HERVORMINGSDAG
31 okt:  hervormingsdag.
Dan is het bijna 500 (1517) jr geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerk in Wittenberg spijkerde.
Hervormingsdag: door alle eeuwen, door alle tijden  heen.
Maar wij hervormen, wij veranderen nog dagelijks, dagelijks gaan wij met onze tijd mee, als mens, als     gezin, op school, op ons werk, in de kerk, op de verenigingen, op de vrouwen verenigingen, op Passage
wij staan niet stil,  niet in ons verenigingsleven, niet in ons kerkelijk leven en dat moet ook niet:

Want, als we ooit stil waren blijven staan dan bestond deze media ook niet,
Als we ooit stil waren blijven staan dan lazen we nu nog uit een bijbel wiens taal wij niet meer verstaan
	Dan zongen we nog op hele noten  en dan duurden de preken een keer zolang
	Dan ging onze hele zondag op aan de kerk en dan  mochten we niets.

Maar gelukkig, gelukkig gaan wij wel met onze tijd mee, gelukkig blijven wij niet stil staan en dat moet ook niet, ook de kerken, ook de verenigingen, de vrouwenverenigingen, ook  Passage moet met haar tijd  mee en dat doen we ook: Wij kunnen via deze media, via de radio en tv diensten “bijwonen”  Wij kunnen via internet de diensten overal in het land volgen.

Vandaag de dag sluiten er ook veel kerken: wijkgemeenten worden bij elkaar gevoegd en er zijn fusies, 
Maar we moeten er samen voor gaan en we moeten ervoor blijven gaan, ook als de vrouwenverenigingen fuseren en  ook als er een kerk dichtgaat en die kerk gaat fuseren 
We moeten  positief blijven, positief en trouw :  blijf betrokken en  blijf komen!! 
-Bouwen aan- noemt Petrus dat in 1 van zijn brieven: 
-Laat uzelf gebruiken als levende stenen voor………voor de bouw aan……zegt Petrus…..-
En dat mag uzelf invullen: bouwen aan jezelf, aan je gezin, bouwen aan je school, je werk en bouwen aan de vrouwenverenigingen, bouwen aan Passage,  aan de kerk, aan uw kerk of  aan jouw kerk, bouwen aan onze nieuwe gefuseerde of samengevoegde kerk.
Als we ons dat maar bewust zijn, als we maar positief en trouw zijn, als we de schouders er samen maar onder zetten, als we maar vertrouwen hebben, vertrouwen  in jezelf en vertrouwen in elkaar 
Èn……… vertrouwen in de Heer vd kerk, dan kunnen wij samen de toekomst aan!!

Maar….. bij al die hervormingen, bij al die veranderingen is er ook wel degelijk iets wat blijft: 
Die God van toen, die God uit de tijd v Luther, van zo’n 500 jr geleden, dat is nog altijd dezelfde God:
dezelfde God die ooit, 2000 jr geleden zijn Zoon aan ons mensen gaf:
Zijn Zoon die als een klein kindje ter wereld kwam,
Zijn Zoon die voor ons mensen,  als een volwassen man, geleden heeft en gestorven is aan het kruis,
voor ons, voor ons zondige mensen, voor ons ging die Zoon de dood in.

En dat is, sinds de stellingen v Luther zo’n  500 jr geleden, hetzelfde, wat zeg ik: 
Dat is al 2000 jr hetzelfde,
En die God was in het verleden en is ook vandaag de dag dezelfde, èn die God zal ook voor de tijd die komt, voor de toekomst, onze vaste burcht zijn:
Want in ’t woeden aller tijden is toch nooit het lied, is toch nooit ons lied verstomd!
en Luther zingt zelf in gez 401 Gods heilig woord alleen houdt stand:
en die God, die God is onze vaste burcht, ook vandaag de dag, ook anno 2011.





