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02 OVERPEINZING

Waar kunnen we God ontmoeten?

Een beroemde rabbi ging altijd als er moeilijkheden waren naar 
een bepaalde, stille plaats in het bos, om daar in z’n eentje te bidden. 
Hij stak er een vuur aan, sprak een gebed uit en ervoer Gods 
aanwezigheid.

Later wilde zijn leerling dat in zijn spoor voortzetten. Als er iets 
was, ging hij naar diezelfde plek in het bos en zei dan: ‘Heer van het 
heelal, luister. Ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken, maar ik 
kan het gebed nog wel zeggen.’ En ook hij ervoer Gods 
aanwezigheid.

Nog weer later ging zijn opvolger naar het bos. Hij zei: ‘Heer der 
wereld, neig uw oor. Hoe het vuur ontstoken moet worden weet ik 
niet, en het gebed ken ik niet, maar ik weet nog de plaats.’ En ook hij 
ervoer Gods aanwezigheid.

Maar op een gegeven moment was er een rabbi die thuis bleef. 
Hij ging in een stoel zitten, zijn hoofd tussen zijn handen en sprak tot 
de Heilige, gezegend de Naam: ‘Hoe ik het vuur aan moet steken 
weet ik niet. Het gebed ken ik niet. De plek in het bos kan ik niet 
meer vinden. Maar wat ik wel kan, is dit verhaal vertellen. Moge dat 
voldoende zijn.’

En het was genoeg. Ook hij ervoer Gods aanwezigheid



KERKDIENSTEN 03

September 2012

23 Voorganger Antoon Schoors
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Edy Kühn
Lezingen Deut. 13:1–5 / Jak. 3:16–4:6

     Marc.9:30–37
Collecte Rwanda
Kindernevendienst Jan

30 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Adri Leemput
Organist Chris Klein
Lezingen Num. 11:24–29 / Jak. 4:11–17

     Marc. 9:38–50
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Jelske

Oktober 2012

07 Voorganger Ernst Veen avondmaal
Ouderling Joëlle Segier
Organist Henk Corporaal
Lezingen Mal. 2:10–16 / Hebr. 3:1–6

     Marc. 10:1–16
Collecte Diaconaat
Kindernevendienst Michiel

14 Voorganger Antoon Schoors
Ouderling Adri Leemput
Organist Edy Kühn
Lezingen Deut. 15:1–11 / Hebr. 3:7–14

     Marc. 10:17–31
Collecte Protestantse Solidariteit
Kindernevendienst Jan
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Oktober 2012 (vervolg)

21 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Chris Klein
Lezingen Jes. 29:18–24 / Hebr. 4:12–16

     Marc.10:32–45
Collecte Rwanda
Kindernevendienst Ida

28 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Henk Corporaal
Lezingen Jes. 59:9–19 / Hebr. 6:9–12

     Marc. 10:46–52
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Jelske

November 2012

04 Voorganger Frank Marivoet avondmaal
Ouderling Adri Leemput
Organist Edy Kühn
Lezingen Job 19:23–27a / Hebr. 7:23–28

     Marc.12:18-27
Collecte Theol. Faculteit Brussel (FPG)
Kindernevendienst Michiel

11 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Chris Klein
Lezingen Lev. 19:1–2, 9–18 / Hebr. 9:11–14

     Marc. 12:28–34
Collecte Protestantse Sociale Centra
Kindernevendienst Michiel
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November 2012 (vervolg)

18 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Henk Corporaal
Lezingen Ex. 30:11–16 / Hebr. 10:19–25

     Marc. 12:38–13:2
Collecte Rwanda
Kindernevendienst Jan

25 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Joëlle Segier
Organist Edy Kühn
Lezingen Sef. 1:14–2:3 / Openb. 1:1–8

     Marc. 13:14–27
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst Jelske

December 2012

02 Voorganger Ernst Veen avondmaal
Ouderling Adri Leemput
Organist Chris Klein
Lezingen Zach. 14:4–9 / 1 Tess. 3:9–13

     Luc. 21:25–31
Collecte Wereld-aidsdag
Kindernevendienst Michiel

09 Voorganger Frank Marivoet
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Henk Corporaal
Lezingen Mal. 3:1–4 / Filip. 1:3–11

     Luc. 3:1–6.
Collecte Itabire
Kindernevendienst Ida
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December 2012  (vervolg)

