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Inleidend woord

God is een teddybeer

Misschien neemt u aanstoot aan deze uitspraak, wellicht maakt het u
nieuwsgierig. De afgelopen weken hebben we in de liturgie uit het zesde
hoofdstuk van het Johannesevangelie gelezen. Daarin doet Jezus
uitspraken die mensen op het verkeerde been zetten. Hij zegt
bijvoorbeeld: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald”.
En ook: “Ik ben het brood des levens. Wie van dit brood eet zal leven; en
het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven van de wereld.”
Sommige leerlingen lopen weg van deze beeldspraken. Zij vinden ze
alleen maar godslasterlijk en walgelijk. Daarmee dringen ze ook niet door
in de betekenis ervan. Zij stellen geen vragen. Zij oordelen onmiddellijk
en kijken niet verder. Gaan niet dieper. Het zijn geen geloofsleerlingen.
Leerlingen vragen. Zij zeggen: “hoe zit dat dan? Wat betekent dat: brood
1

uit de hemel? Waarom zegt Hij dat van zichzelf en hoe moet ik dat dan
begrijpen?” Zij vragen door en dat brengt kennis en inzicht voort.
Met name in het Johannesevangelie benoemt Jezus zich vaak op een
bepaalde wijze die van doen heeft met kwaliteiten die met God in
verband worden gebracht. Ik ben het licht, ik ben de deur, ik ben de
waarheid, ik ben de opstanding ten leven. In Openbaring klinkt van de
zijde van God: “Ik ben alpha en omega; Ik ben die was, is en komen zal.”
Of elders: “Ik ben de Ene en naast Mij niemand”. ‘Ik ben’ is een naam en
daarmee ook een wezensaspect van God zelf. Dit er-zijn geeft de tijdloze
permanentie van God aan. Maar dit er-zijn heeft ook een kenbaar aspect.
“Ik ben de heer uw God die u heeft uitgeleid”. “Ik ben Een, Ik ben de
heilige”. Johannes sluit bij de identificatie van Jezus als Zoon van God en
als vleesgeworden Woord daarbij aan. Hij benoemt Jezus in termen die
ook bij God horen. Manna, water, licht, herder.
God heeft vele namen en vele aspecten. We benoemen God naar de wijze
waarop Deze zich aan ons voordoet, of naar de wijze waarop wij Hem
gelovig zien. Dat kan zowel volheid als leegte zijn. Aanwezige of
Onkenbare. Boven ons verheven en in ons hart.
Vijftig jaar geleden noemde Gerard Reve God een ezel. Verontwaardiging
alom. Maar wat bedoelde hij eigenlijk, waarom noemde hij God zo? In het
proces dat op de uitspraak volgde verantwoordde Reve zich met de
woorden: “Ik ken geen dier dat weerlozer is en grotere lasten verduurt
dan de ezel”. Zie daar. Spreken wij niet over het onschuldig lam?
Het gaat er niet om serieuze uitspraken met betrekking tot God te
verketteren. De ene als juist te zien en de andere als godslasterlijk. Je
moet de betekenis zien te achterhalen. Want de werkelijkheid die we met

God aanduiden is oneindig geschakeerd. Geen term of benaming valt met
God samen. Alles wat over Hem gezegd wordt is betrekkelijk in de meest
letterlijke zin van dit woord. De benamingen ontlenen hun betekenis aan
de relatie.
De titel van dit stukje ontleen ik aan een artikel in het blad ‘Petrus’, een
uitgave van de PKN. Daarin komt een jonge dame aan het woord (8 jaar)
die vertelt: “De eerste keer dat ik God echt voelde, was ik zes jaar. Toen
ik aan het bidden was, voelde ik Hem ineens. Ik werd zomaar een beetje
blijer. Het leek net of een hele grote teddybeer mij knuffelde”. God als
teddybeer. Wat een heerlijk nabij, veilig, vertrouwvol en warm
koesterend beeld van God.
Als ik dat lees, dan word ik een beetje nostalgisch: ik wou dat ik zo nog
in God kon geloven. Paulus schrijft in de eerste Korinthebrief (13,11):
“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht
ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij
gelaten”.
Natuurlijk zijn we door het leven getekend en geloven we niet meer op
dezelfde wijze als toen we kinderen waren. Maar niettemin, wie wil zich
niet gekoesterd weten door de vertrouwvolle aanwezigheid van de Ene?
Een gelovig mens is per definitie niet cynisch. Het geloof weet met een
open oog voor de gebrokenheid van de wereld het vertrouwen te
bewaren. Naïef wellicht, maar levensnoodzakelijk om in de wereld en in
het leven de mogelijkheid van heil open te houden.
rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Elke 1e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente
kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: op zondag
2 september 10.30 uur is ds Andrea Fuhrman de voorganger.
Kerkdienst zondag 9 september 10.30 u
Eucharistieviering Feest Geboorte van Maria (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Frits van Brussel 2e Marjolein Driesen
Heima Sleurink
1e OKK-Ned én Statie
2e Opleiding en scholing

