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Nieuws uit de Gemeente
In de dienst van j.l. zondag werd weer ‘schuchter’ gezongen, nog niet weer zoals voorheen, maar toch het
mocht weer. Van het koortje werd met enkele woorden afscheid genomen. Ze werden bedankt voor zo’n 1 ½
jaar trouwe dienst. Elke zondag waren ze present, soms in wisselende samenstelling, later bijna een vast
kwartet. Fijn, dat het zo die medewerking. Chantal Rozendaal nam afscheid van de Kindernevendienst.
Lammie Reinders, sprak haar toe en overhandigde haar een Bijbel. Na afloop van de dienst was er
koffiedrinken. Het lijkt weer een beetje ‘normaal’ te worden. A.s. zondag is de eerste Zomerdienst, dan gaat
Ds. Kajim voor in de Kapel, Ichthus kan luisteren via de Kerkomroep. Helaas niet gezamenlijk in de Kapel.
Overdenking van Ds. Rob Wijnsma van Zondag 4 juli 2021, de Slotdienst
Bijbellezing: Jozua 23: 1-11

Jozua 23: ‘1 De Heer had Israël aan alle grenzen rust gegeven door het volledig van zijn vijanden te verlossen.
Vele jaren later riep Jozua, die toen op hoge leeftijd was gekomen, heel Israël, de oudsten, stamhoofden,
rechters en griffiers bijeen. Hij zei tegen hen:
‘Ik heb niet lang meer te leven. 3 U hebt zelf kunnen zien wat de Heer, uw God, met al die volken heeft gedaan.
4 Ik heb voor uw stammen door loting het land verdeeld van de volken die ik heb uitgeroeid, van de Jordaan
tot aan de Grote Zee in het westen; en eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. 5 Die zal
de Heer, uw God, zelf voor u verdrijven en uitroeien. Dan kunt u hun land in bezit nemen, zoals Hij heeft beloofd.
6 Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de voorschriften van Mozes. Wijk daar op geen enkele
manier van af. 7 Vermeng u niet met die vreemde volken die nog bij u zijn overgebleven. Neem de naam van
hun goden niet in de mond en zweer er nooit bij, dien die niet en buig u nooit voor ze neer. 8 U moet alleen de
Heer, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest.
9 De Heer roeide grote en machtige volken voor u uit, niemand kon tegen u standhouden, tot op de dag van
vandaag. 10 Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts één van u wel duizend man achtervolgde? Dat kwam
omdat het de Heer was, uw God, die voor u streed, zoals Hij had beloofd. 11 Daarom is het voor u van
levensbelang Hem lief te hebben.’
Gemeente, leerling-gemeenschap van Jezus Christus,
1. Aan alles komt een eind…; zo breng je je kind voor het eerst naar de basisschool, en even later heeft ze de
laatste schooldag…; …zo begin je een kerkelijke seizoen met een startdienst, en even later is alweer de
slotdienst…; …zo zaten we plotseling in een corona-crisis…- en al moeten we nog maar helemaal afwachten of
we van het najaar alles nog een keer over ons heen krijgen…- ineens lijkt heel veel weer ‘normaal’…: …aan alles
komt een eind…
Ook aan het boek Jozua…; Jozua is op hoge leeftijd gekomen en hij weet dat hij niet lang meer te leven heeft…
…aan alles komt een eind, maar niet per se omdat alles keurig is afgerond, klaar is…: …het is niet zo dat er een
eind komt aan het leven van Jozua omdat Jozua zijn werk heeft afgerond…; dat is het niet, en dat is het nooit…,
er zijn nog grote delen van het land die niet in bezit genomen zijn…; en als je tussen de regels door luistert dan
is er in de delen die wel in bezit genomen konden worden veel meer van de andere volken achtergebleven dan
het zwart-wit-schema wil doen voorkomen…; er is niet meer dan een begin gemaakt…
…het is ook niet zo dat de dood van een mens komt omdat ‘leren geloven’ in het leven van die mens is afgerond,
klaar is…; …niet meer dan een begin van begrip, niet meer dan een begin van het Koninkrijk van God…; niet
meer dan een begin van een nieuwe schepping te zijn…; ook niet minder dan het begin, maar
…’geloven’ komt niet ‘af’…
…en het is niet zo dat er een eind komt aan dit kerkelijk seizoen omdat alles wat bedacht en gepland was is
gebeurd…; verre van…, hoewel er ook veel ontvangen is…
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…aan alles komt een eind, maar niet altijd omdat het menselijk gezien nou allemaal klaar is, afgerond, niet
omdat ook wij zover zijn dit seizoen, een mens, te laten gaan…; …aan alles komt een eind gewoon omdat het
tijd is…
2. Als Jozua merkt dat hij niet lang meer zal leven dan roept hij heel Israël bij elkaar…; voor een toespraak, een
overdracht, een afsluiting, een slotdienst…
