4 juni 2020
Namens de kerkenraad: gegroet gemeenteleden.

“als alles goed gaat , dan ……”
Gaat bij u alles goed ?
Maakt u zich zorgen om uw gezondheid of die van anderen,
raakt u gewend aan:
verjaardagen in “ploegendienst”
een vriendschap via internet of telefoon in plaats van op de koﬃe en
een warme begroe ng
alleen de meest noodzakelijke boodschappen (laten) halen
ben jij geslaagd (gefeliciteerd ), maar vier je dit anders, dan je zou
willen,
een schoolmusical zonder publiek ?
Gaat in Nederland alles goed ?
Een lockdown a ondigen is rela ef eenvoudig, een lockdown
stapsgewijs opheﬀen blijkt een veel moeilijker proces. Door
onbekendheid en onvoorspelbaarheid van het virus is het niet
mogelijk beleid te maken, dat achteraf voor 100% het juiste blijkt te
zijn. Je merkt dat het voor iedereen steeds moeilijker wordt je te
blijven realiseren dat jouw gedrag ook voor anderen het verschil kan
maken tussen wél of niet besmet raken met het virus.

Gaat in de Levensbron alles goed ?
Nee, natuurlijk niet. Elkaar ontmoeten is de basis van gemeente zijn.
Thuis kan je nog steeds bidden, lezen, zingen……on-line diensten
meemaken.
Maar samen kerken-op-zondag, overleggen als commissie, eten op
vrijdag, een dagje uit gaan, een gezinsviering houden, een
ouderenmiddag organiseren, repeteren met het koor ……. nu even
niet.
Vandaag was de kerkenraad voor het eerst fysiek bijeen, weliswaar
met allerlei beperkingen, maar we waren samen. Scriba Corrie Kocks
zal hierover meer schrijven.
Het nieuwe kerkelijk jaar krijgt vanuit de PKN het thema “het goede
leven”.
Scriba ds. René de Reuver schrij daarover het volgende:
“vanuit het geloof kan je zeggen, dat het goede leven alles met God te
maken hee . Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of
moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in
een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt
over jouw leven.”
Cora Jongeno er – Timmers
voorzi er
06 22980804

Uit de kerkenraad
Na een lange jd van geen fysieke vergaderingen, hee de grote kerkenraad op
donderdag 4 juni voor de eerste keer vergaderd in corona jd. Er is wel veel
contact via de mail geweest maar elkaar in levende lijve ontmoeten is natuurlijk
pre ger, zij het met de nodige beperkingen. In de kerkzaal vergaderen, geen
koﬃe/thee, anderhalve meter afstand, na aﬂoop alles schoonmaken….
De kerkenraad hee een voorbereidingscommissie ingesteld die het
beroepingswerk gaat opstarten. De commissie bestaat uit: Liesbeth Benschop,
Leen Kruithof, Jacqueline Louwerens en Corrie Kocks. Binnenkort komen ze voor
de eerste keer bij elkaar voor overleg.
De gezamenlijke online ochtendgebeden met Rijsoord en Bolnes worden ook in
de maand juni voortgezet. De ochtendgebeden zijn te volgen via kerkomroep.nl
(alleen geluid) en kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). De beelduitzending
wordt tot nu toe steeds verzorgd door Leen Kruithof. Als Leen straks met
vakan e gaat, is er geen beelduitzending. Dus…wil je de beelduitzending ook
een keer verzorgen en ben je handig met laptop en camera, meld je dan aan bij
Leen of stuur een mail naar scriba1@levensbron.nl
De kerkenraad hee besloten om ook in juli en augustus de online
ochtendgebeden voort te ze en. Rijsoord zal dan niet meer mee doen, zij gaan
in juli weer 'eigen' vieringen organiseren. Op het moment van schrijven is het
nog niet bekend of Bolnes mee doet in juli.
We willen in juli wel weer voorzich g gemeenteleden toelaten bij de vieringen,
te beginnen met 30 personen. Het is een hele klus om het goed te organiseren
en dat willen we zorgvuldig doen en rus g opbouwen. 'Gewone' kerkdiensten
zijn helaas nog steeds niet mogelijk. We zi en op anderhalve meter afstand, we
mogen niet zingen, na aﬂoop is er geen koﬃedrinken. Na iedere dienst wordt er
geëvalueerd.
U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van een online zondagmorgenviering.
Zie het bericht van Toos Smit of Rita Stok.

