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Inleidend woord: “Toch zal ik juichen om mijn God en Heer”
Op 12 augustus overleed Teunis Johannes Horstman, bisschop van
Haarlem van 1987 tot 1993. Bij het uitdragen van zijn lichaam aan het
einde van de uitvaartmis in de parochiekerk van zijn geliefde Egmond aan
Zee werd gezang 527 gezongen. Dit lied – één van mijn
lievelingsgezangen - werd geschreven ter gelegenheid van de
bisschopswijding van Horstman. Het is een uitweiding over de woorden
van zijn wapenspreuk: Autem in Domino gaudebo, Toch, nochtans zal ik
juichen om de Heer. Dat zijn woorden ontleend aan de profetie van
Habakuk, een voor de meesten van ons tamelijk onbekend boek in het
Oude Testament. Het is een lied van ultiem Godsvertrouwen.
Alles zit de profeet en zijn volksgenoten tegen. Er schijnt geen enkel heil
meer te dagen, alles is duister: “geen oogst op ’t land, de vijgenboom
verdord, geen levend water meer, geen brood, geen wijn.”, de schapen
Gods zijn verdreven.
In die situatie ligt de verzoeking op de loer om God dan ook maar te
verlaten. Maar de profeet spreekt midden in die verzoeking “Nochtans,
toch zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil!”

In dat woordje “nochtans” ligt al de spanning verborgen van een tot het
uiterste beproefde vreugde.
Dat “wapenlied” van mgr. Horstman zingt de Kerk, op een aarde waar
overal het geweld woedt, de Naam van God maar al te vaak niet met ere
wordt genoemd, de machten van haat en afgunst zich groot maken en
het leven met de dood wordt bedreigd (cf. gez. 526, vers 2).
Ook wij worden daarmee geconfronteerd. Dagelijks botsen ook wij op
tegen de machten van kwaad en dood: de televisie en de kranten ze
staan er bij wijze van spreken bol van.
Dit gezang past heel goed in de laatste dagen van het kerkelijk jaar, de
zondagen van de voleinding als wij extra intensief uitzien naar de
doorbraak van Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Maar als wij
naar de tekenen daarvan op zoek gegaan, lijkt het er eerder op dat de
beweging naar dat koninkrijk toe gestuit wordt.
Wij christenen hopen op de vreugde dat elk volk op aarde, dat iedere
mens, dat de gehele kosmos de Heer zal zijn toegedaan. Jezus Christus
kwam op aarde en doorleed onze schuld opdat - zoals Paulus het
uitjubelt - “iedere knie zich voor Hem zal buigen en elke tong zal belijden
dat Jezus de Heer is tot glorie van God de Vader”.
De mens die echter rondkijkt in de wereld merkt eerder een beweging op
die de andere kant op gaat. De wereld wil helemaal niet begenadigd
worden. Mensen wenden zich af van het licht van de Vader. Overal wordt
de knie voor gebogen, behalve voor Jezus, de Man uit Nazareth.
Een gelovig mens kan daarvoor zijn hoofd niet in het zand steken; niet
net doen alsof hij die dingen niet ziet.
Maar een gelovige kan en wil nog minder afdingen op de zekerheid van
de beloften van God die tot hem zijn gekomen door de woorden van
profeten en apostelen en door Gods Woord bij uitstek, Jezus Christus.
Door dat niet willen en kunnen loslaten van God en zijn beloften ontstaat
de spanning van het nochtans, van het toch. Het lijkt soms wel dat het

een geloven, een verwachten, een hopen tegen beter weten in is
(gez. 527, vers 4).
Van de Haagse hofprediker dr. J. H. Gerritsen (+ 1923 ) gaat het verhaal
dat hij op zijn schrijftafel een tekst met maar één woord had staan:
“Nochtans”. De dichter van ons gezang 527 omschrijft dat woord
“nochtans” in vers 4 op een ontroerende wijze.

‘k Blijf daarom, tegen beter weten in,
richten naar het woord van het begin,
dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:
’t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht,
Gij, Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;
ik juich om U in tijd en eeuwigheid.
Dat vers doet bij het zingen bij mij vaak een brok in de keel ontstaan. Al
wat er in het persoonlijke leven, wat er in het leven van Kerk en wereld
ook mag gebeuren, er is de hoop, ja, de zekerheid dat uiteindelijk de
genade van God zal overwinnen. Gods liefde voor ons mensen, die
immers uit zijn hand zijn voortgekomen, is hardnekkiger dan al ons
menselijk weerstreven. Ook al mag dan onze vreugde maar al te vaak
beproefd zijn, toch zal vreugde het laatste woord hebben als Gods trouw
en goedheid ons aan het einde zullen ontmoeten.
Ik hoop dat dit gedachten zijn, die ons in deze laatste zondagen van het
kerkelijk jaar 2014, zullen helpen om vol verwachting naar de toekomst
te blijven kijken

Wietse van der Velde, pastoor van Hilversum

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst
in de Lebuïnuskapel : zondag 5 oktober met ds. Louisa Vos
Kerkdienst zondag 12 oktober 10.30 u:
Eucharistieviering zondag 23 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger
Lezers
Misdienaar
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Wim de Rijk
2e Liesbeth Wisselo
Daan de Rijk
André Zandbelt
1e OKK-Ned + Statie 2e Ontwikkelingssamenwerking