Kerkdienst zondag 23 september 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 20 (B-jaar)
Voorganger
Lectoren
Akoliet
Koster
Collectes

:
:
:
:
:

pastoor Ward Cortvriendt
1e Hanneke Bruins 2e Wim de Rijk
Tineke Buursma
Marjolein en Frits Driesen
1e OKK-Ned en Statie 2e Statie Twente

Lebuinus Fair of rommelmarkt : zaterdag 8 september
Nog een weekje stevig aanpoten en de Lebuïnus Fair 2018 kan van start
gaan. Zaterdag 8 september staan de deelnemers klaar om de
verhoopte bezoekersstroom te ontvangen en de verzamelde goederen
aan de mens te brengen.
De Fair is open van 10.00 tot 16.00 uur. Ook als je niets wilt kopen
ben je welkom, want zo kunnen we laten zien dat onze kerkgemeenschap
leeft en actief bezig is. Door ervaring iets wijzer geworden hebben we dit
jaar spandoeken aan de kapel gehangen met de tekst: ROMMELMARKT
met datum en tijd. Ons kleine hoekje valt zo meer op en trekt hopelijk
wat meer volk. Door het mooie subsidie van de landelijke kerk weten we
ons als kleine gemeenschap volledig gesteund door het Collegiaal
Bestuur. Nu kunnen we laten zien dat wijzelf ook de hand aan de ploeg

slaan. Nu het bijna zo ver is, wil ik allen bedanken voor het leveren van
de goederen: het is een mooie collectie geworden. Ook bedank ik de
deelnemers: Ward en Mieke Cortvriendt, Marjolein en Frits Driessen,
Laurens de Reus, André Zandbelt, Heima en Luch Sleurink en Eelkje van
Brussel. Tenslotte wens ik de deelnemers en onze hele gemeenschap een
succesvolle Fair toe.
Frits van Brussel
Lebuinuskapel groene kapel : nóg een stapje.. op 26 september
Parochies en gemeentes die zich hebben aangemeld als groene kerk,
nemen de verplichting op zich om elk jaar een nieuwe stap te zetten.
In afgelopen jaar gingen we bewust Fair Trade koffie, thee en suiker
inkopen, en we gingen plastic/verpakking scheiden uit het afval.
Welke stap kunnen we dit jaar in de Lebuinuskapel zetten ?
De Ichtusgemeente Deventer-Colmschate heeft al vele jaren praktische
ervaringen als groene kerkgemeente. We hebben Jan Vroonland van die
gemeente uitgenodigd om een praktische en handzame inleiding te
komen houden bij wijze van inspiratie, en om met ons hier in gesprek te
gaan. Met “ons” zijn alle betrokken (gast) leden van de OKK-statie
bedoeld én van de ELG-gemeente rondom onze kapel. Ieder die zich
betrokken voelt, is uitgenodigd om te komen meedenken
woensdag 26 september van 18.00 – 20.00 u,
Lebuinuskapel .
Het wordt een soep-met-broodjes bijeenkomst.
Het programma is als volgt:
18.00 u
: Start met warme kop soep en broodjes op de hand
18.15 – 19.00 : inleiding Jan Vroonland
19.00 - 19.45 : in gesprek, onder een kop koffie : vragen, ervaringen,
mogelijkheden rondom de eigen Lebuïnuskapel
19.45 – 20.00 : korte gebedsdienst tot besluit
Wellicht biedt de bijeenkomst concrete injecties én een handvol
ervaringen om ons voordeel mee te doen. De bijeenkomst wordt
effectiever, als we de tijd gebruiken om ons wat voor te bereiden. Op
welk terrein zouden er stapjes verder te zetten zijn in onze situatie ?

Heel zinnig om de site van groenekerken.nl eens te raadplegen.
Daar vind je alle kerken die hiermee bezig zijn, en uitgesplitst naar
het terrein waarop ze specifiek ervaringen hebben zoals: energiebeheer,
milieu en omgeving; voedsel; gebouwbeheer; inkoopbeleid; geldbeheer.
Onze bijeenkomst kan zo tevens een aardige voorbereiding zijn op de
Synode van de OKK die op 24 november ditzelfde thema heeft:
hoe kunnen we meer en meer een groene kerk worden ?
Graag wel even je komst aanmelden : a.zandbelt@planet.nl
Groet,
André Zandbelt , synodaal OKK Twente
De dagen van ons leven
Op 16 september viert Laurens de Reus zijn verjaardag. We feliciteren
hem van harte en bidden om een goed levensjaar.
Om je licht aan op te steken in kerken van Hengelo-stad
Vanaf 1 september treft u bij de ingang van de kapel het
programmaboekje voor najaar 2018 aan van de Raad van Kerken
Hengelo. Alle lidkerken hebben hier de cursussen, lezingen e.d. bij elkaar
gezet die in de stad gehouden worden en die uitdrukkelijk toegankelijk
zijn voor mensen van de buiten de organiserende kerk. Wellicht zit er iets
voor u bij om - eventueel samen met iemand anders - aan deel te
nemen. U kunt het programma ook vinden op de site van de Raad van
Kerken: www.raadvankerkenhengelo.nl
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