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Roodborstje in de winter - Marc Messely
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Bidstond • in de kerk

Vanaf 1 februari zal er weer tweewekelijks bidstond zijn in
het gebouw. Start om 19u30. Hopelijk tot dan!
De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd
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zoom-dienst

Komende zoom-dienst:
17 januari • 7 februari
Start: 10u •

voor technische
ondersteuning kom je best 15
min eerder

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 819 0580 3567 • Pasw: 687140

Oproep • getuigenissendienst
Op zondag 14/02 zal er een getuigenissendienst
plaatsvinden (niet via Zoom, maar via een op
voorhand samengestelde video, met afwisseling
van liederen en korte boodschappen van mensen
uit de gemeente). Het woord ‘getuigenis’ schrikt
sommigen misschien af, maar hieronder verstaan
we een hele waaier aan mogelijke zaken, groot
of klein, voor iedereen die graag iets willen
doorgeven:
• iets wat je verwonderd heeft;
• iets wat je de laatste weken ontdekt of geleerd
hebt;
• een mooi lied dat je gehoord hebt en wilt
delen;
• een interessant boek dat je gelezen hebt en
daaruit iets wilt delen;
• een gesprek met iemand dat je geraakt heeft;
• ...
Wil jij ook iets doorgeven? Laat het weten aan
Nick via nickvermeirsch@gmail.com of 0476
04 36 21 en dan bespreken we hoe we op een
praktische manier jouw filmpje kunnen verwerken
in onze compilatievideo voor 14 februari!
Foto: Unsplash - Markus Winkler.jpg
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Stephan De Feyter

Prediking & aanbidding te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/waarom-daarom/
Daar is kracht (Opw 446)
Versie van The Coutry Trail Band

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
Daar’s kracht in het bloed!
Daar’s kracht in het bloed!
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar’s kracht in het bloed van het Lam.
Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Daar’s kracht in het bloed!
Daar’s kracht in het bloed!
Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar’s kracht in het bloed van het Lam.
Refrein:
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.
Wilt gij de macht van de boze ontvliên?
Daar’s kracht in het bloed!
Daar’s kracht in het bloed!
Wilt gij de heiland in glorie eens zien?
Daar’s kracht in het bloed van het Lam.
Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.
Daar’s kracht in het bloed!
Daar’s kracht in het bloed!
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu.
Daar’s kracht in het bloed van het Lam.
Refrein (2x)

Foto: pexels - Jens Johnsson.jpg
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God is mijn herder
(OPW 790)
God is mijn Herder, die mij weidt
In groene velden vind ik rust
Hij gaat mij voor naar stille wateren
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel
Refrein:
M: Heer, ik vertrouw op U alleen
V: Ik vertrouw, ik vertrouw op u
M: Heer, ik vertrouw op U alleen
V: Ik vertrouw, ik vertrouw op
M: Want uw trouw en goedheid volgen mij
V: Trouw en goedheid volgen mij;
A: Genade leidt mij naar huis
Hij leidt mijn voeten in het spoor
Van recht en waarheid, tot zijn eer
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol
Een feestmaal staat voor mij klaar
Refrein
Al moet ik door een donker dal
Ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en uw stok en staf
Vertroosten mij steeds opnieuw
Refrein (2x)

Wat de toekomst brege moge
(Opw 377)
Versie: The Rose

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!.
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen,
en geleid mij als een kind.

Een hoop die zeker is (Opw 628)
Een hoop die zeker is, een groot geheimenis
beloofd door God is nu aan ons onthuld
Als een volmaakte schat die heel Gods plan omvat
Christus in ons hoop op Gods heerlijkheid
Refrein
En het leven dat ik leef, is nu niet meer van mij
Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwig
Elke dag dat ik besta, leef ik niet meer,
maar Hij, Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig
Liefde die zuiver is, Vaders getuigenis
zijn eigen Zoon die onze zonde droeg
Hij heeft zichzelf omhuld met onze zondeschuld
Daar aan het kruis riep Hij: ‘Het is volbracht!’
Refrein
Leven dat sterker is dan dood en duisternis
en onverslaanbaar voor de macht der hel
Met Jezus doodgegaan en met Hem opgestaan
zullen wij delen in zijn heerlijkheid
Refrein (2x)
Jezus leeft in mij
mijn hoop voor eeuwig

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Vol Ontzag (Opw 803)
Ontzagwekkend is uw heiligheid
Grenzeloos uw grote kracht
Onbetwistbaar soevereine God
Mijn hart is vol ontzag
Fascinerend mooi is uw persoon
Uw karakter is volmaakt
Oogverblindend licht wanneer U spreekt
Het Woord dat mensen raakt
Refrein 2x:
Ik sta vol ontzag voor U
Vol ontzag voor U
Niemand is aan U gelijk
Uw barmhartigheid is eindeloos
Van eeuwigheid tot eeuwigheid
Liefdevol ontfermend is uw hart
Uw trouw duurt voor altijd
Uw genade is zo weergaloos
Alles waarheid wat U zegt
Ondoorgrondelijk in wat U doet
Uw oordelen zijn recht
Refrein (2x)

Foto: Pixabay - congerdesign.jpg
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It is well with my soul (Horatio Spafford)
When peace like a river attendeth my way
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, Thou hast taught me to say
It is well, it is well with my soul

Refrain
It is well (it is well)
With my soul (with my soul)
It is well, it is well with my soul
Though Satan should buffet, though trials should come
Let this blest assurance control
That Christ has regarded my helpless estate
And has shed His own blood for my soul
Refrain

Wanneer vrede als een rivier mij ter zijde staat op
mijn pad
Als zorgen als zeegolven mij overspoelen
Wat mijn lot ook is, U hebt mij geleerd om te
zeggen
Het is goed, het is goed met mijn ziel
Refrein
Het is goed
Met mijn ziel
Het is goed, het is goed met mijn ziel
Hoewel Satan zal toeslaan en beproevingen zullen
komen
Laat deze gezegende zekerheid overheersen
Dat Christus mijn hulpeloze staat gezien heeft
En Zijn eigen bloed heeft vergoten voor mijn ziel
Refrein

My sin, oh the bliss of this glorious thought
My sin, not in part, but the whole
Is nailed to the cross, and I bear it no more
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
Refrain (2x)

Mijn zonde, oh de zaligheid van deze glorieuze
gedachte
Mijn zonde, niet gedeeltelijk, maar als geheel
Is genageld aan het kruis, en ik draag het niet meer
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel!
Refrein (2x)

And Lord, haste the day when my faith shall be sight
The clouds be rolled back as a scroll
The trump shall resound, and the Lord shall descend
Even so, it is well with my soul!

