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Eten als spiegel van de ziel
Deze maand staat in het teken van de veertigdagentijd of vastentijd. We
volgen de weg van Jezus tot aan kruis en opstanding. Het is een tijd van
inkeer, wat vroeger boeten en vasten betekende, en waar nu meer de
nadruk is gekomen op een tijd van bezinning, spiritualiteit en solidariteit
met de armen.
Na een maand in Silo bezig geweest te zijn met de tips en aanbevelingen
vanuit de Brief van Jacobus, is het ons als gemeente weer eens op het
hart gedrukt, dat er geen geloof is zonder daden. En dat kan niet alleen
maar betekenen: goed zijn voor de naaste, de arme, de vreemdeling, de
gevangene enzovoort. Dat betekent ook het goede zoeken voor de armoe
en de honger in jezelf, de vervreemding en de gevangenschap die we in
ons eigen comfortabele bestaan soms ervaren.
Dit jaar heeft de Domkerk speciaal voor deze periode een digitale
kalender gemaakt. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden en ontvangt dan
tot aan Pasen iedere dag een e-mail met daarin tips om duurzaam te
leven of een recept voor een sobere maaltijd.
Werken aan een duurzame samenleving, anders inkopen en eten, en wat
dat met ons geloof in Jezus de Christus te maken heeft, vraagt een
bezinning op alles wat we doen en laten. Gaan we voor duurzame
materialen bij een verbouwing in ons huis, of voor biologisch voedsel wat
zoveel duurder is dan wat in de schappen van de Lidl of de Boni ligt en is
dat vol te houden als we in een economische crisis terecht komen?
Op 28 januari las ik in Trouw:
‘De brug tussen het lichamelijke en het geestelijke, tussen cultuur en
natuur, is lang in de kerk verwaarloosd geweest. Voedsel kan de brug
slaan tussen die twee. Het doet ons beseffen dat het niet van onszelf is,
dat we het hebben gekregen en dat we er iets van terug moeten geven’.
‘Eten is geen vorm van benzine tanken, het is genot, maar ook bezig zijn
met voorbereiden, vanuit het besef dat alles wat leeft weer doodgaat, dat
er geboorte en sterven is, dat je moet luisteren naar je lichaam. Maar ook:
welke grenzen zijn er aan dit genieten, hoe gaan we om met onze
landbouw en de bronnen van bestaan?
‘Spiritualiteit ligt in wezen op je bord, het lagere wat ons wijst op het
hogere, het eten vraagt om een dankgebed, maar ook om een bezinning,
het keert terug als ‘dagelijks brood’ en stelt ons de juiste vragen… ‘

Baptistengemeente Silo

Eten in een gelovige gemeenschap krijgt altijd nog een extra lading, wie
regelmatig de Silo Eetgroep bezoekt maakt dat aan-den-lijve mee: samen
eten doe je alleen in vriendschap, met aandacht voor elkaar en ook bij het
samen bereiden neem je de tijd om stil te staan, harmonieus om te gaan
met wat de schepping geeft. Een goede kok weet dus dat hij of zij de
spiritualiteit kan laten opbloeien. Hij laat merken en ervaren dat het niet
goed is om in december tomaten te eten, dat appels uit Holland beter
smaken dan die uit Nieuw Zeeland, die met veel niet duurzame brandstof
zijn ingevlogen.
Veertig dagen om ons te bezinnen op wat duurzaam en goed is voor ons
leven en ons geloof. Soms heel praktisch en lichamelijk te ervaren.
Wij als gemeente leven van het brood dat God geeft, dat vieren we bij elk
Avondmaal. Niet van de stenen die de duivel aanbiedt. We leven met God
als liefde en barmhartigheid, als de dragende vleugels. We zoeken naar
de tuin van vrede, de waarachtige eenheid van mensen, die durven
knielen voor de Eeuwige, en niet buigen voor de machten en gewoonten
van deze wereld.
De veertig dagen kunnen we ervaren als toerusting. Jezus is ons
voorbeeld. Hij legt zich niet neer bij de verwarring en de chaos, buigt niet
voor de in-de-war-schopper, die de duivel als ‘onkritische consument’ is.
Die bezinning, geestelijk en lichamelijk, met eten als spiegel van onze ziel,
temidden van geruchten over schaarste en crisis, kan in 2009 de kern
worden van onze Veertig Dagen in Silo.
Arjan Noordhoek
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Zondag 8 februari
Voorganger : Hans Baas
Begeleiding : Tim Borgdorff
Lector
: Janny Kruizinga
Collecten
: Gemeente en Diaconie

