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SEL EC T IE
RvK overhandigt
brochure aan Rutte

Karakterspel.nl
Er is een nieuwe, unieke tienermethode beschikbaar voor christelijke karaktervorming in
de kerk en op school. Tieners worden in 16 bijeenkomsten uitgedaagd in het leven van 4
Bijbelse karakters te stappen. Het spel is ontwikkeld door Heilige Huisjes en wordt i.s.m.
HGJB en JOP aangeboden aan kerken en scholen in Nederland.
Het spel bestaat uit een bordspel van 2 x 2 meter met uitdagende vragen en opdrachten. In kleinere groepen is er ruimte voor verdieping via een tablet of smartphone. Op een
speelse wijze kijken tieners naar hun eigen leven.
Karakterspel.nl is geschikt voor catechese- en jeugdwerkgroepen in de kerk, als missionaire activiteit en op school als onderdeel van het vak godsdienst of levensbeschouwing.
Het spel is te spelen met groepen van 4 tot meer dan 100 tieners.
Bron: Persbericht HGJB

100 dagen bisschop
Gave heeft een Arabische
welkom-brochure ontwikkeld
en biedt vanaf september online cursus voor iedereen
die vanachter zijn computer
meer wil leren over omgang
met vluchtelingen (www.gave.nl/e-learning). Op zaterdag 24 september werden
de nieuwe materialen op de
trainingsdag in Barneveld gepresenteerd. De gratis brochure (www.gave.nl/welkomarab) is in te zetten in het
contact met Arabisch-sprekende vluchtelingen: een leuk
cadeautje voor nieuwe bewoners in de straat of bezoekers van een kerkelijke ge4

meente. Voor Afghanen en
Somaliërs bestaat er al een
vergelijkbaar boekje.
Bron: Persbericht Stichting
Gave

In een gesprek met premier Rutte en minister
Van der Steur overhandigde de Raad van Kerken in Nederland op 13
september de brochure
‘Werk en Welvaart’ aan
het kabinet. De brochure, die op 14 september werd gepresenteerd,
werd ook verzonden aan
de fractievoorzitters van
de politieke partijen in de
Tweede Kamer. De RvK
hoopt dat de brochure
uitnodigt “om politiek gezien niet alleen in termen
van Bruto Binnenlands
Product te spreken, maar
ook andere menselijke
facetten van participatie
en duurzaamheid als basis voor beleid te kiezen”,
zo staat in een begeleidend schrijven te lezen.
Bron: nieuwsbericht RvK
Nederland.

pand werd gevierd met een
feestelijke dienst op zondag
25 september.
Bron: Persbericht NBG

Nauwere samenwerking
NBG en NBG

Meer dan miljoen euro
voor noodhulp MiddenOosten

Het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG) en het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) gaan intensiever samenwerken. Ze vormen vanaf deze maand backoffice
één organisatie, maar behouden hun eigen naam en identiteit. Om dit te markeren verhuist het Vlaamse kantoor
van Brugge naar Antwerpen.
De opening van het nieuwe

Kerk in Actie (KiA)heeft ruim
een miljoen euro opgehaald
voor noodhulp in het Midden-Oosten. Tijdens de actieweek ‘Versterk de kerk in het
Midden-Oosten’ riep KiA kerken en donateurs op deze kerken te steunen, zodat zij stand
kunnen houden en vluchtelingen kunnen helpen. Na het
Rode Kruis is de kerk in het
Midden-Oosten de grootste

hulporganisatie in Syrië zelf.
En ook in Libanon doet de kerk
wat ze kan. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand,
soms tegen beter weten in.
Daarom luidt KiA de noodklok en organiseerde zij de actieweek. In november wordt
de definitieve eindstand van
de actieweek bekend.
Bron: persbericht Kerk
in Actie
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REDAC T IONEEL

500 jaar Reformatie
Zo’n 500 jaar geleden kwam in Europa een beweging op gang die de Westerse kerk ingrijpend zou veranderen. Nog voor aanvang van het jubileumjaar
2016/2017 gonst het al van activiteit rond dat jubileum en de thema’s die ermee verbonden zijn. Zo ook in dit nummer van Woord & Dienst. Wat gebeurde
er ook alweer 500 jaar geleden? Wie waren erbij betrokken? Wat zouden wij
vandaag de dag een ‘reformatie’ waard vinden? Deze en andere onderwerpen
hopen we aan te snijden. Daarbij ook aandacht voor een ander perspectief:
bisschop Gerard de Korte deelt zijn blik op de reformatie met ons.
Ook al was de reformatiebeweging Europa-breed en waren er vele voortrekkers, we beperken ons al snel tot enkele kopstukken. Met name Luther krijgt
veel aandacht, ook in dit nummer. Al zouden we ongetwijfeld een heel nummer
kunnen volschrijven over mensen als Geert Grote, Johannes Hus, Zwingli, Calvijn, John Knox enzovoort…
De column en Bijbel Verstaan hebben beide een link met de recente actieweek van Kerk in Actie: ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’. Als je leest
over mensen die in het Midden-Oosten hun geloof leven, krijgt een lied als
‘Een vaste burcht’ toch een andere lading. Wat als het werkelijkheid wordt:
‘de aartsvijand staat geharnast in ’t veld’?
Albertina Hoogenboom, eindredacteur

Rectificatie/aanvulling

Helaas zijn er in het septembernummer twee vervelende fouten geslopen. Bij
het artikel van Anmar Hayali, over de wereldkerk in Nederland (pag.10/11) had
een foto moeten staan van het 15-jarig jubileum van SKIN in 2012. We plaatsen het hier alsnog. Op onze website kunt u het artikel gratis downloaden:
www.woordendienst.nl/portfolio/woord-dienst-september-2016.
Verder is bij het kunstwerk op pag. 4 de naam van de kunstenaar en haar
werk niet afgedrukt. Het gaat om het werk ‘Vluchtelinge’ van Mary Velthoen.

Foto van het 15-jarig SKIN jubileum (2012)

Mary Velthoen –‘Vluchtelinge’

Coverbeeld: kunstproject in Wittenberg. Iedere figuur staat voor 1 van de 95 stellingen
van Maarten Luther. Foto: Marcus Meissner/Flickr.

Redactie & administratie:
Goudstraat 50, 2718 RC Zoetermeer
Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer
tel. (079) 363 31 75 / fax (079) 361 54 89
E-mail: woordendienst@boekencentrum.nl
www.woordendienst.nl
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Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/woordendienst
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BL IK VA NGER

Janneke Stegeman
– theoloog van
het jaar
Op station Amersfoort ontmoet ik Janneke
Stegeman. Het is 30 graden, de mussen vallen
van het dak. Ik schud de hand van een energieke,
vrolijke vrouw in een groene jurk.
Rolinka Klein Kranenburg

“

T

heoloog des Vaderlands, druk vandaag?” Ze lacht. “Toevallig vandaag ja, maar het is te doen hoor!”
“Hoe was het eigenlijk, het moment dat je
hoorde dat je deze titel gewonnen had?”
“Ik vond het heerlijk. Ik ben competitief
ingesteld, dus toen het moment daar was,
wilde ik ook wel erg graag winnen. En
toen won ik het! Een bijna euforisch moment, net als mijn promotie een aantal
jaar daarvoor. Maar dat laatste was een
afsluiting van iets, dit was een prachtig
begin. Met het winnen van deze titel had
ik echt het gevoel “hier begint iets”. Er
gaan nu dingen open die mij een podium
geven en uitnodigen tot het spreken over
zaken die ik belangrijk vind. Voor mij
gaat theologie over het scheppen van een
ruimte waar mensen tot hun recht komen. Dat betekent dat je kijkt naar wat
mensen terneer drukt en klein houdt.
Theologie gaat dus ook over macht.”
6

Relevantie van theologie
Janneke houdt zich bezig met onderwerpen die momenteel in onze samenleving
tot veel debat en ophef leiden. Voor haar
zijn racisme, de manier waarop we omgaan met lichamelijkheid en seksualiteit,
en de positie van de islam en moslims in
onze samenleving cruciale onderwerpen.

Als theoloog zoeken
naar de nuance,
analyseren wie
buitengesloten worden
“Ik wil graag laten horen wat de relevantie is van theologie in dat soort gesprekken. Laten zien dat religie en cultuur, samenleven en maatschappelijke problematiek met elkaar zijn verbonden. Hoe sommige Nederlanders reageren op moslims

en de islam heeft te maken met een idee
dat moslims in feite buiten onze samenleving staan. Het blijft een debat over ‘wij’
en ‘zij’. Als theoloog probeer ik te zoeken
naar de nuance, te analyseren wie er buitengesloten worden. Theologen beschikken over informatie over een lange, complexe geschiedenis waarin christenen bijvoorbeeld aan verschillende kanten van
de macht stonden. Soms werden ze buitengesloten, soms droegen ze bij aan uitsluiting.”
Janneke ziet het als de rol van een theoloog om te wijzen op andere stemmen,
die niet worden gehoord. “Neem nou de
discussie over het dragen van de boerkini”, zegt ze. “In het debat lijkt het alsof
vrouwen alleen boerkini’s zouden kunnen dragen omdat het moet van een man
of van Allah. We horen niet van moslima’s zelf waarom ze dat doen. Zouden we
dat wel doen, dan zouden we interessante
OKTOBER 2016
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‘Geloof gaat over
protest aantekenen
bij onrecht’

OKTOBER 2016
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dingen horen. Een draagster kan bijvoorbeeld protest aantekenen tegen de voortdurende seksualisering van het vrouwelijk lichaam.”
Als theoloog verbonden aan de Nieuwe
Liefde (centrum voor debat, bezinning
en poëzie) zijn het dan ook deze onderwerpen waar Stegeman met name haar
aandacht aan schenkt. Ze draagt daar bij
aan de programmering van het Leerhuis
en aan de diensten van Ekklesia Amsterdam, in de Rode Hoed. Een mooi podium om relevante thema’s onder de aandacht te brengen en te zoeken naar inclusieve, bevrijdende vormen van geloof.

Conflictsituatie
Tijdens haar promotieonderzoek heeft
Janneke anderhalf jaar in Jeruzalem gewoond. Haar onderzoek richtte zich op
conflict-teksten uit het profetenboek Jeremia. Pas toen zij vertrok naar Israël en
Palestina, realiseerde zij zich dat ‘conflict’
iets is wat haar altijd heeft gefascineerd.
“In Jeruzalem ligt ‘conflict’ aan de oppervlakte,” vertelt zij, “ik wilde dat beter
begrijpen. Hoe werkt dat? Waar drijft het

‘Als kerk je maatschappelijke rol pakken, niet
te terughoudend zijn’
op? Hoe gaan mensen daarmee om en op
welke manier beïnvloedt het hun leven en
denken? Welke rol speelt religie daarin?”
Janneke ontdekte dat juist wat niet besproken mag worden, wat onderdrukt
wordt, de voedingsbodem is voor conflict. De spreekwoordelijke olifant in de
kamer die iedereen ziet, maar niemand
benoemt. Zeker in bezet gebied, in Jeru8

zalem en op de Westoever, waar mensen
onder constante druk en in onzekerheid
leven, uit angst dat iets klapt, vreet het
conflict zich in.

Moment van bevrijding
Zij vertelt het verhaal over een groep Palestijnse christelijke vrouwen. Met hen
ging Janneke teksten uit Jeremia lezen.
Teksten waarin God werd aangesproken
als de God van de legermachten, de God
van Israël. Voor die vrouwen kwamen deze teksten ontzettend verwarrend en
hard aan. Zou het dan toch waar zijn? Is
God partijdig? Kiest God de kant van Israël? Tegelijk werden de vrouwen opgeroepen om op zoek te gaan naar hun ei-

gen stem in dit verhaal, in hun verhaal
met God. Zij kwamen uit bij het beeld
dat God Liefde is. Tegelijk herkenden ze
in Jeremia het verlangen om terug te keren naar eigen land. Deze ontdekking gaf
nieuwe toegang tot de tekst van Jeremia.
Niet alleen voor de Palestijnse vrouwen,
maar ook zeker voor Janneke zelf.
“Dit moment voelde voor mij ook als
bron/ontdekking van wat God kan zijn.
Het durven kiezen voor verzet, daarin zit
een moment van bevrijding, daar vond ik
religieuze grond onder mijn voeten.”
“Conflicten zijn niet per se negatief. Een
situatie van conflict – dus: verschil van
inzicht of doel – doet een beroep op je
creativiteit en je improvisatievermogen,”
OKTOBER 2016

legt Janneke uit. “Als je in staat bent om
op tafel te krijgen waar het om gaat, om
bloot te leggen waar de pijn zit, dan kun
je constructief met conflicten omgaan.”

Reformatie
In een gesprek met de theoloog des vaderlands mag de reformatie niet ontbreken. Wat kan in de kerk van deze tijd reformatie gebruiken volgens Janneke? Dat
blijkt nog geen eenvoudige vraag. Janneke houdt van de kerk, het zingen van
psalmen en de ruimte voor contemplatie.
Tegelijk ziet zij ook dat er genoeg is wat
meer of beter aandacht mag krijgen.
“Ook in kerkelijke structuren vind ik het
belangrijk naar macht te kijken. Die is

‘Erotiek als
scheppende en leven
gevende kracht’
vaak nog in handen van mannen – die
meestal wit zijn. Daar zit ruimte voor
verandering. Daarnaast is belangrijk dat
de kerk zich uitspreekt in het debat over
racisme. Daar moeten we ook onze eigen
verantwoordelijkheid in nemen – de geschiedenis van racisme is verbonden met
het christendom. Sowieso je maatschappelijke rol pakken als kerk, niet te terughoudend zijn.”
Volgens Janneke mag het niet de bedoeling zijn om als kerk gericht te zijn op je
eigen voortbestaan. “Als je dat doet, kom
je in de kramp. De taak van de kerk is
een huis te zijn voor alle mensen. De focus moet niet meer zijn op ‘hoe houden
we onszelf in stand’, maar op ‘hoe blijven
we alert op noden in de samenleving en
kunnen we daar stem en standpunt in inOKTOBER 2016

nemen?’ Geloof gaat over protest aantekenen bij onrecht, waar mensen beschadigd raken. Die reformatie mag wat mij
betreft naar voren gehaald worden.”
“Oh, en Sola Scriptura mag ook wel opnieuw doordacht worden”, zegt ze stellig.
“Het woord is vlees geworden en moet
steeds opnieuw vlees worden. In de praktijk is het niet zo dat teksten van toen
ons heden ongefilterd bepalen, dat is
denk ik wel duidelijk. Het is een prachtige taak om veelstemmige oude teksten in
gesprek te brengen met ons veelstemmige heden. De woorden laten meebewegen in de tijd. Het is een illusie om te
denken dat we een neutrale toegang hebben tot de teksten, alles wat we lezen
wordt toch gelezen door de bril van de
traditie.”
Een aardig lijstje zo voor Reformatie anno 2016.