Refrain (2x)

En Heer, bespoedig de dag dat ons geloof
veranderd zal worden in aanschouwen
De wolken als een boekrol zullen teruggerold
worden
De bazuin zal weerklinken en de Heer zal neerdalen
Ja ook dan is het goed met mijn ziel!
Refrein (2x)

Kracht van Uw liefde (Opw 488)
Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
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Refrein (2x)
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

God wijst mij een weg (opw 429)
Refrein: 2x
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, (2x)
Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Refrein

Psalm 1 (Opw 244)
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Vader, U bent hier (Revelation)
Als de storm in mijn gedachten weer
op volle toeren raast
En het water van de onmacht
tot aan mijn lippen staat
Blijft Uw waarheid altijd spreken
tot het diepste van mijn hart
U bent hier
Al is het licht van mijn getuigenis
een vonkje in de nacht
En heeft de laster van de vijand
mij beroofd van al mijn kracht
Wie dan zou ik moeten vrezen
want U hebt alle macht
En U bent hier
U bent hier
Refrein:
Alles wat ik zocht is hier en nu
Alles wat ik nodig heb bent U
Hier in Uw nabijheid vind ik rust
en zalving voor mijn ziel
Alles wat de toekomst dan ook brengt
Nu gaat het alleen om dit moment
Ik zou nergens anders willen zijn
Want Vader, U bent hier
Vader, U bent hier (3x)
En Uw helder licht zal winnen van
de diepste duisternis
Ook al duurt het nog heel even
voordat het morgen is
Nee, er is geen enkele twijfel
waar onze Koning is
U bent hier
Ja, U bent hier
Refrein
Vader, U bent hier (…)

Familie (OPW 767)
Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven

Refrein:
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
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2. Weekuitdaging
Waar luister jij naar?
Het zijn vreemde tijden. Maar meer
en meer raken we er aan gewend
dat we als kerk niet samen kunnen
komen. Toch hebben we allemaal
nood aan geestelijk voedsel. Veel
kerken en mensen zijn creatief
geworden in het maken van
livestreams, playlists, teksten en
andere dingen. Waar vind jij je
studiemateriaal? Waar luister jij
naar? Wat lees jij?
Stuur de interessante bronnen,
livestreams, websites, studies,...
eens door naar ons weekmagazine.
Zo kunnen we een overzicht
publiceren met ideeën en bronnen
beschikbaar voor iedereen in de
gemeente.

Nog een oproep:
Heb
jij
iets
meegemaakt
waardoor je eigen geloof sterker
is geworden? Heb je ergens God
aan het werk gezien? Ben je zelf
bemoedigd
geweest
ondanks
pijn en moeite? Deel je verhaal
tijdens de getuigenissendiest van
14 februari zodat je ook de rest
van de gemeente hiermee kan
bemoedigen en versterken. Neem
contact op met Nick Vermeirsch
of het weekmagazine zodat we
kunnen helpen jouw verhaal vast
te leggen.

weekbundel@depottenbakker.be
Foto: Unsplash - Jesus Loves Austin.jpg

•8•

3. Kidsmoment
Samen met de EKK en de Ichtuskerk werken we samen om kidsmomenten te maken. Je kan het kidsmoment
van 10 januari bekijken via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=xdidfMG-PJg&feature=youtu.be

Wil je nog meer zien? De komende tijd zullen er nog nieuwe filmpjes volgen.
Maar hier zijn er alvast een paar die je nu al kan bekijken:
• 25 december (met dienst):
https://www.youtube.com/watch?v=86PxtN3qOtw&feature=youtu.be
• 20 december:
https://www.youtube.com/watch?v=awKhz_vn7rg&feature=youtu.be
• 13 december:
https://www.youtube.com/watch?v=Xg-JNz9N_s0&feature=youtu.be

Opr
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van deze en om meer
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.
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4. Kleine zondagsschool
Samengesteld door: Holly Delameillieure

Dag lieve schatjes
Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuw jaar! Ik hoop dat de eerste week op school heel goed is gegaan!:)
De inhoud van de kleine zondagsschool wordt wat aangepast.
Wij kunnen wekelijks genieten van een leuke kindermoment op YouTube, met een verhaal, muziek, knutselwerkjes
en gebed. Dit is een samenwerking van de evangelische kerken van Kortrijk. Klik op de link iedere zondag om 9.30:
https://youtu.be/xdidfMG-PJg
Ik zal iedere week een knutselwerkje voorzien hier in de weekmagazine. Het zou ook heel fijn zijn als jullie foto’s
kunnen sturen.
Knutselwerkje voor deze week:
Een jas van kameelhaar
Johannes is een profeet van God. Hij leeft in de woestijn en draagt een jas van kameelhaar. In deze opdracht maken
de kinderen van bruin touw een jas voor Johannes.
Wat heb je nodig?
• Het werkblad (in bijlage)
• Bruine stukjes wol
• Potloden en/of stiften
• Schaar
• Lijm
Aan de slag:
1. Kleur de kleurplaat in, met uitzondering van de jas.
2. Knip met een schaar kleine stukjes wol af.
3. Smeer lijm op de jas.
4. Plak de touwtjes voorzichtig op de jas.
5. De jas van kameelhaar is klaar.
Vergeet onze kinderlied van de maand niet!
• Liedje in mijn hart: https://www.youtube.com/watch?v=0dj2_mnt0SY
Veel liefs
Holly x
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5. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

Woensdag 13 januari om 19u online
tienermoment via Zoom!
Link volgt via de Whatsapp-groep!

Thema: met Jezus aan tafel

Foto: Unsplash - Phil Hearing.jpg
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6.Prediking
Door: Stephan De Feyter

Prediking & aanbidding te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/waarom-daarom/

Waarom..? Daarom..!
Welkom in dit prille begin van 2021. Bij deze
wil ik jullie allemaal een heel gezegend nieuw
jaar toewensen onder Gods bescherming.
Het is ons gebed, en ik ben zeker dat dit ook
uw gebed is, dat dit nieuwe jaar een beter
jaar moge worden dan het voorbije jaar, en
dat we opnieuw kunnen samenkomen in de
kerk als Gods familie, en tot eer en glorie
van Gods naam.
Op twee maanden na hebben we nu
al een jaar te kampen met de coronaproblematiek. Na de 1e lockdown in maart
waren we er haast zeker van dat tegen de
zomer het leed ging geleden zijn, maar het
pakte anders uit. In de herfst volgde de 2e
lockdown en die werd al verschillende keren
verlengd.
Onze hoop is nu dat wij vanaf 17 januari
opnieuw kunnen mogen samenkomen, maar
die beslissing moet de komende week nog
genomen worden door de veiligheidsraad,
maar ik vrees er een beetje voor. Dat
moeten we dus nog afwachten. U zal daar
beslist nog bericht van mogen verwachten.
De wereld dacht alles onder controle te
hebben, maar toch slaagt een microscopisch
klein virusje erin om het hele leven overhoop
te gooien. Het virus, dat we niet met het blote
oog kunnen onderscheiden heeft zoveel
kracht dat het a.h.w. de hele wereld tot
stilstand brengt, het legt alles plat. En meer
en meer hoor ik steeds die terugkerende
‘waarom’-vragen. Waarom overkomt ons
dat? Niet weinigen vragen naar de rol van
God in deze crisis. En de verhalen die ik her
en der hoor, van christenen, verontrusten
mij een beetje.
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Daarom heb ik al deze waarom-vragen ingedeeld in 6
vragen die ik 1 voor 1 ga behandelen. Ik ga proberen
hier kort en bondig op te reageren ook al ben ik mij er
terdege van bewust dat hier veel meer kan over gezegd
worden, maar tijd ontbreekt om dit in 1 boodschap te
doen. Ik ga deze dienst iets anders indelen dan we
gewend zijn want ik ga de boodschap spreiden over
de hele dienst. Na elke vraagstelling volgt er een lied.
De 6 vragen zijn:
1. Waarom laat God dit virus zijn gang gaan die
zoveel ellende en lijden veroorzaakt?
2. Ik hoor uitspraken dat deze ziekte een oordeel is
van God, het is een straf van God. Het is een vloek
van God vanwege de ongehoorzaamheid van deze
wereld.
3. Anderen zeggen dan weer dat dit virus een
voorbode is van Jezus’ terugkomst. Een teken van
de eindtijd.
4. In de media zijn gebedsgenezers te zien die
met stemverheffing menen het virus te kunnen
uitdrijven. Wat moeten we daarmee?
5. Men is nu begonnen met vaccineren en volgens
sommige christenen moet een christen zich niet
laten vaccineren maar in plaats daarvan volkomen
vertrouwen hebben op onze almachtige God.
En dan heb ik er nog 1 vraagstelling bijgevoegd en
die is:
6. Waarom maken wij, als evangelische kerk, geen
aanspraak op het grondwettelijk recht om op
zondag samen te komen?

