. Zijn Godsbeleving werkt ook 

niet verlammend, in de zin van : als God alles weet, alles kan en 

alles leidt en stuurt, dan hoef ik zelf niets te doen, alles is toch al 

bij voorbaat uitgestippeld. Een dergelijke gedachte staat haaks 

op de boodschap van het Oude Testament, waarin God een 

verbond met mensen sluit en de mens dus ook een partner is die 

zelf verantwoordelijkheid heeft en daarnaar moet handelen. Op 

het spanningsveld tussen Gods voorzienigheid (God leidt alles) 
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en menselijke verantwoordelijkheid (geen lijdzaamheid maar 

actief handelen), heb ik in eerdere coronabeschouwingen al 

gewezen. In mijn opvatting heeft de corona pandemie niet met 

Gods hand, maar wel met menselijke (on)verantwoordelijkheid te 

maken. Sommige of misschien vele christenen zullen het 

hierover met mij echter oneens zijn.  

  

Deel 4.  

21 Zou ik niet haten, Here, wie U haten, niet verafschuwen 

wie tegen U opstaan.  

23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart 24 

Zie of bij mij een heilloze weg is.  

  

Vers 21 lijkt gelovigen aan te sporen om ongelovigen te haten. In 

vele Psalmen smeekt de dichter Jahweh om vijanden (van zijn 

geloof) te verdelgen. De klassieke uitleg van dit op het eerste 

gezicht afschuwelijk soort oproepen (haat, vernietiging) is dat de 

gelovige niet de zondaar als persoon maar de zonde op zich 

moet haten. De uitleg is verder dat we volgens Jezus' gebod wel 

onze vijanden moeten liefhebben maar niet Gods vijanden. Is het 

echter aan ons mensen om te bepalen wie Gods vijanden zijn? 

Dit heeft in het verleden tot mensonterende misdaden geleid, 

denk maar aan de kettervervolgingen. Is het aan ons om 

scheiding te maken tussen christenen en ongelovigen, die dus 

wel per definitie ‘fout’ zullen zijn? Is dit onderscheid in 

overeenstemming met Jezus' grote gebod 'heb uw naaste lief als 

uzelf’? In een vorig stukje had ik het over mensen die de 

coronaregels flagrant aan hun laars lappen en die we dus 

(moeten) afwijzen (en ‘haten’ ?). Ik voegde eraan toe dat we best 

ook de hand in eigen boezem steken en dus onszelf niet mogen 

opwerpen als ‘deugdpronkers’ die het liefst anderen terecht 

wijzen. In vers 24 vraagt de psalmdichter aan God : “doorgrond 

mij” (let op de herhaling van dit sleutelzinnetje uit vers 1)  en “Zie 

of (er) bij mij (g)een heilloze weg is”.   
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Kiezen we ervoor te wandelen op een heilloze of een heilvolle en 

hoopvolle weg? Op de heilvolle weg mag het Evangelie van 

Jezus Christus onze gids zijn.  

  

Hans Nelis  

  

  

  

  
  

  
Nuttige adressen  
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 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  
Sven Vermassen  
  

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  
  
Rekeningnummer VPKB Horebeke:  

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 2020 
Rekeningnummer:  
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151  
BIC code: GEBABEBB  
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IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 
BIC code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 33, 9667, Horebeke  
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  COLOFON  
  
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 2020.  
  
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: vrijdag 12 maart 2021  

(verschijnt zondag 21 maart 2021)  

  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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