16 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Philipp Bratfisch
Organist Edy Kühn
Lezingen Sef. 3:14–20 / Filip. 4:4–9

     Luc. 3:7–18.
Collecte Rwanda
Kindernevendienst Jan

23 Voorganger Antoon Schoors
Ouderling Joëlle Segier
Organist Chris Klein
Lezingen Micha 5:1–6 / Hebr. 10:5–10

     Luc. 1:39–45
Collecte Diaconaat
Kindernevendienst Jelske

25 KERSTMIS
Voorganger Ernst Veen avondmaal
Ouderling Dirk Panhuis
Organist Henk Corporaal
Lezingen Jes. 9:1–6 / Hebr. 1:1–12

     Luc 2:1–21
Collecte ‘t Lampeke
Kindernevendienst Ida, Jan, Jelske en Michiel

30 Voorganger Ernst Veen
Ouderling Adri Leemput
Organist Edy Kühn
Lezingen Jes. 61:10–62:3 / Gal. 3:23–4:7

     Luc.2:33–40.
Collecte Gebouwen (kerk en pastorie)
Kindernevendienst wordt voorzien
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Een Frisse Start: Brood-Nodig
In  de  Middeleeuwen  stond  boven  de  ingang  van  sommige  

kathedralen een groot beeld van Jezus. Dat was niet het beeld van  
Jezus als de Goede Herder, maar als een vreeswekkende Rechter. Als  
aanklager  van schuld en zonde.  Als  rechter-koning op het  laatste  
oordeel.  Wellicht  mede  vanwege  die  nadruk  op  schuld  en  zonde,  
worstelde de Hervormer Maarten Luther met de vraag naar Gods  
genade. 

Verlammen
Afgezien van de noodzaak en ook: de bevrijdende werking van het 

inzien en erkennen van schuld en verantwoordelijkheid, kan een al te 
automatische en vanzelfsprekende nadruk op schuld, zonde en oordeel, 
ziekmakend  zijn  en  mensen  verlammen  in  plaats  van  opnieuw  in 
beweging brengen. Bevrijdend is, tegen die achtergrond, Jezus’ bede in 
het  Onze  Vader  gebed:  “Vergeef  ons  onze  schulden.”  (Matt.6:12a). 
Daarmee tekent Hij het beeld van God, niet als Rechter-Aanklager die 
met een boos oog onze schulden onderstreept, maar als een God van 
vergeving. Als een God die schulden wegdoet en uitwist. Die een weg 
baant door de woestijn naar een nieuwe toekomst.

Terugkerend motief
Jezus zelf leefde dat voor. Het evangelie getuigt ervan dat Hij zich 

keer op keer inliet met zondaren, tollenaars, hoeren en verstotenen. We 
zien dat in de bijbel trouwens als een terugkerend motief. Dat niet het 
oordeel het laatste woord heeft, maar God die de mens neemt zoals hij 
is. Mozes begaat een moord, toch wordt hij door God ingezet. Koning 
David is ook geen lieverdje, toch mag hij koning zijn. Lucas verhaalt 
over  het  afgedwaalde  schaap  dat  weer  wordt  teruggehaald,  over  de 
verloren zoon die weer wordt binnengehaald…

Een frisse start
Verzoening,  vergeving,  herstel,  een  opnieuw  kunnen  en  mogen 

beginnen, een frisse start… Het is broodnodig in onze gebroken wereld 
vol doodlopende wegen. Dat we kunnen en mogen omkeren van wegen 
die heilloos en onmenselijk bleken. Want we leven in een wereld vol 
valkuiken, vol dagelijkse porties aan wat krom en kwaad is. Telkens zijn 
er wel dingen in het leven waar je niet zo tevreden over bent, of sterker, 
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waar  je  spijt  of  verdriet  van  hebt.  Iedere  persoonlijkheid  heeft  naast 
lichtgevende en mooie zijden ook schaduwkanten. En al die kwalijke 
kommer en kwel, in de wereld en in jezelf, kunnen je op een onvrije 
manier  vastknopen aan het  verleden en je  vertrouwen in  een nieuwe 
toekomst blokkeren. Maar in het onze Vader gebed wil Jezus nu juist het 
zicht  op  een  nieuwe  toekomst  (“Uw  Koninkrijk  kome”)  openen  en 
vergeving is daarbij onmisbaar, sterker: “brood”-nodig. Niet voor niets 
staat het er in één adem: “Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef 
ons onze schulden…”