Opw 790 - God is mijn herder

1. Waarom laat God dit virus zijn gang gaan die zoveel ellende en lijden veroorzaakt?
De vraag waarom een God – die goed en almachtig is – toch dit lijden toestaat, daarop zou je
kunnen antwoorden: ‘God kan het wel, maar wil het niet.’ Maar dan is God niet goed. Je kunt ook
zeggen: ‘God wil het wel, maar kan het niet.’ Maar dan is God niet almachtig. Als je erkent dat God
almachtig is, dan is wat er nu gebeurt op een of andere manier de wil van God. Maar we kunnen
Gods handelen niet beoordelen, omdat wij hierin geen inzicht hebben. We kennen Gods agenda
niet. Zijn wegen zijn voor ons ondoorgrondelijk. Onze logica is niet Gods logica. We moeten
gewoon accepteren dat deze dingen gebeuren.
Het zit in de mens ingebakken als ons iets overkomt, dan willen wij ook weten waarom dit gebeurt.
Wij zoeken simpele antwoorden op complexe vragen. God is groter dan elke complexiteit.
Psalm 46:11
“Geef het op en weet dat Ik God ben;..”
Maar laten we eerst eens onszelf onderzoeken en ons afvragen of wij zoeken naar antwoorden op
onze angst, of zoeken we naar vrede in ons hart? Het is van onschatbare waarde als je rust vindt,
midden in jouw onbeantwoorde vragen. Laten we ons vasthouden aan Zijn beloften zoals we die
o.a. lezen in
Jeremia 29:11
“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de
HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u
toekomst en hoop te geven.”

Opw. 377 Wat een toekomst brenge moge

Foto: Pixabay - Ben Kerckx.jpg
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2. Ik hoor uitspraken dat deze ziekte een oordeel is van God, het is een straf van God. Het is
een vloek van God vanwege de ongehoorzaamheid van deze wereld.
Ook deze gedachtegang zit bij veel christenen ingebakken, dat onheil onlosmakelijk verbonden is met
zonde. We vinden van deze gedachtegang voorbeelden terug, zowel in het OT als in het NT. We hoeven nog
maar te denken aan het boek Job. Als Job alles heeft verloren – zijn kinderen, zijn bezit, zijn gezondheid
– dan komen de zogenaamde troosters hem zeggen dat zijn lot te maken heeft met onrechtvaardigheid
in zijn leven. Maar Job aanvaardt deze stelling niet, hij werpt deze koppeling van ellende en zonde in zijn
leven al vlug van zich af, en terecht. Wij kennen het boek Job en wij weten waarom God het toeliet, maar
Job wist dat niet, hij kreeg geen antwoord van God, waarom dit kwaad hem overkwam. Job doet gewoon
de dingen die van hem worden verwacht.’
Het onderwijs van Jezus kan
in dezelfde lijn gezien worden
als van Job. In het verhaal van
de blindgeborene lezen we in
Johannes
Johannes 9: 1-2: “En in het
voorbijgaan zag Hij iemand
die blind was van de geboorte
af. En Zijn discipelen vroegen
Hem: Rabbi, wie heeft er
gezondigd, hij of zijn ouders,
dat hij blind geboren zou
worden?”
Dus ook Zijn discipelen hadden
de neiging om ziekte en zonde
te koppelen aan elkaar. Jezus
reageert hierop door te zeggen
in vers 3: “Hij heeft niet
gezondigd en zijn ouders ook
niet, maar dit is gebeurd,
opdat de werken van God in
hem geopenbaard zouden
worden.”
Jezus gaf de blinde zijn zicht
terug zodat hij de almacht van
God kon ervaren. Jezus zegt
hetzelfde bij de ziekte van
Lazarus in Johannes 11:4
“Deze ziekte is niet tot de
dood, maar is er met het
oog op de heerlijkheid van
God, opdat de Zoon van God
erdoor verheerlijkt wordt.

Foto: Pixabay - Pexels.jpg
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Zo komt in Jezus niet alleen een liefhebbende, maar ook een
genezende God in beeld. God wil niet de dood van de zondaar
maar dat hij zich bekeert en leeft. In Jezus openbaart God zich
allereerst als een genezende en vergevende God. Het kan niet zo
zijn dat God een virus stuurt om mensen te doden, terwijl Jezus
is gekomen om mensen te genezen. Het waarom van ziekte kan
niet verklaard worden door het menselijk verstand. Soms treft
het kwaad goede mensen, om een reden die we simpelweg niet
weten. Het is waar dat ziekte in de Bijbel soms gerelateerd wordt
aan zonde, aan persoonlijke zonde. Over de mogelijke zonde van
anderen kunnen we maar beter geen oordeel vellen. Ook dat
leert de Bijbel ons in Mattheus 7:1-2 “Oordeel niet, opdat
u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee
u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke
maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.”
Hoe kunnen wij Gods betrokkenheid bij de coronacrisis dan
begrijpen? We moeten voorzichtig zijn met ons spreken over een
straffende God en dat Hij met wonderlijke ingrepen de wereld
zou besturen. God respecteert bijna altijd de wetmatigheden van
zijn schepping en de vrije wil die Hij aan mensen gegeven heeft.
Dat doet Hij omdat Hij ons zo liefheeft. Als Hij zou willen zou Hij
iedereen kunnen dwingen om Hem te volgen, maar onder dwang
kan er nooit sprake zijn van liefde.