In het verleden hee de kerkenraad al eens gesproken over beelduitzendingen
vanuit de Levensbron. Tot nu toe was daar nog geen besluit overgenomen. In
jden van crisis gaan sommige ontwikkelingen sneller. Beelduitzendingen vanuit
de kerk is daar één van. De kerkenraad is unaniem voorstander van het verder
onderzoeken van de mogelijkheden voor beelduitzendingen. U wordt op de
hoogte gehouden.
De kerkenraad hee , op voorstel van het CvK, het besluit genomen om het dak
van de kerk van meer zonnepanelen te voorzien. Elders in de Toekomst leest u
hier meer over.
De kerkzaal van de Levensbron is elke zaterdag van 10.00 – 12.00 uur open. Dit
blij voorlopig zo. U kunt elkaar ontmoeten en een praatje maken (wel op
anderhalve meter afstand).
Het is belangrijk om contact met elkaar te houden. Helemaal nu de
zomervakan es voor de deur staan. De meest actuele informa e is te vinden op
de website van de kerk, maar niet iedereen beschikt over internet. De
kerkenraad vraagt u om naar elkaar te blijven om zien.
Hartelijke groet,
Corrie Kocks

Beste gemeenteleden,
We zijn blij u het volgende te kunnen melden:
Op de kerkenraadsvergadering van donderdag 4 juni jl. is afgesproken dat er in
juli a.s. een begin zal worden gemaakt met het toelaten van meer mensen
jdens de zondagmorgenviering. Om te beginnen met maximaal 30 personen.
We begrijpen dat er personen zijn die graag naar de kerk willen komen maar dat
er ook zijn die dit nog niet aandurven.
Mocht u deze diensten in juli, t.w. 5, 12, 19, en 26 juli, willen meemaken dan
kunt u zich hiervoor telefonisch aanmelden.
Als er meer dan 30 aanmeldingen zijn dan kunt u voor een volgende zondag in
aanmerking komen, dan staat u zo u wenst voor de volgende zondag genoteerd.
U kunt zich aanmelden in de week voorafgaand van de zondagse dienst op
maandag, dinsdag en woensdag van 10.00u tot 12.00u en 14.00u tot 16.00u,
voor de dienst van zondag 5 juli kunt u dus bellen op maandag 29/6 dinsdag
30/6 en woensdag 1/7op genoemde jds ppen.
Dat kan bij Toos Smit, telefoon: 0629516331 en bij Rita Stok,
telefoon 0653750608
(afwezig van 19 t/m 30 juni 2020).
In verband met de RIVM-voorschri en is het nl. van belang om te weten welke
personen er aanwezig zullen zijn.
Tijdens deze vieringen zijn er kerkenraadsleden aanwezig om u de weg te wijzen.
Wij hopen u op een van de genoemde zondagen te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Toos Smit en Rita Stok

RAAK MIJ AAN MET UW ADEM

Jezus kreeg medelijden, stak zijn
hand uit en raakte hem aan...

Marcus
1:41a
Sommige begrippen gaan een leven lang mee, in onze jd bijvoorbeeld openheid.
Een enkel begrip verduurt zelfs de eeuwen, zoals geloof, hoop en vooral liefde.
Recht daartegenover staan grillige modebegrippen die net zo vlug weer
overwaaien als ze opkwamen – ik denk aan de waarden (of illusies) van de
ﬂowerpower, le erlijk de bloemenmacht. En ten slo e zijn er speciale
'noodbegrippen', uitsluitend bedoeld voor hachelijke situa es als een oorlog,
watersnood of pandemie. Daartoe kunnen we zeker ook het ruimgele erde begrip
'anderhalvemetersamenleving' rekenen. Hoeveel punten je dat namelijk met
scrabble ook zou kunnen opleveren, het is en blij een paardenmiddel,
vergelijkbaar met het medicijn dat je op doktersvoorschri wel een jdlang moet
slikken tegen de kwade cellen in je lijf, maar dat als bijwerking tegelijk je goede
cellen aantast. Van zichzelf wil zo'n noodbegrip nog weleens blijven plakken. Maar
laten we afspreken het geen dag langer te gebruiken dan onze gezamenlijke
gezondheid het nodig hee .
De melaatsensamenleving
Ieder mens voelt zijn eigen leed, daar wil ik niets aan afdoen. Sterker nog: als ik
kiespijn heb of een allergische niesaanval, ben ik al totaal van slag.
Toch kan het geen kwaad onze huidige crisissitua e ook wel te rela veren. Het kan
immers al jd nog weer heel wat erger. Daarvoor hoeven we ons enkel maar te
verplaatsen in het lot van die zieke man uit het slot van het eerste hoofdstuk uit het
oudste evangelie, Marcus 1:40-45. Duidde men zijn ziekte vroeger als melaatsheid
en later als lepra aan, in de Nieuwe Bijbelvertaling wordt zijn aandoening met een
nieuw woord als huidvraat vertaald – dat zou een betere omschrijving zijn van het
Hebreeuwse woord tsara'at (hoewel nu net in de Griekse grondtekst het woord
lepra wordt gebruikt). Ik zal het allemaal niet tegenspreken. Maar al zulke
medische termen daargelaten is het duidelijk dat de man geacht werd zwaar
besme elijk te zijn. En om de samenleving daartegen te beschermen, had Mozes
in Levi cus 13 en 14 al een hele waslijst dras sche maatregelen opgesteld, die de
priesters als een soort boa's moesten handhaven en die iedere pa ënt daarom
strikt te volgen had. Om een indruk te geven, citeer ik er hier een paar uit de Bijbel
in Gewone Taal – eerst twee regels die golden voor iemand van wie zijn ziekte nog
niet vaststond, en daarna twee voor een zieke zoals de man over wie Marcus het
hee .

