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Een boodschap van hoop door onze bisschoppen na
de verwoestingen door orkaan “Irma”
13 september 2017
Beste broeders en zusters,
wij groeten u met alle denkbare goede wensen in de naam van de Heer Jezus Christus, de algemene
Oudste van onze kerk.
Wij wonen op eilanden die werden gespaard van de razernij van orkaan Irma. Van hieruit willen wij
woorden van medeleven, bemoediging en solidariteit zenden aan alle leden van de eilanden die
gehavend en aangeslagen zijn.
Wij delen in uw pijn, angst, shock en verlies, uw gevoel van verbijstering en ontheemding en wij
bidden voor uw welzijn en een spoedig herstel van het gevoel van normaliteit.
Op dit moment willen wij met u korte gedachten delen in verband met een gebeurtenis in het leven
van de discipelen van Jezus en Jezus zelf.
In Markus, hoofdstuk 4 lezen wij een verhaal van Jezus en zijn discipelen, die op het meer van Galilea
waren, toen er een enigszins gebruikelijke gebeurtenis plaatsvond. Er kwam een windstorm, die de
boot omhoog gooide en de golven in hun schip sloeg. De discipelen vreesden voor hun leven, terwijl
Jezus als een kindje sliep. Bang voor hun leven, maakten de discipelen Jezus wakker en hij kalmeerde
de wind en de golven.
Er zijn minstens drie lessen die we uit deze gebeurtenis kunnen leren. Ten eerste zijn de discipelen
van Jezus niet gevrijwaard van de stormen van het leven. Net als niet-christenen kunnen zij ook
orkanen en zelfs de dood ervaren. Ten tweede belooft Jezus niet dat we vrij zullen zijn van alle
stormen en rampen, omdat wij christenen zijn, maar hij belooft bij ons te zijn door zulke ervaringen
en ik ben er zeker van dat veel mensen die de beproeving Irma hebben doorstaan, de naam van Jezus
vele malen hebben aangeroepen. Ten derde heeft Jezus autoriteit over de krachten van de natuur als
Heer van de gehele schepping.
Jezus heeft altijd de leiding, ongeacht de omstandigheden. Hij had de leiding toen de wind en de
regen bij u waren - en Hij geeft leiding, nu u geconfronteerd bent met verlies en een schijnbaar
onzekere toekomst. Wij zijn de handen en voeten van Jezus en we zullen samenwerken met anderen
in het volk van God om de liefde van God naar u toe te brengen door inspanningen om vrede, herstel
en een gevoel van heelheid terug te brengen voor allen die lijden.

Wanneer we door stormen gaan, of het om orkanen gaat of andere stormen van het leven, zijn we
vaak bang, maar Jezus zag de angst voor de discipelen als een teken van gebrek aan vertrouwen. Er
wordt een verhaal verteld over de David Nitschmann, bisschop van de Unitas Fratrum. Hij en een
groep leden van de Broedergemeente waren op weg naar Georgië op het schip "Simmonds", toen er
een hevige storm opkwam. Hij en de anderen van de Broedergemeente bleven kalm, baden en
zongen liederen. Een medepassagier observeerde hen en nadat ze door de storm heen waren, vroeg
hij hoe zij zo rustig hebben kunnen zijn. Vreesden zij niet voor hun leven? Bisschop Nitschmann
antwoordde dat deze mensen erop vertrouwden, dat God hun veilig erdoor heen zou brengen. Die
passagier was John Wesley (de stichter van de methodistische kerk). En toen hij daarna twijfels had
over zijn eigen geloof, moedigde bisschop Peter Boehler Wesley aan om het geloof te prediken
totdat hijzelf het herwonnen had. En dat deed hij.
Aan u die getroffen zijn, zeggen we, "Irma is nu voorbij; bidt God dat uw geloof in Hem zo sterk kan
zijn dat u de toekomst zonder angst tegemoet kunt gaan. Wij willen met u onderweg zijn; maar
vooral is God bij u, en hij heeft de leiding. Uw verliezen zijn materieel en tijdelijk, maar kijk naar Hem
die ons uitnodigt om schatten in de hemel te verzamelen en niet op aarde. Wees geduldig en geloof
in God en hij zal u ook de materiële levensbehoeften geven.”
Aan u die gespaard bent gebleven, zeggen wij: "Wees wakker en handel in de naam van Jezus. Laat
ons ware broeders en zusters zijn in woord en daad. '
Met broederlijke groeten
Conrad Spencer, Ep. Fr.

Kingsley Lewis, Ep. Fr.

Our Bishops Message of Hope in the Wake of Hurricane Irma
September 13, 2017

Dear Brothers and Sisters,
We greet you with every good wish in the name of the Lord Jesus Christ, our Chief Elder.
Living in islands which were spared from the wrath of Hurricane Irma, we want to offer words of
empathy, encouragement and solidarity with all those members in the islands which have been
bruised and battered.
We share your pain, anxiety, shock and loss, your sense of bewilderment and displacement and we
pray for your present comfort and speedy restoration to a sense of normalcy.
At this time, we would briefly share thoughts from an event in the life of Jesus’ disciples and Jesus
himself.
In Mark, Chapter 4 there is a story of Jesus and his disciples being on the Sea of Galilee when a
somewhat common event occurred. A windstorm occurred tossing the boat and beating the waves
into their ship; they feared for their lives, while Jesus slept like a babe. Fearful for their lives, the
disciples woke Jesus and he calmed the winds and the waves.
There are at least three lessons we can learn from this event. Firstly, Jesus’ disciples are not exempt
from the storms of life. Like non-Christians they, too, can experience hurricanes and even death.
Secondly, Jesus does not promise that we will be free from all storms and calamities because we are
Christians, but he does promise to be with us through such experiences and I am sure that many who
went through the ordeal called Irma must have called on the name of Jesus several times. Thirdly,
Jesus has authority over the forces of nature as Lord of all creation.
Jesus is always in charge, no matter the circumstances—he was when the wind and the rain was with
you—and he is now that you are faced with loss and a seemingly uncertain future. We are the hands
and feet of Jesus and we will work together with others of God’s people to bring the love of God to
you through efforts to bring peace, restoration and a sense of wholeness to all who suffer.
When we are going through storms, whether hurricanes or other storms of life, we are often fearful,
but Jesus saw the fear of the disciples as an indication of a lack of faith. The story is told of the
Moravian Bishop David Nitschmann and a group of Moravians on their way to Georgia by the ship,
“Simmonds” when a violent storm arose. He and the other Moravians remained calm, prayed and
sang hymns. A fellow passenger observed them and after they were through the storm, asked how
they could have been so calm? Didn’t they fear for their lives? Bishop Nitschmann replied they had
faith in God to keep them safe. That passenger was John Wesley* and afterwards when he had
misgivings about his own faith, Bishop Peter Boehler encouraged Wesley to preach faith until he had.
And that he did.
To you who have been affected, we say, “Irma is over now; pray God that your faith in him may be so
strong that you will come to experience the future without fear. We will walk with you; but above all,
God is with you, and He is in charge. Your losses are material and temporal, but look to him who
invites us to lay up treasures in heaven and not on earth. Be patient and have faith in God and he will
give you also the material necessities of life.”
To you who have been spared, we say, “Be up and doing in the name of Jesus. Let us be true brothers
and sisters in word and deed.”

Sincerely and fraternally,