Afgelopen maand
Zondag 1 februari
Voorganger: Arie de Boer
Thema: Wie doorstaat de proef?
Wie volhardt? Wie durft/kan de uitdaging aan?
Zalig gelukkig de mens die in beproeving staande blijft. We worden
dagelijks op de proef gesteld en uitgedaagd, we krijgen kansen om onze
eigen keuzes te maken.
Maar door die mogelijkheden wordt ons geloof in God en ons leven met
God op de proef gesteld. Maar waarom, wat is daar nou de bedoeling
van? Jezus heeft ook moeten kiezen, Hij is ook op de proef gesteld, onder
andere in de woestijn. En Hij maakt een keuze. De keuze om te luisteren
naar de stem van zijn Vader en hem te volgen.
De stem van God die ons vertelt wat we kunnen doen en de ruimte geeft
om daar voor te kiezen. De stem die ons de weg wil wijzen naar de dingen
die we nodig hebben. Hij wil ons behoeden voor valkuilen en problemen,
maar dan moeten we er wel voor kiezen om te luisteren naar zijn stem.
Zoveel keuzes; in het begin werden er al keuzes gemaakt. Adam en Eva
die niet mochten eten van die ene boom en dat toch doen en als God er
dan naar vraagt wijst Adam naar Eva en Eva naar de slang. Als we dan
kijken naar ons zelf durven wij dan wel toe te geven als we een wat
ongelukkige keuze maken? Of proberen we dan ook de schuld op een
ander te schuiven?
We mogen keuzes maken en daarmee ook fouten als we maar durven toe
te geven dat we een minder handige keuze hebben gemaakt. Zodat we
een volgende keer beter luisteren en daardoor volharden in ons geloof.

Martijn

Warmhartig leven zonder onderscheid.
Schriftlezing uit het Eerste Testament: Ezechiel 16: 3-6
Schriftlezing uit de brieven: Jacobus 2: 1-13
Op de liturgie staat een afbeelding van de zeven werken van
barmhartigheid door Caravaggio
Wie weet ze uit zijn hoofd op te noemen? Hier dan een geheugensteuntje:
De hongerige voeden, de naakte kleden, de dorstige laven, de doden
begraven, de gevangenen bezoeken, de zieken verzorgen, de
vreemdelingen herbergen.
We gaan ons buigen over de omgangsregels van Jacobus.
Barmhartigheid, Jacobus opent dit gedeelte met een waarschuwing. Let
op maak geen onderscheid op basis van persoonskenmerken, behandel
iedereen met respect hoe of wat hij ook is. Arm of rijk, zwart of blank,
ondernemer of arbeider.
Er zijn kerken met een stip, dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.
Onze grondhouding zou die van fundamentele gelijkheid moeten zijn,
handelen uit respect voor en met de ander. Niet: ik zal wel zorgen of
helpen uit medelijden. De ander krijgt daarmee een etiket opgeplakt, er
komt onderscheid, als we zo willen helpen doen we ieder en ons zelf
tekort.
Neutraliteit geeft ruimte en stelt vragen aan iedereen aan alle mensen in
gelijke mate. Wie zorgt voor wie? Waarheen gaan we? Hoe delen we
samen? Wat leren we elkaar? Waar kan de een de ander verder helpen.
Zo kan ieder een eigen stukje bijdragen, en kun je verder komen. Samen
sta je sterker en er ontstaan ongedachte mogelijkheden, van elkaar aan
kunnen vullen en elkaar nodig durven hebben. Zo ontstaat een nieuw
soort samenwerkingsverband. Als we elkaar zo kunnen aanvaarden, als
mensen met verschillende mogelijk heden en zoals men is kunnen we
respect opbrengen, voor mogelijk heden en beperkingen. Dan komt er
ruimte en lucht en warmte om samen te leven, en te beleven
Jezus leefde ons dit voor, hij was bij de verdrukten en hen die anders
waren, simpel weg om bij hen te zijn, een van hen te zijn. Hij wilde de
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mensen laten voelen dat ze er mochten zijn. In die tijd stuitte dat al op
weerstand, nu nog worden er vraag tekens geplaatst en ertegenaan
geschopt. Ik ben toch niet mijn broeders hoeder! Maar we kunnen het ook
gaan zien als een nieuwe kans die ons elke dag opnieuw geboden wordt.
Amen.
Corrie
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haar plek heeft in het brede Silo-spectrum. Ze dwingt je tot zelfonderzoek,
en het gáát wel ergens over. Tegen het einde van de preek klonk nog een
zin die ik van harte kon onderschrijven: “De Heilige Geest wijst ons de
weg en zal ons ook wijzen op onze medemens. Aan ons is het of we hier
op ingaan of dat we het negeren.”
Maar dat je je eigen ik niet op de eerste plaats zou mogen zetten, zoals
ons vervolgens werd voorgehouden, waag ik te betwijfelen. Alles op z’n
tijd, zou ik zeggen. “Misschien moeten we wel beginnen bij onze buren.”
Misschien moeten we wel beginnen bij onszelf?

