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In bysûnder barren hjoed, sawol foar de herfoarme gemeente fan Earnewâld as ek foar
mysels. Want wa hie noch mar in jier lyn tinke kinnen dat ik nochris offisjeel ferbûn
wurde soe oan dizze gemeente, dêr’t ik al langer as 27 jier wurkje?
Okkerdeis sei in kollega: ‘Do hast mar in nuvere karriêre’. Mar hawar, it is no ienkear
sa dat de dingen yn it libben ferrinne lykas se ferrinne. En it libben hinget oan elkoar
fan tafallichheden. Tafal, dat wol sizze: It falt jin ta, it komt op jins wei. Dêr moatte
wy net yngewikkeld of heechdravend oer dwaan. It is gewoan wat it is.
Myn alderearste kontakt mei Earnewâld wie yn de maityd fan 1975. Ik hie lêzen dat de
herfoarme gemeente dêr in foargonger socht. Myn frou en ik ha doe op in jûn op besite
west by Keimpe en Anne de Jong, dy’t doe tegearre de dingen hjir sa’n bytsje regelen.
It paste fan beide kanten, mar it die bliken dat de gemeente sa lyts wie dat dy ús te
min traktemint biede koe, mar allikemin passende wenromte.
Dat wie o sa spitich. En doe’t ik twa jier letter befêstige waard op de Rottefalle en
Keimpe de Jong nei ôfrin fan de tsjinst noch efkes it wurd krige, liet
er ús witte dat him noch altiten spiet dat it mei ús en Earnewâld neat
wurden wie.
Dat feroare yn 1983, doe’t ik yn de gemeente Westerwert komme koe,
mar net op in folslein traktemint. Doe kaam Earnewâld my wer yn it
sin. En sa waard op it tsjerklik buro yn Ljouwert de konstuksje fan in
‘pseudo-kombinaasje’ betocht. Ik soe dan oan Westerwert ferbûn
wurde en dêrby foar in kwart fan myn wurktiid útliend wurde oan
Earnewâld. De befêstiging wie op 19 juny 1983 yn de Jorwerter tsjerke
en de Earnewâldster tsjerkeried wie dêrby oanwêzich.
En no op 3 oktober 2010 bin ik dochs noch offisjeel dûmny wurden yn
Earnewâld, 35 jier nei dat alderearste kontakt yn de maityd fan 1975.
Ik fyn it hiel bysûnder. Ek hiel bysûnder fyn ik it dat it 102 jier lyn is
dat der krekt sa’n offisjele amtsbefêstiging west hat yn dizze tsjerke.
Dat gong doe yn 1908 om Ds. George Offerhaus.
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By Earnewâld haw ik altiten in bysûnder gefoel hân. En dat bysûndere sit him yn de
sfear, dêr’t ik yn 1975 al wat fan preaun hie. In lytse gemeente, ien fan de
alderlytsten yn Fryslân. Mar – en dat is it bysûndere – altiten krigel en optimistysk.
Want wat wy hjoeddedei sa faak tsjinkomme yn tsjerklike fermiddens, dat is dy
lammenadige en negative geast fan: och wat stelt it noch foar; it rint mei de tsjerke
dochs op de non en dan kinne wy de boel slute. Sok praat haw ik hjir yn Earnewâld
noch noait heard. En wat ha wy hjir wol minmachtich west. Want yn de njoggentiger
jierren bestie de hiele tsjerkeried noch út ien diaken. Âlderlingen hiene wy net mear.
Fierder wiene der noch twa tsjerkfâlden, in koster en in oargeliste.
Mar it wichtichste wie, dat dy pear minsken sa’n hert hiene foar de saak en dat dy sa
optimistysk wienen. Sa fan: salang as wy kinne, sette wy troch! Der wie om samar te
sizzen in goede geast. Of better sein: de GEAST wie der. Dat wie doe it bysûndere en
dat is noch it bysûndere. As ik bûtensteanders fertel hoe’t it hjir om en ta giet mei de
gemeente, mei it wurkferbân, de Earnewâldster rûnte, mei de Earn en hoe’n
entûsiasme as hjir is, dan fernim ik altiten wer de ferbazing oer hoe’t soks kin.
Doe’t yn jannewaris fan dit jier bliken die dat de problemen yn Westerwert net op te
lossen wiene, haw ik der fuortendaliks op oanstien dat ik net frijsteld wurde woe fan
myn wurk yn Earnewâld. Fan it iene kaam doe it oare en sadwaande stean ik hjir no
hjoed om foar de tredde kear yn myn dûmnyskip in yntreepreek te hâlden.
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Betrouber en goed
Wat beweecht jin en wat ynspirearret jin yn jins wurk? Dat haw ik ferline wike yn my
omgean litten. En sadwaande hat dizze yntreepreek wat in persoanlik karakter.
Wy hawwe twa fragminten út de bibel lêzen: in pear fersen út 18e psalm en in stik út
de berchrede fan Jezus. Yn beide skriftlêzings komme wy in bepaald wurd tsjin dêr’t
ik it oer ha wol. Yn psalm 18 lêze wy:
‘Jo litte ommers myn lampe ljochtsje, Heare
Myn God makket my it tsjuster ljocht.
Mei Jo ommers berin ik in binde,
Mei myn God bespring ik in skâns.
De wei fan dizze God is betrouber,
It wurd fan de Hear is suver.
In skyld is Hy foar elk dy’t by Him skûlet’.

Fan de Rottefalle

Dat binne wurden dy’t jin reitsje. It giet oer in ynderlike ferbûnens mei God.
It giet oer betrouwen, libbensmoed en ynspiraasje. Sa’n leauwen is fan belang om
jinsels oerein te hâlden yn it libben, by de dingen dy’t op jins wei komme kinne.
Hy, de Ivige, is it dy’t it tsjuster ljocht makket, seit de dichter. ‘mei Him berin ik in
binde en mei God bespring ik in skâns’.
En dan giet it fierder mei de wurden: De wei fan dizze God is betrouber.
Dat wurdsje ‘betrouber’, dêr giet it my om. Want dat is in bysûnder en belangryk
wurd. Ik kom der daliks op werom.
Mar earst wol ik no nei de berchrede fan Jezus. Dêr lêze wy yn fers 48 de wurden:
‘Jim moatte dus foar elkenien goed wêze, lykas jim himelske Heit dat is’. Net iensen
sa’n rare oersetting, want yn it Nederlânsk stiet der: ‘Weest dan volmaakt, gelijk uw
hemelse Vader volmaakt is.

Geef en oprjocht
Ik bin op syk gien yn de oarspronklike tekst, nei de betsjutting fan dat Grykske en dat
Hebrieuske wurd, dat yn it Nederlânsk oerset wurdt mei ‘volmaakt’ en yn it Frysk
mei ‘goed’ en yn psalm 18 mei ‘betrouber’. Ik haw murken dat myn wurdboeken en
oare hanboeken noch net by it âld papier moatte. Yn it Gryksk stiet der teleios, dat
betsjut ‘rjochte op in doel, op ien doel’. Dus: ‘net dûbel’ en sadwaande ek net
‘dûbelsinnich’ en mei ien of oare bybedoeling. Nee, it betsjut ‘mei ien doel’ ofwol
‘út ien stik’. Dat is ek de letterlike betsjutting fan it Hebrieuske wurd tammim, dat
brûkt wurdt yn psalm 18.
Yn de wurdboeken fine wy sawol foar teleios en tammim dan ek de betsjutting:
‘ûndûbelsinnich‘, oprjocht’, en ‘geef’. Mei in wat moderner wurd soe men sizze
kinne: ‘ynteger’. En foar dy oersetting fiel ik eins wol. Want minsken dy’t ynteger
binne, dy binne út ien stik, oprjocht en net dûbelsinnich.
Dat is wat oars as volmaakt of perfect dat wy yn de Nederlânske oersetting
oantreffe. Gjin minske is ommers perfekt en Jezus hat ús dan ek wier net de
opdracht jûn om perfeksjonisten te wêzen. Mar wol dat wy ‘geef’, ‘oprjocht’,
‘ynteger’ wêze sille, lykas dat ek fan God sein wurde kin. Sa kom ik by it wurd
‘yntegriteit’. In wurd dat hiel wichtich is: God is om samar te sizzen ‘ynteger’.
En wy ha de opdracht om dat ek te wêzen. Dat jildt foar it hiele libben.
En benammen foar elkenien, dy’t him troch de Man fan Nazaret oansprutsen fielt.

