Kerknieuwsbrief 12 – 7 juni 2020
Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten voorlopig nog zijn opgeschort,
ontvangt u hierbij onze wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de
zondagmorgen even met elkaar verbonden.

Meditatie: God, Jezus en de Heilige Geest
n.a.v. Matteüs 28: 16-20
Er zou nog van alles te zeggen zijn over de omgang met het versoepelen van de coronamaatregelen, waardoor ook de
kerkdeuren weer open kunnen gaan. Ook houden de vele anti-racismeprotesten ons bezig na die gewelddadige dood
van George Floyd in Minneapolis in de V.S. Toch vindt u in deze kerknieuwsbrief heel iets anders, namelijk een
theologisch leerverhaal. Want het is vandaag zondag Trinitatis. Oftewel de zondag van de Drie-eenheid van God de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Soms zingen we ervan als in lied 305: ‘Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam! Alle eer en alle glorie, geldt de
Zoon, de erfgenaam. Alle eer en alle glorie, geldt de Geest die leven doet.’ Soms horen we ervan in een liturgische
groet: ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.’
Woorden waarmee Paulus afscheid neemt in zijn brief aan de gemeente van Korinte. En vandaag lezen we ervan in het
evangelie naar Matteüs: ‘Ga dus op weg’, zei Jezus, ‘en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest….’
God de Vader, de schepper van hemel en aarde, en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, én de Heilige Geest, op de
een of andere manier horen ze bij elkaar en samen maken ze, al vanaf de eerste eeuwen na Christus, deel uit van het
belijden van de kerk.
Het was in 381 op het concilie van Constantinopel, het huidige Istanbul, dat de kerkelijke leer van de Drie-eenheid
officieel werd vastgesteld. Maar vanzelf ging dat niet.
Er gingen jaren van discussie aan vooraf en dan kon het er hard aan toe gaan.
Want hoe verhouden deze drie zich eigenlijk tot elkaar? Staan ze op één en dezelfde lijn en is er geen onderscheid of is
God de belangrijkste?
En Jezus? Als ze alle drie één zijn, is hij dan God of is hij mens?
En als Hij is als God, is hij dan een soort tweede God? Maar er is er toch maar één?
En ga zo maar door.
Talloze discussies zijn er gevoerd en vele boeken zijn er over vol geschreven. Maar ik niet dat een doorsnee gelovige
hiervan wakker ligt. Nee, misschien denken we meer in de richting van de woorden van de Sint Vitusparochie in
Leeuwarden. In haar nieuwsbrief las ik deze week:
‘Als wij vroeger thuis brood uit het vuistje kregen, dan was het minste wat we van te voren deden: een kort kruisteken
slaan. Als oma er was, moesten we altijd lachen, want die kon dat heel snel. Het leek dan wel of ze vliegen ving! Dat
werd dan ook een familiegrapje. Dit weekend vieren we de heilige Drie-eenheid. Dat is niet het meest eenvoudige
onderwerp van ons geloof. Wij willen vaak beredeneren hoe God Vader, Zoon en Geest in één kan zijn. Maar juist dat
eenvoudige kruisteken leert het ons: God is als Schepper/liefdevolle Vader de verbinding met de hemel (de beweging
van boven naar beneden), God is als Zoon volledig mens, en dus de verbinding met het aardse (de beweging van links
naar rechts) en met het maken van het kruisteken wordt er een kruis zichtbaar. Alleen met de gaven van de heilige
Geest kunnen we de betekenis van het kruis begrijpen als bevrijdend (Pasen en Pinksteren). En zo wordt er gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, als meest korte geloofsbelijdenis. En daarom verdient het
kruisteken het om met aandacht gemaakt te worden!’

Nu zijn wij niet gewend om een kruisteken te maken, maar de uitleg is voor ons allen dezelfde. En wat we kunnen doen,
is er ermee te leven. Op basis van wat de heilige schrift ons leert en kennelijk heeft Jezus daar alle vertrouwen in. Want
nog een laatste keer ging hij met zijn leerlingen de berg op; de berg die herinnert aan de woorden van zijn Vader. De
Sinaï met de tien leefregels van God. En daarmee worden de geloofsleerlingen dan op weg gestuurd. Zo zal het leven
zijn! En ze gingen, gedragen door Jezus’ Geest. ‘Ik ben met jullie’, zei hij, ‘alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’
Zouden ook wij dan maar niet gewoon op weg gaan? Zonder alles precies te doorgronden?
Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Gebed bij deze zondag
Wij vragen U niet, God
om wonderen en tekenen uit de
hemel.
Wij vragen U
om uw aanwezigheid
hier in ons midden,
om het vuur van uw Geest
dat ons licht brengt en warmte,
om de kracht van tegenwind
die mensen beweegt en bezielt,

om de liefde van uw Zoon
die ons leert
hoe Gij zijt voor mensen.
Breek bij ons in
en wek ons tot leven,
opdat wij
bestaan en leven uit U.
uit: Zo lang wij adem halen – Sytze de Vries

Collectes op zondag 7 juni
De diaconale collecte voor deze zondag is voor INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale
Initiatieven met Asielzoekers. In samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen
ondersteunt INLIA asielzoekers en vluchtelingen in nood. Als partner van mensen, werkend
voor een rechtvaardige samenleving. INLIA Groningen is inmiddels uitgegroeid tot vijf
stichtingen met diverse activiteiten en projecten en is ook een kennisinstituut op haar terrein.
Samen tellen de stichtingen zo’n 35 beroepskrachten, een tiental stagiaires en meer dan 100
vrijwilligers. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. Ze bestaan van particuliere giften en
bijdragen van kerken. U kunt uw bijdrage storten op rekening: NL47 INGB 0005.8728.15
ten name van St. INLIA Groningen.
Ook een gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente is natuurlijk van harte welkom. Hierbij de twee
rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Prot. Gemeente Hurdegaryp. Hartelijk dank!

Kerkdiensten hervatten!
In de komende week ontvangt u in uw brievenbus een schrijven over het hervatten van de
kerkdiensten. Zondag 21 juni gaan we van start. Weliswaar in aangepaste vorm maar de
deuren kunnen weer open! En dat stemt tot dankbaarheid. Uiteraard blijft voorzichtigheid
geboden.
Tot en met zondag 28 juni verschijnt nog deze kerknieuwsbrief en begin juli vindt u ons
kerkblad Twalûd weer in de bus.
.

Kerkdiensten op televisie
Graag verwijzen we u voor de kerkdiensten naar een paar alternatieven:

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân tot eind juni elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te
Franeker.

NPO2 zendt ‘s zondags om 9.20 uur een viering uit vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk.

Om 11.00 uur is er, eveneens op NPO2, de EO BEAM kerkdienst. Een speciale jongerenviering.

Vlaggen en schooltassen
Ook op deze plaats willen we alle scholieren die hun middelbare schoolloopbaan op 4 juni officieel
hebben afgesloten en hun diploma hebben behaald van harte feliciteren! Het ging allemaal anders
dan anders maar dit is zeker een coronaproof-feestje waard! Geniet ervan!
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