…maar het is opmerkelijk en bevrijdend wat Jozua níet doet in die situatie…:…hij komt niet met een ‘to-dolijstje’…
…hij roept de mensen niet bij elkaar om een lijst te overhandigen met zaken die nog geregeld moeten worden…;
geen stapel dossiers waar nog aan gewerkt moet worden…; …geen lijst met gebieden die snel veroverd moeten
worden, geen strijdplannen…; geen mapje met thema’s die zijn blijven liggen…; hij drukt het volk niet op het
hart dat dit nog moet en dat dat niet mag worden vergeten…
…geen ‘to-do-list’ in zijn woorden…; en Jozua komt ook niet met een opvolger…;
…dat was me nooit zo opgevallen, maar Jozua is ook het einde van een tijdperk…; …na het boek Jozua volgt
het boek van de ‘Rechters’…; leiders tegen wil en dank die in tijd van crisis vaak door omstandigheden
gedwongen een specifieke uitdaging het hoofd bieden, een tijdlang het boegbeeld worden, tijdelijke deeltijdone-issue-leiders, ook zelf weer zonder opvolging, zonder continuïteit…;
…en noodzakelijkerwijs geen opvolger voor Jozua, want het idee is toch dat in het Beloofde Land iedereen met
elkaar de boel regelt en verzorgt…, dat iedereen de drager is van de mentaliteit die het Beloofde Land tot
Beloofde Land maakt…; het Koninkrijk van God kent geen leiderschapsposities…; geen hiërarchieën...
…en als het volk na het boek van de Rechters wel om een koning vraagt,- het behaaglijke idee dat er iemand
‘boven’ je is die de boel op orde houdt, aan wie je het kunt overlaten, die het allemaal wel regelt…-; als het volk
aan Samuël een koning vraagt, dan is dat tegen de wens van God in…; dat is een terugval…, een knieval…
…het ideaal van het Beloofde Land is dat geen koning zou zijn…; dat ieder zelf de drager van de mentaliteit van
Gods Koninkrijk zou zijn…; dat de Geest van God ieders leider zou zijn…
…zoals de kerk geroepen is een Lichaam te zijn, geen instituut…; een mooi, maar ook weerbarstig ideaal…
…Jozua is ook het einde van een tijdperk…; …of om Jozua in nieuwtestamentische termen te lezen…: na de
Hemelvaart van Christus is er geen volgende Christus gekomen, maar de Heilige Geest…, in elk van ons, na
Christus kwamen christenen…
…aan alles komt een eind…, maar het einde van het tijdperk Jozua is vooral een nieuw begin…; …aan alles komt
een eind…, maar bij God is er een begin…
…daarom komt Jozua niet met to-do-lijstjes of een opvolger…; dat past niet in het onderlinge respect dat de
mentaliteit van het Beloofde Land kenmerkt…: …zijn boodschap aan het volk is een heel andere…
3. Als Jozua merkt dat hij niet lang meer heeft te leven dan wijst hij het volk simpelweg op wat God voor hen
gedaan heeft…; ze hebben immers zelf kunnen zien dat God hen het Land heeft gegeven...
...met alle aandacht die de inbreuk van de pandemie heeft opgeëist, zou je bijna vergeten dat we ook dit
vreemde seizoen zelf hebben kunnen lezen, zelf hebben kunnen horen wat God gedaan heeft...
...te midden van alles hebben we Kerst gevierd..., zelden is de context van het bijbelse kerstverhaal dichter
benaderd dan dit jaar van lockdown; het feest dat God zich uitstrekt en mens wordt...
...te midden van alles hebben we Pasen gevierd...; het t-shirt van Ma Kyal Sin uit Myanmar: everything will be
ok…, God maakt een nieuw begin…; dat Jezus ons leven en ons lijden aan het leven gedeeld heeft, onze dood
gestorven...; maar ook dat Hij is opgewekt uit de doden, opgevaren naar de hemel...; hemel en aarde
verbonden...
...te midden van alles hebben we Pinksteren gevierd...; intocht in een land waar je nog nooit bent geweest...;
dat God Zijn Geest met ons deelt, dat de bevrijding van Pasen zich ook aan ons voltrekt...
...wij hebben immers zelf kunnen lezen, zelf kunnen horen wat God gedaan heeft...
...en ook buiten het geloofsverhaal...; ...waar wij zelf het afgelopen jaar het Licht van God gezien hebben...;
Zijn nabijheid gemerkt...; Zijn leiding ontvangen hebben...
…in de eerste lockdown hoorde ik van mensen dat ze hun huis en hun zolder hadden opgeruimd…, in de tweede
lockdown hoorde ik mensen die hun bezigheden en verplichtingen gingen ‘opruimen’; zicht gekregen om keuzes
te maken…
…we hebben zelf kunnen zien wat God gedaan heeft…
...Jozua wijst erop dat het volk zelf heeft kunnen zien dat ze het Beloofde Land, het Koninkrijk van God,
momenten van gemeenschap en liefde, aan God te danken hebben…; ...middenin dit onaffe seizoen, middenin
dit onaffe bestaan, middenin deze onaffe wereld..., middenin dit leven waarin nooit iets af komt…; midden
daarin is de weg en de waarheid en het leven ons al gegeven...