Persoanlike ûntjouwing

Omtinkers
Oer Jorwert

SIDE 2

Mar wat betsjut it krekt foar it myn wurk, foar it dûmnyskip, it hoeder en learaar
wêzen? Wat it pastorale wurk oanbelanget, sil it dúdlik wêze dat yntegriteit in earste
betingst is. Mar it jildt ek likegoed foar it learaar wêzen, it kânselwurk.
Lit my datoangeande wat fertelle oer myn persoanlike ûntwikkeling.
Al op de legere skoalle krige ik in grutte leafde foar de bibelferhalen, dy’t dêr
ferteld waarden. En efternei tink ik dat ik it mystike leauwen, lykas dat bygelyks
foarkomt yn psalm 18, dêr al skipe haw.
Dat wie doe al myn basis en dat is letter sa bleaun. Yn wêzen is it noait wer by my
weigien.
As adolesint waard it krityske tinken yn my wekker: ik hearde op skoalle oer de

paleontology (âlderdom fan de ierde) en oer de evolúsjeteory (de skiednis fan it
libben). Mar tagelyk mei it krityske tinken begûn ek de twifel oan de wierheid fan
de bibelferhalen dêr’t ik mei opbrocht wie. En as der doe yn dy tiid net in pear
belangrike frijsinnige teologen op myn paad kommen wiene, dan bin ik bang dat ik
doe de tsjerke farwol sein hie. Dat is lykwols net bard. Want fan harren learde ik
dat wittenskip en leauwen elkoar net útslute, salang as beide mar har eigen plak
krije. Ik krige in grutte fassinaasje foar de bûnte wrâld fan tinken en leauwen en
ik begûn te lêzen en te lêzen, en dat doch ik noch altiten.
Yn myn teologyske stúdzje yn Grins boeiden my de taalkundige en de historyske
kant fan de bibel, en ek de hiele gedachtewrâld dy’t derefter siet. Ik learde om
dêr op in wittenskiplike en krityske wize mei om te gean. En sa de bibel te
ferstean en út te lizzen. Mar wat my ek o sa boeide, dat wie de wrâld fan de
grutte tinkers. Sa bin ik beynfloede troch de eksistinsjefilosofy en de taalanalytyske filosofy. En noch altiten boeit my ek o sa de skiednis fan it kristendom,
bygelyks hoe’t de bekende learstellings ûntstien binne (tiisdeitejûn ha wy dêr op
de Earnewâldster rûnte noch in prachtich ferhaal oer heard fan Jan Greven).
Mar wat it bestudearjen fan de skiednis my ek brocht hat, is de ferbjustering oer
it minsklike kwea. Ik soe it absolút absurde dêr’t minsken ta by steat binne, yn
ien wurd gearfetsje kinne: Auschwitz. Eins stiet dat wurd as in fjoer, as in
baarnende toarnbeibosk yn alles wat ik op de kânsel nei foaren bring.
Dêrom haw ik noch altiten in hekel oan in fromme, dogmatyske teology, dy’t yn
wêzen nearne oer giet. En allikemin oer heechdravende liturgyske formules, dy’t
yn wêzen leech binne en oars neat as heechtsjerklike gewichtichdoggerij.
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Yn it foarste plak pastor
Op it teologyske mêd bin ik altiten myn eigen paad wat gien.
Mei de tradysjonele tsjerkelear kin ik net safolle. It is my te moai, te glêd,
te beslikke, mar benammen te oerflakkich.
Ik haw murken hoe’t sawol minsklike ûnderfining as wittenskip har net altiten
ferdrage mei de lear fan de tsjerke. En as ik kieze moat foar it iene of foar it
oare, dan kies ik foar de wittenskip en foar minsklikheid, en net foar it tsjerklike
systeem en wat dêrby heard. By my is der gjin ferskil tusken de studearkeamer en
de preekstoel. As wittenskipper haw ik wittenskiplike yntegriteit en ek de
minsklikheid altiten heech yn it findel hân. Dat haw ik al hiel betiid leard fan de
frijsinnige dûmny’s út myn adolesinsjejierren. Yn dy frijsinnige, iepen en
ûndogmatyske geast haw ik altiten wurke, de bibel útlein en ferkundige: sykjend
nei wierheid oangeande leauwen en libben, skôgjend, romte jaan en romte
skeppe. Mei it doel dat troch de wurden hinne it Wurd fan ynderlike befrijing, fan
ferromming, fan treast en libbensmoed trochbrekke kin. Dat minsken sadwaande
oanrekke wurde troch de Geast, thúskomme by harsels en ynderlike frede fine yn
har hert. Mar tagelyk ynspirearre wurde ta sinjouwing oan har libben, om hoek te
hâlden, jins namme heech te hâlden troch jins libbenstaak op jin te nimmen.
Op de preekstoel mei ik dan de learaar en de wittenskipper wêze, mar ek dêr fiel
ik my yn it foarste plak de pastor.

‘Lykas jim himelske Heit dat is’
Wat my destiids al trof yn Earnewâld, yn dy lytse gemeente tusken de reidpôlen,
dat wiene dy romte en dy iepenheid dy’t ik socht. In lytse mienskip, mar in
mienskip droegen troch in trou, in betrutsenheid en in geast fan optimisme, dêr’t
ik my daliks by thús fielde. En dat gefoel is net wer by my wei gien. Net dat
herfoarme Earnewâld perfekt is, dat bin ik sels ek net. Mar wat hjir wol is, dat is
de romte om de dingen troch te jaan, dy’t ik al lêzende en studearjendewei
tsjinkommen bin. En dat hat ek wer te krijen mei respekt en yntegriteit oer en
wer. Dêrom hat it wurkjen hjirre my altiten foldwaning jûn en hat it ek no foar
my noch altiten útdaging.
Hjoed sette wy meielkoar in nije stap. Wat wy 35 jier lyn al graach woenen, dat
liket no hielendal wier te wurden. Hoeder en learaar te wêzen, mar no offisjeel,
fan dizze gemeente, lyts en eigensinnich en mei in eigen kleur, mar wol in hiele
waarme kleur. In gemeente fan achttjin belidende lidmaten, mar mei in folle
gruttere rûnte fan belangstellende en entûsiaste minsken dêr omhinne. En mei in
alderaardichste pleatslike grifformearde sustergemeente dernjonken.
Hjoed sette wy in nije stap, in stap op wei nei de takomst.En ik wol ta beslút fan
myn ferhaal de winsk útsprekke, dat wy ús dêrby oriïntearje meie oan de wurden
út psalm 18:

Nei Earnewâld

SIDE 3
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In ivich dilemma
De redaksje fan de Earn
besiket om artikels te
pleatsen dy’t net langer
binne as sa’n 3 siden
tekst.
Op dy manier soargje wy
foar in grut ferskaat oan
ynhâld.
It wie ynearsten de
bedoeling om in
gearfetting te jaan fan
de lêzing fan Jan Greven.
Mar om’t der dan te folle
ferlern gean soe fan de
ynhâld en de sfear, is it
yn syn gehiel ferfryske en
pleatse wy it yn ien kear.
De redaksje

Lêzing hâlden troch Jan Greven
op tiisdei 28 septimber 2010 op de Earnewâldster Rûnte

Sinteklaas en lytse Klaas
Ik bin grut wurden mei in hûslik byld fan God. My heucht noch skoan it Sinteklaasferhaal fan W.G. van der Hulst oer in jonkje, lytse Klaas, dy’t de mûtse fûn fan
Sinteklaas. De goedhillich man hie de miter weibrocht op de boat, ûnderweis út
Spanje, doe’t er efkes in frisse noas helje woe op it dek. It hie de Sint bot oanpakt
dat er him kwyt wie. Hy wie net te treasten en sadwaande koe er der ek net ta
komme om mei it hynder oer de dakken fan de huzen te riden, mei alle gefolgen
foar it besoargjen fan de goede jeften troch de skoarstiens. Mar ein goed, al goed.
Lytse Klaas fûn de mûtse en brocht him kreas strutsen en ynpakt werom nei
Sinteklaas. As tank mocht er in presintsje útsykje. En wat die Klaas? Alle kado’s
sloech er oer en hy socht in doaske brânsalve út foar syn mem, dy’t har slim baarnd
hie. As blyk fan wurdearring dat er himsels sa oersloch, waard er troch de Sint
bedobbe mei kadootsjes, dy’t lytse Klaas allegearre meinaam nei it nearzige klintsje
dêr’t er wenne, oan it wetter en fier fan de stêd. Doe’t er dy jûns op hûs ta pandere,
ljochte de folle moanne oer it tsjustere gea. Klaas seach nei de moanne. It like wol
as glimke de moanne him ta en seach dy nei Klaas mei in ynbannige wille dy’t men as
bern bytiden seach op it antlit fan grutte minsken as dy bliid wiene om jin, wylst men
sels - men wie ommers noch mar in bern – krekt troch hie werom oft dat sa wie.
Sa, krekt lykas de moanne, sa stelde ik my as bern foar, dat God nei my seach.
Krekt-en-allike tefreden mei my as de moanne mei lytse Klaas. Ik tink trouwens dat
W.G. van der Hulst sûnder Him te neamen oan God tocht hat by syn beskriuwing fan
de moanne. Yn myn wrâld, dêr’t oan it bestean fan God net twifele waard, beleanne
God de deugdsumens, ús deugdsumens. Krekt-lyk as Er earder de deugdsumens fan
bibelske figueren as Abraham, Boaz of David beleanne hie.