Lichamelijkheid
Het wordt inmiddels drukker op het perron grenzend aan ons restaurant, mensen
komen en gaan en wij zien het geamuseerd aan. Het heeft wel iets profetisch,
zo te spreken over theologie en kerk in
een omgeving die in het teken staat van
reizen, aankomen en vertrekken. De dynamiek van God en theologie wordt er in
ieder geval flink door versterkt.
Nog een laatste onderwerp wil ik aanstippen. Niet in de minste plaats omdat
het mij ook erg aanspreekt en bezighoudt. Hoe denkt Janneke over seksualiteit en lichamelijkheid? Ziet zij dat als
een heet hangijzer? Een taboe?
Ze glimlacht. “Seksualiteit en lichamelijkheid blijft een spannend onderwerp, ook
voor mij. Ik heb me op dat gebied wel van
wat culturele en kerkelijke bagage moeten
bevrijden – en in feite is dat een proces dat
steeds doorgaat. Het lichaam is een ge-

schenk, denk ik, om van te genieten – ook
seksueel.”
Ze vertelt over een lezing die ze ooit gaf,
waarin ze inging op de lichamelijkheid
van Jezus. ”Dat opende nieuwe vragen: zat
Hij lekker in z’n vel? Hoe ervaarde Hij
zijn lichaam?“ Ze ontdekte dat er naast
het bijna ascetische beeld van Jezus ook
heel andere tradities te vinden zijn. Daarin wordt Jezus’ lichaam erg serieus genomen, op een creatieve, mystieke manier.
Rondom de kruiswonden van Christus
zijn bijvoorbeeld veel tradities ontstaan.
De wond in zijn zij – aangebracht door
een Romeins soldaat toen Jezus aan het
kruis hing – werd bijvoorbeeld gezien als
een geboortekanaal waaruit de kerk is
ontstaan. Die wond werd geïnterpreteerd
als een plek van nieuw leven en spirituele
voeding. Datzelfde idee leidde tot het
beeld van de Christus met borsten: de
kerk wordt gevoed door Christus zelf. Deze verrassende visies en tradities openen
nieuwe wegen om te spreken over lichamelijkheid. In onze cultuur ligt nogal veel
nadruk op seksualiteit, gekoppeld aan allerlei beelden van geïdealiseerde lichamelijkheid. In de mystiek is een grote rol
weggelegd voor de erotiek – dat is veel
subtieler en ruimer. Erotiek als scheppende en leven gevende kracht. Het is niet
van God los te zien, maar juist verbonden
met ons spreken over God.”
Onze glazen raken leeg en de tijd zit er
bijna op. Ook Janneke moet weer een
trein verder. Naar Hoogeveen, om een
lezing te geven. Het was een mooi gesprek met een medereizigster door de
tijd, die ons uitnodigt om ons uit te spreken, te verzetten, te bevrijden, te verwonderen en te inspireren. Wat een mooi
vak toch, theoloog, het gaat eigenlijk over
alles.
9

GOED IDEE

Geloofsspeurders
B

elijdeniscatechese is zo’n woord dat bij veel van mijn gemeenteleden niet direct uitnodigt tot deelname. Sterker nog, in mijn bijna 15 jaar als predikant
heb ik nog nooit een belijdenisdienst geleid.

Dit heeft uiteraard ook wel wat te maken met de aard van mijn gemeente. Ik werk in een Vinexwijk in een jonge kerkgemeenschap, met veel dertigers en veertigers. Het is precies de generatie
die net wel of net niet meer is grootgebracht in de traditionele kerk. Het zijn de zogenaamde moderne zinzoekers. Er wordt veel gedoopt, maar beleden wordt er minder.
Toch merk ik wel degelijk een groeiende behoefte om wegwijs te raken in wat geloven en christendom zoal inhouden. In de gesprekken die ik voer ter voorbereiding op de doop, is er enthousiasme voor zingeving en christelijk geloof. Tegelijk is er een aarzeling om zich vast te leggen of te
verankeren in de woorden die in de traditie worden aangereikt.

Vier avonden speuren
Om in de behoefte te voorzien en op verzoek van enkele doopparen heb ik dit seizoen vier avonden gereserveerd onder de titel: geloofsspeurders. Elke avond heeft zijn eigen thema (Bijbel, Jezus, vergeving en hoop). Deze avonden bevatten een informatief deel
(wat is er gezegd over...) en een deel waarin de deelnemers zelf hun
houding ten opzichte van het onderwerp onderzoeken.
Afsluitend mogen de deelnemers formuleren wat zij zelf ontdekt hebben als geloof. Niet als in steen gebeiteld, maar als een soort basis,
uitgangspositie, voor verandering vatbaar, noem het maar. Met deze
woorden van geloof en vermoeden hebben zij de mogelijkheid om in een viering een zegen te krijgen over hun verdere geloofsontwikkeling.

Er is toch behoefte om
zich te verbinden met de
geloofsgemeenschap

Veertigers en de geloofsgemeenschap
Ik vind het zelf erg opmerkelijk dat er best wat jonge mensen (mijn leeftijd, veertigers) zich aangesproken voelen door dit concept. Het laat zien dat er toch behoefte is om zich te verbinden
met de geloofsgemeenschap, tegelijk biedt het de ruimte om in gesprek te blijven met diezelfde
gemeenschap.
In de kerkelijke administratie zullen degenen die een zegen hebben ontvangen over hun woorden
te boek staan als belijdend lid. 
Rolinka Klein Kranenburg
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We blijven, om te laten zien dat God
liefde is, ook hier, ook nu

A

“

FOTO: MARIEKE VIERGEVER

ls het vier dagen stil is, als er vier dagen geen bommen vallen zijn de mensen blij.”
Sara Savva van de orthodoxe kerk in Syrië kijkt de kring rond. “Als er een bom valt en
iemand sterft of als iemand dood geschoten wordt door een scherpschutter dan komen er - nadat het lijk is afgevoerd - mensen van alle kanten aanlopen om de straat te schrobben en alles weer te doen lijken als het was. Op zoek naar normaliteit te midden van alle geweld.” Hoe beheerst ook uitgesproken, het zijn zinnen vol pijn. Uit de mond van een vrouw vol
hoop.
Haar organisatie, onderdeel van de orthodoxe
kerk, verleent noodhulp in Syrië. Overal in Syrië.
Met hulp van duizenden vrijwilligers waarvan de
meesten tussen de 20 en 35 jaar oud zijn. Ook
in de gevaarlijkste gebieden proberen ze alles te
doen wat nodig is. Met gevaar voor eigen leven.
“Jullie zien de beelden op televisie van alle mensen die weggaan. Maar er zijn ook veel mensen
gebleven. Mensen die niet weg kunnen. Maar ook
mensen die niet weg willen. Die willen blijven om
ondanks angst en gevaar een teken van de liefde
van God te zijn in een verscheurde samenleving.”
Sara is in Nederland op bezoek voor de actieweek
‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’. Zo’n
Sara Savva. motto zou in een land waar geloof en kerk geen
gemeengoed zijn, de kans lopen te worden misverstaan. Hoezo de kerken? En waarom versterken? En al die niet-christenen dan?
De organisatie van Sara wordt door de VN als de meest betrouwbare partner gezien om mee te werken.
Ze doen wat ze beloven. Ze maken waar wat gedaan moet worden. Een kerk die van oudsher tot in de
haarvaten van de samenleving zit. Die doet wat nodig is. Die hulp biedt aan iedereen, ongeacht religie, leeftijd, gender, kleur of wat dan ook. Daarom dus!
Sara is hier met George Sabra van het theologisch seminarie in Libanon. Zijn
verhaal, zijn passie brengt me bijna tot tranen. “We gaan niet weg omdat we
de liefde willen delen te midden van angst en wanhoop. Dat moet! Dat is onze
rol. Als iedereen wegloopt, verstomt die boodschap”. Dat is verre van eenvoudig. Want er zijn ook mensen die vertrekken, het opgeven om een tegenkracht
te zijn tegen oorlog en geweld. Die - net als veel mensen in Nederland - het niet meer aan kunnen zien en
dus liever niet meer kijken. “Maar” zegt George “Dat moet niet!” en “We hebben jullie nodig. We hebben
jullie gebed nodig”.
En ook Sara vraagt om gebed, voor veiligheid. En zoals ik ook in andere oorlogen zag, dat is een diep gevoeld geloofsverlangen naar in een cirkel staan van mensen die nabij zijn in gedachten, gebeden, meevoelen, meeleven. Een tegenwicht tegen een context van wantrouwen en angst, te grote problemen en niet
weten wat de toekomst brengt. Want wordt het ooit beter? Wie komt er straks aan de macht? Als het ISIS
is dan zijn zij eerste doelwit. “En daar raakt ons probleem ook jullie, we zijn allemaal doelwit”.
Hoe betrekken we mensen meer bij het Midden-Oosten en bij al die moedige mensen als George en Sara, vraag ik. “Kom op bezoek!”, zegt George. “Bid voor ons” zegt Sara. “Ik blijf in Syrië, want ik moet dit
doen. Ik vertrouw dat er nieuwe oplossingen komen. Ik weet dat ik niet moet vertrekken”.

“We hebben jullie
nodig. We hebben jullie
gebed nodig”

Elise Kant is politicoloog en werkt als gemeenteadviseur bij Kerk in Actie. Ze schrijft blogs op:
https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/elise-kant
OKTOBER 2016
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BIBL IODR A M A

F O T O : N I C M C P H E E / F L I C K R (C C B Y- S A 2 . 0)

Bibliodrama professioneel

In oktober 2016 start voor de tweede maal de training ‘professioneel
begeleiden van bibliodrama’ voor pastores en geestelijk counselors. Een van
de trainers, Bas van den Berg, vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met
bibliodrama.
Bas van den Berg

B

ibliodrama valt te omschrijven als
‘het spelenderwijs ontdekken van
de eigen spiritualiteit door een
aandachtige, dialogische verkenning en
doorleving van een Bijbelverhaal’. Bibliodrama als route om de eigen spiritualiteit
op het spoor te komen, daar wil ik hier
aandacht aan besteden.
Sinds ik veertig jaar geleden met bibliodrama in aanraking kwam in de persoon van ds. Henk Aalbers (NZV, vormingswerk Oud-Poelgeest), heeft het
mij voor altijd geraakt. Bibliodrama is
12

voor mij de weg geworden waarlangs ik
mijn spiritualiteit (her)ontdek en tot op
de dag van vandaag put ik uit deze rijke

Veel Bijbelverhalen
blijken confronterend
te zijn
ervaring. In al die jaren heb ik mogen
ervaren dat deze manier van werken,
spelen, spreken en denken voor veel

mensen vruchtbaar bleek op hun geestelijke zoektocht.

Het onderzoeken van daden,
dilemma’s en keuzes
Stel, je neemt de rol van Jona op je en in
de fase van de zogenaamde ‘rolinleving’
verken je wie Jona was en wat hem bezielde, dan word je in die rol met verschillende tegenstrijdige emoties en overtuigingen geconfronteerd. Daarin kun je tegelijkertijd verkennen wat Jona beweegt en
wat jou emotioneel en mentaal beweegt
OKTOBER 2016

wanneer je wegduikt voor een opdracht,
of een uitdaging niet aandurft. Veel Bijbelverhalen, zeker als je die vanuit een
goede rolinleving verkent, blijken confronterend te zijn, en je uit te nodigen
zowel het gedrag van het personage te
onderzoeken als ook indirect dat van jezelf. In spelvorm zoek je dan samen met
anderen – die ook in een rol zijn ingelijfd
– naar een spelrespons die voor jou en de
anderen overtuigend is.

Bibliodrama doe je samen
Als je aan een bibliodrama meedoet, ontdek je al snel dat een dergelijk zoekproces
tegelijkertijd leuk, spannend, soms heftig
kan zijn en veel bij jou of een medespeler
kan wakker roepen. Het bijzondere laat
zich altijd in de groepsdynamiek zien
waarin het Bijbelverhaal een actieve partner is. Bibliodrama speel je in wisselwerking met anderen, met ieder een eigen
verhouding tot het verhaal dat centraal
staat. Vertaald naar het Jonaverhaal: degene die Jona speelt, kan dat alleen maar
doen in interactie met andere rollen: de
zeelieden, het schip, de kapitein, de zee
of de storm. In een aantal ‘acties’ en ‘responsies’ laten de deelnemers het verhaal
in hun reacties daarop tot leven komen.
Ieder van de deelnemers raakt zo verbonden met een rol, onderzoekt vanuit die
rol het verhaal en geeft een persoonlijke
kleur aan de spelacties en interacties met
de anderen, op basis van de persoonlijke
biografie. In de speelruimte die je samen
als spelers creëert, onderzoek je daden,
dilemma’s en keuzes van verhaalfiguren
en tegelijkertijd - simultaan - onderzoek
je ook jouw verhouding tot die daden, dilemma’s en keuzes.

Geloven met hart en ziel,
lichaam en geest
Als je echt participeert in een bibliodrama, doet dat een totaalberoep op de spelers. Met al je zintuigen, je lichaam, je
gevoelens en je denkbeelden raak je betrokken bij de verkenning van het verhaal, op zoek naar betekenis. Naar beteOKTOBER 2016

kenis voor jou, voor de anderen en voor
de (geloofs)gemeenschap. Als je met je
hele wezen meedoet aan een bibliodrama
– hetzelfde geldt voor bibliodans – raak je
al doende op een nieuwe manier betrokken bij de kern van levende spiritualiteit.

In dialoog met religieuze
verhalen zoeken en
vinden mensen zin voor
hun leven
Een betrokkenheid die heel de mens aanspreekt als relationeel wezen, een spiritualiteit die geworteld is en begint in het
lichaam, die geaard is. Veel religies hebben hier weet van: het zoeken naar een
verbinding met God /met wie /wat ons
omvat en aanspreekt begint niet in het
hoofd, maar in het lijf, in het hart waar
de emoties wortelen en in het verbeeldend vermogen. Vandaar dat de belangrijkste verschijningsvormen van religies
rituelen zijn, verhalen, bewegingen en regels waarin de levende spiritualiteit zich
uitdrukt. Omdat we ons in dit artikel
richten op verhalen kunnen we over religieuze verhalen / Bijbelverhalen zeggen
dat zij dragers zijn van levenswijsheid,
van doorleefde ervaring, geleefde spiritualiteit die vaak met pijn en moeite is verworven en eigen gemaakt. Existentiële
keuzes en dilemma’s liggen ten grondslag
aan al deze religieuze verhalen. In dialoog met deze verhalen zoeken en vinden
mensen zin voor hun leven.