Intermenselijk
Hoe onmisbaar en broodnodig de vergeving is, blijkt ook nog uit het 

feit dat de vergeving van Godswege dan nog niet compleet is. Die wordt 
pas volkomen als er ook sprake is van intermenselijke vergeving: “gelijk 
ook  wij  vergeven  onze  schuldenaren”.  (Matt.6:12b).  Even  later,  nog 
steeds in de Bergrede, komt Jezus daar zelfs nogmaals op terug: ….. als 
jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook 
jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie 
je misstappen evenmin vergeven.” (Matt.6 vs.14,15).

Nieuwe vergevingen
De theoloog Hans Bouma schrijft naar aanleiding van die tekst: “De 

vergeving die God schenkt, lokt nieuwe vergevingen uit – of er is geen 
sprake van vergeving (…). Als we ook maar geroken hebben aan de 
goddelijke  vergeving,  dan  is  onze  vergeving  een  vaststaande  zaak.” 
Ieder  die  met  evenveel  gemak  het  Onze  Vader  bidt,  als  zijn/haar 
medemens blijft beschuldigen en veroordelen, mag zich dat aantrekken.

Boemerang
Eerder in de Bergrede wees Jezus er tevens op dat een oordeel over 

anderen zich als een boemerang tot onszelf kan richten. “Oordeel niet, 
opdat  er  niet  over  jullie  geoordeeld  wordt.  Want  op  grond  van  het 
oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat 
waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.” (Matt.7: 1, 2) En je 
ziet wel de splinter in het oog van een ander, maar de balk in je eigen  
oog maakt je blind voor je eigen zwakheden en schaduwkanten. (vgl. 
Matt.7 vs. 3, 4). De apostel Paulus zei dat naderhand zo: “Indien iemand 
op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem  
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terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook 
eens in verzoeking komen.” (Gal.6:1).

Wemelt
Dat,  in  de  bijbel,  vergeving  en  verzoening  centrale  en  cruciale 

thema’s  zijn,  blijkt  verder  ook uit  het  feit  dat  het  in  de hele  Schrift 
wemelt van de verhalen over deze thema’s. In Leviticus wordt de grote 
“Verzoendag” ingesteld. In het boek Richteren horen we, in eindeloze 
herhalingen, over de afwending van het volk en, daarop, telkens weer 
opnieuw, de toewending van God. In het boek Jona wordt Ninevé, die 
stad vol kwaad en verderf, gespaard. De psalmen gewagen over God die 
alle ongerechtigheid vergeeft en onze overtredingen wegdoet zover het 
Oosten  is  van  het  westen.  En  in  het  evangelie  blijken  de  vele 
genezingsverhalen steeds ook vergevingsverhalen te zijn.

Vergeving en genezing
Vergeving en genezing staan in het evangelie zeer dicht naast elkaar. 

Tegen de verlamde man zegt Jezus: “Uw zonden zijn u vergeven”. Door 
vergeving wordt zijn verlamming opgeheven. Lees: zijn binding aan een 
schuldig  verleden  wordt  losgemaakt,  de  schuldenlast  wordt  van  zijn 
schouders gehaald zodat hij  weer kan opstaan en toekomst heeft.  De 
mensen om hem heen, zo blijkt uit dit verhaal, spelen daarbij eveneens 
een sleutelrol. Zij ontfermen zich over hem en brengen hem bij Jezus. 
Zonder hen zou de verlamde man zijn blijven zitten waar hij zat en bleef 
zijn situatie uitzichtsloos.

Van mens tot mens
Het zou als illustratie kunnen dienen bij de bovenstaande woorden 

van Jezus uit de Bergrede. Want ook in het verhaal van de verlamde man 
is de boodschap dat het niet mag blijven bij de ontferming en vergeving 
van Godswege alleen, maar dat de ontferming en vergeving van mens 
tot mens daarmee onlosmakelijk verbonden is. Het doet denken aan wat 
geschreven staat in 1Joh.4 vs 20: “Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ 
maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand 
kan onmogelijk God, die hij  nooit gezien heeft,  liefhebben als hij  de 
ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.”