Jezus as de Kristus
Yn dyselde harmonieuze wrâld hie ek Kristus in plak. Fansels, Kristus wie
bûtengewoan ûnharmonieus ombrocht. Mar de pine dy’t Er hân hie, wie in pine om
ús. De pine hie in doel, stie net op himsels. Kristus, sa hearden wy, hie witten wêrom
oft Er lije moast. Hy hie it op him nommen. Hy hie it sa ha wollen, of faaks ek wol:
sa hie Er moatten. Net sa bot om’t Er dat fan ús moast. Nee, dat moast Er fan God.
En omdat Er net allinne minske mar ek God wie, moast Er dat ek fan himsels.
God, sa learden wy út de Heidelberger Kategismus, wie net allinne barmhertich en
genedich, mar Hy wie ek rjochtfeardich. Dy rjochtfeardichheid easke – God koe no
ienkear net om de logika hinne, al wie it ek syn eigen logika; in logika dy’t Er sels
makke en wollen hie – dat dejingen dy’t sûndige hiene tsjin syn geboaden, ek straft
wurde moasten. Tagelyk makke syn barmhertigens dat Er ús, nettsjinsteande ús
sûnden, leaf hie. Sa grut wie de leafde fan God.
Mar leafhawwe sûnder dat oan de easken fan de rjochtfeardichheid foldien wie, dat
koe net. Dat woe God ek net. As dat no net koe om’t God dat sels net woe of om’t it
logyskerwiis net koe, mei’t God him ek oan de regels fan de logika te hâlden hie, dat
wie net hielendal dúdlik. Bytiden tocht men it earste, mar bytiden ek it twade.
Lykwols, hoe’t it ek wêze mocht, mei it each op syn rjochtfeardichheid hie God syn
Soan nei dizze wrâld ta stjoerd. En wie Hy, God, yn it stal fan de Soan, wurden as in
minske. Soan fan God en tagelyk minske. Foar in part God, foar in part minske.
As minske foel de Soan fan God ûnder de sûnde. Mar dat lêste net fertsjinne, want Hy
wie God. Nea hie Er sûnde begien. Syn dea oan it krús wie sadwaande in
skeafergoeding (Ned. genoegdoening) foar eat dat Hy, de Soan, net dien hie.
Sadwaande wie it gjin boetedwaning, mar in frijwillich offer dat Er foar ús brocht.
Hy boete foar ús sûnden en foldie dêrmei oan de easken fan Gods gerjochtichheid.
Doe pas, nei syn stjerren oan it krús, koe God ús leafhawwe. Nettsjinsteande ús
sûnden. En sadwaande koe God, ek al wie it net waar te nimmen, nei jin sjen mei in
selde nocht as de moanne út it ferhaal fan lytse Klaas. Ek al wie men sûndich.
As men mar spyt hie fan jins sûnden, dan wie it goed by God.
SIDE 4
Wat ik doe net wist, dat wie dat de teology dy’t de grûnslach wie foar it feilige
‘lytse Klaas gefoel’ – it is trouwens noait hielendal oergien; noch fyn ik moai as it
ljochtmoanne is, lykas ferline wike – in oplossing as oplossing presintearre fan in

probleem dat yn prinsipe net op te lossen is. It probleem nammentlik om hoe’t men
God en wrâld, ivich en tydlik, sa formulearjen kin dat hja op elkoar oanslute en
tegearre ien harmonieus gehiel foarmje.
It einige (de stjerlike minske) kin it ûneinige (it godlike) net befiemje. Of yn it Latyn:
Finitum non capax infiniti. Kalvyn, de grûnlizzer fan de teology dêr’t ik mei grut
wurden bin, hat dy siswize omdraaid: Infinitum capax finiti. Dus net: ‘It Einige is net
by steat om it ûneinige te befiemjen’, mar: ‘It ûneinige is by steat om it einige te
befiemjen’. Nammentlik fia de genede, fia it sola gratia (d.w.s. allinne troch de
genede fan God). Mar wie de saak hjirmei oplost?
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Ek de teology is in striidfjild
De filosoof Friedrich Nietzsche hat oer de skiedniswittenskip sein dat it in wittenskip
is fan striid. Striid dy’t wûn wurdt troch de sterkste. De sterkste makket út hoe’t de
skiednis ynterpretearre wurdt. Foarbylden oer de wierheid fan dy fisy binne der
genôch. De Belgyske historikus David van Reybrouck hat in skiednis skreaun fan de
Belgyske Kongo, dêr’t er foar it earst Kongolezen yn oan it wurd lit. Dy fertelle in
folslein fergetten skiednis.
Of nim de skiednis fan de Twade Wrâldkriich. It is it ferhaal fan de oerwinners.
Pas sûnt in pear jier is der romte foar de ferhalen oer it plonderjen en ferkrêftsjen
troch de soldaten fan it Reade Leger. Al folle langer lyn hat der spul west yn it
komitee fan eks-finzenen fan it frouljuskamp Ravensbrück, en wol om’t in
stikmannich dissidinten yn de iepienbierheid bringe woe dat Russyske soldaten ek
froulike finzenen misbrûkt hiene. Mar in mearderheid wie fan tinken dat dat it
oansjen fan it Reade Leger oantaaste soe.
Allyksa is ek de skiednis fan de teology in skiednis fan striid. Fan tinksystemen dy’t
hillich ferklearre wurde, plechtich befêstige wurde yn synoaden en dan letter wer
troch oare ferfongen wurde. In trochgeande striid dy’t alle kearen wer draait om de
fraach, hoe en yn hoefier it einige by steat is om it ûneinige te befiemjen. Op twa
punten spitst de striid him hieltiten wer ta: it iene is de persoan fan Kristus; it twade
is de ferhâlding tusken genede en de frije wil.
Wêrom no krekt dy beide punten? Om’t dêr it godlike en it minsklike elkoar reitsje.
Dy reitsje elkoar yn Kristus, dy’t oan de iene kant Soan fan God (godlik) en oan de
oare kant minske as ús (minsklik) is. Dy reitsje elkoar ek yn de frije wil. Want as God
alles docht út genede, wat is dan ús minskene oanpart noch? En as ús oanpart ‘nul’
is, wêrom jout God syn genede dan net oan alle minsken? Wêryn ûnderskiedt de
leauwige him dan noch fan de ûnleauwige, bûten dat God him op ien of oare wize al
leaf hat en dy oare dy’t net leaut, net. Mar as der yn ússels al wat is dat goed is,
dogge wy dan net tekoart oan it ferlossingswurk fan Kristus? Is der dan dochs net wat
dat wy sels dwaan moatte om ús genede te fertsjinjen? De iene oplossing fan dit
probleem is net aardich: it idee fan in eigenwillige God, dy’t de iene minske útkiest
en in oarenien sûnder oansjen fan de persoan feroardielet. Dat strykt ommers net
mei ús idee fan in leafdefolle God. Mar de twade oplossing foldocht ek net.
Want as it dôchs min min ofte mear fan ús ôfhingje soe, wat is dan krekt de funksje
fan it offer fan de Soan fan God oan it krús. Dogge wy dan gjin ûnrjocht oan syn lijen
foar ús?
Dêr’t de teology en it minskbyld aktivistysk en voluntaristysk oriïntearre binne
(d.w.s. as de klam lein wurdt op it hanneljen en op de frije wil fan de minske),
lykas yn it kalvinisme, sjogge wy dat de teologyske problemen krekt draaie om dy
frije wil. Dat wie al sa yn de striid tusken Arminius en Gomarus (Ned. teologen út de
17e ieu), mar ek yn de striid tusken de otterdoksy en moderne teology yn de
njoggentjinde en de tweintichste ieu. Hieltiten draait it om de frije wil en de
útferkiezing [Ik betwifelje oft dit wol in goeie foarstelling fan saken is. RK].