Sensitief begeleiden van
bibliodrama
Als je professioneel bibliodrama wilt begeleiden, dien je je te bekwamen in een
aantal zaken. Wat je nodig hebt, is gevoel
voor en ervaring met groepsdynamiek.
Brede mensenkennis, ervaring in het beluisteren van verhalen, en het leren stellen van uitnodigende vragen op het goede moment zijn ook voorwaarde. Daar-

naast: opdrachten geven die mensen uitdagen tot diepgaander spel, en ervaring
met het open en nieuwsgierig onderzoeken van Bijbelverhalen. De begeleider in
opleiding dient een repertoire aan spelvormen op te bouwen om deelnemers in
staat te stellen een verhaal met plezier,
nieuwsgierigheid en wil tot samenspelen
te onderzoeken. Voorwaarde is verder
een beweeglijke en inventieve geest. Een
spirit die je in staat stelt om in het moment een goede spelbeslissing te nemen
die het drama verder en deelnemers tot
dieper inzicht brengt. En, last but not
least: professioneel bibliodrama begeleiden wil zeggen dat de begeleider oog en
oor krijgt voor wat mensen existentieel/
spiritueel beweegt en raakt. Op deze
existentiële laag zijn alle waardevolle verhalen uit de Bijbel gebouwd.

Er is nog plek
Dertien deelnemers uit het gehele land
hebben in april 2016 deze training succesvol afgerond en verdiend een certificaat ontvangen. Ze zijn nu echt in staat
om bibliodrama in hun eigen werkcontext zorgvuldig, creatief en flexibel te begeleiden.
De training duurt twee jaar en is ontwikkeld door docenten van twee bestaande
bibliodrama-stromingen. Dat zijn de pastoraal-existentiële stroming van Herman
Andriessen, Nico Derksen en Maria Nolet en de lijfelijk-spelmatige stroming van
Cilia Hogerzeil en ondergetekende. Beide stromingen werken sinds 2014 samen
in het Centrum voor Bibliodrama in Nederland (CBN: www.centrumvoorbibliodrama.nl).
Als u als pastor of geestelijk counselor zin
heeft om mee te doen aan de komende
tweejaarlijkse training: meld u aan bij
Marian van Giezen (info@centrumvoorbibliodrama.nl). Er is nog plek.
Dr. Bas van den Berg, intercultureel theoloog
en docent bibliodrama en spel bij Stichting De
7evende hemel.
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W EREL DK ERK IN EIGEN L A ND

De Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk
Naam: De Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk. Deze kerk behoort tot de eeuwenoude kerkenfamilie Oriëntaals-Orthodoxe kerken.
Andere Oriëntaals-Orthodoxe kerken zijn bijvoorbeeld de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Koptisch-Orthodoxe Kerk van Egypte.
Tot de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993 maakte de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk deel uit van de Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk.
Plaats van samenkomst: 9 plaatsen in heel Nederland, waarvan 7 parochies recentelijk zijn opgericht vooral door de komst
van grote aantallen vluchtelingen uit Eritrea. De oudste gemeenschap is gevestigd in Rotterdam.
Omvang: Aartspriester Zeresenay schat dat de gemeenschap in Nederland enkele duizenden leden telt. Volgens hem zijn de
meeste vluchtelingen uit Eritrea christen, waarvan het merendeel orthodox is. Dit is opvallend, gezien het feit dat de verhouding christenen en moslims in Eritrea ongeveer op 5050 ligt. Het belangrijkste vluchtmotief is politiek van
aard, aldus de aartspriester. Mijns inziens behoeft dit
verschijnsel nader onderzoek, onder meer naar de religieuze vluchtmotieven.

Volgens aartspriester Zeresenay zijn de
meeste vluchtelingen uit Eritrea christen

Bijzonderheden samenkomst: Tijdens de mis worden naast het Ge’ez, de liturgische taal, Tigrinya en Amhaars gebruikt in
de Eritrese en Ethiopische kerken, respectievelijk. Wij bezoeken een kerkdienst waarin we het doopsel van een tweeling en de
huwelijksinzegening van een jong stel meemaken. Ik schat ruim driehonderd aanwezigen, veelal in witte gebedskleden.
Contacten met andere kerken: Op internationaal niveau is dit kerkgenootschap lid van de Wereldraad van Kerken. Echter,
de jonge kerkgemeenschap in Nederland onderhoudt tot op heden enkel goede relaties met de Syrisch-, Koptisch- en Ethiopisch-Orthodoxe kerken in het land. De gemeenschappelijke theologie speelt hierin een duidelijke hoofdrol.
Missionaire drive: Aartspriester Zeresenay vertelt dat veel leden niet actief met geloof en kerk bezig waren in het thuisland.
Echter, door de tegenslagen die zij zijn tegengekomen, zoeken ze de eigen kerk hier en worden meer toegewijd aan God. De
prioriteit op dit moment is om de eigen gelovigen te beschermen, die een veilig onderkomen zoeken. Er wordt voor hen gebeden en ze worden pastoraal verzorgd. Zieken worden bezocht, hulpbehoevenden bijgestaan.
Op mijn vraag naar de missionaire drive van de kerk geeft de aartspriester aan dat de kerk in Nederland vanwege de uitdagingen niet veel evangelisatieprojecten heeft. Wel wijst hij naar twee bekeerlingen die ons gesprek aandachtig volgen: Josef en
Erique, afkomstig uit de Kaapverdische Eilanden. Josef bevestigt wat de aartspriester zegt en beschrijft de kerk als een ziekenhuis; een ‘healing center’.
Beide broeders hebben in de kerk de liefde van en voor God gevonden en zijn onder de indruk van de liefde en toewijding van
de kerkleden. Als gevolg hiervan begon hun leven helemaal te veranderen. De hartelijke ontvangst en gastvrijheid van deze geloofsgemeenschap beleef ook ik aan den lijve.

F O T O : A N M A R H AYA L I

Anmar Hayali, coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken, www.
samenkerkinnederland.nl.

Boek en symposium
In het voorjaar verscheen het nieuwe boek van dr. Jaap
van Slageren, theoloog en emeritus-predikant, getiteld Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land. Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Over hun geschiedenis, liturgie
en geboorteverhalen van Christus. Mede naar aanleiding
hiervan organiseren SKIN en de Raad van Kerken op 22
oktober 2016 een symposium in Utrecht over en met de
Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland.
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L E Z ERSA A NBIEDING

Kortingsactie:

‘Aan de grenzen van het leven’!
Evert van der Veen heeft een bijzonder project opgezet. Hij schreef Aan de
grenzen van het leven, een boek over omgaan met verlies. Het boek verschijnt
met bijbehorende cd en na de verschijning volgt een reeks concerten. Als lezer van Woord & Dienst kunt u het boek + cd met korting kopen én met korting een concert bijwonen.
Met de verschijning van het boek en de cd gaat een lang gekoesterde wens van Evert van der Veen in vervulling om mensen die met
de grenzen van het leven in aanraking zijn gekomen, nabij te zijn.
Het boek is vanuit eigen levenservaring tot stand gekomen, de foto’s zijn door Evert zelf gemaakt en hij heeft ze met zorg bij de teksten uitgekozen.

Kwetsbaar
Van der Veen stelt zich kwetsbaar op door ook over zijn eigen ervaringen te schrijven: “Mijn vader was slechts 42 jaar toen hij na
een ernstige ziekte overleed en deze ingrijpende gebeurtenis trekt
sindsdien levenslang als een stille schaduw met mij mee. Regelmatig en steeds dieper besef ik dat zijn heengaan mijn meest persoonlijke voedingsbodem voor dit boek is geworden, als zaad dat eerst pijnlijk ondergaat in de aarde en later zijn onvermoede vruchten geeft.” (hoofdstuk 1).
Elk hoofdstuk bestaat uit een mengeling van overdenking, poëzie en foto’s en heeft
een link met een stuk van de cd. De overwegingen zijn pastoraal van toon. Hij verweeft ze met bijbelteksten en verzen van dichters, kerkvaders en artiesten.

Concerten
Bijzonder is, dat rond de lancering van het boek een aantal concerten worden georganiseerd, te beginnen met een presentatieconcert in Gouda. Dat vindt plaats op 1 november vanaf 20.00 uur in de St. Janskerk in Gouda. Manu Keirse, Belgisch hoogleraar verlieskunde, neemt het eerste exemplaar van boek + cd in ontvangst.
De overige data zijn:
●	19 november: Michaëlskerk Zwolle
●	25 november: Grote kerk Ede
●	26 november: Der AA-kerk Groningen
●	20 januari 2017: St. Joriskerk Amersfoort
●	21 januari 2017: Jacobijnerkerk Leeuwarden
●	27 januari 2017: Waalse kerk Amsterdam
●	28 januari 2017: Zeeuwse concertzaal Middelburg

Het aanbod
Als lezer van Woord & Dienst kunt u het boek + cd met
korting aanschaffen, zowel in de winkel als bij een van
de concerten. Let op: alleen op vertoon van de coupon
op deze pagina kunt u de korting ‘verzilveren’.
Ook kunt u met korting een van de concerten bijwonen. De korting kan verzilverd worden door de code van
de bon te gebruiken op www.stichtingarsmusica.nl. Lezers betalen met deze code € 15,- i.p.v. de normale toegangsprijs van € 20,- per kaartje.

OKTOBER 2016
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WOORD EN BEEL D

Walviskansel

Voordat de voorganger op de plek
staat waar hij kan spreken, moet
hij door het binnenste van de walvis heen. Wat een diepe symbo liek! Het geheim van dood en op standing wordt krachtig verbeeld.
De predikant moet door de buik van
het monster heen, en vanuit de muil
brengt hij de boodschap van wedergeboorte en nieuw leven. De kansel verbeeldt Pasen en dus ook de
doop. Vanuit een gered zijn door de
diepte heen spreekt de prediker.
Maar voor welke voorganger zou dit
ten volle opgaan? Gelukkig hangt
niet alles van het geloof van de
voorganger af. Kijk naar Jona, kijk
naar Ninevé!
Jan van der Wolf

FOTO: WIKIME DIA / KRZ YSZTOF BARTOSIK

In een kerk in Silezië, in het zuidwesten van Polen, staat deze bijzondere kansel. De preekstoel heeft de
vorm van een walvis. De voorganger spreekt vanuit de opengesperde bek. Het is duidelijk geënt op het
verhaal van Jona. Drie dagen en drie
nachten zat Jona in de buik van een
grote vis. Nadat Jona door de vis
is uitgespuugd op het droge, gaat
hij toch naar Ninevé om daar het
woord van God te brengen. Het verhaal laat het open of de redding van
Jona doorklinkt in zijn onheilspre diking: “Nog veertig dagen en Nine vé zal worden omgekeerd”. In ieder
geval bekeert Ninevé zich massaal
en wordt gered. God ziet af van zijn
plan om deze stad te vernietigen.
“En Hij deed het niet”.

REF ORM AT IE

De scheuring
van het westerse
christendom
Martin Luther was niet de eerste die zich druk maakte
over ‘misstanden’ in de oude middeleeuwse kerk. Maar
zijn kritiek had ongekende gevolgen.
Mirjam van Veen

I

n de loop van eeuwen was de kleine beweging rondom Jezus geworden tot een machtsinstituut dat op alle
mogelijke gebieden zijn invloed deed gelden. Keer op
keer hadden gelovigen gewaarschuwd dat de kerk zich
dreigde te vervreemden van haar oorspronkelijke idealen en vele malen hadden mensen gewaarschuwd tegen
de wildgroei aan kerkelijk ritueel. Zogenaamde ‘armoedepredikers’ hadden gewaarschuwd tegen de overmaat
aan kerkelijk bezit en daar het apostolische ideaal van armoede en eenvoud tegenover gezet; mystici hadden tegen het overdadig ritueel verinnerlijking gepredikt en de
moderne devotie had opnieuw aandacht gevraagd voor
de Bijbel. Steeds was de middeleeuwse kerk erin geslaagd
de kritiek van gelovigen vruchtbaar te maken en te incorporeren in het eigen beleid. In 1517 lukte dat niet
meer. Luthers protest tegen de aflaat kreeg zijn eigen dynamiek en resulteerde uiteindelijk in een scheuring binnen het westerse christendom.

de angst en onzekerheid van oneindig veel tijdgenoten.
Hoe kon een mens zeker zijn van zijn heil? Het kerkelijk
antwoord op die vraag voldeed niet langer. Aflaten,
biechtsessies, het kerkelijk ritueel: ze bevrijdden Luther
en zijn tijdgenoten niet van hun angst. Wanneer was berouw diep genoeg? Wanneer had een mens vaak genoeg
gebiecht? Wanneer had een gelovige genoeg gedaan om
zonden uit te boeten? De middeleeuwse kerk had een
fijnmazig systeem ontwikkeld om te definiëren wanneer
berouw oprecht was, maar Luther verdwaalde in de middeleeuwse theologische scherpslijperij. Hoe kon een onvolmaakt mens ooit voldoen aan Gods gerechtigheid?

Luthers nieuwe kerkbegrip was
niet te verenigen met de oude
middeleeuwse kerk

Angst en onzekerheid
Waar was het Luther om te doen? Luthers wereld is de
onze niet meer en is ons vreemd geworden. De wereld
van Luther was een wereld van duivels en demonen, van
lijfeigenen en horigen, een wereld van ridders en adelijken, een wereld waarin een mens zo maar kon worden
overvallen door ziekte, of waarin hele bevolkingsgroepen
konden worden getroffen door de pest. In die wereld was
de vraag wat er na de dood met een mens gebeurde acuut:
de dood loerde altijd om de hoek. De groteske schilderijen van Hiëronymus Bosch verbeelden de panische
angst van middeleeuwers voor wat er na dit leven stond
te gebeuren. Luthers zielenstrijd was enerzijds de strijd
van een gelovig individu; anderzijds stond hij model voor
18

Luther dwaalde rond in de krochten van zijn eigen ziel
en radicaliseerde op ongeëvenaarde wijze het begrip ‘zondaar’ en het begrip ‘gerechtigheid’. Met nietsontziende
eerlijkheid leerde Luther zichzelf kennen als ‘zondaar’.
De middeleeuwse mystiek onderwees hem dat een mens
de eigen wil moet vernietigen, zichzelf radicaal moet verloochenen. Maar Luther zag onder ogen dat een sterfelijk mens nooit volmaakt kon worden. Luther ontleedde
zijn eigen ik en concludeerde dat hoe goed zijn streven
ook was, hij nooit rechtvaardig zou worden. De bijbel
leerde Luther in nieuwe termen over Gods gerechtigheid na te denken. Hij hield op Gods gerechtigheid als
een veroordelende instantie te bezien. Gods gerechtigOKTOBER 2016

heid ging hij zien als een geschenk waardoor de mens
wordt gered.