Laten we met diep ontzag opkijken naar
Gods barmhartigheid.

Opw. 803 Vol ontzag

3. Anderen zeggen dat dit virus een
voorbode is van Jezus’ terugkomst.
Een teken van de eindtijd.

4. In de media zijn gebedsgenezers te zien
die met stemverheffing menen het virus te
kunnen uitdrijven. Wat moeten we daarmee?

Het coronavirus als een ‘teken van de
eindtijd’ wordt ook vaak door christenen
genoemd. Het is de eerste keer dat wij dat
in ons leven zo’n pandemie meemaken, het
is voor ons totaal nieuw. Maar het is niet de
eerste keer in de geschiedenis. Hierin loopt
het coronavirus achter de feiten aan. Er zijn
in de geschiedenis al meerdere pandemieën
geweest. De Spaanse griep van 1918 eiste
zo’n 50 miljoen doden. De builenpest roeide
in de Middeleeuwen naar schatting een derde
van de Europese bevolking uit. Was dat dan
telkens een teken van de eindtijd? Ik denk
dat de reden van die pandemieën eerder
simpelweg was dat de hygiëne te wensen
overliet, de toentijds gebrekkige middelen
en behandeling en het ontbreken van
maatregelen? Dus neen, persoonlijk zie ik dit
virus niet als een teken van de eindtijd. Al is
het wel zo dat de tekens van de eindtijd zich
meer en meer beginnen te manifesteren. De
dag van het oordeel is alleen gekend door
onze Hemelse Vader, zelfs de Zoon kent het
tijdstip niet. Maar door onze wandel in Zijn
voetsporen zijn wij voor eeuwig verzekerd.
Hij is onze vast hoop tot op die dag, dan
zal onze hoop realiteit worden en zullen we
getuigen worden van Zijn heerlijkheid.

De 1e bedenking die wij ons kunnen maken is
deze: Als we zien hoe genezing in Gods Naam
wordt veralgemeend, zoals dit dikwijls gebeurt bij
genezingssamenkomsten die soms massaal bezocht
worden, doen wij daarmee recht aan Gods majesteit?
Als iemand dit virus ziet als een straf van God, wat
het mijns inziens niet is, maar stel nu dat het zo
is. Moet men dan ‘in Naam van God’ dit virus gaan
uitdrijven? Is men dan niet God aan het uitlachen
in Zijn aangezicht? Geloven we in de almacht van
God of geloven we enkel in het, dikwijls vermeende,
succes van sommige gebedsgenezers? De gedachte
dat geloof geneest is wel juist, maar de leer dat
geloof MOET leiden tot genezing, is een dwaling
die lichtgelovige mensen uiteindelijk ontmoedigd
achterlaat.

Opw. 628 Een hoop die zeker is

De Bijbel leert ons dat er mensen zijn die de gaven
van genezing hebben ontvangen. Ook zien we dat
aan oudsten mag gevraagd worden voor gebed en
zalving. Maar de Bijbel leert ons ook in 1 Timotheus
5:22 “Leg niemand overijld de handen op,”
Ook al bevinden zich onder de gebedsgenezers
kwakzalvers, niettemin kunnen sommigen getuigen
van wonderbaarlijke genezing, maar we mogen niet
de grote fout maken dit als regel te stellen voor
iedereen. Waarom geneest de ene wel en de andere
niet? Dat is een antwoord dat ik u schuldig moet
blijven. Toen Jezus in de nacht voor Zijn kruisiging
zo opzag tegen Zijn nakende lijdensweg, zei Hij
tegen Zijn Vader: Matteüs 26:42 “indien deze
beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik
die drinke, uw wil geschiede!
Niettemin is gebed onmisbaar in het geloof en we
mogen bidden voor Gods bescherming en genezing.
Ziekte is een gebedszaak voor de hele gemeente. Als
leden van het ene lichaam behoren wij zorg en liefde
voor elkaar te hebben, en te bidden zoals het staat in
3 Johannes 2: “... dat het u in alles wel ga en gij
gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.”

Lied: It is well with my soul

Opw. 488 De kracht van Uw liefde
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5. Men is nu begonnen met vaccineren en volgens sommige christenen moet een christen
zich niet laten vaccineren, maar in plaats daarvan volkomen vertrouwen hebben op onze
almachtige God.

Hiermee gaan we de richting uit van dwaalleer.
U zal misschien wel het verhaal kennen van die
diepgelovige man die bij overstroming op het
dak van zijn huis moest vluchten. En hij bad heel
oprecht en welgemeend om redding bij God.
Op een gegeven moment kwamen mensen van
de civiele bescherming met een helikopter om
hem op te halen, maar de man weigerde om in
te stappen, want hij had zijn vertrouwen gesteld
op God en dat Hij hem ging komen redden. Dit
gebeurde tot drie keer toe en elke keer weigerde
de man om in te stappen. God zal mij redden, zei
hij telkens. Uiteindelijk is de man verdronken.
Toen hij de hemel binnenkwam vroeg hij aan God
waarom Hij hem niet was komen redden, hij had
er zo voor gebeden. Ja maar, zei God, ik heb tot
drie keer toe een helikopter gestuurd naar jou en
drie keer hebt gij Mijn hulp geweigerd.

God heeft ons mensen gegeven die zich
geroepen voelen om zich te specialiseren in de
geneeskunde. Moeten wij dan op onze beurt
in onze diepgelovigheid die aangeboden hulp
weigeren? Dit kan toch Gods bedoeling niet
zijn… Of we ons nu wel of niet laten vaccineren,
laat dit een persoonlijke keuze zijn die los staat
van het geloof. Uiteraard mogen wij dit in gebed
brengen en vragen om Gods leiding. Maar het
wel of niet vaccineren zal je heus geen beter
of slechter christen maken. Wij mogen juist in
deze dagen, waarbij de gezondheidszorg onder
zo’n enorme druk komt te staan, we mogen
hartstochtelijk bidden dat Gods Geest de
artsen, verpleegkundigen en zorgverleners mag
inspireren om in deze crisistijd vol te houden. Als
wij niet weten wat te doen, zal God ons wel de
weg wijzen.

Opw. 429 God wijst mij een weg

Foto: Pexels - Lisa Fotios.jpg
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6. Waarom maken wij, als evangelische kerk, geen gebruik van het grondwettelijk recht om
op zondag samen te komen?