‘Op twa punten
spitst de striid him
hieltiten wer ta:
it iene is de persoan
fan Kristus;
It twade is de
ferhâlding tusken
genede en frije wil.
Wêrom no krekt dy
beide punten?
Om ‘t dêr it godlike
en it minsklike
elkoar reitsje.

De miening fan Arius
Godlik en minsklik, infinitum en finitum, reitsje elkoar ek yn Kristus. Sadwaande falt
der net oan te ûntkommen dat dat striid betsjut oer de persoan fan Kristus. Dy striid
begûn al hiel betiid. Mei Arius, in âlderling (presbyter) út Alexandrië, dy’t libbe om
300 hinne. Arius wie in nochter tinkend minske, dy’t yn syn leauwen it nochtere
ferstân net oerjaan woe. Syn útgongspunt wie like logysk as ienfâldich. Neffens Arius
is eat skepen of net skepen. Allinne God, sei er, is net skepen, net ‘ûntstien’ en
sûnder begjin. Dat lêste kin fan neat of nimmen oars sein wurde.
Foar God oer stiet de skepping. Skepen, mei in begjin. En Kristus? Kristus, sa ornearre
Arius, hat wol in begjin. Lit it dan in bysûnder begjin west hawwe. Kristus is skepen
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út it Neat. In tiid foar ús tiid. Skepen om de wrâld wer yn goeie steat te bringen
(Ned. herstellen). Kristus is de Logos, mar as puntsje by pealtsje komt, as men kieze
moat tusken einich en ûneinich, finitum en infinitum, dan stiet de Logos oan de kant
fan de Skepping, en net oan de kant fan God. It is in spultsje fan it iene of fan it
oare. Mear smaken binne der net.
Arius riddenearre op grûn fan deagewoane minsklike logika: in ding kin net tagelyk
wat al en wat net wêze; tagelyk einich en ûneinich. Hy ûnderboude dit mei dy
teksten út de bibel dy’t wize op de nederigens fan Kristus. Arius syn tinken wie
beynfloede troch Paulus fan Samosata, dy’t fan 260 oant 268 bisskop wie fan
Antiochië. Neffens dizze Paulus wie Jezus in gewoan minske, mar dan wol fan in
bysûnder soarte, om’t de godlike wysheid al fan syn berte út de faam Maria ôf (wol in
berte út de fammesteat dus) yn him wenne. Yn Jezus binne de wil fan God en de
minsklike wil sa mei elkoar ferbûn, dat syn minsklike wil hielendal fol (Ned.
doordrongen) is fan Gods Geast.
Paulus fan Samosata waard as ketter feroardiele en ôfset as biskop. Syn namme stiet
noch yn de Nederlânske Leauwensbelidenis, dêr’t yn kêst IX Samosenus oanhelle
wurdt as immen dy’t mei rjocht en reden trocht de Hillige Faders feroardiele is.
Ek mei Arius rûn it net goed ôf. Yn 325 waard er feroardiele troch it konsily fan
Nicea. Yn syn balânsearjen tusken it godlike en it minsklike, it ûneinige en it einige,
hie er te bot keazen foar de skieding tusken dy beide. Logysk besjoen siet syn ferhaal
goed ynelkoar. Teologysk net, sa wie de synoade fan betinken.

Is de moderne leauwige in Ariaan?
Allegearre âld nijs, sille guon fan jimme faaks tinke, mar lit ús dat net te gau sizze.
De herfoarme teolooch Gijs Dingemans, emearitus heechlearaar yn de praktyske
teology oan de Grinzer Universiteit, fielt him bysûnder ynspirearre troch Paulus fan
Samosata. Paulus seach de Geast fan God as in ûnpersoanlike krêft.
Dy geast wenne yn Kristus op in bysûnder wize. Yn de minske Jezus wenne de godlike
Geast, de godlike Wysheid, as yn in timpel. Yn oare minsken wennet de Geast fan
God ek wol, mar allinne yn Jezus op dizze bysûndere wize. Kristus is dan ek mear as
in foarbyld. Hy is ek de ferpersoanliking fan de wurksume en hieljende krêft fan God
sels.
Sa stiet Jezus, sawol by Paulus fan Samosata as by Dingemans, oan de kant fan de
skepping. En it wol my net oan dat Dingemans de iennichste is, dy’t himsels in
neifolger neamt fan Paulus fan Samosata en yn it ferlingde dêrfan ek fan Arius.
Ik bin fan tinken dat de measte leauwigen dy’t sykje nei in ferbining mei de
moderniteit Arianen binne. Dat dy Kristus sjogge as in bysûnder minske, mei in fonk
fan godlikheid, in toanbyld fan leafde en mear as in foarbyld. Wat fan God op ierde,
mar dúdlik oan de kant fan de skepping.

Ien fan wêzen
It Konsily fan Nicea, dat Arius feroardiele, tocht dêr oars oer en ûnderstreke dúdlik
de ienheid tusken God en de persoan fan Kristus. Dy ienheid waard lykwols
karakterisearre mei in wurd dat de tsjerke earder feroardiele hie, om’t doe ornearre
waard dat dat wurd te min sei oer it ûnderskied tusken Heit en Soan. It is it Grykske
wurd homo-ousios, dat ‘Ien fan wêzen’ betsjut. Heit en Soan binne Ien fan wêzen.
Dêrmei like de kwestje oplost te wêzen. Mar it die al rillegau bliken dat dat net sa
wie. Yn 381 feroardiele in nij konsily, yn Konstantinopel, in Apollinaris, dy’t te bot

Lok is gjin einbestimming. It is in manier fan libjen
Der binne tinkers en dwaners. Mar de tinkers dy’t tinke dat se wat dogge,
binne in ramp.
Hoe lang lyn is it, dat jo foar it lêst wat foar it earst dien hawwe?
SIDE 6

Dy’t tinkt dat er wat loslitte moat, leaut blykber dat er oan wat fêst sit
De heechste tuorren moatte boud wurde op de djipste fûneminten

hong oan dat ‘Ien fan wêzen’. As God en Kristus ien fan wêzen binne, sa wie syn
riddenaasje, dan kin Kristus net folslein minske wêze. Fannijs dus: finitum non capax
infiniti. De godlike Logos hat him, neffens Apollinaris, nei wenjen set yn de minske
Jezus. Dat betsjut dat lichem en siel fan Kristus minsklik binne, mar dat syn geast
godlik is. De Logos en it minsklike wurde om samar te sizzen ynelkoar skood. It aktive
is it godlike, de (stoflike) drager dêrfan is it minsklike. Mei as ûnûntkombere
konklúzje dat Kristus as minske net in minske west hat lykas ús. Foar Apollinaris oer
hanthavene de tsjerke op it boppeneamde konsily dat Kristus ‘folslein minske’ wie.
Op himsels opmerklik, om’t Apollinaris in herstochtlik ferdigener wie fan it homoousios fan Nicea. En dochs waard er feroardiele.
Sa waard foar Arius oer de godlikheid fan Kristus ûnderstreke en foar Apollinaris oer
de minsklikheid.
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Út de brân? Wie it mar wier. Ûnderwilens wie de saak knap yngewikkeld wurden.
Oan de iene kant wiene Heit en Soan homo-ousios, ien fan wêzen meielkoar.
Sadwaande bleau de Soan yn de sfear fan it godlike. Mar tagelyk moast fêsthâlden
wurde oan de folslein minsklike natoer yn Kristus (en net allinne minsklik fan lichem
en siel en mei in godlike geast, lykas Apollinaris woe).
Foar Nestorius, dy’t fan 428-431 patriarch fan Konstantinopel wie, betsjutte dat, dat
de Soan fan God wenne yn de minske Jezus Kristus. Sadwaande krige men (en no
wurdt it pas echt yngewikkeld) ien wêzen mei twa natoeren: in godlikenien en in
minsklikenien, en boppedat twa persoanen: in minsklike en in godlike persoan.
Dêrom wie Nestorius derop tsjin om Maria Theotokos ofwol ‘mem fan God’ te
neamen. Maria hie neffens him de minsklike persoan Jezus berne, dêr’t de Soan fan
God him neitiid as persoan mei ferbûn hie.