Wederzijdse veroordeling
Luthers zelfonderzoek en zijn zoektocht naar Gods gerechtigheid had enorme maatschappelijke gevolgen. De
kerkelijke heilseconomie met zijn gesjacher en zijn handel in zielenheil stond lijnrecht tegenover Luthers nieuwe begrip van zonde en gerechtigheid. Gerechtigheid
was niet te koop en was alleen dankzij Gods genade verkrijgbaar. Een priester had daar niets over te zeggen. Voor
Luther was het nieuwe begrip van Gods gerechtigheid
de maatstaf waarlangs een nieuwe kerkelijke orde moest
worden afgemeten. Dat nieuwe kerkbegrip was niet te
verenigen met de oude middeleeuwse kerk. Voor Luther
was het gecorrumpeerde kerkelijke instituut met zijn handel in zielenheil aan Babel gelijk; voor Rome waren Luther en de zijnen oproerige ketters die met wortel en tak
moesten worden uitgeroeid. Rome ontzegde de jonge
protestantse beweging dan ook het predicaat kerk: een
veroordeling van het streven van de reformatie die Rome
de eeuwen door zou volhouden.

ter zijn waarde. Volgens Johannes a Lasco bijvoorbeeld
was Christus bij het avondmaal op geestelijke wijze present. Door het delen van brood en wijn werden gelovigen tot leden van Christus, zodat zij samen het lichaam
van Christus vormden.
Met de dopers verschilde Luther van mening over de
doop. De wil om gelovig en kerkelijk leven te enten op
de Bijbel, bracht hen ertoe de kinderdoop van de hand
te wijzen en de doop op belijdenis te propageren. Deze
doopopvatting leidde automatisch tot een ‘keuzekerk’:
anders dan bij de traditionele volkskerken werden mensen door hun eigen bewuste keuze lid. De nieuwe doperse kerkopvatting bracht haast automatisch een verschuiving in de verhouding tussen kerk en staat te weeg. Wie
een keuzekerk propageert, laat al gauw de middeleeuwse symbiose tussen kerk en staat los. Immers: als slechts
een gedeelte van de samenleving voor een kerk kiest, is
het niet logisch dat de overheid zich met een bepaalde
kerk vereenzelvigt. Zowel over de dopers als over de
Zwitserse gereformeerden dacht Luther uitgesproken
negatief: het waren ‘Schwärmer’ die gedreven door een
duivelse geest de reformatie ondermijnden.

Calvinistisch Nederland
In de Lage Landen kreeg de lutherse reformatie nauwelijks voet aan de grond. Tegenover de vastbesloten repressie van de katholieke overheid stond de immer voorzichtige en op samenwerking met de overheid
aangelegde lutherse reformatie machteloos. In de Lage
Landen kregen de Zwitserse gereformeerden de overhand: zij waren beter dan de lutheranen bij machte zich
onafhankelijk van de overheid te organiseren. Daarnaast
bestond er een sterke doperse stroming die ook hier een
keuzekerk propageerde. Toch was daarmee in de Lage

In de Lage Landen kreeg de
lutherse reformatie nauwelijks voet
aan de grond

Hervormers in de clinch
Hoewel Luther over zonde en rechtvaardiging zeldzaam
radicaal en consequent dacht, was hij bij zijn concrete
kerkhervorming een voorzichtig mens. Oude structuren
liet hij bij voorkeur in stand en steeds was hij geneigd
oude tradities te ontzien. Duidelijk kwam dat naar voren
bij zijn opvattingen over het avondmaal. Het offerkarakter van de mis wees hij resoluut van de hand, maar over
de wijze waarop Christus present was dacht hij redelijk
‘katholiek’. Met name Zwitserse protestanten namen op
dat vlak radicaler afstand van de oude kerk. Zij zouden
bekend worden onder de scheldnaam “calvinisten”. Voor
hen had het avondmaal juist door zijn symbolisch karakOKTOBER 2016

Landen het lutherse verhaal niet uit. Duitse kooplieden
brachten in de volgende decennia het lutheranisme terug naar de Lage Landen. En hoewel Luther van de gereformeerden weinig moest weten, koesterden de gereformeerden voor Luther grote bewondering. Ook voor
hen was hij degene die na eeuwen van paapse duisternis
het licht weer op de kandelaar had gezet. Reden genoeg
dus om ook in een calvinistisch Nederland Luthers reformatie te herdenken.
prof. dr. M.G.K. van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan
de VU te Amsterdam
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Eenheid en verscheidenheid:
4 reformatoren geportretteerd
Martin Luther en Huldrych Zwingli waren de reformatoren van het eerste
uur, Johannes Calvijn en Menno Simons werden later actief, in een tijd
waarin de breuk met Rome niet meer te herstellen leek. Een impressie
van deze vier reformatoren.
De eersten: Luther en Zwingli
De 95 stellingen van Luther, op 31 oktober 1517 in het
Oost-Duitse Wittenberg gepubliceerd, worden meestal
gezien als startpunt van de reformatie, al
had Luther nog geen idee dat zijn daad
daartoe zou leiden. Hij was Augustijner
monnik en ontdekte hoe de kerkvader Augustinus ruim 1.000 jaar eerder in de vraagstukken over zonde en genade positie koos
tegen Pelagius.
Zwingli zette op 1 januari 1519 in Zürich
de eerste stappen naar reformatie door in de kerkdiensten voortaan de methode van de Lectio continua toe te
passen, d.w.z. de doorlopende lezing
en behandeling van een Bijbelboek.
In 1523 gaf hij een reeks van 67 stellingen in discussie. Het reformatorisch optreden van deze Zwitserse
priester kwam voort uit een mix van
Erasmiaans denken en een nieuwe
oriëntatie op de Schrift.
De onderlinge tegenstellingen tussen Luther en Zwingli
werden niet opgelost, al werd er hard aan gewerkt op het
grote protestantse godsdienstgesprek in Marburg 1529.
In de leer van de Heilige Geest en die van het Avondmaal kwam men niet tot elkaar..

De tweede generatie
Toen zich dit in Marburg voordeed, was Calvijn nog een
jonge rechtenstudent die zich graag ophield in de kringen van Franse christenhumanisten. Hij verliet in 1534/35 de
Rooms-Katholieke Kerk. Zijn theologie,
verwoord in de Institutie, trok de aandacht
en leidde ertoe dat Calvijn predikant van
Genève werd. Daar trachtte hij kerk en stad
tot volledige reformatie te brengen, wat
echter op veel verzet stuitte. Pas na 1541 werden de perspectieven daarvoor groter.
Menno Simons stond als Friese pastoor eerst onder invloed van Luther en Zwingli, maar koos omstreeks 1530
20

voor de doperse variant van de kerkvernieuwing. Zijn
theologische richting was die van de vredelievende, nietrevolutionaire dopers, te midden van een breed spectrum
aan andere ‘radicaal-reformatorische’ bewegingen.
Met alleen al deze vier hoofdpersonen is
het beeld van de Reformatie geschetst: als
hoofdprincipe geldt de hoge waarheid van de
Heilige Schrift – Sola Scriptura, maar men
ziet ook een grote verscheidenheid in de uitwerking van dat principe.

Disputen voor eenheid
Nu is het een groot misverstand te denken dat ieder van
de hier genoemde hervormers los van de anderen zijn
weg ging. Zowel in de beginfase van de Lutherse en de
Zwingliaanse Reformatie, als in de jaren rond 1540, werden er op hoog niveau disputen georganiseerd om helder
te krijgen wat de kerkleiders ten diepste bewoog in geloofsthema’s als de rechtvaardiging door het geloof alleen, de
doop, het avondmaal. Daarin werd zo helder mogelijk onder woorden gebracht wat men geloofde. Hoewel de toenadering soms bijna bereikt leek, ook met Rome, werd
de eenheid in de christenheid niet hersteld (als die er al
ooit was). Ook niet tussen gereformeerden en dopers:
ook zij hielden een reeks van disputen, maar nimmer ontstond er toenadering.
Ook wij, protestanten van de 21ste eeuw, zullen het ‘gesprek’ niet uit de weg moeten gaan, maar tegelijk nuchter de principiële verschillen erkennen en het streven
naar kerkelijke eenheid te laten domineren door modieuze formuleringen.
Dr. Harm Veldman is kerkhistoricus; hij is actief binnen Refo500.
Dit artikel geeft een beknopte indruk van slechts vier reformatoren. Binnenkort verschijnt bij Uitgeverij Brevier (Kampen)
een boek van dr. Veldman met 60 biografische schetsen over
de mannen van de Reformatie en 20 over vrouwen naast de
reformatoren.
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REF ORM AT IE

Op de wijze van
‘De jonge meisjes’

D

e melodie waaronder het lied sinds 1973 in het
Liedboek staat, wordt door kerkmensen vaak moeilijk gevonden en is niet geliefd. En toch is juist die
door Luther zelf geschreven melodie de sleutel tot het
lied. Ad den Besten beschrijft in het Compendium bij de
Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken over zijn aanvankelijke afkeer van dit lied. Hij had het in de oorlog in
Duitsland horen zingen als een soort “kerkelijk ‘Horst
Wessel-lied’”. Zo massief en oorlogszuchtig! Als hem
wordt gevraagd het lied te vertalen voor het Liedboek,
heeft hij daar aanvankelijk helemaal geen zin in. Maar
ook hij ontdekt dat Luther het zo niet kan hebben bedoeld en vindt daarin de ruimte om de aan hem gestelde
vraag uit te voeren.

Ontwapenend
Het lied is een bewerking van Psalm 46 en die psalm begint met een curieuze liturgische aanwijzing: ‘Op de wijze van De jonge meisjes’. Zo’n frase boven een psalm slaat
de exegeet meestal maar als vrij nietszeggend over. Luther kennelijk niet. De musicus Luther heeft hier de exegeet Luther een belangrijk inzicht verschaft. Hij moet
hebben gedacht dat een lied dat door de psalmdichter is
gedicht op de melodie van een bestaand lied dat ‘De jonge meisjes’ heette, wel frivool en dansant moet zijn geweest. En als je de psalm goed leest, heeft die ook weinig
oorlogszuchtigs. Het is een letterlijk en figuurlijk ontwapenende psalm. In vers 10 staat: “wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens
verbrandt hij in het vuur.”
Precies dat laat Luther in de melodie prachtig uitkomen.
In de regels waarin over God wordt gezongen, is de muziek dansant: ‘Een vaste burcht is onze God, / een wal die
‘t kwaad zal keren; / zijn sterke arm houdt buiten schot
OKTOBER 2016
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Als jonge dominee zit ik tijdens een
van de nascholingsweken in de kapel
van Hydepark. Kees Waardenburg
opent die week met een meditatie
die mij mijn leven lang zal bijblijven.
Hij heeft het over het Lutherlied bij
uitstek, ‘Een vaste burcht’, en vertelt
ons over een ontdekking die hij deed.

Slotkerk Wittenberg
/ wie zich niet kan verweren.’ Zodra het over de duivel
gaat, horen we in de steeds even lange, halve noten het
eentonige gedreun van soldatenlaarzen: ‘De aartsvijand
staat/ geharnast in ‘t veld.’
God werkt dus ‘op de wijze van de jonge meisjes’ en probeert de geharnaste vijand al dansend te ontregelen. De
kolkende watervloeden die in vers 4 van de psalm over
ons heen slaan, worden door God beantwoord door de
lieflijke, leven gevende tempelbeek in vers 5.

Burcht Europa
Ik bel Kees Waardenburg met de vraag of hij zijn overweging van meer dan twintig jaar geleden op papier wil
zetten voor Woord & Dienst. Hij antwoordt dat hij het wel
mooi zou vinden als ik het wil opschrijven zoals ik het
heb onthouden. Hij is zelf nu meer met andere dingen
bezig, met vluchtelingenwerk bijvoorbeeld – mensen die
proberen te schuilen in de burcht die Europa heet. Deze
psalm is voor hem nog altijd een inspiratiebron in een
wereld waarin de golven soms torenhoog over mensen
heen slaan.
Aarnoud van der Deijl
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Reformatie vandaag
De reformatie, dat was ooit… Of toch niet? Wat heeft er, op
het gebied van kerk en geloof, vandaag de dag hervorming
nodig? Vijf reacties.

Antwoord op verscheidenheid
Ondanks haar motto ‘terug naar de Schrift’ was de
Reformatie in een aantal opzichten haar tijd ver vooruit. Emancipatie, democratie, vrijheid van meningsuiting: de kiemen daarvan zijn al in de Reformatie te bespeuren met haar nadruk op de eigen relatie met God,
zonder tussenkomst van paus, dominee of kerk. Maar
daarmee werd ook de kiem voor het huidige individualisme gelegd: laat ieder geloven en denken wat hij wil.
Maar hoe vinden we elkaar, met al die botsende meningen? Anders gezegd: als het over geloven gaat, zijn
er heel veel stemmen, maar het is geen koor. En sommigen zingen zo hard, dat anderen niet gehoord worden.
In sommige opzichten is de Reformatie nog niet af:
sommige stemmen worden ook in de kerk niet gehoord. In andere opzichten ontbreekt er iets aan de
Reformatie: een antwoord op de vraag hoe we met verschillende meningen, met pluraliteit omgaan. Hoe vaak
er ook gezegd wordt dat we ‘veelkleurig’ willen zijn, te
vaak nog blijven we in grijsheid steken, of in kleuren
naast elkaar, zonder dat het een regenboog wil worden.
Wil de Reformatie verder komen, dan zal deze vraag
beantwoord moeten worden: hoe maken we ruimte
voor verschillen en hoe gaan we daarmee om?

