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‘gebruikt’ om God genadig te stemmen. Het is voor ons niet 

meer zo navoelbaar. Toch leek dit alles in de tijd van Lu-

ther voor velen volstrekt vanzelfsprekend; het bood soelaas 

aan de vrees naar de hel te gaan. Zo kon de mens dit lot 

vermijden en zelf iets doen om rechtvaardig te zijn voor 

God in het Laatste Oordeel. Maar in de loop van de 18e 

eeuw verandert er iets. 
 
Hoe krijg ik een rechtvaardig God? 

In de 18e eeuw komt de vraag op of God rechtvaardig is in 

zijn almachtig bestuur van de wereld. De vraag was eerder 

gesteld maar door een gebeurtenis die diepe indruk maakte 

in heel Europa, nestelt ze zich dieper dan voorheen in de 

theologie om nooit meer weg te gaan. Op 1 november van 

het jaar 1755, Allerheiligen, werd de stad Lissabon ver-

woest door een vreselijke aardbeving van bijna 9 op de 

Richterschaal, die in grote delen van Europa voelbaar was. 

Lissabon werd uit el-

kaar gescheurd ver-

gruisd en er volgde nog 

een tsunami die even 

verwoestend was. Een 

derde van de bevolking 

kwam om, tienduizen-

den mensen, velen in 

kerken die vol zaten vanwege Allerheiligen. Lissabon stond 

in heel Europa bekend als een prachtige stad met een 

vrome bevolking.  

De gebeurtenis riep twijfel op over Gods rechtvaardigheid. 

Filosofen en theologen probeerden antwoord te geven op 

die vraag of God wel rechtvaardig is in zijn almachtig en 

voorzienig bestuur van de wereld, als Hij in onze wereld 

zulke vreselijke dingen toelaat. En hoe zal het dan zijn in 
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het Laatste Oordeel? Er wordt een veelheid aan theorieën 

en antwoorden gegeven en in de loop van de 19e eeuw lijkt 

in Europa het vertrouwen van velen in Gods voorzienigheid 

weer grotendeels hersteld. Die 19e eeuwse vroomheid leeft 

voort in liederen die ook in ons nieuwe liedboek hun plaats 

hebben behouden. Het was de vroomheid  waarin ik als 

kind ben opgegroeid.  

Maar de 20e eeuw heeft het herwonnen geloofsvertrouwen 

weer diep aangetast. De 1e Wereldoorlog met zijn miljoenen 

doden, die generaties jonge mannen wegvaagde, en korte 

tijd later de 2e Wereldoorlog en vooral de Shoah, de moord 

op het Joodse volk, riepen opnieuw die diepe vraag op: Hoe 

heeft God dit kunnen laten gebeuren? Theologie na 

Auschwitz, in de tijd dat ik studeerde was dat de context 

van de theologische bezinning. Het werd ook voor mijzelf 

een existentiële geloofsvraag: Hoe krijg ik een rechtvaardig 

God? 

De Utrechtse theologische faculteit kende in de tijd dat ik 

er studeerde verschillende stromingen: een Angelsaksische 

benadering van een theologie die sterk op taal en logica in-

zette en een Barthiaanse geïnspireerde stroming. De An-

gelsaksische benadering van theologie heeft mij nooit erg 

kunnen helpen maar de studie van Karl Barth, en vooral 

de studie van de door hem geïnspireerde Nederlandse theo-

logen Noordmans en Miskotte, deed dat wel. Het zijn theo-

logieën die de theodiceevragen niet wilden beantwoorden in 

een godsleer die los stond van de Drie-eenheid van God en  

die over die vragen over het bestaan van het kwade in deze 

wereld wilden spreken in verbondenheid met het lijden van 

Christus en het troostend en herscheppend werk van  de 

Geest. Daar heb ik veel aan gehad! Ook de geschriften van 

Dietrich Bonhoeffer hebben mij veel gebracht. Maar het 

zijn ook romans geweest waarin ik het bevrijdende per-
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soonlijke inzicht vond dat ik zocht: de romans van Selma 

Lagerlöf, van Graham Greene en vooral ook het prachtige 

boek ‘Dagboek van een dorpspastoor’ van Georges Ber-

nanos.  