Ernst Veen. 
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Lees- en gesprekskring
Het boek Esther

De Bijbel zou je kunnen omschrijven als een verbazingwekkend rijke 
en  bonte  boekenverzameling  van  zowel  historische  als  mythische 
geschriften,  sagen  en  legenden,   persoonlijke  herinneringen  en 
volksverhalen, anekdotes, profetieën, getuigenissen, parabels, liederen, 
brieven … die in al hun verscheidenheid één zaak gemeen hebben: dat al 
die  boeken  en  geschriften  gewagen  van  de  naam  van  God,  op  één 
uitzondering na: het boek Esther. Daartegenover staat dat in het boek 
Esther eens te meer mensen ten tonele worden gevoerd die zichzelf een 
god wanen, zoals de Perzische koning Ahasveros die met één enkele 
pennenstreek het lot van een heel volk denkt te kunnen bepalen of zoals  
zijn  minister  Haman die  een  heel  volk  meent  te  moeten  uitmoorden 
omdat een vertegenwoordiger van dat volk niet voor hem wil buigen. 
Maar waar, in dit bijbelverhaal, is de echte God te vinden? Moest Deze 
in dit verhaal wel “verborgen” blijven, vanwege zoveel ‘nepgodendom’? 
En is  God in  dit  verhaal  dus  misschien  verborgen  aanwezig  of  toch 
helemaal afwezig? Waarom is dit verhaal in de bijbel opgenomen? Is 
het, bij de bepaling van de bijbelcanon, per vergissing door de mazen 
van het net geglipt of was de opname van dit geschrift bewust beleid? 
Zo ja/nee, wat zou dan de (actuele) betekenis van dit verhaal kunnen 
zijn?

Over deze en andere vragen in verband met het bijbelboek Esther, 
gaan we vijf avonden lang praten en lezen in een nieuwe cyclus van de 
lees- en gesprekskring, in het najaar van 2012.  Het is steeds raadzaam 
uw eigen bijbel mee te brengen.

Op de laatste avond (28/11) gaan we naar de speelfilm “Esther” (86')  
kijken. Hierin o.a. Louise Lombard (uit  The house of Elliot) in de rol 
van  Esther  en  F.  Murray  Abraham  (uit  Amadeus)  in  de  rol  van 
Mordechai. 

Waar?
Zonder tegenbericht in de koffiezaal naast de crypte, onder de kerk 

van de Jezuïeten (Waversebaan 220, Heverlee).
Indien de locatie wijzigt, wordt dit tijdig via de kanselmededelingen, 

rondzendmail en de website (www.vpkleuven.be) meegedeeld
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Wanneer?
Op 5 woensdagavonden van 20u. tot 22u
26 september; 17 oktober; 7, 21 en 28 november 2012

De gesprekskring staat open voor álle geïnteresseerden, binnen-  
en buitenkerkelijken.

Mariakapel
In het vorige nummer schreven wij te hopen dat we kort na de zomer 

konden gaan denken aan de inrichting van de verbouwde Mariakapel. 
Dit keer kunnen we u berichten dat architect Hay Verhey onlangs liet 
weten  dat  we  de  kapel  begin  oktober  langzaamaan  kunnen  gaan 
(beginnen) in te richten en dat de hoop gerechtvaardigd is dat we Kerst  
dit jaar in de Mariakapel zullen kunnen vieren.

Tekening van de architect, zicht bij het binnenkomen

Boek en lezing over Marcus
Dr. Egbert Rooze, begeleider van bijbelcursussen en leerhuizen, schreef 

een  recentelijk  een  boek  :  "Marcus  als  tegenevangelie"  (uitg.  Halewijn, 
2012).  Daarin  zet  hij  o.a.  uiteen  hoe  de  context  van  de  auteur  (na  de 
verwoesting  van  de  tempel  in  70  na  Chr.)  en  de  context  van  Jezus 
(omstreeks het jaar 30 n Chr.) met elkaar verweven zijn. Een aanrader voor 
wie wil proeven van een politieke lezing van Marcus.

Op zaterdag 15 november komt Egbert Rooze naar Leuven om, op vraag 
van het Centre for Liberation Theologies, zijn visie op Marcus in het Engels  
uit  te  komen  leggen.  Dit  om  20u.00  in  de  Romerozaal  (Collegium 
Veteranorum = COVE 02.10), Faculteit theologie en religiewetenschappen, 
Sint-Michielsstraat 4, 3000 Leuven.
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Visietekst & Beleidsplan
Info

De  kerkenraad  heeft  zich  de  voorbije  tijd  gebogen  over  een 
zogenoemde visie- en missietekst.