Gemeenschap - (vernieuwde) Innigheid Vorming
Deze drie kernwoorden springen naar voren wanneer we
de Moderne Devotie als beweging zien die de reformatie heeft voorbereid. Deze kernwoorden van Geert Grote, grondlegger van de Moderne Devotie, zijn nodig in
de reformatie van de kerk vandaag.
Gemeenschap is een belangrijke sterke kracht van de
plaatselijke gemeenten. Vanuit deze gemeenschap is
aandacht voor zwakken en mensen die buiten de boot
vallen.
Innigheid: een innerlijke verdieping van eigen geloof.
Het geloof gaat niet via rituelen, niet middels een priester of dominee maar met eigen betrokkenheid op de
Eeuwige. Een van de Pijlers die ook Geert Grote en Luther heel belangrijk vonden.
Vorming: Kennis over de Bijbel, leren omgaan met kenmerken van samenleven vanuit inspiratie is nodig.
Geert Grote vond niet voor niets dat iedereen moest
kunnen lezen en schrijven om zo zelf de bijbel te lezen
en geïnspireerde teksten voor zichzelf te verzamelen.
Deze drie pijlers van de Moderne Devotie zijn nu nodig
voor de Reformatie van kerk en geloof vandaag.
Nelleke Boonstra, predikant, theologe, woonachtig te Deventer

René van der Rijst, voorzitter Op Goed Gerucht

Terug naar de basis
Welke reformatie is vandaag nodig? Wie goed kijkt ziet dat deze reformatie al aan de gang is. Binnen de Protestantse Kerk
zien we het rapport ‘Back to the basics’ en dat ademt gelukkig
meer dan alleen revitalisering die louter organisatorisch is.
Maar pas op, we lopen snel in de valkuil van maakbaarheid.
Dus terug naar de basis is in de kern: Jezus Christus in het
middelpunt en ruim baan voor de Heilige Geest.
Hij is te lang de onbekende God geweest in het protestantisme. Laten we ook niet teveel praten en vergaderen maar leren
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door te doen. Oefenen in discipelschap is trouwens praktisch
en spannend: doe iets in je buurt, ga met anderen bidden op
je werk en laten we vooral de richting gaan die de Geest ons
wijst. Om dat te ontdekken is veel gebed nodig en dat mag
hoog op de prioriteitenagenda. Vervolgens zou het prachtig zijn
als de samenkomsten inspireren en raken. Daar zijn meer bedieningen voor nodig dan die van herder en leraar. Maar nogmaals; de reformatie komt er gewoon aan!
Hans Maat, directeur Evangelisch Werkverband PKN
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Prediking die ergens over gaat

Van angst naar vreugde

De kerk herleeft waar haar verkondiging herleeft.
Dat lijkt me een bijbels, maar ook historisch gegeven. Een besliste, liefdevolle en vooral trinitarische prediking geeft richting en impuls aan nieuwe, bijbelse spiritualiteit in de 21e eeuw. Gods
werk voltrekt zich in de verkondiging van de verkiezende liefde van de Vader, van de verlossende
liefde van de Zoon, en van de vernieuwende liefde van de Heilige Geest. Er is in de kerk teveel
sprakeloosheid gekomen. Het enige dat we soms
nog van God lijken te weten, is dat Hij niet ‘bestaat’. Als ik me niet vergis, is er onder kerkgangers echter een diep en breed verlangen dat het
in de prediking weer ergens over gaat, iets dat
ons leven raakt en schuurt; dat weer duidelijk
wordt hoe God genadig de hand heeft en de leiding neemt in ons leven, voor tijd en eeuwigheid.
Ik verwacht er Zijn zegen op!

Welke reformatie is nu nodig? Ik denk een vergelijkbare als die van de 16e eeuw. Toen ging het om
een wending van angst voor duivels en hel naar
het evangelie van Gods genade.
Nu 500 jaar later is de angst weer volop terug.
Nu niet voor ongrijpbare duivels maar voor terreur, voor de vele vreemdelingen, voor ‘waar het
met de wereld naar toe gaat’.
Net als toen reële angst. Luther redeneerde de
angst niet weg, maar vertolkte in de context
van toen de vrijheid en vreugde waarin God een
mens stelt. Ook nu gaat het niet om het wegredeneren van de angst. Maar om verkondiging in
deze context van Gods liefde: dat die ander en
jij er in Gods oog toedoen. Dat jij, hij en zij er
mogen zijn als zijn kind. Niet vanwege onze goede papieren, maar om Christus’ wil. Dit evangelie reformeert angst in vreugde.

ds. Arjen Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond

René de Reuver, scriba PKN

advertentie

Woord & Dienst in braille, grootletter, digitale
en gesproken vorm!
Schrijf u nu in als lezer van de CBB, Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden, en ontdek welke kranten en tijdschriften er
nog meer beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld Open Deur.
Vraag vandaag nog de gratis catalogus aan!
Deze passende leesvormen zijn mogelijk gemaakt door giften. Steun
met uw gift o.v.v. ‘Woord & Dienst’ het werk van de CBB voor mensen
met een leesbeperking.
Rekeningnummer: NL17INGB0000503241
CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Postbus 131 • 3850 AC Ermelo • Tel. 0341-56 54 99 • www.cbb.nl • info@cbb.nl
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Mijn kijk op de reformatie
– door bisschop Gerard de Korte

Het jaar des Heren 2017 nadert met rasse schreden. Het is het jaar
waarin zowel protestanten als rooms-katholieken uitgebreid stil zullen
staan bij 500 jaar Reformatie. Dat geldt ook voor mij persoonlijk, als
bisschop met een sterke oecumenische betrokkenheid.
Gerard de Kor te

A

l sinds mijn studententijd heeft de wereld van de
Reformatie mij geboeid. En als bisschop probeer ik
al jaren de banden met mijn protestantse broeders
en zusters te versterken. Ik zie dat ook als vrucht van de
oecumenische beweging. Vroeger begonnen wij allereerst
met de verschillen tussen de verschillende christelijke tradities; vandaag de dag starten wij allereerst bij datgene
wat ons verbindt. En dat is niet gering. Ik noem graag
het geloof in de God van Israël; het geloof dat God zich
op het hoogtepunt van de tijd in Christus onovertrefbaar

aan ons heeft geopenbaard; de verzoening door de kruisdood van Christus en de belijdenis van God als Vader,
Zoon en Geest.

Breuk en keer ten goede
500 jaar geleden was de huidige vredelievende houding
niet aanwezig. Na de breuk van 1054 tussen de kerk van
het westen en het oosten veroorzaakte het optreden van
Luther onbedoeld een breuk binnen het westerse christendom. Huidige historici zoeken niet primair meer naar

Dagelijks mag ik
Christus ontmoeten in
Woord en Sacrament
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de schuldvraag. Bij een conflict is er altijd sprake van actie en reactie; een mengsel van communicatiestoringen,
zonde en tragiek. Na de breuk in de zestiende eeuw brak
er een periode aan van snoeiharde disputen en scheldpartijen, maar ook: het geweld en godsdienstoorlogen.
Met schaamte moeten wij bekennen dat christenen andere christenen hebben vervolgd en gedood. Wat hebben wij door dat optreden het gelaat van Christus verduisterd! Gelukkig is veel ten goede gekeerd en zijn de
scherpe randen weggesleten. Steeds meer worden wederzijdse karikaturen bij het grof vuil gezet. Wij hebben gelukkig het conflict achter ons gelaten en gaan de weg van
ontmoeting en dialoog.

Liefde voor de Schrift en liedcultuur
Wat ik in de Reformatie zeer waardeer is de grote liefde
voor de Heilige Schrift en dan de gehele Schrift, dus ook
de boeken van het Oude Testament. Natuurlijk is de tuin
van de buurman altijd groener, maar toch zou ik menig
rooms-katholiek iets van die liefde gunnen. Want alleen
door het lezen van de heilige Schrift komen wij de God

4 tot 10 keer Avondmaal
per jaar… daarmee doen
protestanten zich tekort
van Israël op het spoor. En hoe zouden wij Christus kunnen liefhebben als wij de Schrift niet kennen? In de afgelopen 500 jaar hebben protestantse christenen, gevoed
door hun stevige kennis van de Schrift, ook een rijke liedcultuur ontwikkeld. Ik denk in het huidige Nederland
aan het monumentale Liedboek voor de Kerken. Gelukkig is ook in rooms-katholieke liedbundels een aantal liederen uit dit liedboek opgenomen.

Fundamentele vragen
Natuurlijk zijn er aan de protestantse traditie ook fundamentele vragen te stellen. Ik noem allereerst de vele splitsingen binnen de protestantse wereld. Het zoeken van de
waarheid is veelal liefdeloos verlopen. Voor een buitenstaander is het onbegrijpelijk dat er in ons land meer dan
tien kerken zijn die zich allemaal gereformeerd noemen.
Voor een rooms-katholiek is die repeterende breuk verwonderlijk en vanuit de visie op de Kerk hoogst ernstig
en ongelukkig. Het lichaam van Christus behoort immers één te zijn.
Als rooms-katholiek heb ik ook moeite met de beperkte
sacramentele beleving van veel protestantse gelovigen.
De grote waardering voor het Woord gaat bijna altijd gepaard met een onderwaardering van het sacrament, met
name het sacrament van het Heilig Avondmaal. Ik ben
als priester gewend om dagelijks Eucharistie te vieren.
Zo mag ik dagelijks Christus ontmoeten in Woord en Sacrament. Nu is dagelijks misschien wat veel gevraagd,
maar mij lijkt het heel bijbels om in ieder geval iedere
zondag de Eucharistie/het Heilig Avondmaal te vieren.
De staande praktijk in de meeste protestantse gemeenOKTOBER 2016

ten is tussen de vier en tien keer per jaar. Mij komt dat
armetierig over en volgens mij doen protestanten zich
daarmee tekort.

Toekomstige dialoog
Het voorgaande is wat mij betreft richtinggevend voor
de theologische dialoog van de nabije toekomst. Naar
mijn inzicht zal het onderling gesprek vooral moeten
gaan over het thema sacramentaliteit. Allerlei vragen rond
Kerk, ambt en sacramenten, ook het sacrament van Eucharistie en Heilig Avondmaal, hangen daar immers mee
samen. De Kerk is geen gezelschap van losse individuen,
maar een geordende geloofsgemeenschap met een eeuwenoude traditie. In dat kader functioneert naar katholiek inzicht ook het kerkelijk ambt, inclusief het leergezag van paus en bisschoppen. Zonder aan de geloofszin
van iedere gedoopte iets af te doen, heeft het leergezag
een eigen plaats om de eenheid van de Kerk te behouden en de gelovigen bij de waarheid te houden. In het
gesprek tussen Rome en de Reformatie wordt het belangrijk elkaar ook rond deze thema’s beter te leren kennen
en mogelijk stappen naar meer eenheid te zetten.

Dankbaar en eerlijk
Wij mogen intens dankbaar zijn dat protestanten en katholieken elkaar niet meer aanspreken als papen en ketters. De oecumenische beweging heeft ons doen inzien
dat wij principieel broeders en zusters in Christus zijn. Ik
zie dat als een geweldig geschenk van Godswege dat stemt
tot grote dankbaarheid. Het gegroeide onderlinge vertrouwen geeft ook de ruimte om gebleven theologische
en spirituele verschillen eerlijk en in alle openheid met
elkaar te bespreken. Samen in liefde zoeken naar de waarheid en streven naar nog meer hartelijke samenwerking.

Het inzicht dat wij broeders
en zusters in Christus zijn,
is een geweldig geschenk
Het gedenken van 500 jaar Reformatie vindt in Nederland plaats binnen een seculiere meerderheidscultuur.
Het recente rapport God in Nederland spreekt in dat opzicht boekdelen. Velen hebben de band met de christelijke gemeenschap verloren. En de ontkerkelijking heeft
geleid tot een snelle ontkerstening. Juist nu zijn allen die
Christus als hun Heer en God belijden, geroepen om te
streven naar een geloofwaardig gemeenschappelijk getuigenis. Wij staan voor een uitermate grote missionaire
uitdaging. Het gaat erom nieuwe mensen voor Christus
te winnen. In daad en woord zijn christenen van verschillende tradities geroepen om Gods mensenliefde in Christus zó zichtbaar te maken dat anderen (weer) met ons
mee willen gaan doen. In de kracht van Gods Geest zijn
wij tot veel in staat.
Mgr. dr. Gerard De Korte is bisschop van ’s-Hertogenbosch.
25

REF ORM AT IE

Luther? Die antisemiet?
Het had bijna tot een verwijdering geleid tussen theatermaker Kees van der
Zwaard en zijn vormgever, toen Kees vertelde dat hij een stuk over Luther wilde
gaan maken. ‘Luther? Die antisemiet? Ik weet niet of ik dat wel wil doen’.
Het is goed gekomen, maar het sterkte Kees in zijn overtuiging dat je het niet
over Luther kunt hebben, zonder de scherpe en zwarte kanten van deze man
mee te nemen. Sinds 2013 toert hij met ‘Hier sta ik – dansen en vechten met
Maarten Luther’ door het land.
Aarnoud van der Deijl

H

et stuk werd geschreven naar aanleiding van een
opdracht van de Evangelisch Lutherse gemeente
te Utrecht, die vierhonderd jaar bestond. Men wilde graag een stuk waarin het Lutherse erfgoed zou worden doordacht op zijn actualiteit. En liever niet iets eenmaligs, maar iets waar anderen ook iets aan zouden
kunnen hebben. Dat blijkt gelukt te zijn, want Kees voerde het stuk in 2013-2014 al zo’n 30 keer op. In 2015 was
er een dipje, maar met het Lutherjaar in aankomst, zwelt
het aantal voorstellingen opnieuw aan.
Voor Kees hield de opdracht destijds in dat hij zich eerst
helemaal opnieuw ging verdiepen in de persoon van

Luther is geen theoloog
geworden van wie hij is
gaan houden
Maarten Luther. Hij deed dat door teksten van Luther
zelf te lezen, biografieën te bestuderen, maar ook door
Lutheranen te interviewen, zowel predikanten als gemeenteleden. ‘Wat betekent het om Lutheraan te zijn?’

Maarten en Olaf
Omdat het de opdracht was om in het stuk ook te reflecteren op de betekenis van Luther nu, koos Kees niet voor
historisch theater, maar voor een zogenaamde raamvertelling. Een hedendaagse Maarten krijgt een brief van
een oude vriend, Olaf. ‘Als je dit leest, ben ik er niet meer,’
zo begint de brief, waarin Olaf het verzoek aan Maarten
doet om tijdens zijn begrafenisplechtigheid te spreken.
‘Je zult wel verbaasd zijn dat ik je dit vraag, maar jij bent
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de enige die ik ken die iets met God heeft. Of hoor je niet
meer bij die club?’ Die vraag brengt Maarten in een gewetensconflict, want het contact is ooit, ergens in een ver
verleden, helemaal spaak gelopen. Er is een bal door een
kerkraam geschoten, er was schuld, er was verraad. Die
herinnering aan zijn verloren vriendschap met Olaf
brengt Maarten op het punt waar hij zich moet uitspreken: ‘Waar sta ik?’ Hoe verhoud ik mij tot die ander en
tot degene die ik toen was? Hoe ga ik om met schuld?
Het is niet moeilijk om in die vraag Luthers centrale
vraag te herkennen ‘hoe krijg ik een genadige God?’ En
zo zit het toneelstuk vol met ‘bruggen’ tussen het verleden van Maarten Luther en nu. Het museum dat de twee
vrienden vroeger beheerden, kan zomaar staan voor een
traditie die ooit afgesloten is geraakt en is gestokt. De
zware boeken op het schap voor alle kennis die een mens
vergaart en wat je daaraan wel of niet hebt. De muziek
van Bach voor muziek die net zo tijdloos is als de vragen
die erin worden gesteld: ‘Aus tiefer Not schrei Ich zu Dir.’