Zondag 15 februari 2009
Kan dat: geloven zonder daden? Dit was de centrale vraag in de dienst
van deze ochtend. Voorganger Willemijn Bakkes vindt eigenlijk van niet.
Onder verwijzing naar Jacobus 2: 14-26 sprak zij van ‘een dood geloof’.
Iemands geloof moet blijken uit zijn werken, bijvoorbeeld kleding of
voedsel brengen aan arme mensen, anders is het niets waard. Gelukkig
zei ze er ook bij, dat wij mensen niet het recht hebben om elkaar te
beoordelen, want alleen God kent de gesteldheid van het hart.
Poeh… dat laatste luchtte me wel op. Ik geloof in God en zeker ook in
Jezus als de Christus, maar sommigen zullen mij misschien een slecht
Christen vinden. Ik zal u de details besparen, maar het komt erop neer dat
ik toch vooral doe wat mijzelf goeddunkt. Ik stuur bijvoorbeeld bijna nooit
een kaartje naar iemand die ziek, oud of eenzaam is, zoals iemand na
afloop van de preek suggereerde. Wat zou God daarvan vinden, als ik mij
daar ooit voor zou moeten verantwoorden? Geen idee… Ik weet alleen
dat ik probeer om in waarheid te leven. Waarheid: dat betekent voor mij
eerst en vooral de waarheid omtrent jezelf. Ken u zelve. Zo heb ik iets níet
met ziekte en (lichamelijke) zwakheid, misschien door bepaalde
omstandigheden vroeger, thuis. Moet ik mijzelf dan veranderen, omdat de
Bijbel zegt dat ik de zieken moet bezoeken? Moet ik mijzelf daar dan toch
toe dwingen? Zelf heb ik niet het idee dat God dit van mij vraagt. Hij kent
immers de gesteldheid van mijn hart.
Nog niet zo lang geleden klonk in een Silo-dienst vanaf de kansel: “In de
Christelijke gemeente moet niets!” Een stelling die haaks lijkt te staan op
wat we vanochtend hoorden, en die mij persoonlijk meer aanspreekt dan
een moralistische benadering. Toch ben ik blij dat ook deze benadering
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Algert

Studieverlof voor onze pastor van 1 tot 8 maart
Onze pastor Willemijn Bakkes, is in de laatste fase van haar kerkelijke
studie aanbeland. Om haar scriptie af te maken, heeft zij de raad
gevraagd om haar studieverlof te verlenen. De raad ondersteunt dit
verzoek van harte!
Het studieverlof zal in de eerste week van maart plaatsvinden. In deze
week is Willemijn niet bereikbaar. Voor pastorale noodsituaties is Arjan
Noordhoek in deze periode het aanspreekpunt.
Loes Vegter