De formules wurde hieltyd yngewikkelder
Dan wie der in Eutyches, dy’t wer in hiel oare konklúzje luts út
de útspraak fan datselde konsily fan Nicea dat Heit en Soan
‘Ien fan wêzen’ wiene. Dizze Eutyches wie presbyter (âlderling)
yn Konstantinopel en hy steurde him bûtengewoan oan it feit dat
syn patriarch Nestorius de faam Maria net langer Theotokos,
‘draachster fan God’ neame woe. Neffens Nestorius hie Maria
ommers allinne mar de minske Jezus te wrâld brocht. En pas
letter wie yn dat minskebern de godlike natoer delkommen.
Dêrfoaroer keas Eutyches foar it oare uterste en ornearre dat
minsklike en godlike natoer in kombinaasje wie fan ien natoer
fan Kristus: dat fan ‘it Wurd dat minske wurden is’ (Johannes
1:14). Mei as konsekwinsje dat it minsklike lichem fan Jezus
folslein ferskilde fan in gewoan minsklik lichem. Eutyches krige
it klear dat er op de ‘rôversynoade’ fan Efese yn 449 mei help
fan bewapene muontsen syn gelyk helle en dat syn tsjinstanners
ôfset waarden [Hjir hellet Greven yn syn ferhaal ferskillende
saken troch elkoar. RK]. Lang hat dizze Eutyches net fan syn
oerwinning genietsje kinnen, want twa jier letter yn 451 waard
er op it Konsily fan Chalcedon sels feroardiele.
De nestorianen, neifolgers fan Nestorius wurde ‘duofysiten’
neamd, omdat hja yn Kristus twa natoeren ûnderskiede wolle.
De neifolgers fan Eutyches hjitte ‘monofysiten, omdat hja it
hâlde op ien natoer yn Kristus. Beide opfettings waarden
feroardiele op it niisneamde Konsily fan Chalcedon, dat de
kwestje oangeande de beide natoeren fan Kristus, dat wol sizze
de godlike en de minsklike natoer, by eintsjebeslút besljochte mei de tovereftige
formule: ûnfermongen’, ûnferoare’, ‘ûnferdield’, net skaat’ (Ned.: onvermengd,
onveranderd, ongedeeld en ongescheiden). Eins kin dat net. Dochs waard it sa
ferwurde en besletten.

In ôfbylding fan
it konsily fan Nicea
yn it jier 325

Ferskillen tusken East en West
De kwestje fan de kristology spile trouwens earder yn de Easterske tsjerke: dy fan
Konstantinopel, Antiochië en Aleksandrië, om de trije grutte sintrums fan de
Easterske kristenheid te neamen, as yn de Westerske tsjerke. Dat kaam fanwegens de
ynfloed fan it neoplatonisme, in filosofyske streaming dy’t learde dat ierde en himel
mei elkoar ferbûn wiene troch oprinnende, hieltiten geastliker wurdende sfearen.
Wat heger de sfear, wat heger it geastlike gehalte en wat minder de materialiteit
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ofwol de lichaamlikheid. By de legere sfearen is it krekt oarsom. Mar kristlik leauwen
is in opstigen fan leech nei heech. In stadichoan oerwinnen fan it materiële en in
waaksen yn geastlike status. Sadwaande dy permaninte diskusje oer it plak fan
Kristus. Hearde Er by de geastlike, godlike sfear of hie Er ek diel oan de ierdske
materiële sfear. En sadwaande it promininte plak fan Maria, dy’t as ‘draachster fan
God’ ta in hegere sfear hearde en foar minsken op ierde in brêge foarme nei hegere,
godlike sfearen. Dêrom ek al dy ikoanen fan Maria mei it Kristusbern, dy’t troch de
leauwigen tute wurde.
Yn de Westerske tsjerke kriget Maria pas folle letter, sa om it jier 1000 hinne, in
foaroanplak. Mar dêr wurdt it sintrale tsjerklike symboal net dizze Mem mei har
Bern, mar de lijende Kristus oan it krús. Maria hat yn it westen dan ek in oare
funksje. Hja is tuskenpersoan, foarbidster tusken de minske en God. God komt del
om de sûnder te rêden troch it offer fan Kristus oan it krús. De roomsk-katolike
tsjerke fiert dat offer alle kearen wer út yn de eucharisty en skinkt út namme fan
Kristus genede oan de leauwigen.
Yn it protestantisme is de tsjerke as bemiddeljende ynstânsje weifallen. De leauwige
stiet lykme allinne foar God. As sûnder. Net ien dy’t dat skerper ûnder wurden
brocht hat as Maarten Luther, dy’t minsken (mei in ûnsmaaklik byld) seach as
‘ekskreminten’ fan God. Fallen út de anus, de útgong fan God. De ynkarnaasje wol
dan sizze dat God delkomt ta syn ekskreminten en him dêrmei identifisearret.
Dêrmei binne wy wol hiel fier wei fan de ikoan fan de keine faam Maria mei har Bern.

It sjen fan minsken en dingen

Marcel Proust,
De ferneamde Frânske
skriuwer/filosoof

De Frânske skriuwer Marcel Proust skriuwt: ‘Men sjocht jins beminden oars nea as yn
it libbene bestel, it perpetuum mobile fan jins oanhâldende leafde, dy’t de
ferskiningsfoarmen fan harren antlit, foardat hja ta jin komme, opnimt yn har
draaistream, harren werombringt ta it tinkbyld dat men fan âlds fan harren hie, dy’t
harren dêrmei gearwaakse lit, ferwaakse lit’. En dan giet er fierder: ‘Mar it kin ek
barre, as troch mûklisten en -lagen fan it tafal jins skerpsinnige devoate leafde
behindere wurdt om yntiids ta te fleanen en oan jins eagen te ûntwramen wat dy net
oanskôgje meie, as it each de leafde foar is, as earste op it plak sels is, oan himsels
oerlitten, meganysk . . . funksjonearret en ynstee fan it beminde wêzen dat allang
net mear bestiet, mar dêr’t de leafde de dea net fan witte wol, it nije wêzen oan jin
toant dat hja hûndert kear deis foarseach fan in dierbere, ferrifeljende gelikensens’.
‘Sa waard ik’, giet er dan fierder, ‘foar wa’t ús beppe in part fan mysels wie,
ûnferhoeds yn ús salon dy’t diel útmakke fan in nije wrâld, de wrâld fan de tiid, foar
it earst en mar justjes . . . op de kanapee, ûnder de lampe, read, loch en fulgêr, siik,
slûgjend en mei eagen dy’t wat fertroebele oer de bledsiden fan in boek dwaalden,
in útlibbe âld minske gewaar dat ik net koe’.
Proust ropt hjirmei de fraach op, wa’t de echte beppe is. De beppe dêr’t er sa fan
hâldt en dy’t er op in bepaalde wize sjocht. Of de frou dy’t er sjocht as er har
ûnferwachts waarnimt sûnder filters en walen, as troch de lins fan in kamera.
In likense sitewaasje kin men jin yntinke op de de tredde tiisdei yn septimber.
Ministers, keamerleden en de Keninginne. Wy witte it, sjogge alle jierren dy bylden
en folje it sels yn. Mar in bûtensteander dy’t nei de bylden sjocht sûnder
efterlizzende gefoelens? Dy sjocht nuver oanklaaide froulju mei aparte huodden,
hearen ûnwennich yn swellesturten, dy sjocht op in frjemdsoartige stoel in âld
frommes sitten dat fan in stik papier wat foarlêst, dêr’t nei harke wurdt mei in
mingeling fan nocht, omtinken en in tefredenheid, dêr’t men it idee fan kriget dat dy
net te krijen hat mei ynstimming mar earder ynjûn wurdt troch it noflike gefoel fan
it yn de heechste rûnten te ferkearen en dan ek noch wol foar it wurk, en dy’t wy
fuortendaliks thúsbringe kinne as: hjir wurdt nei de Troanrede harke.

Is God ús ynterpretaasje fan God?

SIDE 8

Wat is no de kearn, dy pit yn it sintrum fan dizze ferskillende ynterpretaasjes?
Us tredde tiisdei yn septimber of de fisy fan dy frjemdling? Of bestiet dy kearn net
en bestiet ‘Prinskedei’ op himsels net, mar allinne trochdat wy fan de bylden
Prinskedei meitsje?
Is it mei God oars? Of mei Kristus? Wy hawwe dêr bylden fan. Dy ha wy meikrige fan
eartiids, of yn de rin fan de tiid sels ûntwurpen. Dat ûntwerpen giet hieltyd troch.
Yn ússels hearsket deselde striid om ynterpretaasje as yn de skiedniswittenskip.
De iene ynterpretaasje striidt mei de oare om foarrang. Mar is it dan sa dat God
opgiet yn ús ynterpretaasjes? Of bestiet Er ek los dêrfan, al is Er foar ús ûnberikber?