Een visietekst, de naam zegt het al, drukt, in een korte basistekst, de 
“visie”, de basisgedachte, ook wel genoemd “de mission statement” uit 
van een vereniging, een school, een kerk…

In de(uitgebreidere) missietekst is die visie (naar wij hopen) terug te 
vinden in de geformuleerde punten voor het na te streven beleid van de 
komende jaren. Hieronder drukken wij beide teksten af.

De Visietekst
De Verenigde Protestantse  Kerk in  Leuven maakt  deel  uit  van de 

Verenigde  Protestantse  Kerk  in  België.  We  zijn  een  christelijke  en 
oecumenische kerkgemeenschap, die er wil zijn voor mensen binnen en 
buiten de kerk.

In de kerkdienst op zondagmorgen (gebed, zang, bijbellezing, uitleg 
en  duiding)  bezinnen  en  oriënteren  wij  ons,  geïnspireerd  door  de 
boodschap van Jezus van Nazareth, op het bijbelse geloof. Aansluitend 
is  er  gelegenheid  tot  ontmoeting  en  gesprek  bij  de  koffie.  Ook 
organiseren  wij  regelmatige  lees-  en  gesprekskringen  waar,  op  een 
eigentijdse wijze,  kritisch wordt  nagedacht en gesproken over bijbel, 
geloof en maatschappij.

We willen een open en gastvrije kerk-in-de-stad zijn met oog voor de 
noden en ontwikkelingen in de samenleving, in verbondenheid met jong 
en oud, ongeacht afkomst, nationaliteit of cultuur.

De Misietekst
Identiteit
De  Leuvense  protestantse  kerkgemeenschap  maakt  deel  uit  van  de 
Verenigde  Protestantse  Kerk  in  België.  We  zijn  een  christelijke, 
oecumenische  kerkgemeenschap  die  er  wil  zijn  voor  mensen  binnen  en 
buiten de kerk. We laten ons inspireren door de bijbelse (joods-christelijke) 
boodschap van bevrijding en gerechtigheid. We willen een open en gastvrije 
kerk-in-de-stad  zijn,  met  oog  voor  de  noden  en  ontwikkelingen  in  de 
samenleving, in verbondenheid met jong en oud,
ongeacht afkomst, nationaliteit of cultuur.
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Aandacht voor mensen
We  willen  ten  dienste  staan  van  allen  die  een  hoopgevende 
geloofsgemeenschap  zoeken,  maatschappelijk,  kerkelijk  of  persoonlijk 
nieuwe wegen willen inslaan, of op zoek zijn naar de zin van het bestaan.
We  willen  aandacht  hebben  voor  de  gemengde,  internationale  en 
multiculturele  bevolking  in  de  Leuvense  regio  met  o.a.  universiteit, 
hogescholen en bedrijven.
In dat kader zal er aandacht zijn voor:

– het bevorderen van contacten, zoals in de vorm van ontmoeting en 
samenzijn tijdens de koffie na de kerkdienst;

– individuele pastorale zorg;
– zingeving via prediking en vorming;
– bijbelstudie in gespreks- en leeskringen;
– doelgroepen zoals kinderen, jongeren, ouderen, studenten en andere 

oorspronkelijke of nieuwe bewoners van onze stad;
– contact met de wijk Matadi.

Liturgie en verkondiging
In de kerkdienst op zondagmorgen bezinnen en oriënteren wij ons op het 
bijbelse  geloof  via  gebed,  zang,  bijbellezing  en  preek  en  met  een 
maandelijks avondmaal (eucharistie). Deze vieringen staan open voor alle 
belangstellenden.
In dat kader zal er aandacht zijn voor:

– herkenbare liturgische vormgeving;
– hedendaags taalgebruik;
– aandacht voor actualiteit en de ontwikkelingen in de samenleving;
– diversiteit in het leesrooster;
– kinderen en jongeren in de kerk- en kindernevendienst.