Een blik in de jeugdgevangenis
’s Morgens gaat mijn telefoon. Het is één van de behandelcoördinatoren
die mij vraagt of ik tijd heb om in gesprek te gaan met een meisje van 15
jaar.
Steeds vaker wordt ik gebeld door één van de behandelcoördinatoren met
de vraag of ik tijd heb voor een bepaald meisje of jongen omdat ze de
stap naar de psychiater te groot vinden en zij inmiddels door hebben dat
gesprekken met de Geestelijk Verzorger (G.V.) ook kunnen helpen.
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Hier ging het om een meisje dat slachtoffer was geworden van het
loverboys circuit.
Zo’n eerste gesprek is altijd wat aftasten en de ander de ruimte geven om
te zeggen wat zij/hij zelf kwijt wil. Het gaat erom dat je het vertrouwen van
iemand kan winnen en soms duurt dat een tijdje. Maar als de nood heel
hoog is, krijg je in het eerste gesprek al van alles te horen.
Met dit meisje duurde het even voordat zij echt durfde te gaan praten en
durfde te zeggen wat haar echt dwars zat.
Zij kwam oorspronkelijk van een kamp, maar haar ouders waren in een
rijtjeshuis gaan wonen, want ze wilden een ander, een beter leven voor
hun kinderen. Helaas lukte dat niet zo goed. Het ‘nieuwe’ leven viel de
ouders veel moeilijker dan zij hadden verwacht en de ruzies onderling
waren niet van de lucht. Zo zocht dit meisje haar heil op straat en kwam
zij een ontzettend aardige jongen tegen, die heel veel aandacht voor haar
had. Ook kreeg zij leuke cadeautjes. Wat zij mij vertelde, klonk zo bekend
in mijn oren, maar voor haar was het nieuw. Er ging van alles mis en zij
werd uiteindelijk opgepakt vanwege de strafbare feiten die zij had
gepleegd. Zo’n jongen kan een meisje dwingen tot prostitutie, tot diefstal
en tot dealen. En dat allemaal voor die ‘liefde’. Het duurt heel lang voordat
een meisje dat doorheeft en dan is het kwaad al geschied.
Tegenover mij zat een vroeg rijp meisje met bange ogen en heel veel
behoefte aan warmte en aandacht. Zij had één grote wens:’Ik wil het weer
goed maken met mijn ouders, want ik hou van ze en ik heb ze veel
verdriet gedaan.’ Omdat zij iets wilde doen voor haar ouders, mocht zij
van mij bij elk gesprek een kaarsje aansteken voor haar ouders. En op
een gegeven moment vond zij het fijn om samen te bidden en vroeg zij mij
om haar dat ook te leren. Zij kreeg van mij een bijbeltje en wij begonnen
de psalmen te lezen. Elke keer een stukje, want anders was het niet te
behappen.
Tijdens één van de gesprekken vertelde dit meisje mij dat haar ouders
hadden besloten weg te gaan uit de grote stad en ergens anders te gaan
wonen om hun dochter te beschermen. Zij wonen nu weer op een kamp in
een andere, rustiger omgeving ver van die ene stad.
Het meisje is weer thuis en vandaag sprak ik de trajectbegeleider die haar
heeft opgezocht. Hij vertelde over dit gezin, maar wist niet dat ik dit meisje
had begeleid. Haar ouders vertelden dat zij zo veranderd is, zoveel
rustiger is geworden en weer naar school gaat. Ook gaat het beter met de
ouders. Toen de begeleider aan het meisje vroeg:’Ben je veranderd, vind
je dat zelf ook? Kun je mij vertellen hoe dat is gekomen?’ Zij vertelde dat
zij iedere avond op haar kamer uit haar bijbel leest. Steeds hetzelfde
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‘gedicht’ zoals zij dat noemt en dan gaat zij bidden. Zij liet zien wat zij
steeds weer leest en inmiddels uit haar hoofd kent: ‘Psalm 23: De Heer is
mijn Herder.’ Zij zei:‘Dit geeft mij rust. Ik merkte dat ook in de gevangenis
en de dominee daar heeft mij leren bidden en dat vond ik zo fijn.”
Haar ouders moeten er niet veel van hebben ’Maar ja, als het haar rustig
maakt, vinden we het best, hoor!’
Zo maar een meisje, een ontmoeting in de gevangenis. Ik realiseer mij dat
zij misschien een uitzondering is, maar dat neemt niet weg dat dit meisje
een nieuwe kans heeft gekregen en haar leven er nu heel anders uitziet.
Willemijn Bakkes, pastor van Silo