Vooreerst mogen wij dankbaar zijn voor de
maatregelen die de overheid ons oplegt, hoe zwaar die
ook doorwegen. De overheid staat enorme druk want
een lockdown heeft enorme economische gevolgen
en veroorzaakt echte financiële drama’s bij velen,
maar de overheid neemt haar verantwoordelijkheid.
Ik ben ervan overtuigd dat zij zorgvuldig te werk
gaat en terdege rekening houdt met de adviezen van
deskundigen, de virologen. En ik vind het dan ook
logisch dat de kerk de richtlijnen van de overheid
volgt, ook al is het een Bijbelse opdracht om niet
te verzuimen aan onze samenkomsten. Natuurlijk
hechten wij veel belang aan onze samenkomsten. We
verlangen er allemaal naar om terug op een normale
manier met elkaar om te gaan, we verlangen ernaar
om opnieuw ‘samen’ God te loven en te prijzen. Maar
we hebben ook de opdracht om te gehoorzamen aan
de overheid.”
Romeinen 13:1-2 “Ieder mens moet zich
onderwerpen aan de overheden, die boven
hem staan. Want er is geen overheid dan door
God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie
zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat
de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een
oordeel over zich brengen.”
In België zijn er verschillende erkende godsdiensten
en één van die godsdiensten wil zich onttrekken
aan het verbod om samen te komen, ook al is deze
ingesteld tot ieders veiligheid en welzijn. Wat ik op
zich al een heel zelfgerichte denkwijze vind. En ze
zijn gaan grasduinen in de mazen van de wet om
deze maatregel op te heffen. En ze hebben gelijk
gekregen want de samenkomsten in een eredienst
zijn een grondwettelijk recht. Eerlijk gezegd
veroorzaakte deze godsdienstige houding bij mij een
wrang gevoel, dat juist een godsdienst het nodig vond
om de veiligheid van iedereen in gevaar te brengen.
Maar ok, het is dus een grondwettelijk recht en de
overheid is erin tegemoetgekomen om maximaal
15 personen toe te laten, oftewel 1 persoon per
10m². Ik hoop dat zij dit niet beschouwen als een
overwinning. Onlangs las ik een krasse uitspraak die
mij onmiddellijk aan deze zelfgerichte denkwijze deed
terugdenken en ik citeer: ‘Iedere religie heeft recht
op haar dwazen’. Soms kunnen zulke opmerkingen
ons helpen om de zwakke punten in het daglicht te

stellen en kan het soms ook wel nuttig zijn
want het houdt ons alert. Toch vind ik dat niet
iedere dwaze mening de aandacht verdient
waar die om vraagt. Soms kun je dwaasheid
beter negeren.
Romeinen 13:5 “Doe daarom wat de
overheid zegt, niet alleen uit vrees voor
straf, maar ook om een zuiver geweten
te houden.”
En ik weet wel, je kan met zulke verzen
ook andere kanten belichten, of het kan
ontaarden in een gescherm met Bijbelverzen,
maar behoudt men dan een zuiver geweten?
Of zoeken we enkel naar een antwoord die
onszelf kan bevredigen? Proberen we dan
niet de Bijbel naar onze hand te zetten en
verkondigt ieder zijn eigen waarheid, niet
Gods waarheid.
Titus 3:1 “Herinner hen eraan dat zij
de overheden en machten onderdanig
behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam
zijn en dat zij tot elk goed werk bereid
zijn,”
Als lid van de raad van de pottenbakker
ben ik blij dat wij niet in die denkwijze
zijn meegegaan, maar dat wij het gezond
verstand en het zuiver geweten hebben laten
primeren. Ook al mogen wij samen komen,
met 15 personen, dan is het toch beter om
het gezond verstand zijn werk te laten doen.
Als je bijvoorbeeld als voetganger groen licht
hebt om de straat over te steken, maar je ziet
een auto in razende vaart aankomen rijden
die onmogelijk nog op tijd kan stoppen voor
het rode licht, wat zeg je dan? Ik steek toch
over want ik heb de wet aan mijn kant? Of
laat je het gezond verstand zijn werk doen?
Die coronamaatregelen zijn er niet om ons
het leven zuur te maken, maar om het virus
in te dijken. Het virus houdt immers geen
rekening met een grondwettelijk recht.

Opw. 244 Welzalig de man, die niet wandelt
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Zo komen we bij de conclusie
Jezus is naar deze wereld gekomen, niet om ons te bestoken met een virus, niet om te oordelen, maar
om te genezen en te redden. Tot op het kruis heeft Jezus zich met ons verbonden. En wij geloven dat
de weg van het kruis de weg is naar het nieuwe leven. Het wonder van Pasen geeft ons de moed om te
getuigen dat niet de dood maar God het laatste woord heeft. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is getrouw.
We weten met zekerheid: mijn leven is veilig bij God. En het verheugt mij als ik in gedachten mag kijken
naar de toekomst die voor mij ligt. Daarom kunnen we ons hoofd buigen, onze handen vouwen, onze
ogen openen voor Gods waarheid, en met onze voeten de juiste, smalle weg inslaan.
We kunnen het virus ook bezien als een roepstem in de
woestijn van het alleen zijn. Of zoals Cruijff ooit eens zei:
‘ieder nadeel heb z’n voordeel’. Hoe hebt u die tijd van alleen
zijn doorgebracht? Hebt u die bijzondere gelegenheid met
beide handen vastgegrepen om dichter bij God te komen?
Want als we niet bij de bron komen –bij God–, dan is het voor
veel mensen dweilen met de kraan open. Het is een stille
wenk van onze almachtige God. Om in deze tijd, vooral in
deze tijd, tijd van min of meer afzondering, het gedwongen
alleen zijn, om in onze eenzaamheid dichter bij God te
komen. God vraagt hiermee aan ons: Ga niet aan Mij voorbij.
Vertrouw op Mij in alle dingen, en niet op de ‘zekerheden’ van
het leven. Door het geloof hebben wij hoop. Houd moed, heb
lief. Hij heeft ons geroepen, wij zijn uitverkoren. Hij houdt
van ons, en Hij laat ons niet verloren gaan. In dat opzicht kan
uit het coronavirus ook nog iets goeds voortkomen. Neem
alle mooie initiatieven in handen om elkaar te helpen. Terwijl
het virus ons verplicht om zoveel mogelijk alleen te zijn,
kan het ons ook sterker maken dan voorheen en met elkaar
verbinden. Daar is bijvoorbeeld ons weekmagazine een mooi
voorbeeld van. Een theoloog uit de eerste eeuwen heeft eens
gezegd dat onze hemelse Vader zijn twee armen liefdevol
naar de aarde uitstrekt. De arm
van de Zoon en de arm van de
Geest. Allen die nu helpen
en levens redden zijn
zoiets als de handen
van God.”

Corona doet een appèl op mensen
‘om God te zoeken en meer volgens
Gods bedoeling te leven’. Corona
geeft ons eventjes de tijd om stil te
staan bij wat ons drijft – wat heeft
prioriteit? Het is een vraag om ons
om te keren, te bekeren. Voor ieder
die vermoeid en belast is. Dat biedt
ons nu juist een opening voor een
gesprek tegen ongelovigen over wat
nu precies houvast biedt in leven en
sterven. Laten we die gelegenheid
ook benutten. In deze tijden
kunnen, moeten wij als christenen
ambassadeur zijn van Gods liefde
en Gods vrede. God belooft zijn
bijstand maar altijd op een manier
die verrassend, onvermoed en
onverwachts zal zijn. Hij is het beeld
van de ongrijpbare, onzichtbare,
verborgen
maar
de
steeds
aanwezige God die bij ons is tot aan
de voleinding der wereld, zoals we in
het laatste vers van Matteüs kunnen
lezen.