• “Stel dat er een lichte wi e plek te zien is boven op de huid. En stel dat het haar op
die plek niet wit is geworden. Dan moet de persoon die zo'n plek hee , zeven
dagen bij iedereen uit de buurt blijven” (13:4).
• “Op de zevende dag moet de priester de huid opnieuw bekijken. Als de plek niet
groter is geworden, moet die persoon nog zeven dagen bij iedereen uit de buurt
blijven” (13:5).
• “Als iemand een huidziekte hee , moet hij zijn kleren scheuren. Hij moet zijn haar
(laten groeien en) los laten hangen, en zijn snor en baard bedekken. En hij moet
roepen: 'Ik ben onrein! Ik ben onrein!'” (13:45)
• “Zolang iemand een huidziekte hee , blij hij onrein. Daarom moet hij apart
wonen. Hij mag niet in het kamp blijven” (en geen woonwijk, dorp of stad nog
binnen gaan – 13:46).
Een kwalijke toenadering
Tegen deze achtergrond is het bepaald geen wonder dat ons woordenboek
melaatsheid ook kent in de ﬁguurlijke betekenis van een 'toestand waarin men
gemeden wordt alsof men melaats is'. Daarmee vergeleken is zelfs de gemiddelde
hedendaagse quarantaine nog een keurig verzorgde retraite.
Des te vreemder en ronduit kwalijker is de handelwijze van de melaatse man die
zonder enig voorteken zomaar op Jezus toe komt lopen. Want waar dat precies
gebeurt, staat er niet bij – alleen dat het ergens in Galilea was waar Jezus 'Gods goede
nieuws' verkondigde (zie 1:14). Maar feitelijk doet dat er ook niet toe, de man had
gewoon benen moeten maken om zijn medemensen niet in gevaar te brengen. De
regel was immers ook dat een reine die met een onreine in aanraking kwam, ook zelf
voor minstens een week in quarantaine moest. Dat wist iedereen. En dus is deze man
zwaar in overtreding en brengt hij bovendien met zijn ac e Jezus niet alleen in
gevaar, maar ook nog eens in de grootst mogelijke verlegenheid.
Jezus' dilemma
Het is niet voor het eerst dat zoiets Jezus overkomt, al staat hij hier nog helemaal aan
het begin van zijn openbare optreden. Dit terwijl hij als kern van dat optreden voor
zichzelf een heel andere taak ziet weggelegd, namelijk het verkondigen van het
eerder genoemde goede nieuws dat de jd is aangebroken en het koninkrijk van God

