
Wijkberichten 16 januari  2023

Kerkdiensten
Eén van de meest indrukwekkende boeken in mijn boekenkast is ‘Navolging’ van Dietrich
Bonhoeffer (1906 – 1945). Dat zal in de komende tijd zeker weer ter hand genomen worden.
‘Navolging’ is geen gemakkelijk toegankelijk boek: je moet er bepaald voor gaan zitten en
alle bezinning bij je toelaten. Aanstaande zondag staat de roeping van de eerste leerlingen op
het leesrooster in Mattheüs 4 : 12 – 22. Zij laten alles achter en volgen Jezus. Wat wordt er
mee gezegd?: alleen al één zinnetje uit het boek van Bonhoeffer, in hoofdstuk 2, ‘de oproep
tot  navolging’:  “Omdat  Jezus  echter  de  Christus  is,  moest  het  van  meet  af  aan  duidelijk
worden, dat zijn woord geen leer, maar een herschepping van het bestaan is.” Bonhoeffers
‘Navolging’ is te bezien als een uitwerking van de Bergrede en die begint met Mattheüs 5. 

Het Evangelie van Mattheüs kent een structuur: er zijn meerdere ‘redes’ in te vinden, waarvan
de Bergrede (hoofdstuk 5 – 7), de Gelijkenissenrede (hoofdstuk 13) en de Rede over de laatste
dingen (hoofdstuk 24 – 25) heel bekend zijn. Vanaf zondag 29 januari gaan wij lezen uit de
Bergrede. Op die zondag zijn de Zaligsprekingen aan de orde: Mattheüs 5 : 1 – 12. Wij hopen
op fijne en gezegende diensten!

Navolging is voor mij persoonlijk een kernbegrip van het geloof en daar sluit de Bergrede
naadloos  bij  aan.  Naast  Bonhoeffers  ‘Navolging’  is  ook  het  boek  van  de  Middeleeuwse
Thomas a Kempis (ca. 1380 – 1471), ‘De navolging van Christus’, een kostbaarheid in mijn
boekenkast. Toen ik ruim 36 jaar geleden in het predikantsambt werd bevestigd, was het ’t
centrale  thema  in  de  kerkdienst.  Mijn  preek  sloot  ik  toen  af  met  het  lezen  van  het
onderstaande lied van de dichter Ad den Besten (1923 – 2015), toen gezang 484 en nu in het
Liedboek 2013 als Lied 941 te vinden:



Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij
die onrust mij
in 't bloed - is dat genade?

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al 't oude en vertrouwde?
O blinde schrik, -
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Kerkbalans
Op  zaterdag  14  januari  is  de  Actie  Kerkbalans van  start  gegaan  onder  het  motto  ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’.  Aan de vlaggenmast van de Rehobothkerk kunt u de
Kerkbalansvlag zien uithangen. Velen hebben de vraag om een bijdrage al digitaal ontvangen
en beantwoord; daarnaast gaan veel gemeenteleden de komende weken op pad om bij alle
gemeenteleden te vragen om het materiële bestaan van onze kerkgemeenschap ook dit jaar
weer mogelijk te maken. Hopelijk treffen zij het met het weer, maar vooral treffen zij het
hopelijk met hoe wij als gemeenteleden elkaar ontvangen en voorthelpen bij deze actie, die nu
eenmaal fundamenteel is voor ons concrete bestaan; ook een kerk kan nu eenmaal niet zonder
inkomsten!

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Eredienst
Aanstaande zondagmorgen zal ds. K. Blei weer bij ons voorgaan. Een goede en gezegende
dienst gewenst met elkaar.

Lenie de Boer-Keijzer

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur



Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