Ik zag in dat de fout die ik maakte dezelfde is als die Lu-

ther bestreed. Gerechtigheid is het fundament van de 

schepping, de wereld van de aarde die zonder gerechtigheid 

niet kan bestaan. Wij vinden daarin God aan onze zijde. 

Maar deze gerechtigheid die door ons moet worden gedaan, 

kan van onze kant niet worden toegepast op God. Je moet 

daarmee niet in de stoel van God gaan zitten en Hem wil-

len beoordelen, noch jezelf, noch anderen. Want de troon 

van God is ons oneindig veel maten te groot. En wij schie-

ten met onze kennis en ons doen van gerechtigheid in deze 

wereld al in zo veel opzichten vreselijk te kort!  

God kennen kan alleen in Zijn liefde en genade, die de 

aardse gerechtigheid overstijgt zonder haar fundamenteel 

belang voor het aardse leven op te heffen. Er is meer dan 

gerechtigheid! Er is liefde en genade die rechtvaardigheid 

en onrechtvaardigheid en het bestaan van het kwade in 

deze wereld overstijgen. Er is vergeving: God vergeeft en 

mensen kunnen elkaar onderling vergeven voor het kwaad 

en onrecht dat zij elkaar doen. Wij mogen met dit geloof le-

ven voor Gods aangezicht en staan voor Zijn troon! Elke 

menselijke theorie die Gods almachtig en voorzienig be-

stuur probeert te verklaren en te rechtvaardigen, brengt 

ons niet dichter bij God. Integendeel. Het is beter om met 

onze vragen over wat er in deze wereld gebeurt of over wat 

ons persoonlijk overkomt, rechtstreeks tot God te gaan zo-

als we het in de Psalmen zien.  
 
‘Stilte’ van Shusako Endo 

Onlangs las ik een prachtige roman van de Japanse schrij-
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ver Shusako Endo, getiteld ‘Stilte’ die over deze dingen 

gaat. Het vertelt van twee jonge Portugese jezuïeten, Sebas-

tião Rodrigues en Francisco Garpe, die in 1638 naar Japan 

reizen om er de lokale kerk bij te staan en te onderzoeken 

wat er gebeurd is met hun mentor, de priester en jezuïet 

Cristóvão Ferreira. Hij zou afstand van 

zijn geloof hebben gedaan. Hij is een 

historische figuur die vermeld wordt in 

de archieven van de Nederlandse han-

delspost op Decima. Toen het gerucht 

van zijn geloofsafval Europa bereikte 

was dat een  enorme schok geweest 

voor de orde van de jezuïeten die hem 

liever als een martelaar voor het geloof 

hadden willen gedenken. 

Bij aankomst ontdekken Rodrigues en 

Garpe dat de christelijke bevolking in Japan zwaar wordt 

vervolgd. Christenen worden gevangen genomen en ver-

plicht om afstand te nemen van hun geloof door een fumie 

te vertrappen, een afbeelding van het gelaat van Christus. 

Degenen die weigeren worden ondersteboven opgehangen 

terwijl ze langzaam doodbloeden.  

Rodrigues gebeden en vragen aan God stuiten op een 

muur van stilte. Er komt geen antwoord. Ook Rodrigues en 

Garpe worden gevangen. Voorheen werden de priesters zelf 

gemarteld, maar nu martelt men andere christenen in hun 

nabijheid om de priesters onder druk te zetten. Ferreira 

was de eerste geweest op wie deze tactiek met succes werd 

toegepast. Het enige wat de priesters moeten doen om de 

marteling van hun geloofsgenoten te stoppen, is hun eigen 

geloof te verloochenen.  

Als Rodrigues in de gevangenis het gekreun en gehuil 

hoort van zijn geloofsgenoten stelt hij zich de vraag of het 
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zelfzuchtig en onbarmhartig is om anderen te laten lijden 

uit liefde voor Christus. Wanneer hij uiteindelijk naar een 

fumie geleid wordt en op het punt staat zijn voet op de af-

beelding van Christus te plaatsen, wordt eindelijk de stilte 

doorbroken. 