Vorming en getuigenis
We verdiepen ons geloof door studie, herbronning, dialoog en discussie. We 
bezinnen ons in regelmatige lees- en gesprekskringen op het lezen en 
verstaan van de bijbel in zijn context en in onze eigen hedendaagse context.
In dat kader zal er aandacht zijn voor:

– lees- en gesprekskringen met aandacht voor de bijbel en/of voor 
boeken over de bijbel;

– reflectie over huidige maatschappelijke verschijnselen vanuit de 
bijbelse inspiratie;
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– oecumenische initiatieven;
– contact en samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en 

vrijzinnigen.

Getuigenis en dienst
We  hebben  financiële  en  pastorale  aandacht  voor  de  noden  in  onze 
samenleving en in de wereld.  We getuigen dat  noden vaak door mensen 
gecreëerd worden en dus ook door mensen verholpen kunnen worden.
Daarbij  weten  wij  ons  geïnspireerd  door bijbelse  waarden  van  liefde  en 
gerechtigheid. Diaconie bestaat uit drie aspecten: hulpverlening, solidariteit 
en pleitbezorging.

In dat kader zal er aandacht zijn voor:
– het kritisch observeren van de samenleving om het onrecht bij name 

te noemen;
– de geloofsgemeenschap te herinneren aan de opdracht om de aarde te 

bewerken en tebewaren, oftewel: om te bouwen aan het Koninkrijk 
van God in deze wereld;

– het herkennen van daden van geloof, hoop en liefde als tekenen van 
Gods Koninkrijk op aarde;

– diensten en vorming in het kader van de programma’s van 
Protestantse Solidariteit van de VPKB;

– diensten en vorming in het kader van de samenwerkingsprogramma’s 
van de VPKB met onze zusterkerk in Rwanda (Eglise presbytérienne 
du Ruanda);

– het verschaffen van informatie over die werking, o.a. naar aanleiding 
van collectes daarvoor programma’s van de Wereldraad van Kerken, 
o.a. over vrede en geweldloosheid;

– Oikokrediet, ontwikkelingsvraagstukken, de Verklaring van Accra…;
– samenwerking met commissies en coördinaties van de VPKB, o.a. 

De Commissie Kerk in de Samenleving (KidS) en met Motief;
– samenwerking met en dienstverlening aan lokale werkingen, o.a. van 

het buurthuis ’t Lampeke (zorg en aandacht voor de vierde wereld;
– inzet van individuele gemeenteleden in bepaalde initiatieven 

(maatschappelijke acties, huisbezoek, ziekenbezoek, …);
– het verzoek om individuele hulp serieus nemen, maar in de eerste 

plaats laten verlopen via doorverwijzing naar geëigende 
maatschappelijke instellingen.;
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Bekendmaking
De werking van  de  kerkgemeenschap behoort  binnen  en  buiten  de  kerk 
bekend te worden gemaakt.

In dat kader zal er aandacht zijn voor:
– het bijwerken van de webstek: www.vpkleuven.be
– het maken en bijwerken van een folder en affiche
– de publicatie van de Kerkbrief
– het aankondigen van interne en externe activiteiten rondom de kerk.

Redacteur Kerkbrief
De redactie van de Kerkbrief vond Adri Leemput bereid om 

vanaf dit herfstnummer in te staan voor opmaak en layout van de 
Kerkbrief. Bedankt Adri, en welkom in de redactie!

Taizé-Gebeden
De gemeenschap van Taizé is een Oecumeen klooster op ongeveer 10km 
van Cluny, in de Bourgogne streek van Frankrijk. 
De gemeenschap tracht mensen over gans de wereld aan te spreken met 
hun boodschap. Gans het jaar door ben je welkom in de gemeenschap 
rond het klooster voor bezinning, gebed en bijbelstudie (in groep). 

Om de geest van Taizé uit te dragen (en omdat het niet evident is voor 
iedereen om ter plaatse te gaan) zijn er op verschillende locaties in de 
wereld “gebeden in de geest van Taizé”.