Lied: Vader, U bent hier
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In de waarom-vragen blijven de vraagtekens overeind staan. Maar het is
beter met vraagtekens te leven dan met dubieuze antwoorden. We worden
nu allemaal geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan. Dit virus
laat zien hoe broos en vergankelijk dit leven wel kan zijn. Het opent, of
het zou de ogen moeten openen van velen. Ook al hebben we nog zulke
goede gezondheidszorg en verzekeringen, er hoeft maar iets te gebeuren
of we worden tot stilstand gebracht. Maar juist dat biedt perspectieven. In
tijden van corona kun je het beste één van Gods handigste gaven gebruiken:
je gezond verstand en een zuiver geweten. Wees begaan met hen die ziek
zijn geworden, voorkom kans op verdere besmetting door zorgvuldig met
anderen om te gaan. En laat het oordeel en de eindtijd maar daar waar het
thuishoort. Bij God Zelf. Daar hoeven wij heus niet in te helpen.
Dit virus heeft, volgens mijn bescheiden mening, maar één oorzaak en dat
is dat wij nog altijd leven in een gebroken wereld door de zondeval. Sinds de
zondeval is er ziekte, lijden, pijn, verdriet, dood. Al deze dingen worden van
de kaart geveegd van zodra wij op de plaats komen die Jezus voor ons bereid
heeft. Laten we hopen dat Gods Geest ons allen de nodige veerkracht geeft
om in deze nare tijd niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal staande te
blijven. We hebben de hoop op de belofte dat God alles ten goede zal keren.
Met al wat vandaag is gezegd geweest wil ik dit niet claimen als ‘de waarheid’.
Het is aan u om dit alles te verifiëren met Gods Woord. Ik wil eindigen met
wat we lezen in 2 Kronieken 7:14 “en wanneer dan mijn volk, het volk
dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid
zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren
vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”
Hiermee wil ik u Gods zegen meegeven voor de komende week en dat we in
deze nare tijden mogen omzien naar elkaar en elkaar in gebed brengen. We
maken tenslotte allemaal deel uit van datzelfde lichaam waarvan Christus het
hoofd is.

Opw. 767 Familie

Opw 790 - God is mijn herder
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7. Extraatjes
Einde aan de Coronatunnel?
Artikel uit InterCom210104 CoronaVaccins

Vaccins: oplossing of probleem?
Hoewel de cijfers wat betreft de Coronabesmettingen in Europa er nog altijd niet goed uitzien, blijft de hoop op een
overwinning op het virus groot. Vooral de berichten over de vaccins die beschikbaar zijn, bieden een perspectief op
een ‘terugkeer naar normaal’. Toch roept het ‘goede nieuws’ heel wat vragen op. De snelheid waarmee het vaccin
ontwikkeld werd en het feit dat zelfs heel wat huisartsen niet zeker zijn of ze zich wel willen laten vaccineren, voedt
de twijfels. Bedreigt het vaccin ons DNA en is het middel erger dan de kwaal? De meningen lopen sterk uiteen
en meningen botsen. We legden een aantal vragen voor aan David Delameillieure, biochemicus van opleiding en
vertrouwd met de wetenschappelijke teksten over COVID-19.
Het eerste vaccin ooit werd ontwikkeld tegen het einde
van de 18de eeuw. Het werd gebruikt tegen de pokken.
Wetenschappers – onder wie Edward Jenner - die op zoek
waren naar een middel om de zware ziekte te voorkomen,
ontdekten dat wanneer je de huidkorsten van een patiënt met
pokken aanbracht op de huid van een gezond persoon, die
laatste immuun werd voor de ziekte. Hoewel het uiteindelijk
nog bijna 200 jaar duurde, kon men de dodelijke aandoening
uit de wereld verdrijven. De term komt van ‘vaccinia’, het
Latijnse woord voor koepokkenvirus en is verwant aan ‘vacca’
(koe). Alle vaccins zijn gebaseerd op hetzelfde principe: je stelt
een lichaam bloot aan een bepaalde ziektekiem – of dat nu
een virus of een bacterie is – en brengt zo een immuunreactie
op gang. Wanneer hetzelfde lichaam later aan dat virus (of
die bacterie) wordt blootgesteld, herkent en bestrijdt het
immuunsysteem de indringer en wordt de persoon in kwestie
niet ziek. Het principe is dus vrij simpel, het ontwikkelen van
een vaccin is dat meestal niet.
erkt elk vaccin op dezelfde manier?
David Delameillieure: “De oudste vorm van vaccineren is
dat men een afgezwakte of inactieve vorm van het virus
bij een mens inspuit. Die wordt dus aan het volledige virus
blootgesteld, maar slechts in een beperkte mate, zodat de
persoon niet ziek wordt. Je moet natuurlijk wel oppassen, want
bijvoorbeeld bij een kankerpatiënt met een sterk verzwakt
immuunsysteem door chemotherapie doe je dat natuurlijk
niet. Maar bij iemand met een gezond immuunsysteem werkt
het principe wel. De tweede generatie van vaccins werkt door
een deel van het virus bij een mens in te spuiten. Bijvoorbeeld
bij tetanus werkt dat zo. Het gif van de bacterie dat de mensen
ziek maakt, wordt dan in een lage dosis ingebracht en het
immuunsysteem geeft een reactie en zorgt dat de persoon
beschermd is. Uiteraard geef je iemand niet de volledige dosis,
anders krijgt die juist de ziekte.”
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Welke methode wordt er gebruikt bij het
Coronavirus?
“Er wordt aan verschillende kandidaatvaccins
gewerkt, die volgens verschillende principes
werken. Samengevat komt het er op neer
dat sommige producenten werken met een
verzwakte of inactieve vorm van het volledige
virus. Het Oxford/AstraZeneca-vaccin gebruikt
dan weer de technologie van de virale vector
en vertrekt dus van een ander – inactief – virus
(dat verkoudheid veroorzaakt) waaraan het wat
DNA van het Cornavirus toevoegt. Dat dient
dan als transportmiddel om eiwit in de cellen
van een persoon te brengen, zodat er eiwitten
geproduceerd worden en er een immuunreactie
op gang komt. Het vaccin van Pfizer en Moderna
gebruikt alleen het RNA, dat is een tussenstap
tussen het DNA en een eiwit. Het is genetisch
materiaal, maar niet het DNA zelf. Dat RNA
wordt ingespoten en produceert het eiwit dat je
ook vindt in het Coronavirus. Daar reageert ons
immuunsysteem op, en wanneer je dan later met
het (actieve) virus besmet wordt, wordt het door je
immuunsysteem herkend en bestreden. Als je niet
gevaccineerd bent, herkent je immuunsysteem
het virus op den duur ook wel, maar dat gaat
veel trager en dan wordt je wel degelijk ziek. Met
andere woorden: het duurt te lang voordat het
immuunsysteem ontdekt dat het virus iets is dat
er niet hoort te zijn en de bestrijding begint veel
later. Je zou kunnen zeggen; de troepen worden te
laat gemobiliseerd. Het vaccin zorgt er juist voor
dat de troepen al klaar staan en ze direct kunnen
aanvallen.”