 “… Het vage licht van de dageraad. Het schijnsel viel op de 

onbedekte kippenek en de uitstekende sleutelbeenderen van 

de padre. De priester tilde met beide handen de fumie op, en 

bracht hem dicht bij zijn gezicht. Hij wilde zijn gezicht tegen 

dat – door vele voeten vertrapte – gezicht drukken. De Man 

op de fumie, versleten en uitgehold doordat zo velen op Hem 

hadden getrapt, staarde de priester met droeve blik aan. Het 

was net of er echt een traan uit Zijn ogen rolde. ‘O, wat doet 

dat zeer!’ De priester beefde. ‘Het is louter voor de vorm. Dat 

maakt toch niets uit?’ drong de tolk opgewonden aan. De 

priester hief zijn voet. Hij voelde een doffe, zware pijn in die 

voet. Het was niet louter een formaliteit. Hij zou nu trappen 

op wat hij als het mooiste in zijn leven had beschouwd, het 

allerheiligste waar hij in had geloofd, op degene die het 

meest beantwoordde aan de idealen en dromen van de 

mensen. De pijn die hij in zijn voet voelde!...”. En dan wordt 

de stilte doorbroken: “… Op dat ogenblik sprak de Man op 

de koperen plaat tot de priester: ‘Trap maar. Trap maar. Ik 

ken de pijn in je voet het allerbeste. Trap maar. Ik ben in de 

wereld geboren om door jullie vertrapt te worden. Om in jullie 

pijn te delen, heb ik het kruis op mijn rug gedragen.´ De och-

tend brak aan toen de priester zijn voet op de fumie zette. In 

de verte kraaide een haan…”. 

Het boek vertelt tenslotte dat Rodrigues juist als afvallig 

priester zijn priesterschap met een nieuwe intense liefde 

hervindt en dat de kerk in Japan in het verborgene bleef 

bestaan. 
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Martin Scorsese heeft het boek verfilmd; een film die eind 

dit jaar uitkomt en hopelijk in 2017 ook in België te zien 

zal zijn. Ik kijk er naar uit. 

De onrustige ziel die naar God verlangt en in Christus de 

liefde en genade van God vindt, hervindt ook dat godsver-

trouwen zoals Bonhoeffer het neerlegde in dat prachtige 

oudejaarslied dat hij in 1944 in de gevangenis voor zijn ge-

liefde en voor zijn familie schreef; lied 511 in ons Liedboek. 
 
    Frans van der Sar 

 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 

o Heer, geef onze opgejaagde zielen 

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
En wilt Gij ons de bittere beker geven 

met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 

leer ons wat is geleden dan herdenken, 

geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
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Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied. 
 

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
 

NIEUWS UIT DE VPKB 

 

WEEKENDSYNODE OP 12 EN 13 NOVEMBER 

Op 12 en 13 november zal er een weekendsynode zijn in La 

Foresta in Vaalbeek. Op synodevergadering zullen onder 

meer de volgende punten aan bod komen: de bijgewerkte 

Constitutie en Kerkorde, een vervolg op de afgelopen 

Synodale studiedag over de jeugd, meerdere affiliatie-

aanvragen, vrijgevigheid en de financiële toekomst van de 

VPKB, de functie van Verantwoordelijke Ambten (Human 

Resources), waartoe de werkgroep Eigentijds Kerkzijn in 

haar verslag voor de synodevergadering de profielschets 

heeft verfijnd en een methodiek voorstelt. Adrien 

Deceuninck zal onze gemeente vertegenwoordigen 

 

GEMEENTENIEUWS 

 

BEZOEK AMBTSWONING GOUVERNEUR 

Op donderdagmorgen 10 november om 10:30 heeft VZW 

De Vrienden een rondleiding georganiseerd 

in de ambtswoning van de gouverneur. Tot 

het eind van de 18de eeuw was het de resi-

dentie van de bisschop van Brugge.  
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In de franse tijd werd het pand verbouwd in laatclassicisti-

sche stijl. Het werd de  zetel van de prefectuur van het 

Leie-departement oftewel de provincie West-Vlaanderen. In 

1830 werd het in gebruik genomen als gouverneursresi-

dentie. U wordt rondgeleid in de salons met kunstwerken 

van Brugse meesters. 
 