God kin men net sjen lykas de beppe fan Proust of lykas in foto fan Prinskedei.
Mei God begjint it op in oare wize.
Yn de liturgy, hat immen ris sein, kin der in momint wêze dat der in stilte oproppen
wurdt. De stilte is ûndúdlik, mar der hinget wat fan betjutting yn de loft. Mar dy
betsjutting wurdt net ynfolle. It is nuver, mar troch de stilte en betsjuttingsleazens
kin der in sfear ûntstean dy’t swier is fan betsjutting. In follens fan betsjutting dy’t te
tankjen is oan it feit dat de betsjutting net konkreet ynfolle is. Soks kin.
Men kin it wêzen fan eat nammerste mear oanfiele, krekt om’t it ûntbrekt.
In bekend foarbyld dêrfan is de hammer fan de timmerman, dy’t sûnder neitinken
troch de man brûkt wurdt, mar dêr’t er ynienen fan beseft hoe wichtich oft dat stik
ark foar him is, as it op in dei stikken brekt. Sa kin men jin de wearde dat eat foar jin
hat: in bepaalde kontrei of in bepaalde ûnderfining, bewust wurde yn in sitewaasje,
dêr’t dy wearde, dy betsjutting noch net ynfolle is.
As ik in frjemde tsjerke ynrin, lykas in Grykske tsjerke, en ik sjoch hoe’t de minsken
ikoanen tútsje, ik hear de lieten fan de eucharisty, dan wit ik net wat der krekt sein
wurdt en wat der mei dat tútsjen bedoeld wurdt. Mar dochs fiel ik de betsjutting.
Ik kin it net ûnder wurden bringe, mar it lûkt wat om my hinne.
Dêr begjint it mei. It folgjende is dat ik it ynfolje, foar eigen rekken en
ferantwurding, wat foar my dy betsjutting ynhâldt.
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De absurditeit fan it leauwen
Der is gauris sein dat de útspraak fan it Konsily fan Chalcedon ûnbegryplik wie.
Net te befiemjen, tsjinstridich: ‘ûnfermongen’, ‘ûnferoare’, ‘ûnferdield’, ‘net skaat’.
Soe der net wat mear te sizzen wêze oer dy leechte, oer dat besef fan
betsjuttingsleazens dat foarôfgiet oan it jaan fan betsjutting?
Ik moat tinke oan de tsjerkefaar Tertullianus. Hy is ferstoarn om 230 hinne. Fan him is
de útspraak dat er leaut omdat it ‘absurd’ is: Credo quia absurdum est. De útspraak is
ûntliend oan in breder sitaat, dat sa is: ‘De Soan fan God waard krusige. It is net
skamtefol, omdat it is om jin foar te skamjen. De Soan fan God is stoarn. It is folslein
oannimlik, krekt omdat it dwaas is. En hy is begroeven en opstien; it is wier, om’t it
ûnmooglik is’.
Skamtefol, net oannimlik, ûnmooglik. Neffens ús noarmen. Neffens ús byld fan de
wrâld, dêr’t alles neffens in beskate oarder ferrint. Hoe rasjoneel en foarsisber is dy
rasjonele wrâld fan ús?
Fan Albert Einstein is de útspraak: ‘As in idee op it earste gehoar net absurd klinkt, is
der gjin hoop’. En yndied, Einstein syn teoryen klonken absurd foar de gongbere
wittenskip.
Der is wat mei it absurde. It is wichtich. Nei in ramp mei in skip wiene der mar twa
dy’t it oerlibbe hiene, mar der wie mar ien stik wrakhout, dêr’t mar ien libben mei
rêden wurde koe. Ien fan de skipbreklingen beslút om net-patogolyske redenen syn
libben te jaan foar de oar. Neffens de jildende rasjonaliteit in absurd beslút, dat
allinne op patologyske grûnen (masogisme, heilân-kompleks) nommen wêze kin.
God freget fan Abraham om syn soan Izaäk te offerjen. In absurde eask. Noch
absurder: Abraham folget it gebod op. Hy fertrout in God dy’t soks fan him freget.
Pas as er it trajekt oan de lêste snok ta ôfrûn hat, dan draait de saak om.
As de âlden fan Oidipûs de wytging krije dat harren soan syn heit deadzje sil en sliepe
sil mei syn mem, dan jouwe hja him mei oan in houtkapper om him te fermoardzjen
yn de bosk. In rasjoneel beslút.
Mar wat soe der bard wêze as hja keazen hiene foar in absurde oplossing en harren
soan leafdefol opbrocht hiene? Soe der dan oan de ein net krekt sa’n kear yn harren
skiednis kommen wêze as by Abraham?

In âlde ôfbylding fan
Quintus Septimius
Florens, better bekend as
de tsjerkefaar
Tertullianus.
Oft er der op liket,
bliuwt fansels in fraach.

It ûneinige befiemje yn einige wurden
Is ek it libbensferhaal fan Kristus net oan de ein ta folhâlden. In ein dat Kierkegaard
oantsjut hat as de ‘absolute paradoks’: de Soan fan God dy’t stjert as immen dy’t fan
God ferlitten is?
Nei de ûntknoping komt de stilte, as Abraham wer mei Izaäk nei ûnderen ta giet.
Soene se noch meielkoar praat hawwe? De stilte fan it grêf nei de dea oan it krús.
Pas dêrnei komt de ynfolling.
Sa’n ynfolling is fakentiids rasjoneel. Sa rasjoneel dat men ferjitte soe wat der oan
foarôfgien is. In stilte. In absurditeit.
It geheim fan de predestinaasje. As de feroardiele sûnder berêst yn syn fonnis en syn
eigen sûndigens ynsjocht, dan keart oan de ein it ivige beslút fan God om.
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Jim sille in seizoen lang harkje nei Jezus-ferhalen. It measte dêrfan komt del op it
fangen yn rasjonaliteit fan wat boppe de rasjonaliteit út giet. Fakentiids oanlieding
om de hiele saak dan mar ôf te dwaan as fantasij of ferbylding. Wylst de kaaiferhalen
fan de minskheid it absurde yn har bergje. De seine oer it meanfjild lit de woartels
yntakt.
Stilte, gjin eangst foar it absurde, eigen ferantwurdlikheid foar de ynfolling, net bang
wêze as it each ynienen wat oars sjocht as foarhinne. Proust seach syn beppe oars.
Ik sjoch de ljochtmoanne no oars. Mar hielendal in breuk is it net.
Guon libje mei Kristus yn in wei fan Underen nei boppen, lykas yn de Otterdoksy.
Oaren besjogge de ynkarnaasje as in delkommen fan God nei ûnderen, nei syn eigen
ekskreminten, om it mei Luther te sizzen.
Of lykas de Rooms-Katolike lear de tsjerke sjocht as de ynstânsje dy’t it offer fan
Kristus op ierde presint stelt en, sûnder it ea ferfange te kinnen, werhellet.
Yn de Wies Kirche is de rjochterstoel leech. It Oardiel is yn folle gong yn de tsjerken
fan it easten. Ús oansein en feroare yn genede, yn myn tradysje. Allegearre wizen
fan besykjen om it ûneinige te befiemjen yn einige wurden, begripen en bylden.
Jan Greven
(oersetting Rienk Klooster)

As God net bestiet, kin Hja ek in frou wêze
It wie gjin reden om it oan ’e kant te lizzen, mar yn syn boek Geloven in een God die
niet bestaat sette dûmny Klaas Hendrikse my op side 33 al bûten de doar.
Dêr nimt er ôfstân fan kollegateologen en -predikanten dy’t er sizzen heard hat:
‘God bestaat in het ritueel, of voor de duur van het gebed, zonder dat Hij
daarbuiten bestaat.’
Ik bin teolooch noch predikant, mar ek in liturgys dichter dy’t om it wurd ‘God’ net
hinne kin en wol, lit wolris wat trochskine. En oars mei ik my as minske oansprutsen
fiele, te mear omdat de útspraak fan jongs ôf myn stilswijend idee west hat.
Foar Hendrikse bin ik in bûleblazer, immen dy’t op ‘onnavolgbaar creatieve wijze om
de hete brij heen [draait]’. Kreativiteit ha ik my altyd op útlein, en it soe my in eare
wêze, foar rûntsjemeallen om dampende petielen hinne mocht ik lykwols net in grut
talint ûntwikkelje.
It is in wat wûndere útspraak foar in man dy’t pretindearret dat er leauwigen de
romte jaan wol, en tagelyk al yn it earste haadstik, ‘met alle respect hoor’, oaren de
mjitte nimt en teplak set.
Sa net, de toan fan it hiele boek is frijwat resolút en apodiktys, wat it behalve
âlderwets grifformeard tige lêsber makket.
Dûmny Hendrikse hâldt in lange en deeglike preek, mar hy is net swier op ’e hân en
ferfeelt gjin minút.