Ons immuunsysteem is dus wel iets heel bijzonders?
“Inderdaad, het is prachtig zoals dat in elkaar zit.
Het is ingewikkeld, maar ook heel indrukwekkend.
Wonderbaarlijk zoals God dat in de mens heeft gelegd.”
Genetisch materiaal
Hoe nuttig vaccins ook mogen zijn, het feit dat er met
genetisch materiaal wordt gewerkt, maakt veel mensen
huiverachtig ten opzichte van een inenting. Kan een
vaccin zorgen dat er iets gewijzigd in ons DNA en welke
gevolgen kan zoiets voor ons hebben? David is van
mening dat zoiets onmogelijk is: “In de vaccins van Pfizer
en Moderna wordt geen DNA ingespoten, maar RNA.
Dat zijn wel twee soortgelijke molecules, maar ze zijn
wel degelijk verschillend. RNA kan geen veranderingen
aanbrengen in het DNA. Voor de rest breekt het lichaam
dat vreemde RNA na verloop van tijd weer af – het blijft
er dus niet. En ook: DNA zit in al je cellen, en je kan
wetenschappelijk gezien wel het DNA veranderen, maar
dan in 1 cel tegelijk. Dat kan wel in een laboratorium
waar je met enkele cellen werkt, maar niet in een
lichaam met ontelbaar veel cellen.
Maar toch: lichaamsvreemd RNA inbrengen, is dat
geen risico?
David: “Een virus zelf bevat ook DNA of RNA, dus als je
met het virus besmet wordt, krijg je sowieso vreemd
DNA/RNA binnen. Daarbij heeft het virus natuurlijk
‘slechte bedoelingen’, waardoor je ziek wordt. Bij een
vaccin is het juist de bedoeling dat iemand niet ziek
wordt.”
Als het onmogelijk is dat door een vaccin ons DNA
veranderd wordt, waarom zijn er dan verschillende
hardnekkige theorieën die mensen bang maken dat
het toch gebeurt?
”Ik denk dat er verschillende factoren spelen. Er is
duidelijk veel angst en wantrouwen ten opzichte van
wetenschappers. De materie is heel ingewikkeld en er
is echt een grote afstand tussen de wetenschappers in
het laboratorium en de gewone mens in de straat. Als je
vroeger wilde weten waar de wetenschappers mee bezig
waren, dan moest je gespecialiseerde literatuur gaan
lezen. Nu verspreidt nieuws zich via de sociale media,
en dat is nieuw. Er is daar veel achterdocht en je ziet ook
een groot wantrouwen ten opzichte van de ‘elite’. Men
vertrouwt de machthebbers niet meer en denkt dat er
een verborgen agenda is.

Vertrouw je zelf de wetenschappers wel?
“Wetenschap is een technologie en je kan daar goede
en slechte dingen mee doen. Ik zie het zoals de Bijbel het
ons vertelt, namelijk dat er een morele dimensie is aan
de handelingen, de daden van de mens. De vraag is dus:
vertrouw ik de mens? Ik zou zeggen: in het algemeen wel,
maar dat wil niet zeggen dat sommige mensen niet hun
positie van macht en verantwoordelijkheid misbruiken.”
David vergelijkt zijn vertrouwen in de wetenschappers
met het vertrouwen dat hij in een piloot stelt als hij
moet vliegen. De meeste mensen weten niet hoe een
vliegtuig exact werkt en wat er allemaal nodig is om
het te besturen. En toch nemen ze het vliegtuig, in het
volle vertrouwen dat de bemanning het toestel naar
de juiste bestemming brengt. Toch kunnen ook piloten
fouten maken, en in heel zeldzame gevallen gebeurt
dat opzettelijk. Maar maakt een piloot met verkeerde
bedoelingen het vliegtuig slecht? De menselijke factor
speelt altijd … David: “De wetenschap is een technologie
die je kunt ten goede of ten slechte kan gebruiken. Ik zie
het zoals de Bijbel het zegt: er is een morele dimensie aan
de handelingen, de daden van de mens. Vertrouw ik de
wetenschappen? Zoals gezegd: misschien is het beter te
vragen; vertrouw ik de mensen? In het algemeen is dat
wel het geval, maar dat neemt niet weg dat sommige
mensen hun positie van macht en verantwoordelijkheid
kunnen misbruiken. Wij gebruiken de technologie als
rentmeesters van de schepping, en de rentmeester heeft
een morele verantwoordelijkheid ten opzichte van God
en de medemens”
Te snel om waar te zijn?
Het ontwikkelen van een vaccin duurt doorgaans
verschillende jaren. De vaccins tegen Corona
daarrentegen worden in recordtempo gerealiseerd.
Bij veel mensen doet dat de wenkbrauwen fronsen.
Hoe kan het nu allemaal zo snel gaan? Was men er
misschien van op de hoogte dat dit virus er aan kwam
en had men al voorzorgen genomen? Of is COVID-19
niet zo nieuw als men dacht? David Delameillieure
ziet een aantal factoren die hier spelen: “In de eerste
plaats wordt hier enorm veel geld in geïnvesteerd. Of
de farma-industrie hier heel veel aan gaat verdienen,
kan ik moeilijk inschatten, maar het is economisch zeker
rendabel, anders zouden ze er niet aan beginnen. Een
belangrijk element is ook dat deze pandemie de rijke
Westerse wereld treft. Als het virus voornamelijk Afrika
had getroffen, was het misschien een ander verhaal
geweest. Vergeet ook niet dat de technologie om RNA
te maken al bestond; men gebruikt die nu voor het eerst
in een vaccin, maar de aanpak is niet nieuw. En het
voordeel van het gebruik van RNA is dat het heel klein is
en heel gemakkelijk te reproduceren. Op die manier kan
je heel snel werken.”
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En wat met mogelijke bijwerkingen? Is de testfase wel
uitgebreid genoeg geweest?
“Je kan nooit uitsluiten dat er iets op lange termijn
gebeurt. Als er na jaren iets opduikt, hoe bewijs je dan
nog het verband met het vaccin? Verreweg de meeste
ernstige bijwerkingen doen zich kort na de toediening
van het vaccin voor. Ik heb gelezen over mensen die een
allergische reactie kregen. Dat risico bestaat altijd, met
alles, niet alleen met vaccins. Lees de bijsluiter van veel
medicijnen maar, en je ziet wat er kan gebeuren. Dan
zou je bijna geen aspirine meer durven nemen. Als je je
laat inenten, dan neem je inderdaad een risico, maar het
is wel een berekend risico.”
Is het toch niet verstandiger om nog even te wachten
met een vaccin?
“Je moet ergens een evenwicht vinden. Als je langer
wacht, ben je zekerder dat er geen negatieve effecten
zijn op lange termijn. Maar intussen gaan er mensen
dood vanwege het virus. Dus wat als blijkt dat er geen
bezwaren zijn tegen het virus en er patiënten onnodig
zijn overleden?”
Wachten op natuurlijke groepsimmuniteit is mogelijk,
maar in feite geen optie. Bij de eerste uitbraak van het
Coronavirus hebben een aantal landen daar wel op
ingezet. Het idee hierachter is dat, zodra voldoende
mensen de ziekte hebben doorgemaakt en daardoor
niet meer vatbaar voor een nieuwe besmetting, het virus
vanzelf uitdooft. Er zijn dan simpelweg te weinig mensen
om te besmetten. In de praktijk bleek dat deze vorm van
immuniteit maar heel traag groeit, en er intussen zoveel
mensen besmet zouden zijn, dat de gezondheidszorg de
toestroom van patiënten niet had aangekund. Er zouden
wellicht nog veel meer mensen overleden zijn. Maar het