2

4. En daaruit volgt- geen to-do-lijst-, maar die ene simpele maar telkens herhaalde aansporing in Jozua's
afscheidswoorden…: ‘...daarom is het voor u van levensbelang Hem lief te hebben…’
…God liefhebben…; …je naar Hem richten…:
‘…zoals een bloem zijn kelk heft naar de

zon…, …zoals een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel…’

…of, in de meest concrete vorm van Jozua’s herhaalde aansporing…: ‘…wees daarom zeer standvastig met

betrekking tot de voorschriften van Mozes...’

…de Torah van Mozes, staat er letterlijk; het geheel van de vijf boeken, en voor ons het geheel van de bijbel…;
…dat wij ons leven blijven ijken op God…
…dat wij ons spiegelen aan de Schrift…; op zondag, door-de-week…; thuis…, of samen in de ruimte van dit
gebouw…; …dat wij het gesprek met God voeren, het Woord achter de woorden zoeken, de Stem achter wat
gebeurt…; …dat wij ons ijken op God, spiegelen aan de Schrift en de brede stroom aan levende traditie die er
omheen bruist…
...dan kan elke plaats en elke tijd Beloofde Land worden…, en de weg om in dat land in te gaan is de weg van
de liefde voor God...;
...dat is Jozua’s aansporing, zijn laatste woorden, zijn toespraak…: …cultiveer ten allen tijde de liefde voor
God...; ‘...het is voor u van levensbelang…’
5. Aan alles komt een eind, maar niet omdat het af is…
Het is een bijzonder seizoen geweest…; en het is echt niet allemaal zo makkelijk in de situatie waarin we ook
als gemeente zitten…; geen idee hoe normaal normaal weer zal zijn…; …er liggen genoeg uitdagingen voor het
nieuwe seizoen…, en dat moet ook allemaal opgepakt worden…
…maar boven dat alles uit, nu wij een seizoen afsluiten, en als opschrift boven de zomer die komt, en boven
alles waar we in een nieuw seizoen voor komen te staan, boven dat alles uit geldt dat ene uit de toespraak van
Jozua…: …cultiveer de liefde voor God…; …het is van levensbelang…
Amen.
Collectes
Een vast onderdeel van onze eredienst zijn de collectes. Collectes voor eigen kerk maar ook voor de in de
Zondagsbrief opgegeven doelen. Door de online-diensten met soms een beperkt aantal kerkgangers is
collecteren ook zeer beperkt. Dit betekend dat er minder inkomsten zijn voor de eigen kerk, maar ook dat er
inkomsten wegvallen voor die specifiek genoemde doelen. Daarom is het mogelijk om door middel van een
bankoverschrijving te doneren. Wekelijks worden daarom op de Zondagsbrief de doelen aangegeven, evenals
het rekeningnummer. De kerkrentmeesters zullen dan voor een evenredige verdeling over de aangegeven
doelen zorg dragen. Het rekeningnummer is NL15RABO0114535736 t.n.v. Prot. Gemeente Emmen (PGE)
en onder vermelding van ‘collectes’.
Collectes deze Zondag, 4 juli

1e collecte, is voor de diaconie, Actie Vakantietas
2e collecte, bij de uitgang is voor de wijkkas.

Bankrekening Wijkkas Kapel
Het nummer van de bankrekening van de Wijkkas Kapel apart
vermeld. Altijd makkelijk als je een donatie wil doen in de wijkkas.
Collectes kunnen niet worden gehouden, maar bepaalde kosten
worden ook nu gemaakt.
Het nummer is: NL 30 RABO 0373 71 90 78 t.n.v. Wijkkas Kapel.
En dit ………

Soms zorgt de Heere ervoor dat een

heftige storm tot rust komt.
Soms laat Hij de storm woeden, terwijl Hij
z’n kind rust geeft.

Goudsbloem

Uit: Woorden van Genade
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