In moai en bemoedigjend begjin
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Allinnich de leauwige dy’t syn preek op eigenmakke dogma’s bout en mei eigenmakke
wierheid trochtimmert, sil himsels net samar tsjinsprekke. Gelokkich docht dûmny
Hendrikse dat al, en miskien is dat de ferklearring dat syn boek oan ’e ein ta ‘iepen’
en spannend bliuwt.
En mocht fan tsjinstridichheden net oeral sprake wêze, dan sit de lêzer dochs hieltyd
te wachtsjen op it momint dat de skriuwer trochpakke sil en konsekwinsjes oan syn
opfettingen ferbynt.
Ien fan syn kearnútspraken is: ‘Ook de bijbel is een boek met verzonnen verhalen.’
Dat is in moai en bemoedigjend begjin. Sûnder elke foarm fan historisiteit rigoereus
oan kant te reagjen, hat Hendrikse each foar it bysûndere karakter fan ‘Gods wurd’
(wat er op himsels, en mei rjocht, in lege formulearring neamt).
It foarbyld dat er jout sprekt boekdielen: ‘De Mozes van de bijbel bestaat alleen
maar in de bijbel. Niet als historische, maar als mythologische figuur. Als ik me
herken in het verhaal van zijn reis door de woestijn, dan bestaat Mozes, voor mij.
Of hij in werkelijkheid ooit heeft bestaan, doet er dan niet toe. Wat er is gebeurd,
hoeft geen werkelijkheid te zijn. Wat er wordt verteld over wat er is gebeurd, is
voor mij wel werkelijkheid.’
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God bestiet salang as it duorret
It mei ús oangrize, mar helder en suver trochriddenearjend is der neat ysliks oan om
yn foargeand sitaat de namme ‘Mozes’ te ferfangen troch de namme ‘God’.
De God fan de bibel bestiet allinnich mar yn ’e bibel. Net as histoarise, mar as
mytologise figuer. As ik my herken yn it ferhaal fan syn meireizgjen troch de woestyn
(nei hjoed fertaald: de woestenij fan de wrâld), dan bestiet God, foar my. Oft Er yn
werklikheid bestiet, docht der dan net ta.
God is in tochte God, mar dêrmei gjin fertochte God. En dêrom stiet net alles
ynienen op syn grûnfêsten te skodzjen en sakket de boaiem ús net ûnder de fuotten
wei. God hat himsels bewiisd, en Hy bewiist him hieltyd wer: yn ’e bibel, yn it
trochrinnend ferhaal, yn psalmwurd en gebed, yn liturgy en ritueel.
Allinnich, dêrbûten bestiet er net. Sa gau’t minsken ophâlde oer him te praten, him
net langer oanroppe, smeekje, útsegenje of bejubelje, hâldt God op fan bestean.
‘God wordt God als schepselen God zeggen,’ seit Hendrikse de midsieuske mystikus
Meister Eckhart achternei. Ja, en as de skepsels swije, swijt God – yn alle talen,
oerlevere as er is yn en oan de taal fan minsken. God is wat minsken him yn ’e mûle
lizze, wat leauwigen fan him sizze, oan him taskriuwe. Dêr kinne grutte ûngelokken
fan komme, mar as it goed beteart, sprekt er mei leafde, wiisheid en gesach.
En ek Hendrikse wit: ‘God heeft nooit iets gezegd, maar wel degelijk gesproken.’
Mar altyd sa lang as it duorret, foar de doer fan it gebed, ûnder it lêzen fan de wet,
by de útlis fan de skriften, yn ’e meditative stilte, troch it sjongen fan in liet.

In kreaasje fan syn kreatueren
As God in kreaasje fan syn kreatueren
is, binne syn kreative skepsels ek
ferantwurdlik foar syn nammejouwing
en geslacht. De bibel – by útstek it
produkt fan manlju – is in maskulyn
boek, skreaun yn in maskuline tiid en yn
in maskuline kultuer.
Gjin wûnder dat God foarsteld wurdt as
manlik en fan gefolgen oansprutsen mei
‘Heare’ en ‘Heit’.
Feministys teologe Coby JacobsGravesteijn hat muoite mei dy iensidich
manlike godsfoarstelling, sa docht
bliken út har nijsgjirrige bydrage oan de
Earn fan septimber 2010. Har beswier is
út soarte legitym en alhiel begryplik.
Oan ’e oare kant, it is mar in byld.
Hie de bibel oait it produkt west fan
froulju, en hiene yn tiid en kultuer de
feminine kanten dominant west en foar
masteres opslein, dan wie God foarsteld
wurden as froulik en fangefolgen
oansprutsen mei ‘Frouwe’ en ‘Mem’.
In oare god/goadinne?
Guon leauwigen sjogge it as in foarm
fan blasfemy om oer God yn termen fan
‘frou’ en ‘mem’ te sprekken. Dochs is dat gjin grouwéliger godslaster as oer God
sprekke yn termen fan ‘man’ en ‘heit’.
Ien fan twaen: of it is allebeide blasfemy, of allebeide net.

Korreksje fan de
Redaksje:
yn Earn nûmer 50
wie ûnder it artikel
‘Oer in oare God’
De namme fan
Skriuwster Coby
Jacobs-Gravesteijn
fuortfallen.

Lykas in bern treast fynt by de Mem
Coby Jacobs wiist ús op in prachtige passaazje yn it bibelboek Jesaja, ien fan de
seldsume fynplakken yn ’e bibel mei in ûnfersniene ferwizing nei de froulike God.
‘Wês bliid mei Jeruzalem en jubelje it út om har, allegearre dy’t har leafhawwe;
gean hielendal mei har op yn blydskip, jim allegearre dy’t fan har yn ’e rouwe
wienen; dan kinne jim mar drinke, jim sêd drinke oan har treastjaande boarsten, en
jim oerfloedich ferkwikke oan har rynsk memmeboarst. Want dit hat de Heare te
sizzen: Sjoch, Ik lit de frede komme en as in rivier oer har hinne streame, en de
rykdom fan ’e folken as in folle wetterstream. Har bern sille op ’e earm droegen en
op ’e knibbel oanhelle wurde. Lykas in bern treast fynt by de mem, sa krije jim
treast by My.’ (Jes 66:10-13a)
Ek Jezus, as man fan Nazaret grutbrocht yn ’e Joadse tradysje, seach God as heit.

SIDE 11

DESIMBER 2010

Ik wit net oft it de earste kear yn it Alde Testamint is, mar al yn ‘It liet fan Mozes’
wurdt God as heit oantsjut: ‘Sille jim sa de Heare ferjilde, jim, dwaas en ûnwiis folk?
Is Hy dyn heit net, dy’t dy wûn hat, dy’t dy makke hat en yn wêzen roppen?’
(Deuteronomium 32:6) En gâns bibellêzers sille de wurden kenne fan Psalm 103:13:
‘Lykas in heit begrutsjen hat mei syn bern, hat de Heare begrutsjen mei dy’t Him
tsjinje.’
Yn it fyfde haadstik fan it evangeelje nei Mattéus – ûnderdiel fan de berchrede – nimt
Jezus sels foar it earst foar God it wurd ‘heit’ yn ’e mûle: ‘Sa moat jimme ljocht
skine foar de minsken. Se moatte jimme goede dieden sjen en sa jimme Heit yn ’e
himel ferhearlikje.’ (Mt 5:16)
Dêrnei stiet de berchrede fol mei soartgelikense ferwizingen, dêr’t it gebed dat
Jezus syn learlingen meijout, it Us Heit, út soarte de bekendste fan is.