Tip: online lezing
over het Covid vaccin
op 18 januari.
De spreker is
christen én arts.
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uiteindelijke doel is wel die groepsimmuniteit, maar dan
via vaccinatie.
Vaccinnationalisme
De grootste schrik die David heeft in verband met het
virus, betreft niet zozeer de bijwerkingen of de eventuele
bijbedoelingen van sommige politici. Hij is eerder
bevreesd voor het ‘vaccinnationalisme’, het verschijnsel
waarbij sommige landen veel gemakkelijker over het
vaccin zullen kunnen beschikken dan andere. Op die
manier worden hele bevolkingsgroepen achtergesteld
– en financieel-economische belangen spelen daarbij
een grote rol. “Het gevaar is dat de arme landen veel
langer moeten wachten. Het zou tot 2024 kunnen
duren voordat ze daar gevaccineerd kunnen worden.
Ze worden uitgesloten door de landen die meer geld
hebben, en dat is waar je echt de zondige natuur van
de mens ziet. Daar zit meer kwaad in dan in technologie
of wetenschap. Sommige landen, zoals Engeland,
kondigden met trots aan dat ze de eersten waren die het
vaccin konden toedienen. Eerder dat Rusland dat ook al
… Er is dus een politiek misbruik van de situatie en daar
zie ik het grootste kwaad”.
De coronacrisis is nog niet voorbij en de discussie
over de vaccins ook niet. Een kritische, op feiten
gebaseerde houding kan geen kwaad. Theorieën die op
speculaties gebaseerd zijn, houden wel een gevaar in.
De uitdagingen waarvoor COVID-19 de wereld geplaatst
heeft, zijn enorm. De onbekendheid met het virus zorgt
voor veel meer vragen dan antwoorden. 2020 wordt
wereldwijd als een rampjaar beschouwd. Tegelijk is er
de hoop op een nieuw jaar waarin naar het einde van de
Coronatunnel wordt uitgekeken ...

Nick interviewt: Ruth
Vraag 3: Mocht je een uur in gesprek mogen gaan
met een bijzondere persoon, wie zou dat zijn en wat
zou je vragen?
Ik zou met heel veel mensen willen spreken, maar
als ik iemand moest kiezen zou ik gaan voor Hillary
Clinton. Dit omdat zij nog leeft, weet hoe het is als
vrouw in de huidige maatschappij en zij me dus het
beste advies kan geven. Hoe zij als vrouw in een
mannenwereld haar sterk heeft gehouden, blijven
vechten is, vooroordelen heeft gepareerd. Hoe
zij ondanks alle typische opmerkingen tegenover
vrouwelijke leiders toch heeft doorgezet, daar wil ik
graag van leren. En ik denk dat een uur veel te kort
zou zijn.
Vraag 4: Waar hou je van in de kerk? En welk nieuw
idee, creatief concept,... zou je graag nog uitgewerkt
zien?
Vraag 1: Je mag een reisbestemming kiezen naar keuze
en ook het tijdstip. Wanneer zou je vertrekken en waar
naartoe?
Onze (Jerre en mijn) droomreis is een aantal weken op
avontuur door Ijsland gaan. Met de rugzak, de tent en
stevige wandelschoenen de ruige natuur daar ontdekken.
Wanneer we zouden gaan, maakt ons op zich niet zoveel
uit, want elk seizoen heeft prachtige dingen te bieden.
We wilden heel graag in 2020 gaan, maar toen kwam
Quinten bij ons wonen en ook covid-19 veranderde onze
plannen. Maar ooit hopen we voet op Ijsland te kunnen
zetten.
Vraag 2: Welk boek, film, lied,... kan je aanbevelen en
waarom?
Ik lees ontzettend graag dus ik kan sowieso heel veel
boeken aanbevelen in uiteenlopende categorieën. Als
jonge tiener was mijn favoriete boek «Het geheim van
de schrijver». Dit ging over een jonkvrouw die eigenlijk
ridder wou zijn en zich als jongen verkleedt om mee te
kunnen met de ridders. Ik herkende mezelf hier heel hard
in. Dus dit is zeker een aanrader voor de 10-12 jarigen.
Boeken over de Tweede Wereldoorlog boeien me ook
enorm. «De tatoeëerder van Auschwitz» vond ik een
aangrijpend boek en is zeker de moeite waard om te
lezen. Ik las het in een dag uit. Boekentips zijn altijd
welkom en ik geef je er ook graag zelf meer als je het
komt vragen.

Ik hou niet per se van iets in de kerk als wel van de
Kerk als gemeenschap. De verbondenheid en de
eenheid in diversiteit, het gezamenlijke doel en de
gezamenlijke liefde voor God ongeacht afkomst, rang,
stand of uiterlijk.
Op dit moment ben ik het boek «A meal with
Jesus» aan het lezen. Dit boek heeft me al immens
geïnspireerd en doen nadenken wat we doen als kerk
en wat het betekent om kerk te zijn. Dit is trouwens
nog een boek dat ik wil aanraden. Een van de zinnen
uit dit boek is «Jezus zijn bediening bestond er uit om
met mensen te eten.» Denk daar maar eens over na
en leg de evangeliën er maar eens naast.
Vraag 5: Wat is jouw lievelingskleur en waarom?
Licht groen. Zoals jong gras. Ooit gekozen omdat dit
een standaard vraag is en ik bedacht dat ik er een
antwoord op moest hebben, maar ondertussen ook
wel echt mijn voorkeur kleur (voor bepaalde dingen).
Vraag 6: Wat kan jou gelukkig maken?
Een brunch/uitgebreid ontbijt met vrienden of familie.
Lang aan de ontbijttafel zitten met verse pistolets
en koffiekoeken. Koffie, eitjes, beleg, fruitsap... Het
water loopt me al in de mond als ik het neerschrijf.
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Wordt vervolgd...
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Graag maken we dit
magazine samen.
Daarvoor mag jij ook je
input doorsturen. Heb je
iets leuks dat je wilt delen
met de gemeente?
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