Zo ook in de regio Leuven: 
Leuven 19.30u, in de kapel Seminarie Leo XIII (tegenover Groep T)

op 08/10, 03/12, 14/01, 11/02, 04/03, 15/04, 06/05, 03/06
Op zondag 11/11 om 19.30u in de Begijnhofkerk
(als afsluiting van de Taizé-Dag)
Meer info via Adri Leemput, of de Universitaire Parochie

Aarschot 20.00u, in de Sint-Rochuskerk (Gijzelaarstraat)
elke laatste zaterdag van de maand (niet Juli en Augustus)
Meer info via Veerle Steurs (veerle_steurs@msn.com)

Tervuren 20.00u, in de Sint-Janskerk op 26/10, 16/11 en 14/12

www.taize.fr/nl_article808.html
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Woorden

De  dichter  Muus  Jacobse,  die  in  het  dagelijks  leven  Klaas 
Heeroma heette, was taalkundige van zijn vak. Als dichter heeft hij 
verschillende liederen gemaakt die in het  rode liedboek staan. Als 
taalkundige heeft hij eens een “taalkundige theologie” ontworpen. Ik 
weet niet wat die waard is, maar de grondgedachte is nogal speciaal. 
Heeroma ging daarbij uit van het woord. Dat ligt, met Johannes 1 in 
gedachten (“In het begin  was het Woord, het Woord was bij God en 
het Woord was God”), en als je taalkundige bent, misschien voor de 
hand. Maar Heeroma knoopt daar meteen een complete drie-eenheid 
aan vast. Eerst is er dan de Spreker, als God de Vader; dan het Woord 
als Gods Zoon, en ten slotte de adem die het Woord realiseert, als de 
Heilige Geest.  Het is op dit stramien dat hij dan zijn theologische 
schets bouwt.

Ik moet  bekennen dat  ik zelf een beetje huiverig sta tegenover 
woorden en alles wat daarmee gedaan wordt. Met alle respect voor 
Johannes 1, maar de kerk is wel erg zwaar gaan leunen op woorden. 
Het  begint  al  met  aanduidingen van de bijbel  als  “het  woord van 
God”.  Daar  kan  de  evangelist  Johannes  het  zeker  niet  mee  eens 
geweest zijn. Het is dan misschien maar een wijze van spreken, maar 
wel  een  riskante  manier  van  spreken.  Want  het  is  beslist  niet  dit  
“woord van God” (van Genesis tot en met Openbaring) dat Johannes 
op het oog had.

Woorden spelen nogal een grote rol in de kerk. Dat kan misschien 
moeilijk anders,  maar ‘t  is  oppassen.  Voor je het  weet,  komen de 
woorden in de plaats van waar het eigenlijk om gaat. Dat overkomt 
iedereen, en met de bijbelse verhalen is het niet anders gesteld.
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Je  vertelt  een  verhaal  over  iets  wat  je  hebt  meegemaakt.  Je 
herinnert je alle details nog. Het is een mooi verhaal. En omdat het 
zo’n mooi verhaal  is  vertel  je het wel  vaker,  aan iedereen die het 
horen wil. Na de derde of de vierde keer, of anders wel na de tiende 
keer, vertel je niet meer wat je hebt meegemaakt, maar vertel je de 
herinnering  aan  je  eigen  verhaal.  Het  verhaal  gaat,  letterlijk,  een 
eigen leven leiden.

En  als  het  een  oud  verhaal  is,  staat  het  al  gauw  bol  van  de 
woorden  die  geen  mens  meer  echt  begrijpt.  Bijna  iedere 
bijbelvertaling gaat daaraan mank.

In  schrijfopleidingen  doet  men  wel  eens  de  oefening  iets  te 
beschrijven zonder het voor de hand liggende woord te gebruiken. 
Bijvoorbeeld: er ligt een boek op tafel, en beschrijf nu wat je ziet,  
maar zonder “boek” of “kaft” of “lezen” te gebruiken. Dat is niet  
eenvoudig. Zo’n oefening dwingt je om als het ware helemaal van 
nul af je eigen indrukken te vertellen zonder meteen terug te vallen 
op de geijkte terminologie. Een eye-opener.

Wat  een  sensatie  als  we  in  de  kerk  eens  stelselmatig  niet  de 
woorden  “geloof”,  “genade”,  “kerk”,  “bijbel”,  “gemeente”, 
“inspiratie”, “vertrouwen”, “God” (plus nog zo wat van die woorden) 
zouden gebruiken. Het zal waarachtig niet meevallen, maar het heeft 
beslist een groot reinigend vermogen.

Over  het  Woord  van God durf  ik  ondertussen niets  te  zeggen. 
Mijn rubriekje heet niet voor niks “Woorden van de Kerk”.