Waarvoor Silo collecteert
Op zondag 15 maart collecteren we voor Stichting Noodfonds voor
Asielzoekers en Vluchtelingen in de stad Utrecht. De Stichting Noodfonds
voor Asielzoekers en Vluchtelingen in de stad Utrecht (kortweg Stichting
Noodfonds) is in februari 1989 opgericht door de USRK en Stichting
Vluchtelingenwerk Utrecht. Het doel van deze stichting is om asielzoekers
en vluchtelingen financieel te ondersteunen in acute noodsituaties. Dit
doet zij alleen als er duidelijk perspectief is op verbetering. Bijdragen zijn
nooit structureel.
Op dit moment is de nood hoog en wordt steeds hoger door de huidige
wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan legeskosten voor advocaten,
gemeenten, verlengingen en vergunningen. Ook de kosten voor
gezinshereniging zijn de laatste jaren sterk gestegen.
Vanuit Silo willen we dit fonds graag ondersteunen. Het is een bijbelse
zaak om voor de vluchteling 'in uw poort' op te komen. Via dit fonds
kunnen we aan deze opdracht voldoen.
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Elk mens een naam - gedachten bij kerst 2008
Hoewel kerst al weer een tijdje achter ons ligt, wil ik een aantal gedachten
die ik 28 december schreef delen. Voor de tweede Adventsdienst heb ik
een beeldmeditatie bij de eerste vier verzen van Jesaja 40, bezongen in
Handels Messiah, in elkaar gezet. Dit deed mij vragen stellen als: wat is
mijn verwachting, mijn troost? Welke woestijnen zie ik in 2008 om mij
heen? Maar de belangrijkste vraag is toch: hoe bereid ik als gelovige en
wij als gemeente de weg van de Messias, de Vredevorst, in de woestijnen
van deze tijd?
Als ik werkelijk geloof in het Vredesrijk dat gaat komen, het rijk waar elk
mens zijn naam in vrede dragen zal, zoals Huub Oosterhuis het zo mooi
dicht, op welke manier tref ik dan zelf de voorbereiding van dit rijk? Op
welke manier probeer ik deze verwachting zichtbaar en tastbaar te maken
voor de mensen om mij heen?
Deze vraag heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Hier en daar lees ik
wat en word ik geïnspireerd door mensen die in ruimte en tijd weliswaar
ver van me afstaan maar me helpen om antwoorden op deze vraag te
formuleren. Het lijkt echter zoveel makkelijker om tegen de achtergrond
van lijfelijke gebondenheid en gevangenschap concreet een steen te
worden die helpt om het Vredesrijk te bouwen. Immers, die achtergrond
doet je realiseren dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheid maar
juist een gave zijn. Maar voor mij, levend in een land waarin ik, relatief, vrij
ben?
Vlak voor kerst keek ik naar Oorlogswinter, een prachtige maar ernstige
film. En tijdens het kijken besefte ik hoe sterk de jongere generatie geen
benul heeft van oorlogstijd. De kloof tussen ‘toen’ en ‘nu’ wordt steeds
groter. Oorlogstijd, een tijd waarin het wantrouwen in de lucht hangt en
zijn angst verspreidt, een tijd waarin een vriend een vijand blijkt te zijn.
Maar ook een tijd waarin mensen de kans hebben een groot offer te
brengen, een leven te geven voor een ander. Het is een kwijnend besef in
onze westerse wereld waar we alle mogelijkheden hebben om onszelf te
ontplooien, we vergeten zijn hoe men vroeger tegen de hardheid van het
bestaan probeerde een leven op te bouwen, het ons aan niets ontbreekt
en vrijheid eerder als recht dan als opgave ervaren wordt.
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Dan keer ik terug naar die woorden van Huub Oosterhuis:
“Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt”
Het Rijk dat komen gaat, Gods rijk, waar een ieder met zijn eigen naam
aan mag deelnemen. Een naam hebben, dat is je gekend weten. Een
naam hebben, je gekend weten, wordt gedragen op de liefde. Je gekend
weten in je grootse momenten én je diepste dalen. Je gekend weten
tegen de achtergrond van wie je was, ooit eens, toen en daar. Je gekend
worden in wie je worden gaat, ooit eens, hier en nu. Zoals Jezus mensen
een naam gaf. “Zacheus, kom vlug uit de boom!”
We worden door Jezus zelf weggeroepen achter onze verschuiling
vandaan, van datgene wat ons onzichtbare veiligheid lijkt te bieden, van
datgene wat ons onzichtbaar maakt voor de mensen om ons heen en van
datgene wat we onzichtbaar proberen te houden voor de ander. Jezus wil
ons meer dan een naam geven, Hij geeft ons een gezicht. Een stem. En
daarmee de kracht om ons leven een andere wending te geven.
Kerst 2008. Ik word geroepen om mensen een naam en een gezicht te
geven. Om ze zichtbaar te maken, achter de vooroordelen, waar ik ze
achter verborgen houd, vandaan. Concreet kreeg dit vorm op eerste
kerstdag. Ik zat aan een ‘kerstdiner’, met zorg en aandacht bereid door
een ex-gedetineerde. Speciale zorg had hij besteed aan de twee moslims
in het gezelschap: hun kerstdiner was uiteraard halal. Een gemêleerd
gezelschap, bij elkaar om de geboorte van Christus te vieren, het Kind
van de Vrede. En aan het eind van de avond zongen we, christenen en
moslims, ter afsluiting Jeruzalem Vrede toe. Het haalde herinneringen en
gedachten op van mijn reis afgelopen zomer en bezorgde me kippenvel.
De stad van Vrede heeft zo hard de Vrede nodig.
Kerst duurde maar twee dagen. De bommen vallen op Gaza waar
sindsdien - tot het moment waarop ik dit schrijf - al weer meer dan 360
doden zijn gevallen. En naast deze doden weer duizenden mensen die de
verstikte wanhoop en moedeloosheid in hun hart voelen, met daaraan
gekoppeld de haat van het onrecht, van ongelijke kansen. Haat die op zijn
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beurt weer haat oproept. Mensen, semieten, die tegenover elkaar staan
en in elkaars gelaat de mens niet meer herkennen.