Kerkdienst zondag 26 oktober 10.30 u
Eucharistieviering zondag 25 na Pinksteren (A-jaar)
Voorganger
Lezers
Misdienaar
Kosters
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits Driesen 2e Herman Ueffing
Bertil de Reus
Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
1e OKK-Ned + Statie 2e Statie Twente

Missie en Diaconaatskalender 2015 binnenkort weer te koop.
De Missie en Diaconaatskalender 2014, die zo goed werd ontvangen,
komt ook voor 2015 beschikbaar. De kalender wordt op hetzelfde luxe
kringlooppapier mèt eurokeurmerk en zónder bleekmiddelen gedrukt als
in 2014 en de gehele vormgeving is vergelijkbaar. Met nieuwe projecten
in beeld. U zult foto’s zien van activiteiten van koptische Christenen in
Egypte. Van een blijf van mijn lijf huis in Hong Kong, opgezet door

Christenen. Van de Onafhankelijke kerk in de Filippijnen, waarvan een
bisschop enkele jarengeleden en nog onlangs enkele priesters werden
doodgeschoten toen zij openlijk partij kozen voor de belangen van de
armen in het land. Van blinden in Zuid Afrika, die succesvol een
imkercursus volgen. Kortom, er zal opnieuw veel te zien en te lezen zijn
over het missie- en diaconaatswerk in de wereld.
U steunt de projecten door de Missie en Diaconaatskalender 2015 te
kopen voor € 8. Dit verkoopbedrag is slechts mogelijk doordat er
uitsluitend belangeloos gewerkt wordt door de ontwerpers, opstellers en
verdelers. Heeft u geen gelegenheid hem te kopen via een verdeler/
vrijwilliger dan kunt u hem bestellen via
secretaris@stpaulus.okkn.nl.
Bestelt u liever per telefoon dan kan dat ook : op 071-4076689.
Toezending per post kost voor 1 kalender €3,--aan porto extra.
En voor 2-9 kalenders is dat € 4.
Dit bijzondere geschenk voor de feestdagen in 6 talen, en met een aparte
pagina met toelichting op de foto’s, bevelen we van harte aan. Dank voor
uw aankoop !

Vrede vieren
Zondag 28 september werd de vredesweek afgesloten. Elk jaar gedenken
de kerken daarmee dat vrede de “natuurlijke” toestand is van de relatie
tussen mensen. Mensen zijn immers geschapen voor en met elkaar. In
onmin, in oorlog leven staat haaks op de bedoeling van ons bestaan. Het
woord “vrede” duidt op een leefomgeving waarin mensen onbedreigd

samenleven. De opdracht en mogelijkheid daartoe danken we aan ons
geschapen zijn als elkaars hoeders, als broers en zussen, kinderen van de
ene God. Een oprecht geloof in die ene God dwingt ons ertoe elkaar als
broeder en zuster te herkennen. Die ene God die onze God is, is dat
immers niet van ons alleen. Het is de God van ons samen: van
christenen, van joden en van moslims. We verliezen dat nog wel eens uit
het oog. Vrede, sjaloom, salaam, is een kernbegrip voor ieder van hen.
Wij vierden die zondag met onze broeders en zusters van de ELG in een
mooie, inspirerende dienst als teken van ons verlangen naar vrede en
eensgezindheid, een begrip waar ds. Louisa Vos in haar preek grote
nadruk op legde. Jammer was dat er zo weinig mensen van onze O.K.gemeenschap waren. We streven ernaar om in de week van de eenheid
van de kerken (januari) weer een gezamenlijke viering te hebben. Ik
hoop dat u er dan ook bij kunt zijn. Het is de moeite waard.

pastoor Ward Cortvriendt
De dagen van ons leven
Op 23 augustus overleed plotseling en geheel onverwacht Mark Amsing,
de zoon van Elly en Henk Amsing, als gevolg van hartproblemen.
Mark was 45 jaar en echtgenoot van Wilma en vader van Bram (9 jaar).
Onze gedachten gaan uit naar hen allen en naar Petra, de zus van Mark.
We wensen hun van harte sterkte en de steun van lieve mensen om het
verlies te dragen. We bidden dat Eeuwige hem mag bergen in de palm
van zijn hand.

pastoor Ward Cortvriendt

Vieren
In 2013 heeft de Oud-Katholieke Kerk vier nieuwe missen gepresenteerd.
Deze zijn in opdracht van de kerk gecomponeerd als eigentijdse
aanvulling op de bestaande missen.
Het zijn de Laurentiusmis van Wouter Blacquière, de Nicolaasmis van
Wijnand van Klaveren, de Martinusmis van Rens Tienstra en de Vitusmis
van Rob Goorhuis. Van deze laatste mis hebben we nu twee keer het
kyrie, het heilig heilig en het Lam Gods gezongen. We gaan deze mis de
komende tijd zingen ook met het gloria en het credo.
De OKKN stimuleert het gebruik van deze missen. En het kan een
dimensie toevoegen aan ons vieren om werk van eigentijdse componisten
te zingen. Hebben we dan niet al genoeg missen? Misschien wel. Maar
sommige worden nooit gezongen en een aantal is te moeilijk voor ons.
De nieuwe missen zijn ook een handreiking aan de mogelijkheden van
kleinere gemeenschappen die niet over een groot koor beschikken.
We maken daar dus dankbaar gebruik van.

pastoor Ward Cortvriendt
Wat nog te gebeuren staat
maandag 20 oktober 19.30 u Utrecht : Clusterbijeenkomst Synode
woensdag 22 oktober 19.30 u Hengelo: Raad van Kerken Hengelo
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