Moeilijke man
Op de vraag of Maarten Luther voor Kees zelf dichterbij is gekomen, antwoordt hij dat het geen theoloog is
geworden van wie hij is gaan houden. Daarvoor bleek
Luther toch een te hoekige en moeilijke man te zijn, voor
zichzelf en voor anderen. ‘Hij is een alles-of-niets-persoon. Eén vlek, één foutje in je leven en alles mislukt. Het
blijft bij Luther behoorlijk zwart-wit allemaal. Dat zal te
maken hebben gehad met zijn apocalyptische ideeën. Hij
was ervan overtuigd in de eindtijd te leven. Het kwam
erop aan de juiste keuze te maken. Veel relativering had
hij niet. Wie het niet met hem eens was, was van de duivel.’ In dat verband moet je volgens Kees ook zijn fulmiOKTOBER 2016
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neren zien tegen Joden, maar ook tegen de boeren in de
boerenopstanden. Het is een kant die Kees, zoals gezegd,
ook in zijn voorstelling een plek heeft gegeven.
Toen Kees een keer in Vlaardingen zou optreden, was er
een Joodse man die een actie begon tegen de voorstelling. Hij had de voorstelling niet gezien en daarom nodigde Kees hem uit om te komen kijken en bood aan na
afloop een nagesprek te houden. De man weigerde dat
aanbod. Hij vond de persoon Luther zo verkeerd, dat je
er volgens hem geen voorstelling over zou moeten maken. Het was een houding die Kees betreurde, maar uiteraard wel respecteerde.

Psalmen en mystiek
Ondanks het bovenstaande zijn er ook kanten van Luther
die Kees in positieve zin hebben getroffen. Bijvoorbeeld
dat Luther altijd bezig is gebleven met de Bijbel en het
vertalen ervan. Hij bleef schaven aan zijn Bijbelvertaling
en maakte daarbij ook dankbaar gebruik van de inzichten
die hij ontleende aan zijn contacten met rabbijnen. De
psalmen hadden daarbij een speciale plek in Luthers hart.
Telkens keerde hij terug naar die psalmen. Ook dat element heeft Kees verwerkt in zijn voorstelling. ‘En wat mij
het meeste heeft verrast, is dat Luther ook zo’n zachte,
mystieke kant had. Hij was een vat vol innerlijke tegenOKTOBER 2016

strijdigheden. Hij was erg weg van de mystiek van Johannes Tauler, een mystiek die draaide om het kerstmysterie.
Je ziet dat terug in zo’n lied als ‘Ik ben een engel van de
Heer’. Overigens is de thematiek van schuld en genade
ook in dat lied niet ver weg: “Er will eu’r Heiland selber
sein, von allen Sünden machen rein.”’ (Hij wil ook jullie
Heiland zijn en rein van alle zonden maken).

‘Hij was een vat vol innerlijke
tegenstrijdigheden’
Kees is nu bezig met een nieuw project ‘Beeldenstorm’.
Het is niet een vervolg op het Lutherstuk. Hij is ervoor
gevraagd door Muziektheater Hollands Diep. Men wilde een voorstelling bij de compositie van Peter-Jan Wagemans. Kees schreef dat stuk en mocht er vervolgens
ook in acteren. Het is in 2017 niet alleen Lutherjaar, maar
het is dit jaar ook 450 jaar geleden dat de beeldenstorm
woedde. En beelden zijn ook nu nog altijd iets waartegen mensen te hoop lopen en dan hoef je nog niet eens
aan de vernielingen van IS te denken.
Op de www.keesvanderzwaard.nl is te zien waar ‘Hier sta ik’ de
komende tijd te zien is.
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BOEK BE SPREK ING

Serie boeken
over werken in
de kerk

‘Bij de tijd. Nuchter en prettig
leesbaar.’

Nederlands Dagblad over
Handboek voor kerkelijke coaches

‘Prettig leesbaar, informatief en
uitnodigend.’

Gereformeerd Kerkblad
over Handboek voor kinderwerke
rs

Elke werker in
de kerk zijn
eigen handboek

Werken in de kerk. Dat klinkt als een
mooi containerbegrip; en dat is het
ook, getuige de serie boeken met
die naam die Uitgeverij Buijten en
Schipperheijn heeft uitgegeven.

Werken in de kerk is prachtig,
maar niet altijd
gemakkelijk. Of u nou jarenla
nge
ervaring hebt of net
Alber tina Hoogenboom
begonnen bent; de praktijk is
vaak weerbarstig en
vraagt veel van u. Hoe blijft u
geïnspireerd?
De vrolijk vormgegeven covers geven duidelijk aan voor wie
Gemotiv
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. Een prachtig geschenk!
Elk deel volgt ongeveer dezelfde opzet: hoofdstukken die beginnen met een citaat of beschrijving uit de praktijk. Daarna
Handboek voor catecheten
volgt de uitwerking. Met beschouwende
tekst, maar ook vra978-90-5881-692-4, 192 pag., €17,9
0
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978-90-5881-589-7, 184 pag., €16,9
verkrijgen in een cassette.
0
Handboek voor kerkelijke coaches
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.
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0
tienerbrein, Wat is hun leefwereld), daarna pas volgen prakti-

Handboek voor kringleiders

sche vragen als ‘Hoe bouw je 978een90-5
les881op?’.
571-2, 144 pag., €16,90
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iedereen die een functie vervult binnen de kerk!
Meer informatie is te vinden op www.werkenindekerk.nl, waar
Buijten & Schipperheijn Motief – Ams
terdam
ook enkele aanvullende artikelen
staan.

www.werkenindekerk.nl – in de boe
khandel
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DE PREEK

The Times They Are A-Changin’ – heeft

Binnenkort komen predikanten uit de orthodoxe hoek van de kerk bijeen rond
de vraag: wat is er eigenlijk veranderd in onze preken de laatste vijfentwintig
jaar? ‘The Times They Are A-Changin’: zijn we als gevolg daarvan anders gaan
preken? Een indruk van mijn eigen ervaring.
Andries Zoutendijk

H

oe zouden onze preken de laatste
vijfentwintig jaar veranderd zijn:
preken we meer narratief en contextueel? Is het wereldgebeuren misschien nadrukkelijker aanwezig in de verkondiging?
En natuurlijk: zijn we met zijn allen meer
missionair bewust geworden? Omgekeerd
kan dezelfde vraag gesteld worden: wat
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doen we nu minder en wat laten we weg,
de bekering misschien? Heeft de focus op
het leven als christen nu de eeuwigheid verdrongen, ontbreekt het besef dat we vreemdelingen zijn op aarde (prof. A. van de
Beek)? Gaat het nog over zonde en genade
of spreken we de gemeente aan als mensen
met zorgen en problemen en reiken we het

evangelie aan als een medicijn? Vragen genoeg.

Kring van de gemeente
In de profielschets die de gemeente van
Utrecht mij stuurde bij het beroep, zesentwintig jaar geleden, stond te lezen dat
het in de prediking vooral gaat om wat
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de tijd onze preken veranderd?
God doet en niet wat wij mensen allemaal moeten doen. Dat profiel ben ik ingestapt. Inmiddels heb ik honderden malen de kansel van de Jacobikerk beklommen. En daar zitten ze dan: de hoorders
die al dan niet met smartphone de

Jezus ‘hooghouden’,
dat kan mensen helpen
die hem kwijt zijn
Schriftlezing volgen en echt iets verwachten, want anders kom je anno 2016
toch niet naar de kerk? Wat verwachten
en verlangen zij en hoe sluiten mijn preken aan op hun levenservaringen?
Ik merk dat ik nu meer nadruk leg op de
heilsbetekenis van de gemeente als het
lichaam van Christus. Niet wie jij bent
als hoorder staat voorop, maar dat je jezelf terugvindt in de kring van de gemeente. Daar worden we op één hoop geveegd en samen gezegend en geroepen.
Dit geeft een bepaalde ontspanning die
wat mij betreft essentieel is: je bent meer
dan je eigen zelf en jouw identiteit en authenticiteit staan in het licht van die gemeenschap. Mijn ervaring is dat er dan
ook heel persoonlijk gesproken kan worden zonder dat de prediker voortdurend
vraagt: is dat bij jou ook zo? Ben jij ook al
zover? De uitnodiging is eerder: je zou
jezelf hier kunnen terugvinden, als deel
van het ene lichaam, stukje bij beetje en
gaandeweg.

De ernst van nu
Hoe ernstig preek ik tegenwoordig, heb
ik me ook afgevraagd. De ernst van dood
en oordeel zit in mijn ziel, maar ik maak
er meestal geen groot punt van in de verkondiging. Ik denk dat dat voor veel van
mijn orthodoxe collega’s ook geldt. De
ernst van nu is dat wij geloof en gebed
niet laten waaien. Dat is de zonde van de
vergetelheid. Preken is dus: memoriseren, te binnen brengen. Herinner je,
OKTOBER 2016

zegt Mozes, waaruit we bevrijd zijn. Bedenk dat je vroeger zonder God en zonder hoop was en dat je nu erfgenamen
bent, zegt de Efezebrief tegen jonge
christenen. We zitten allemaal in diezelfde geschiedenis van eens duisternis
en nu licht. Besef je dat weer, dan laat je
het wel uit je hoofd om God vaarwel te
zeggen. Maar ‘vroeger’ blijft trekken,
dus je moet het steeds weer horen. Een
prediking bij daglicht waarin het duister
geen plek heeft, doet tekort aan Gods
geschiedenis met ons – en dan lijdt de
ziel schade. We moeten ons vandaag als
predikers extra inspannen om de duisternis en de leegte tastbaar te maken, in
goede woorden. Het evangelie schijnt in
het donker.

Concrete aanwijzingen
Hoe concreet wil je zijn in vermaningen
en voorbeelden van goed of verkeerd gedrag? In dat opzicht is er meer vraag gekomen: wijs ons de weg. Wat kun je als
christen doen en wat kun je beter laten?
Het dagelijkse leven is belangrijk, hoe
breng je je christenzijn op maandag in
praktijk? Anderzijds is er minder behoefte aan duidelijkheid. Ieder wil het voor
zichzelf uitzoeken, het moet passen bij
jouw leven. Eigenlijk is er geen behoefte
aan een gezamenlijke gedragsregel; dat is
de paradox van het postmoderne levensgevoel, ook in de kerk.
Ik ben nogal terughoudend met concrete
aanwijzingen. Wat je anderen aanraadt,
moet er echt toe doen. Wat hebben de
hoorders aan allemaal verstandige maar
ook beperkte adviezen? Er is een hogere
kunst: dat je de beweging opspoort waarin God ons wil brengen. En daarnaast:
dat je de grenzen toont waarbinnen God
ons in vrijheid laat leven. Zo’n grens is
bijvoorbeeld dat je van ophouden moet
weten, het leven wordt onderbroken door
de rustdag. Dat geeft eeuwigheidsbesef in
een dynamisch bestaan (Heidelbergse
Catechismus).

Jezus hooghouden
De plek van Jezus Christus in de preek,
daarin zijn wel verschuivingen gaande.
Vroeger zei ik consequent: de Here Jezus,
nu spreek ik meer over Jezus. Hij die ons
leven deelt en aanvoelt, bij wie je terecht
kunt. Het risico is, dat je laat liggen dat
Jezus God is. Dat dogma (= lofprijzing)
probeer ik niet onder stoelen of banken
te steken. Als Jezus God is, dan deelt Hij
ook in de onbegrijpelijkheid en soevereiniteit van God. Liever geen voorspelbare
Jezus in de preek! Hij gaat verder dan wij
kunnen beseffen, in zijn lijden en in zijn
verhoging. Als Jezus ‘hooggehouden’
wordt in de preek, dan kan dat mensen
helpen die hem kwijt zijn, die lijden aan
zijn afwezigheid. Dat hoeft geen gebrek
aan geloof te zijn, het kan ook met Jezus
zelf te maken hebben. We zijn dienaren
die op hun Heer wachten, zolang Hij in
een ver land is.
The times they are a-changin’; Bob Dylan
brak door met het lied in de jaren zestig.
Het was à la Johannes de Doper: de tijden kantelen, de bijl ligt aan de wortel
van de bomen. Let maar op: de laatsten
worden de eersten. Het is een protestsong, er zit dreiging in maar ook optimisme. Hoe luister je naar zo’n lied?
Krijgen we apocalyptische tijden? Moeten
we de ondergang van het westerse christendom aankondigen? Iets in mij verzet
zich daartegen. Grijp toch de kansen! Iedere kerkdienst lopen mensen de kans op
de bekering. Die kans mag je hun als prediker bieden en dat is toch bijzonder.
Ds. A. Zoutendijk is predikant te Utrecht.