LUTHERREIS IN 2017 
 

De kerkenraad van de Brabantdam-gemeente heeft 

gevraagd of deze gemeente zich mochten aansluiten bij de 

Lutherreis. Als kerkenraad van Brugge waren we blij met 

dit verzoek. Het betekent dat de beschikbare plaatsen 

grotendeels gevuld zullen raken. Maar het is vooral een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met een 

buurgemeente uit de VPKB en een paar dagen samen op te 

trekken in de voetsporen van Luther! 
 

ENKELE STELLINGEN VAN LUTHER TEGEN DE AFLAAT 
 

62. De ware schat der Kerk is het heilig Evangelie van de 

heerlijkheid en de genade van God. 

63. Maar deze schat is natuurlijk zeer gehaat, want 

daardoor worden de eersten tot laatsten. 

64. De schat der aflaten daarentegen is natuurlijk bijzonder 

geliefd, want daardoor worden de laatsten de eersten. 

65. Daarom zijn de schatten van het Evangelie de netten 

waarmee men vroeger de rijke mensen ving. 

66. De schatten van de aflaat zijn de netten waarmee men 

nu de rijkdom van mensen opvist. 

67. Aflaten, die door de predikers als de 'grootste genade' 

verkondigd wordt, moeten inderdaad zo gezien worden 

omdat zij de winst zeer bevorderen. 

68. In werkelijkheid echter zijn ze uiterst gering vergeleken 

met de genade van God en de vroomheid van het kruis. 
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ONS MOEDER BINST DEN GROOTEN OORLOG 

 

We zien terug op een prachtige uitvoering van de  

bewerking van het oorlogsverhaal ‘De Moeder en de drie 

soldaten’ van Ernest Claes 

door Ignace Goethals. Van 

meerderen hoorde ik dat het 

hen zeer ontroerd had. 

Uitvoerenden waren Ignace 

Goethals en Gerrit Jalet en 

voor de verlichting zorgde 

Brigit Goethals. 

Na afloop werd door de voorzitster van VZW De Vrienden 

een cheque van 1800 euro overhandigd, de opbrengst van 

velerlei activiteiten van de VZW in de afgelopen twee jaar. 

De ‘hoed’ was ook nog gevuld met 560 euro waarvan de 

helft naar de Arkge-

meenschap in Haiti 

zal gaan, dat zwaar 

getroffen is door een 

orkaan. Van Ignace 

Goethals kregen we 

een mail waarin hij 

hiervoor hartelijk 

dankte en ook voor 

“de gastvrijheid tus-

sen een groep gemoedelijke mensen die hun appreciatie 

niet onder stoelen of banken staken, die bovendien niet te 

beroerd waren om hun emoties te laten blijken. Velen heb-

ben ons in ons belangeloos bezig zijn zeer bevestigd met 

een openhartig compliment, een warm applaus en een per-

soonlijke ontboezeming. Ook daarvoor heel veel dank”. 

De VZW is op zoek naar een nieuw doel voor de komende 
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twee jaar, maar als gemeente houden we graag vast aan de 

verbondenheid die er met de Ark-gemeenschap in de loop 

van de tijd is gegroeid. 

   Frans van der Sar 

 

Foto’s uit de doopdienst op 23 oktober waarin Mauro 

Meulemeester werd gedoopt 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERNEVENDIENST 

In november is er weer kindernevendienst op de 4e zondag, 

27 november.  

AGENDA 

Dinsdagmiddag 8 november: Bijbelkring over de Romein-

enbrief; aanvang 14:30 uur. 