Veertigdagentijd

Ik zie de beelden en lees de berichten en het kind in mij ziet de wereld
niet dagen waar mensen waardig leven mogen en kunnen. Het ziet echter
een wereld waarin mensen verblind worden door arrogantie, hebzucht en
waar de vrijheid uitgehold wordt tot de vrijheid van de een ten koste van
de vrijheid van de ander, een vrijheid los van verantwoordelijkheid.

1 maart is het begin van de veertigdagentijd
Jezus begon zijn opdracht met veertig dagen in de woestijn. Hij trok zich
veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te
bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen
onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God
en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel
gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking
en werd 'de heilige Gods' die met gezag preekte (Lucas 4, 1-33). Naar
Jezus' terugtrekking in de woestijn is de veertigdagentijd voor Pasen
gemodelleerd.
Jezus kreeg de opdracht van zijn Vader en vervolgens zendt Jezus ons
de wereld in.

En ik besef me in eens dat ik wel degelijk leef tegen de achtergrond van
gebondenheid en gevangenschap in de wereld.
De aarde is een woestijn. Dor met hier en daar een oase, bronnen van
leven. Hoor, een stem die roept in de woestijn! God roept mensen bij de
naam zodat er stemmen klinken gaan.
Zolang die stemmen er zijn en spreken van een Rijk dat komen gaat is er
hoop, wordt mensen, die zich soms door de wereld ongezien en verlaten
voelen, juist door mensen, maar bovenal door God, een naam gegeven.
En met de naam een gezicht én bestaansrecht!
Inge Boef

Veel dank!
Voor de vele hartelijke bemoedigende kaarten die we ontvingen tijdens de
ziekte van Marinus.
Marinus en Ina Boeschoten
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door Nel Benschop

Zo spreekt de Heer: ”Ga heen, vertrouwend op Mijn kracht,
Vervul uw taak: ‘Heb ik u niet gezonden?’
Vrees niet voor de verschrikking van de nacht,
Noch voor het kwaad, dat ’s middags wordt gevonden.
Want weet:’Mijn eng’ lenwacht zal wakend om u zijn,
Opdat g’uw voet niet aan een steen zult stoten;
Als ge Mij aanroept in benauwdheid of pijn
Dan houdt Mijn hand de uwe vast omsloten.
Ga heen, wees sterk; geef anderen het levensbrood.
Put uit Mijn bron, zoveel ge zult begeren;
Al zijn uw krachten klein, Mijn macht is groot,
Ik raak uw tong aan en zal u Mijn woorden leren.”