Areopagus (IZB) organiseert 28 oktober te
Amersfoort (Bergkerk) de studiedag ‘The
times they are a-changin’ – Preken in veranderende tijden’. M.m.v. Andries Zoutendijk, Wim Moehn, Willem Maarten Dekker,
Werner Pieterse, Theo Pleizier en Kees van
Ekris. Meer info: www.izb.nl.
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BOEK EN
Jakob 

Doopboek 

Het was mij niet opgevallen dat het boekje met
Bijbelstudies over Jakob in dezelfde serie uit
was gekomen als bijvoorbeeld het ook zo aardige Eten met Jezus van Stefan Paas e.a.; anders
had ik het vast eerder gelezen. Het oecumenische leesrooster, dat op dit moment de verhalen
rondom Jakob suggereert in de zondagse vieringen, vormde nu een goede aanleiding. Henk Mijnders, Christelijk Gereformeerd predikant in Zwolle,
schreef deze Bijbelstudies. Daarin zit een behoorlijke dosis structuralistische Bijbeluitleg á la Jan
Fokkelman (die ook wordt genoemd), tezamen met
af en toe mooie toepassingen die ongetwijfeld uit
gehouden preken komen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Zowel bij dienstvoorbereiding als bij gespreksgroepen kan dit boekje goede diensten verlenen. Aarnoud van der Deijl

Het idee en de lay-out van dit boekje krijgen
van mij vier sterren, maar de theologie erachter twee. In dit boekje heeft ‘Refomeisje’ Annemarie van Heijningen-Steenbergen
het concept van het babyboek gekopieerd:
voor de eerste twaalf jaar van een kind
biedt het boek materiaal om met foto’s,
gedichten en stukjes tekst de verjaardag
van de doop te vieren. Leuk idee! Maar
het zou goed zijn geweest om onder alle meelezers ook een theoloog te hebben
meegenomen. Het kind is zondig en dopen is afwassen van de zonde. Daarmee is volgens de schrijfster alles gezegd. Geen verwijzing naar
de waterverhalen uit het Oude
Testament, zelfs niet naar de opstanding van Christus. Een sacrament ‘een plaatje bij de preek’ te
noemen, is ook tamelijk gruwelijk.
En bij het gedichtje op de tweede
verjaardag van de doop haak ik helemaal af: ‘Een heilige high five. Zijn
doorboorde hand roert je kleine
babyknuistje.’ Aarnoud van der Deijl

Henk Mijnders en Rolf Robbe, Struikelen over God.
Bijbelstudies over Jakob. Uitgeverij Boekencentrum: Zoetermeer 2015, 100p. € 9,90

Zelfontplooiing onder de loep

Met ‘zelfontplooiing’ scoor je, van het damesblad tot in de kerk. Het is een dominante notie in onze cultuur. Dat intrigeerde een
stel (voornamelijk Groningse) theologen en
andere wetenschappers dermate dat zij, ieder vanuit hun eigen discipline, deze notie kritisch analyseerden en tegen het licht hielden.
Deze bijdragen zijn verzameld in deze boeiende bundel. Persoonlijk spraken mij de bijdragen van Christoph Jedan (over hoe de dood eigenlijk dat zelfontplooiingsideaal troosteloos
maakt en hoe men daar in oude troostliteratuur juist mee omging) en Edward van ’t Slot
(over de relatie en spanning tussen zelfontplooiing en zelfverloochening) zeer aan.
Voor iedere missionair en pastoraal bewogen theoloog en dito geïnteresseerd gemeentelid is hier genoeg te vinden dat kan helpen om onze cultuur hierin te peilen. Ook biedt het boeiende vertrekpunten
voor het gesprek over wat mensen vandaag de
dag helpt op de pool tussen het eigen zelf en de
ander. Kees van den Berg
Herman Paul en Wouter Slob (red.), Zelfontplooiing, een theologische peiling. Uitgeverij Boekencentrum: Zoetermeer 2015, 175p. € 15,90

Annemarie van Heijningen-Steenbergen, Gefeliciteerd, je bent gedoopt! Koesteren – vieren
– begrijpen. Uitgeverij Boekencentrum: Zoetermeer 2016, 133p. € 14,90

Aandachtig leven 
Een christelijke cursus ‘mindfulness’ zou
je dit boekje kunnen noemen. De schrijver heeft in zijn vorige en huidige gemeente deze cursus een paar keer uitgetest
en uit het enthousiasme van de deelnemers kwam het idee voort het materiaal voor een breder publiek beschikbaar te maken. Ik miste daarom nog
wel de praktische handleiding voor
zo’n cursus. Maar niettemin: een mooi,
ingetogen boekje van de predikant die
we verder juist kennen van popdiensten.
Af en toe juwelen van zinnen: ‘Poëzie
vraagt om vertraging […] Jezus jakkerde
niet door het heilige land, hij wandelde.
Hij was Gods gedicht.’ Aarnoud van der
Deijl
Piet van Die, Aandachtig leven. Uitgeverij
Narratio: Gorinchem 2016, 98p. € 12,50
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Z INSPEL ERS
Spiritualiteit in moderne muziek en (internet)filmpjes

Schoonheid uit ellende
Zanger Michael Kiwanuka had bijna zijn
spreekwoordelijke harp aan de wilgen
gehangen. Zijn debuutalbum Home Again
(2012) was zo goed ontvangen, dat de verwachtingen torenhoog waren voor het vervolg. Neem daarbij
zijn eigen perfectionisme en een writer’s block is geboren. Zo
fors dat hij wilde stoppen. Gelukkig deed hij dat niet, getuige
zijn recente album Love & Hate.
Dat is een fenomenale plaat geworden. Geen vrolijke plaat. De
cover is tekenend: tegen een inktzwarte achtergrond prijkt een
gebroken hart, dat aan de rechterzijde bijna in rafels uiteenvalt. De nummers gaan over gebroken relaties, verlies en eenzaamheid.
Het is een cliché: – maar clichés zijn waar – uit ellende kan
veel schoons voortkomen. Neem het openingsnummer Cold
Little Heart. Het grappige is dat dit nummer zelf allesbehalve
klein is: het duurt bijna tien minuten! Ook is het niet kil: warme
strijkers en pianoakkoorden zetten de toon. Na een lang sfeervol intro begint Kiwanuka te zingen. De soul druipt werkelijk
van zijn stembanden. Inhoudelijk is het een soort biecht waarin
hij spijt en gemis betuigt.
Het heerlijk swingende Black Man In A White World heeft alles
met zijn achtergrond en identiteit te maken. Kiwanuka kwam in
Londen ter wereld, als zoon van Oegandese vluchtelingen. Tegelijk hield hij meer van de Britse popmuziek en Amerikaanse
protestzangers dan van Afrikaanse muziek. Op meerdere manieren voelde hij zich dus een gespleten mens.

Falling is een soort moderne psalm over gebrokenheid en verlies. In het centrale nummer op de plaat, het titelnummer,
zingt Kiwanuka expliciet over zijn geloof en hoop: ‘You can’t
steal the things that God has given me/No more pain and no
more shame and misery’. De uitleidende scheurende gitaar
gaat door merg en been.
Muzikaal valt er ook zoveel te genieten op deze plaat. Je hoort
er grote delen van de klassieke gospel-, soul- en popmuziek
in terug, zonder dat het oubollig wordt. Daar is producer Danger Mouse debet aan, die er een soort losse sfeer aan geeft.
Kortom: één van de platen van het jaar. Het zou
zonde zijn als je die mist (sprak de dominee én
muziekfreak).
Kees van den Berg
http://tinyurl.com/hx27f4u

Verwondering

http://tinyurl.com/jc42pev

Tja, die Thaise reclames. Het is misschien
wat dik erbovenop. Toch moet het me van
het hart dat ze in één filmpje van drie minuten een hele mooie boodschap verspreiden. Ik laat dergelijke filmpjes (er zijn er meer
van) weleens zien op de plek van het Kyrie.
De boodschap komt toch anders binnen, dan
wanneer je met mooie woorden spreekt van
de droom van een betere wereld.
Noem het inspiratie, ontroering, ik vind het
mooi. Veel kijkplezier!
Rolinka Klein Kranenburg
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T OUCHÉ
Die ene tekst. Die raakt of ‘haakt’. Die met je meegaat. Sinds kort of al een half leven lang.

‘Ben jij een lichaam
Toen ik veertig werd, gaf ik toe aan een al langer en diep gevoeld
verlangen. Ik ging God een serieuze plek geven in mijn leven. Had
ik dat daarvoor dan niet gedaan? Als je kijkt naar mijn uiterlijke
leefomstandigheden: ja, zeker wel.
Marga Haas

I

k groeide op in een predikantsgezin. In mijn puberteit ging ik weliswaar een periode niet naar de
kerk, maar catechisatie bleef ik volgen. Ik ging
met een kleine omweg theologie studeren en werd
gemeentepredikant. Dat alles geeft toch de indruk
dat mijn leven, in ieder geval voor een groot deel, om
God draaide. Toch voelde het niet zo. Innerlijk was
het namelijk een compleet ander verhaal.

Innerlijke stemmen
Na ruim een jaar als gemeentepredikant gewerkt te
hebben, constateerde de huisarts een depressie.
Vanaf die periode, dankzij de depressie en dankzij
de begeleiding van onder anderen een kundig psychiater, begon ik stukje bij beetje te zien hoeveel stemmen er in mij om aandacht vroegen. Ze schreeuwden
om het hardst. Een streng-ethische stem, een zogenaamd realistische stem, de stem van geld en goed,
mijn eigen trots, mijn zucht naar goedkeuring, mijn
angst om uitgelachen te worden – het was één grote kakofonie. Mocht God al tot mij of in mij spreken,
dan zou ik hem nooit, nooit hebben verstaan. Dat er
af en toe iets van God doorbrak in mijn bestaan mag
met recht een wonder heten.
Alles wat met God te maken had in mijn uiterlijke bestaan, dat léék om God te gaan. Maar het ging om
godsdienst en kerk. Het ging erom de gemeente tevreden te houden en mensen alsjeblieft bij de kerk
te houden. Het ging erom wat wel en wat niet binnen
de lijntjes van de theologie paste. Terwijl ik altijd een
ruimtezoeker ben geweest, liet ik me wat geloof betreft
inperken door wat wel en niet ‘mocht’ – van DE kerk,
van HET geloof, van DE theologie. Nee, dat wilde ik
niet meer. Ik wilde God. God zélf en niet dat alles wat
zijn afgezanten hier op aarde over hem hadden verzonnen. Het werd tijd om God te bevrijden van alles wat er
op hem geplakt en geëtiketteerd was – ook door mij.
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Stilte zoeken
Welke vorm dat moest krijgen, het ernst maken met
God in mijn leven, dat wist ik niet precies. Maar ik
had wel het idee dat het goed was om te beginnen
met mediteren. De stilte zoeken. Al die innerlijke
stemmen tot rust laten komen, laten bezinken. En
dan maar zien wat daaronder lag. Op een goede dag
ging ik, nadat ik de kinderen naar school gebracht
had, op een meditatiebankje zitten en sindsdien doe
ik dat elke schooldag.
Er gebeurde van alles op dat bankje. Gaandeweg
leerde ik steeds beter onderscheiden welke stemmen daar in mij spraken, maar in het begin was het
één grote hel. Wat een herrie! Wat een verwarring!
Was ik dat allemaal? Waar bleef die verlangde en
gezochte stilte? Waar bleven de rust en de innerlijke
vrede? Het leek alsof ik terecht was gekomen in een
grote fabriekshal, waarin een onduidelijk product gemaakt wordt op vooral veel transportbanden die onoverzichtelijke routes volgen, met gedreun van machines, gehamer en gebonk, gekras en gedoe en
veel, heel veel mensen die door elkaar heen lopen.
Heel langzamerhand werd dat minder. En soms
kreeg ik zelfs de indruk dat het stof ging liggen. Dat
er ruimte kwam voor iets anders. Voor Iets Anders.

Inzicht
Ik vroeg me af of mijn ervaringen normaal waren. Ik
wist niet waar ik heen moest met die vraag, dus ging
ik naar de bibliotheek. Ik las Spiritualiteit voor Dummies, boeken van de grote spirituele namen van nu:
Deepak Chopra, Eckhart Tolle. In een van deze publicaties las ik de vraag boven dit artikel. Hij trof me
recht in mijn hart. Of eigenlijk vooral de vraag die er
direct op volgde. ‘Ben jij een lichaam met een ziel?
Of een ziel met een lichaam?’
Dát was het wat er gebeurde op dat bankje. Dat was
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met een ziel?’

het wat ik leerde zien en ervoer. Ik had mezelf altijd
ervaren als een fysiek wezen. Maar in de stilte ontdekte ik dat er in mij een kern huist, die ik niet gemaakt heb, die niet van mij, van mijn schepsel-zijn
afkomstig is, maar van elders – en dat die kern toch
méér Marga is dan die geschapenheid die ik tot dan
toe als Marga ervoer. In andere woorden (die destijds weerstand opriepen, maar die ik nu tamelijk onbekommerd durf op te schrijven): ik ben geen lichamelijk wezen met een spirituele ervaring, maar een
spiritueel wezen met een lichamelijke ervaring. Het
inzicht dat deze vraag mij bracht, trof me diep. Het
bracht mijn innerlijke ontwikkeling in een stroomversnelling. Kortgezegd: ik leerde de eenheid van alles
en allen in God zien.

hij beplakt was. Door de week zat ik op mijn bankje en las ik die boeken. Ik had zelf het gevoel dat het
met elkaar te maken moest hebben, maar hoe? In
de kerk gaat het tot mijn verdriet eigenlijk nauwelijks
over dit soort dingen. Een zoektocht leidde me naar
het werk van Meester Eckhart. Hoe ondoorgrondelijk
zijn woorden soms ook zijn, hij is voor mij een brug.
Hij verbindt de oever van Bijbel en geloof met de oever van mijn ervaring en geestelijke ontwikkeling. Hij
helpt mij woorden te vinden voor het onzegbare, voor
het mysterie. En om op tijd te zwijgen. Of, in de woorden van Augustinus, die Eckhart met instemming citeert: ‘Het mooiste wat de mens over God kan zeggen, is te kunnen zwijgen uit wijsheid van innerlijke
rijkdom.’

Meester Eckhart

Marga Haas is werkzaam als geestelijk verzorger in een
hospice. Daarnaast publiceert ze elke twee weken een korte
overweging op haar blog ‘Parelduiken in de bijbel’.
Zie www.margahaas.nl.

Intussen merkte ik dat ik in een spagaat terechtkwam. Op zondag zat ik in de kerk en hoorde ik over
God – of eigenlijk vaak over de etiketten waarmee
OKTOBER 2016
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DE BI JBEL V ERS TA A N

God en de koning van het
Schaken is een heel oud spel. Het doel van het spel is om de koning van
je tegenstander op zo’n manier in een hoek te drijven dat hij niet kan
ontsnappen. Dan is hij dood, schaakmat (shah mat).
George Sabra

D

e logica van het schaakspel is die van
oorlog en veldslagen en strategie.
Het hoogste streven is het vernietigen van de koning van mijn tegenstander
en het verdedigen van mijn koning. De pionnen, paarden, de torens en de hele hofhouding, waaronder de koningin, doden en
accepteren, indien nodig, dat zij worden gedood of geofferd om hun koning veilig en
in leven te houden. De kleintjes sterven
voor de groten.

Jezus stond vóór zijn
leerlingen om hen te
beschermen
De wereld van de politiek lijkt erg op die
van het schaken, vooral bij politieke systemen die totalitair, dictatoriaal zijn,
waarin mensen hun leiders niet kiezen of,
als ze dat doen, het slechts een schijnverkiezing is. Bij politieke schaakregimes is
het hoogste streven het behoud van de
staat, de koning, de president. Het hoofd
van de piramide stuurt zijn hele omgeving
aan en mobiliseert iedereen om hem te
beschermen en te verzekeren dat hij overleeft en aan de macht blijft. De minder
belangrijken sterven voor het overleven
van de meest belangrijke.

hij verbergt zich niet achter hen. “Want
zozeer heeft God de wereld liefgehad dat
hij zijn enige zoon gaf, dat wie in hem
gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben.” (Joh. 3:16) Zijn
enige zoon betekent: hijzelf. Hij gaf zichzelf, niet iemand anders om voor hem te
sterven.
De logica van heersen en heerschappij is
in het christendom de logica van een herder die zichzelf niet spaart als hij zijn
schapen verdedigt. De menselijke herder
slacht, als hij honger heeft, een van zijn
schapen. De hemelse Goede Herder laat
zichzelf slachten voor zijn schapen (zie
Joh. 10:11).
In het christendom verschanst de koning
zich niet in zijn paleis en regelt hij zijn
staatszaken niet van achter de muren. Hij
daalt liever af van zijn hoogte en wandelt
met zijn mensen, als een van hen,
mengt zich onder hen en wordt
hun vriend, deelt hun leven
en pijn en nood en zelfs

hun dood – dit is de betekenis van vleeswording.
Toen de soldaten en dienaren van de hogepriesters en farizeeën samenkwamen
om Jezus te arresteren, en ze op hem afkwamen met fakkels en wapens, trad Jezus hen zelf tegemoet. Hij stond vóór zijn
leerlingen en vroeg zijn aanvallers: “Wie
zoeken jullie?” En zij zeiden: “Jezus van
Nazareth.”
“Ik ben het, dus laat dezen gaan.” Hij verborg zich niet achter zijn leerlingen; hij
duwde zijn leerlingen niet naar de frontlinie - hij stond vóór hen om hen te beschermen. De koning van ons
christelijk geloof, onze gro-

De koning vooraan
In het christendom is er ook een koning
– God, de schepper van hemel en aarde,
de Heer van allen, en hij heeft legers van
engelen en hemelse machten, maar de logica van zijn heerschappij staat lijnrecht
tegenover die van de schaakwereld.
In het christendom staat de koning vóór
zijn soldaten, volgers, ridders en lopers en
36
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schaakspel
te en machtige God, is degene die sterft
voor ons; niet wij sterven voor hem, terwijl wij voor hem vechten en doden.