Donderdagmorgen 10 november: Bezoek ambtswoning 

gouverneur: aanvang 10:30 
 
Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website 
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Erediensten 10.00 uur  
 

ZONDAG 6 NOVEMBER 
 

Gastpredikant       Ds. Jelle Brouwer 
                           Predikant van de VPKB in Mechelen 

Ouderling              Dhr. A. Deceuninck 
Diaken                  Mw. M. Lammens 
Organist                Dimos de Beun 

Babyoppas            Mevr. C. Bauwens 
Collecte                 Zending   
Koffiedienst           Fam. A. Deceuninck 

 

ZONDAG 13 NOVEMBER 
 

Gastpredikant       Mevr. Els Maassen 
Protestantse theologe uit Gent, gewezen leerkracht 

protestantse godsdienst 

Ouderling              Mw. A. Klifman 

Diaken                  Dhr. P. Hellebuck 
Organist                Hans Helsen 
Babyoppas            Mevr. M. Lammens 
Collecte                 Kerk 

Koffiedienst           Mw. M. Lammens en Mw. H. Coudijser 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER; GEDACHTENISDIENST 

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
 

Predikant              Ds. F. S. J. van der Sar 
Ouderling              Dhr. A. Eversen 

Diaken                  Dhr. J van Groeningen 
Organist                Alexander Vangaever 
Hoofdlezing           Mw. H. Coudijser 
Babyoppas            Mevr. A. Laureys-Kutsch 

Collecte                 Palliatieve zorgen 
Koffiedienst           Fam. W. Ten Kate 
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ZONDAG 27 NOVEMBER; 1e
 ADVENT 

OECUMENISCHE DIENST MET DE ANGLICAANSE KERK 

Kindernevendienst 
 

Predikanten           Ds. F. van der Sar en Rev. A. Nwaekwe 

Ouderling              Dhr. A. Deceuninck 
Diaken                  Mevr. C. Bauwens 
Organist                Lieve Vercruysse 

Hoofdlezing            Mw. A. Klifman 
Babyoppas             Mevr. C. Bauwens 
Collecte                  Kerk 
Koffiedienst            Dhr. A. Eversen en Mw. A. Villa 

 
ZONDAG 4 DECEMBER; 2E

 ADVENT 
 

Predikant               Ds. F. S. J van der Sar 
Ouderling               Mw. A. Klifman 
Diaken                   Dhr. P. Hellebuck 
Organist                 Dimos de Beun 

Hoofdlezing            Dhr. P. Hellebuck 
Babyoppas             Mevr. M. Lammens 
Collecte                  Zending 
Koffiedienst            Fam. P. Luteijn 

 
 

Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen? 
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 11 

december Fam. A. Michiels-Ameel; 18 december Fam. J. 

Klifman; 25 december Mevr. J. Lagauw-Wage; 1 januari is er 

geen dienst. 
 

 
 ACTIVITEITENKALENDER VPKB BRUGGE 
 

 

Zaterdagavond 17 december: Kerstzangavond(VZW) 

   Zondagmorgen 15 januari: Nieuwjaarsreceptie(VZW) 
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 Luther bij de slotkapel in Wittenberg (1517) 



KERKENRAAD 

 
Predikant 

Ds. F.S.J. van der Sar – ℡ 050 – 35.50.84 

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek   

! fransvandersar@gmail.com 
 
Ouderlingen 

Mevr. A. Klifman – ℡ 050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 
Dhr. A. Eversen – ℡ 0495 / 22.88.37 

Carolus de Vischstraat 18,  8200  Sint- Andries 
Dhr. A. Deceuninck – ℡ 050 / 31.69.23 
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 
 

Diakenen 

Mevr. M. Lammens – ℡ 050 / 39.64.66 
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

Dhr. P. Hellebuck – ℡ 050 / 38.26.86 
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 
Dhr. J. van Groenigen – ℡ 050/38.72.62 

Zandwege 10, 8490 Varsenare 
 
 

Bankrekeningen 
 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 
 

Diaconie 
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
 

VZW Vrienden  
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
 

Nederlandse giro  
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC) 
t. n.v. Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
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