Willemijn Bakkes, pastor van Silo

Een doordenkertje
Er waren eens drie mensen. Ze heetten IEDEREEN, IEMAND en
NIEMAND.
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
Aan IEDEREEN werd gevraagd dit te doen.
Maar IEDEREEN was er zeker van, dat IEMAND het zou doen.
IEDEREEN kón het wel, maar NIEMAND dééd het.
Hierdoor werd IEMAND boos, omdat het de taak van IEDEREEN was.
IEDEREEN dacht, dat IEMAND het had kunnen doen,
maar NIEMAND realiseerde zich, dat IEDEREEN het niet wilde doen.
Tenslotte beschuldigde IEDEREEN IEMAND toen NIEMAND deed wat
IEDEREEN had kunnen doen.
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Een pastoraal moment
Voor mij is het altijd weer een belevenis om een preek te maken tesamen
met een goede orde van dienst.
Je kent de Bijbelteksten waarover het die zondag zal gaan en daar zoek
je liederen bij die een aanvulling kunnen zijn of een verdieping kunnen
geven. Liederen die teruggrijpen op de Bijbelteksten of soms antwoord
geven op de preek.
Toen ik bezig was voor de preek van 15 februari jl. realiseerde ik mij heel
goed dat deze teksten best moeilijk zouden kunnen zijn om te begrijpen
en om je te realiseren wat God van ons als gelovigen vraagt.
Vraagt God dan wat van ons of is het een overtuiging van een apostel,
een briefschrijver, of een van de volgelingen van Jezus? Ik denk dat er in
de loop der eeuwen heel wat misstanden zijn ontstaan door opvattingen
van belangrijke christelijke figuren in de katholieke kerk. Mensen zoals
Augustinus die ook geworsteld hebben met vragen over het geloof en wat
geloven precies inhoudt. Zet je alle wel doordachte en goed bestudeerde
overtuigingen, die vaak leidden tot een christelijke leer, naast elkaar dan
zie je soms hele grote verschillen. En met de ene leer kun je beter uit de
voeten dan met de andere en soms (en dat heb ik) kan je er helemaal
niets mee en staat het haaks op wat je zelf gelooft.
Wat moeten we daar nu mee? Wat moet je met Paulus die zegt: alleen
door geloof wordt de mens gered, alleen het geloof maakt rechtvaardig en
Jacobus die zegt: geloof zonder daden, geloof zonder ernaar te handelen
is een dood geloof. Wie heeft er nu gelijk? Gaat het hier wel om het gelijk?
Mijn vraag is: ‘Wat vind je zelf?’
Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk is. Jezus leert zijn leerlingen wat er van
hen verwacht wordt als zij in de voetsporen van Jezus willen treden.
Jezus doet wat de Vader van Hem vraagt. Hij zoekt regelmatig een rustige
plek op om te bidden tot de Vader. Hij heeft de Vader nodig èn Hij
ontvangt kracht van de Vader. Even weg van alle drukte, weg van al die
mensen, weg van het wereldse en stil zijn voor de Vader.
Jezus zat niet stil, maar Hij was voortdurend onderweg. Hij had een
opdracht van de Vader. Hij kwam naar de wereld om de mensen te
redden.
Wat wordt er dan van ons als volgelingen van Jezus gevraagd? Is geloven
genoeg of heeft Jacobus ook gelijk als hij zegt:’ Uit je handelen moet
blijken dat je gelooft.’
Paulus en Jacobus zijn niet elkaars opponenten, maar zij benaderen het
geloof vanuit een andere hoek. Jezus waarschuwt voor het wetticisme en
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dat doet Paulus ook. Jacobus waarschuwt voor lauwheid en roept op tot
actie en dat doet Jezus ook.
In een paar gelijkenissen ( Matt. 25) legt Jezus uit hoe een gelovig mens
het Koninkrijk van de hemel binnen kan gaan. De vijf meisjes die niet
zorgvuldig hadden gehandeld en die er niet voor hadden gezorgd dat hun
zaakjes op orde waren, werden niet meer binnen gelaten. Tegen hen werd
gezegd:’Ik ken jullie niet.’ Zij wisten dat de bruidegom eens zou komen,
maar zij waren er niet klaar voor, zij hadden hun werk veronachtzaamd.
In de andere gelijkenis laat Jezus zien dat de man die bang was en het
geld dat hem toevertrouwd was, had begraven omdat hij het niet kwijt
wilde raken, alles werd afgenomen. Zijn deel werd aan de ander gegeven.
Jezus zegt hier heel duidelijk:’Wie niets doet met wat hij heeft, die is
nutteloos en wordt geweigerd. Wat er óók heel duidelijk bij staat: ieder
kreeg naar wat hij aankon.’ Wij krijgen de talenten die wij aankunnen. Wij
worden niet overvraagd, maar wij krijgen naar wat wij kunnen en de Heer
wil dat we daar iets mee doen. En Hij laat ons niet alleen aanmodderen,
want Hij zegt zelf:’Ik ben met u al de dagen van uw leven.’
Jezus is heel duidelijk en streng, maar Hij is ook heel liefdevol en vol
genade. Hij kwam naar de wereld voor de armen, de zieken, de
hongerigen, de eenzame mensen en de mensen die gevangen zitten.
Weduwen en wezen hebben zijn aandacht. En ook nu weet Hij dat er
mensen zijn die niet meer kunnen dan geloven omdat zij door ziekte of
een handicap niet in staat zijn om daadwerkelijk te handelen. Maar vaak
zie je dat juist deze mensen door een vriendelijk woord of gebaar voor de
ander, die mens kunnen opbeuren en bemoedigen.
Is Jacobus zo moralistisch als sommige mensen zeggen? Of hebben wij
er moeite mee dat wij aangesproken worden? Als we kijken naar onze
eigen relaties, zijn we dan ook niet bereid iets voor de ander die je lief
hebt, te doen? Is het zo gek om voor die ander, die jou zo veel geeft, iets
terug te doen?
Wij mogen weten dat, als wij ons inzetten, ons een beloning wacht. De
Heer zegt zelf: ‘Als jij betrouwbaar blijkt in het beheer van wat ik jou heb
gegeven, zal ik je over meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal
van de Heer.
Wandelen met God, gaan in de voetsporen van de Heer, vraagt durf en
vertrouwen en ook dat je jezelf zo nu en dan op plan twee zet.
We willen toch allemaal deelhebben aan het feestmaal van de Heer. We
zijn uitgenodigd, maar we moeten wel de uitnodigingskaart invullen,
waarop staat wat er van ons wordt verwacht om er te komen.
Wacht niet te lang met het invullen van de kaart, want dan zien we elkaar
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misschien niet als het zo ver is.
Gods zegen.
Willemijn Bakkes, uw pastor.