Vechten voor God?
Er zijn godsdiensten die op schaken lijken; er is godsdienstigheid die mensen
het verdedigen van God oplegt, vechten
voor Gods waardigheid, doden in Gods
naam, het beschermen van heilige zaken.
Tegenwoordig is de martelaar in mijn regio degene geworden die sterft terwijl hij
anderen doodt om zijn koning en God te
behoeden.
Ook het christendom heeft de logica van
het schaken gekend en beoefend in een
aantal van zijn ergste perioden – bijvoorbeeld tijdens de kruistochten. Maar de
logica van het schaken is het verraden
van het christelijk geloof.
Ons authentieke christelijke geloof roept
ons niet op tot gewelddadige confrontatie
met hen, van wie wij denken dat zij heilige zaken hebben ontwijd of onze God
hebben beledigd. En onze God heeft

echt niemand nodig om voor hem te
vechten en zijn waardigheid te beschermen; God weigert dat, zoals Jezus weigerde om naar de wapens te grijpen toen
zijn vijanden hem wilden arresteren en
doden. Petrus, de aanvoerder van de leerlingen, trok zijn zwaard en trof de dienaar van de hogepriester. Jezus zei tot
hem: “Steek je zwaard weer op zijn
plaats; want allen die naar het zwaard
grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk je dat ik mijn Vader niet
kan aanroepen, en hij zal mij meteen
meer dan twaalf legioenen engelen sturen?” (Mat. 26:51 ev.)
Met andere woorden: denk je dat mijn
Vader en ik niet kunnen schaken? Maar
dat is niet God de Vader, de goede herder, de God wiens wezen liefde is. De anti-schaaklogica van Jezus wordt het best
samengevat met de volgende woorden:
“Niemand heeft grotere liefde dan dat hij
zijn leven inzet voor zijn vrienden.”
(Joh. 15:13)

Waarom blijven?
Velen van ons christenen die in het Midden-Oosten wonen, vragen zich af waarom we toch blijven, nu het leven zo

moeilijk, ondraaglijk is geworden? Vaak
vragen anderen ons dat ook. Veel van onze zusters, broeders, familieleden, vrienden en kennissen zijn weggegaan. Emigratie heeft vele duizenden zonen en
dochters uit onze kerken weggevaagd.
Waarom blijven wij? Ieder van ons heeft
zijn of haar eigen antwoord: soms is het
gebrek aan financiële middelen, soms zijn
het banden die niet verbroken kunnen
worden of soms is het liefde voor het

Getuigen van God, die
zijn macht uitoefent door
gemeenschap en deelname
land.
Maar als wij, christenen toegewijd aan
ons geloof in de Heer Jezus Christus,
willen antwoorden waarom wij ervoor
kiezen om te blijven in omstandigheden
die steeds slechter worden, dan is ons
antwoord dat we willen blijven om te getuigen van een liefhebbende God, een
nederige, barmhartige God, die zijn
macht uitoefent door gemeenschap en
deelname, niet door onderdrukking en
geweld. Onze reden om te blijven is dat
wij willen getuigen van een God die de
gestalte aannam van een dienaar, niet om
soldaten te zijn van een God die lijfwachten en vechters en moordenaars nodig
heeft.
Wij blijven in de hoop Gods liefde uit te
delen, niet om als munitie te dienen voor
goddelijke en godsdienstige gevechten.
Wat er ook met ons gebeurt, er bestaat
geen angst in liefde omdat volmaakte
liefde de angst verjaagt.
Preek van dr. George Sabra, president van de
Near East School of Theology in Beiroet. Gehouden tijdens de actieweek: Versterk de kerk
in het Midden-Oosten (Kerk in Actie). Vertaling:
Jacqueline Roelofs – van der Linden. Bewerking: Aarnoud van der Deijl.
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AGENDA

Een meer uitgebreide agenda is te vinden op www.woordendienst.nl/agenda.
De rubriek Predikanten is verplaatst naar onze website: www.woordendienst.nl/predikantenpkn

Liefde heette mij welkom

Kerk en Wereld-lezing door Joep de Hart

Studiemiddag: Christian Wimans “Mijn heldere afgrond” in het
licht van poëzie en theologie. Sprekers: Christian Wiman en
Willem Jan Otten. Verder bijdragen van onder meer Len Borgdorff en Jeroen Bakker. Presentatie: Koert van Bekkum. Organisatie: AKZ+, PEP en literair tijdschrift Liter
Vr. 14 okt. 13.30-17.00 uur / Theologische Universiteit Kampen / Deelname: € 15,- (studenten € 10,-) / Meer informatie
en aanmelding: www.weetwatjegelooft.nl/wiman

Lezing door prof. dr. Joep de Hart met als titel ‘Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer
buren’. Over sociale verschillen en de overbrugging daarvan
en met name de rol van religie en kerk daarbij. Tevens bijdragen van dr. Marieke den Braber en Mr. Roel Cazemier,
en discussie onder begeleiding van Vincenza la Porta. Tijdens de afsluitende borrel zijn er drie plekken ingericht
door projecten die door Kerk en Wereld gesteund zijn.
Vr. 4 nov. / Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Toegang gratis / Meer informatie: www.pkn.nl > Actueel >
Agenda.

Symposium Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland
In het voorjaar verscheen van de hand van dr. Jaap van Slageren, theoloog en emeritus-predikant, een boek Wijzen uit
het Oosten, uit zo verren land. Oriëntaals-Orthodoxe kerken in
Nederland. Over hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus. Mede naar aanleiding hiervan organiseren
SKIN en de Raad van Kerken een symposium over en met de
Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland.
Vijf Oriëntaals-Orthodoxe kerken stellen zich op uiteenlopende wijzen voor. Tevens paneldiscussie.
Za. 22 okt. 12.00-14.30 uur (inloop vanaf 11:30) / KoptischOrthodoxe Kerk Utrecht, Adriaan van Bergenstraat 61, Utrecht.
Meer informatie en aanmelding: www.skinkerken.nl.

Symposium ‘Stuk geluk’
Het Netwerk Christen Familie Mediators NCFM, de Christelijke Hogeschool Ede en uitgeverij Kok organiseren een middagsymposium met als thema: ‘Stuk geluk – , investeren in
verbondenheid bij relatiebreuken’. Het symposium wil christenen meer zicht bieden op de mogelijkheden van mediation
bij conflicten. De middag is bedoeld voor professionele mediators, therapeuten, coaches, predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden. M.m.v. Bert van Leeuwen, bijzonder hoogleraar Duurzame Relaties Esther Kluwer, contextueel
therapeut Jaap van der Meiden en mediators Fred Schonewille en Jeanine Geijtenbeek. Presentatie: Margje Fiksen.
Vr. 28 okt. 12.00-17.00 uur / Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, Ede / Deelname: deelname € 75,- voor professionals, € 55,- voor vrijwilligers. Het boek Als het leven ons
scheidt van Jeanine Geijtenbeek) is bij de prijs inbegrepen.
Meer informatie: www.symposiumstukgeluk.nl.

Oecumenisch Liedfestival
Stichting de Vertaalslag organiseert i.s.m. de Eindhovense
kerken het 8e Oecumenische Liedfestival. Thema: ‘Naar binnen zingen’ – over het zingen als meditatieve route.
Samenzang met diverse koren van liederen over ‘stilte’, referaten van Martin Hoondert (UvT) en Broeder Bruno Wilderbeek (Abdij Zundert). Verder: nieuwe teksten voor vespers en
avondgebed, middaggebed in Taizé-stijl, en aandacht voor het
fenomeen ‘liedmeditatie’. Zang en begeleiding van Collegium
Vocale Eindhoven, Ruud Huijbregts en Christiaan de Vries.
Za. 29 okt. 10.30-16.45 uur / Sint Catharinakerk, Begijnenhof 2,
Eindhoven / Deelname: € 20,- (diverse kortingen mogelijk)
Meer informatie en aanmelding: www.liedfestival.nl.
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Werk/ontmoetingsdag voor werkers in de kerk
Thema: ‘Met het oog op recht’. Door toenemende wet- en regelgeving krijgen ook kerkelijke professionals steeds vaker
te maken met situaties waarin juridische aspecten een rol
spelen, al wordt het vaak niet als zodanig herkend. Je kunt,
rechtstreeks of in contact met anderen, te maken krijgen met
geheimhouding (privacy), zakelijk recht, erfrecht, zelfbeschikking (wilsverklaring) en kerkrecht. Maar ook de eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Deze dag gaat over het leren herkennen en herleiden van de grote lijnen en onderscheid kunnen
maken naar deelgebieden van recht. Daarin professioneel
kunnen optreden is een bijdrage aan de kwaliteit van het
werk en de werker zelf.
Vr. 4 nov. 10.30-15.45 uur / Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn / Deelname: € 10,- tot € 25,- / 0,25
PE-punt / Meer informatie: www.kerkelijkwerkers.nl /vooraankondiging / Opgave voor 28 oktober via kerkenideëel@cnv.nl.

Dag van de communicatie
Voor iedereen die meer wil weten over communicatie, zodat
die kennis ingezet kan worden voor de communicatie in de eigen gemeente. Deelnemers kunnen drie verschillende workshops volgen. Met o.a. Eric van den Berg, Bram Dijkstra,
Kees van den Berg en Marloes Nouwens-Keller.
Za. 12 nov. 10.00-16.15 uur / Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht / Meer informatie:
www.pkn.nl > Actueel > Evenementen.

Erasmus was geen humanist!?
Studiedag van platform Appèl Kerk en Israël in het kader van
het Erasmusjaar.
Erasmus wordt geëerd als humanist, pacifist, tolerante kosmopoliet. Maar in zijn afkeer van Joden en Jodendom deed
hij niet onder voor Luther. Was zijn humanisme wel zo humaan? Sprekers: Prof. dr. Hans Jansen, dr. ing. Fred Neerhoff
en rabbijn dr. Tzvi Marx.
Di. 22 nov. 10.00-16.00 uur / Grote Kerk, Kerkstraat 20, Den
Bosch / Deelname: € 30,- (incl. koffie/thee) / Meer info: www.
appelkerkenisrael.nl of 073-6579141.
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advertenties

Voor (oecumenische) basisgroepen, ecclesia’s,
parochies, kloosters en gemeenten die op een
vernieuwende wijze liturgie willen vieren.

- LIEDBUNDEL
- 1152 pagina’s 746 liederen
- Prijs: € 25,-- te bestellen:
Uitgeverij Kok, Utrecht
- BEGELEIDINGSBUNDEL
2 delen piano/orgel
- 1344 pagina’s
- Prijs € 99,-- te bestellen:
info@intradamusic.nl
www.projectoecumenischeliedbundel.nl

Protestantse Gemeente Geertruidenberg i.w.
“Thuishaven van Geloof, Hoop en Liefde”

Vacature Kerkelijk Werker
De PKN-gemeente te Geertruidenberg i.w. zoekt een
Kerkelijk Werker voor 18 uur per week voor één jaar, met
mogelijke verlenging.
Wij zoeken een ervaren en betrokken pastor die:
•	een warme persoonlijkheid is en goed kan luisteren
•	gericht is op samenwerking met de predikant, de
kerkenraad en vele vrijwilligers
•	een samenbindende rol kan spelen binnen onze
gemeente
•	een theologische opleiding op HBO-niveau heeft afgerond
•	ingeschreven staat in het Register Kerkelijk Werkers
van de PKN
Graag reageren vóór 6 november 2016 bij mw. Ch.P. Kloots, tel. 0162694056, Venestraat 20A 35, 4931 BP Geertruidenberg, tittepit@planet.nl.
U kunt ook informatie verkrijgen via ds. J. P. van den Hout, tel. 0162465350 en via www.pkngeertruidenberg.nl, waar u ook de profielschets en
het beleidsplan kunt vinden.

Lees meer
Woord & Dienst!
• Neem een proefabonnement:
4 nummers voor € 12,• Neem een jaarabonnement en
ontvang als welkomstcadeau:
- de eerste 3 nummers
gratis. U betaalt dan
slechts € 34,- in plaats
van € 48,-.
- of het boek De nacht
van de biechtvader van
Tomáš Halík ter waarde
van € 19,50 gratis.

Ook leuk om
cadeau te doen!
Abonneren doet u snel en gemakkelijk
via www.woordendienst.nl

F O T O : PA U L T. M C C A I N/ V I A W I K I M E D I A (C C B Y- S A 2 . 5 )

Een zeldzame, oude druk van Lutherlied ‘Ein feste burg’. In bezit van Lutherhuis Wittenberg.

in het
volgende nummer

40

Mystiek
Een begrip dat op van alles en nog wat geplakt
wordt. Maar wat is het eigenlijk? Kees Waaijman zal het thema voor ons inleiden. Verder
ook aandacht voor mystiek en de gereformeerde traditie, bevindelijkheid. Kun je met mystiek
ook iets in het gemeenteleven? Een meer praktische insteek zal niet ontbreken. We wijzen op
enkele mystieke teksten uit het Liedboek. Gerben Roest maakt ons deelgenoot van zijn ontdekking van mystieke teksten.

Andries Knevel
Hij verbaasde menigeen met zijn belangstelling
voor de paus en katholicisme. In Woord &
Dienst een gesprek met Andries Knevel. Over
zijn geloofsontwikkeling en zijn nieuwe boek.
Frank Bosman ondervraagt hem voor de rubriek Blikvanger.

Verschijningsdatum
8 november.

OKTOBER 2016