nabijgekomen (vers 15). Daar ligt de focus van zijn missie, lezen we ook in vers 38, als
hij zijn discipelen met recht en reden voorstelt: 'Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen.
Daarvoor ben ik immers op weg gegaan' (cursivering van mij, MdG).
Maar intussen hee hij ook al een onreine geest uitgedreven (vers 25-26) en bijna in
het voorbijgaan Petrus' schoonmoeder genezen (vers 29-31), met als gevolg dat hij zo
overal in Galilea zelf groot nieuws is geworden, en dan nog niet eens als prediker, maar
primair als wonderdokter. Want Petrus' schoon-moeder is nog niet beter of op
dezelfde avond 'brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe' (vers 32).
Op die manier dreigt het genezen niet alleen maar náást het preken te komen, maar in
de prak jk daar zelfs nog boven. En het was nu net om die volgorde weer om te
draaien en zo de rangorde in zijn werk te herstellen, dat Jezus de stad Kapernaüm
verlaten had. En dan uitgerekend op zo'n moment komt daar ineens zo'n
bacillendrager opdraven die alle regels aan zijn laars lapt en hem ongegeneerd
aanspreekt. Dan verwens je toch zeker zo'n pummel en jaag je hem spontaan zo ver
mogelijk weg. Nog afgezien van het feit dat Jezus natuurlijk ook nog eens geen priester
is en dus eenvoudig de bevoegdheid niet hee om te doen wat de man van hem
vraagt.
Eén en al on erming
Het zijn stuk voor stuk geldige redenen om de man eens ﬂink op zijn nummer te
ze en. Maar hoe bestaat het: of er geen vuiltje aan de lucht is, stapt Jezus op hem af,
raakt hem aan en verklaart hem rein. Je moet maar durven! En je moet het ook wel
echt willen. Want net als deze melaatse overtreedt nu ook hij zo de wet. En hoe moet
het dan straks verder met zijn allereigenste werk? Daar kan hij nu wel helemaal een
streep door halen. Stel je immers maar eens voor dat ook dit voorval, net als zoveel
andere genezingen van Jezus, breder bekend zou worden. Dan zou iedereen hem
mijden, bang om ook zelf besmet te raken. En natuurlijk kan hij de man daarom vragen
voorlopig nog even zijn mond te houden. Maar hoe doe je dat, als je net zelf een
wonder hebt meegemaakt en ineens weer als een vrij man kunt gaan en staan waar je
wilt? Dan roep je dat natuurlijk van de daken! Had Jezus dat niet voorzien?
Empathie
Natuurlijk wel. Maar hij doet gewoon wat zijn hart hem ingee , en dat hart loopt nu
eenmaal over van liefde. Dat onderstreept ook Marcus als hij aangee dat Jezus
'medelijden' kreeg, of in een andere vertaling innerlijk 'begaan' was met de man. En
misschien klinkt dat laatste ons nog wel het warmst in de oren. Want medelijden kan
algauw ook vals of al te klef zijn, een perfecte manier om door het openlijk beklagen

van een getroﬀen naaste in de eerste plaats je eigen goedheid te etaleren. 'O, ik heb
toch zo met je doen, ik moet er de hele dag aan denken en 's nachts kan ik er niet van
slapen' – dat is één keer 'je' en drie keer 'ik'. Maar Jezus toont alleen maar empathie,
het inlevingsvermogen waarmee hij in deze zieke eerst en vooral de mens ontwaart
die in zijn wanhoop in hem zijn laatste strohalm ziet en grijpt. En Jezus kan niet anders
dan hem ogenblikkelijk te hulp schieten, zo'n golf van deernis gaat er door hem heen.
Dus grijpt hij in, ongeacht de gevolgen voor hemzelf en zijn prediking. Want zo is hij,
ten voeten uit: werkelijk één en al ontferming en ieder mens wel zo toegedaan dat hij
om hem of haar te redden desnoods de wet van God overtreedt, of tenminste de
le er van de wet. Want juist zo handelt hij wel helemaal in de géést van de wet. Het effect van zijn daad is dan ook dat de man in kwes e terstond herlee – een duidelijk
teken dat God de Vader het blijkbaar geheel met zijn Zoon eens was.
De adem van de Trooster
De vraag is natuurlijk wat wij vandaag eigenlijk hebben aan zo'n oud en vergeeld
bijbelverhaal. Per slot van rekening leven we nu eenmaal in een heel andere jd, en
Jezus is niet meer onder ons om welke zieke of arme ziel nog eigenhandig aan te raken.
Dat is inderdaad een heel gemis, dat kan ik niet ontkennen. Hoewel? Jezus is er niet
meer lijfelijk, maar sinds Pinksteren gelukkig nog wel in de Geest. En zei hij niet zelf dat
dat minstens net zo goed was (Johannes 16:7)? Een vroegere vertaling (NGB) liet Jezus
zelfs zeggen: 'Het is beter voor u, dat Ik heenga'. Anders kon de Geest o ewel de
Trooster niet komen. En die Trooster hee weliswaar geen handen, maar toch kan hij
ons in elke situa e wel degelijk aanraken. Dat doet hij namelijk met zijn adem, horen
we van een lied (695) dat één en al gebed is en dat je thuis veilig mee kunt zingen,
bijvoorbeeld in de uitvoering van de Roder Girl Choristers (zie onderstaande link) en
met twee couple en waarvan ik deze medita e wil besluiten:
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonder heelt Gij;
Gij ziet in mij uw kind.
Ds. Mar n de Geus
h ps://www.youtube.com/watch?v=gJSl6whLbME