Om voor te bidden …
Silo is als Stipkerk met meerdere gevangenissen in stad en regio
verbonden. Zo heeft Joke Koning banden met de P.I. Zeist, waar
vluchtelingen voor hun uitzetting uit Nederland een gedwongen verblijf
houden. Justitiedominee Harma Zuidersma heeft met haar vrijwilligers een
netwerk van gebed opgezet, wat maandelijks wordt voorzien van nieuwe
‘gebedsintensies. Zo kunnen kerken, ook als zij niet binnen de muren
komen, meeleven en helpen en zowel de gedetineerde vluchtelingen als
hun geestelijk verzorgers ondersteuning geven.
GEBEDSINTENTIES voor maart 2009
Via deze weg wil ik u namens ‘onze ingesloten mensen’ van harte
bedanken voor uw kerstcadeau! Ontroerd en blij was men met het bedrag
van 15 euro aan belkaarten! Het bezit van belminuten maakt dat je het
kind dat op je wacht even kunt troosten, het maakt dat je even herinnerd
wordt aan de omarming van je partner, het maakt dat je moed ontleent uit
het gesprek met de advocaat. Dank u allen voor een stukje leven!
Verslag van een repatriant
Herinnert u zich dat er in Rwanda 1994 in 100 dagen van 6 april tot half
juli naar schatting 500.000 tot 1 miljoen mensen werden vermoord? Inga
en haar familie komen zoals zoveel families niet ongeschonden uit deze
bloedige burgeroorlog.
Inga’s vader en haar oudste zuster behoren helaas ook tot de slachtoffers.
Nu haar vader is weggevallen is Inga dankbaar voor het aanbod van haar
oom om voor haar te zorgen. In het politiek instabiele Rwanda moet haar
oom zijn politieke activiteiten voor de oppositie partij bekopen met 5 jaar
gevangenisstraf. Voordat hij gearresteerd wordt komt de politie bij Inga
thuis om haar oom te zoeken. Omdat Inga blijft ontkennen dat ze niet de
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dochter van haar oom is maar een nichtje wordt ze tot drie keer toe
verkracht.
Tegelijkertijd is er voor de studenten die hun eindexamen halen een
vakantie naar Engeland uitgeloofd. Inga is één van de 10 studenten die
mogen gaan! Ze vertrekt naar Engeland en vraagt daar asiel aan. In het
asielcentrum ontdekt ze dat ze zwanger is geraakt van één van haar
verkrachters. Ze neemt de pijnlijke beslissing deze zwangerschap af te
breken. Na een proces van 6 maanden wordt Inga’s asielaanvraag
afgewezen en moet ze terug naar Rwanda. Na haar terugkomst meldt
Inga zich bij de locale autoriteiten. Dat daarmee de locale politie weet
krijgt van haar terugkomst merkt ze wanneer men haar opzoekt en haar
opnieuw verkracht.
Met financiële hulp van haar oom vlucht ze naar Burundi vanwaar ze via
Nederland naar Canada wil vliegen om daar asiel aan te vragen. Omdat
er vanuit Burundi geen rechtstreekse vlucht naar Canada is verblijft Inga
enkele dagen in Amsterdam. Daar biedt een man zijn hulp aan en
bemiddelt in een paspoort en een ticket voor 1800 euro.
Op Schiphol wordt Inga aangehouden en nu verblijft ze in Kamp Zeist.
Mag ik u vragen de komende maand te bidden met name voor vrouwen
die vernederd zijn, seksueel misbruikt zijn en worden?
Een gezegende maand gewenst!
Met een hartelijke groet, vanuit de P. I. Zeist,
ds. Harma Zuidersma,
prot. geest. verzorger
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