Joop van der Horst
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www.vpkb.be/media
Protestantse Omroep

Protestantse Omroep vzw
Huis van het protestantsime
Brogniestraat 44 – 1070 Brussel

Radio 1 – woensdag om 20u03
17/10 Bijbel actueel: Voor wie is de eerste plaats? (Marcus 10:35-45)

Ds. Bert Beukenhorst
21/11 Mens voor de mensen zijn: Over tijd en afstand heen

Frank Marivoet.
19/12 Mens voor de mensen zijn: Feestge(d)ruis.

Frank Marivoet.  
V.U. F.Marivoet, Celestijnenlaan 7/21, 3001 Heverlee.
Secr H.Sinnaghel - Oudstrijdersplein 15/101 - 8430 Middelkerke. Tel.: 059/30.84.33

Eén om 10u en Canvas laat
11/11 Eredienst vanuit de Protestantse Kerk Mechelen-Noord

Voorganger ds. Jelle Brouwer.
25/12 Kerstviering in Eurovisie; door de Frans-Zwitserse televisie. 

De Open Poort
Protestants - oecumenisch tijdschrift ter bevordering van het gesprek 
rond geloof en samenleving. 

Verschijnt 6 maal per jaar.

September/Oktober JG 92, nr5
“hart hebben voor diaconaat”

November/December JG 92, nr6
Kerstnummer, de rol van de vrouwen.

Meer info via Marie-Rose Baert (eindredactrice)
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Adres Waversebaan 220, Heverlee

Met de Wagen
via de ring
Volg op de ring van Leuven de richting Namen. Aan de Naamsepoort 
(bij de Delhaize-winkel) verlaat u de ring en neemt u de 
Naamsesteenweg (N251) tot voorbij de spoorweg.
Aan de lichten NA de spoorweg neemt u rechts de Hertogstraat. Deze 
komt uit op de Waversebaan, sla die links op.
Voorbij het grote kruispunt (eerste met tegelijk links en rechts een 
straat) is het Jezuïetenhuis.

via de autostrade
U neemt afrit 15 op de E314, deze komt uit op de Koning 
Boudewijnlaan (N264). Die kan u tot de ring volgen (zie boven). 
U kan ook net voorbij IMEC de Celestijnenlaan inrijden (hier komt u 
voorbij de wetenschapscampus van de KULeuven). Aan de lichten 
op het T-kruispunt slaat u links de Willem de Croylaan in, op het 
Kantineplein (voor het Arenbergkasteel) volgt u de weg via de 
Hertog Engelbertlaan. 
Dan neemt u de eerste straat rechts (Waversebaan) en het 
Jezuïetenhuis is dan aan uw rechterkant

Met de Bus
Halte Leopold3/Engelbert (op de Waversebaan): Lijn 337
Halte Waversebaan (op Leopold III laan): Lijn 2, 520
Van daar is het even wandelen tot het Jezuïetenhuis

Aan het Jezuïetenhuis
Hier neemt u de meest linkse parking (pijltje PANAL vzw). 
Op de parking is er een toegangsdeur tot het gebouw. Hier komt u uit 
op een gang en u volgt deze voorbij een speelzaal (rechts). Even 
verder is er op de linkerkant een ruimte met daar de toegangsdeur tot 
de kapel.
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Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
Gemeente Leuven

Kerkdiensten elke zondag om 10u
Kindernevendienst en –opvang elke zondag tijdens de kerkdienst

(niet in juli en augustus)

VPKB-Leuven http://www.vpkleuven.be

Locatie Kerk Crypte Jezuïetenhuis
Waversebaan 220 – 3001 Heverlee 

Predikant Ernst Veen
L. Beosierlaan 89 – 3010 Leuven
016/22 98 83 ernst.veen@telenet.be

Samenstelling kerkenraad Philipp Bratfisch
Adri Leemput 
Dirk Panhuis
Joëlle Verhoeven-Segier
Louise Visser
Ernst Veen

Samenstelling bestuursraad Anton Gazenbeek
Chris Lefebvre
Hanáni Pienaar
Maarten Wilbrenninck

 Freddy Verhoeven
Ernst Veen

Redactie Kerkbrief Adri Leemput
adrileemput@gmail.com

Vrijwillige bijdragen Belfius
IBAN BE93 0680 7857 4067
BIC GKCCBEBB

De kerkbrief verschijnt vier maal per jaar. 
Bijdragen zijn steeds welkom en die kan u inleveren voor: 

01/12 (winternummer) 01/03 (lentenummer)
01/06 (zomernummer) 01/09 (herfstnummer)