‘Mem mei bern’ fan Anton Rausch

Hja
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Wa’t net dalik fan syn geloof falt by it besef dat God in minsklike kreaasje is, komt
tagelyk ta it ynsjoch dat God-de-Heit in útdrukkingsfoarm is, in wize fan sprekken om
God tichterby te bringen. Mar yn dat gefal hat God-de-Mem deselde rjochten as
útdrukkingsfoarm. It jout gjin better of minder, mar in oar en folsleiner byld fan
God. As wie it om God ek noch fan in oare kant te sjen en benei te kommen.
‘Minsken hawwe ferlet fan in goed, eigen Godsbyld,’ skriuwt Coby Jacobs, en yn dy
wurden trillet ûnderhûds de langst nei in God mei froulike skaaimerken.
Net mei Sy, mar mei Hja soe ik dy God oantsjutte wolle. ‘Hja’ is froulik, mar troch
de licht argayse gefoelswearde, net yntym of familiêr. Wolle wy omgong hâlde mei
God dan sil Hja én tichtby én op ôfstân bliuwe moatte. Boppedat is ‘Hja’ út ’e klank
wei iepen en posityf.
Achternei fernuvert it my dat it sa lang duorre hat, mar it momint koe net útbliuwe
dat ik in Us Mem dichtsje soe. Nei it ‘God fan fier en hein ús Heit’ wie it tiid foar
‘Mem fan Leafde om ús hinne’. Net dat ik de iene God heger ha as de oare, of it
earste gebed leaver as it twadde, mar ik sjoch wol yn dat it net twa deselde lieten
binne. Al soe ik se beide sjonge kinne, troch beide treaste en bemoedige wurde.
Beide ha ik, simpel kreatuer, en neffens it foarbyld fan Jezus’ gebed, de wurden foar
betocht. Mar al sjongend bin ik al hast de skepper net mear, as wienen de wurden út
’e loft weifallen en hienen se der altyd west. Krekt as rjochtsje ik my wier ta de God
(m/f) dy’t wíj dan wol ta libben rôpen, mar dy’t no al suver bûten ús bestiet.
Minsken kinne wat mei God.
Eppie Dam
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Mem fan Leafde om ús hinne

Mem fan Leafde om ús hinne,
skûlliif dat ús berne hat,
wês ús treast en hege minne
yn de dagen fan tekoart.

Jou ús hjoed de memmetate
fan de waarmte en de moed;
wês ús taal en lear ús praten
mei de mûle fol fan goed.

Wês ús foet en lear ús rinnen
oer de paden fan geduld;
as wy falle, net mear kinne,
straf ús net mei eigen skuld.

Wês ús hertslach en ús skerte,
ús krûpoan en myld gehoar;
wol ús fêst op fuotten sette,
dat wy ’t weagje bûtendoar.

Jou de romte oan ús wêzen,
bring ús dieden ta har rjocht,

‘Wol ús fêst op fuotten sette’

oan jo antlit ôf te lêzen
wat fertrouwen mei ús docht.

Eppie Dam

Geke Bruining-Visser hat muzyk by dizze wurden makke, yn in
fjouwerstimmige koarsetting.
Fan Jan de Jong sil in ienfâldiger meldij foar de gemeente
ferskine.
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Jan Jochums Visser Stifting
Jan Jochums Visser

Foar lêzers dy’t wat mear
dwaan wolle foar de
Grace Mountain Mission:
de bankrekken fan de Jan
Jochums Visser
Stifting is:
36.27.14.444
Foar mear ynformaasje,
sjoch op ynternet:
gracemountainmission.org

Jon Jon oan ‘e stúdzje

Jan Jochums waard berne op 8 maart 1926 yn Suwâld. Doe’t er 19 jier âld wie, moast
er ûnder militêre tsjinst en hy waard útstjoerd nei Yndonesië. Dêr hat er 3 jier, efter
de frontliny, yn in militêr hospitaal wurke.
Doe’t er wer yn Nederlân werom kommen wie, gong er de psychiatryske ferpleging
yn, mar hy woe graach yn it bûtenlân wurkje. Hy gong nei Kanada en dêr begûn er in
opfang mei ûnderwiis foar hendikepte bern.
Yn 1973 feroare de Kanadeeske wet en ferliet er Kanada. Hy gong werom nei
Yndonesië en dêr begûn er mei in weeshûs. Hy hierde in hûs fan in sineeske frou en
wurke foar in Moslim ynstelling. Jan wie Kristlik grutbrocht en yn dy tradysje learde
er de bern bibellêzen en bidden.
Dat wie yn striid mei de regels fan de Moslim ynstelling en Jan krige gjin stipe mear
foar syn wurk. Hy besleat út Yndonesië wei te gean en ferfear nei de Filepinen.

Grace Mountain Mission
Op ‘e Filepinen kaam er yn kontakt mei de Weslyan Church en hy krige in kampus yn
Sinippsip. Yn 1983 kaam er by in besite oan Suwâld yn kontakt mei de pleatslike
predikant Dorst. Fia ds. Dorst waard Doete Groenewoud benadere en hja begûn mei
it organisearjen fan rommelmerken om jild yn te sammeljen foar kânsearme bern op
‘e Filepinen.
Letter waard op 6 juny 1991 de Jan Jochums Visse Stifting oprjochte. De stifting is in
begryp wurden en ferbûn oan it doarp Suwâld. It hat útstrieling nei de omlizzende
doarpen en sels oer de grinzen fan Nederlân hinne wurdt it wurk fan Jan Visser no
stipe. Organisaasjes yn Kanada en Japan drage by yn it wurk op de Grace Mountain
Mission op de Filepinen. Der is no plak foar sa’n 90 kânsearme bern. Hja groeie hjir
op en krije ûnderwiis.
Jan Visser is stoarn op 15 septimber 2005, 79 jier âld, nei 25 jier skreppen op de
Filepinen. Syn meiwurker José Milan set no syn wurk fuort.
Doete Groenewoud hat fan 1983 ôf mei in soad betrutsenens, ynset en oertsjûging en
nocht in wichtige bydrage levere oan de stifting sa’t dy no bestiet.
De bern fan Grace Mountain Mission meie noch alle dagen ûnderfine hoe’t der oan
har takomst wurke wurdt troch in stifting yn Suwâld.

It FOWE stipet
in goed doel
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Yn 2005 hat it bestjoer fan it
Frysk Oekumenysk Wurkferbân it
beslút nommen om tenei yn alle
tsjinsten in kollekte foar in
diakonaal doel te hâlden.
Dy kollektes bringe mei-elkoar
troch de bank tusken de 500 en
700 Euro yn it jier op.
De opbringst hat earst west foar
Spirit of Faith, dêrnei foar
Rwanda, Sviatoslav en no foar de
Jan Jochums Visser Stifting en har
wurk op ‘e Filepinen.
Dat it goeie doel om ‘e ien/twa
jier wer wikselet, hat te krijen
mei it feit, dat wy ús tsjerkegongers hieltyd wer mei nije
lannen en minsken konfrontearje
wolle, dêr’t ús help nedich is.
Al moat wol sein wurde, dat de
goeie doelen altyd te krijen
hienen en hawwe mei bern.
Weesbern, sike bern, hendikepte bern, earme bern ensfh. It jaan fan ûnderdak en
iten en ûnderwiis hat hieltyd sintraal stien. Dat sjogge jim ek oan bygeande foto.
It boek liket hast grutter as de man, mar as bern sa leare wolle, moat it jild wol goed
teplak komme!
Jan Lautenbach
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

Earnewâld
12 desimber 09.30 oere
19 desimber 09.30 oere
24 desimber 22.00 oere
26 desimber
31 desimber

oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere

Frou R. de Vries-Martini, Drachten
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Dhr. L. Durksz, Grins
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Krystnachttsjinst
mienskiplik, Herf. tsjerke
Frou E. Stellingwerf-Vinke, Earnewâld Nei ôfrin fan de tsjinst kofjedrinken
Ds. J.D. Kraan, Burgum
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Aldjiersjûntsjinst
Dhr. L. Durksz, Grins
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Nei ôfrin fan de tsjinst kofjedrinken
Ds. G. Postma, Wâlterswâld
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Ds. C.W. Kempenaar, Drachten
NL tsjinst, mienksiplik, Griff. tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Ds. E.A. van Gulik, Drachten
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Da. A. Veurman, Aldtsjerk
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Ds. J. v/d Ploeg, Snits
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

oere
oere
oere
oere

W. Tjerkstra e.o.
C. de Boer-Bergstra, Sk ‘goutum
Ds. S. van der Meer
Ds. Y. Hiemstra, Dokkum

09.30 oere
19.00 oere

2 jannewaris 09.30 oere
9 jannewaris 09.30 oere
16 jannewaris 09.30
23 jannewaris 09.30
30 jannewaris 09.30
6 febrewaris 09.30
13 febrewaris 09.30
20 febrewaris 09.30
27 febrewaris 09.30
6 maart
09.30
13 maart
09.30
20 maart
09.30
27 maart
09.30

Itens
26 desimber
30 jannewaris
27 febrewaris
27 maart

10.00
10.00
10.00
10.00

FOW Itens, sjongtsjinst
FOW Itens
FOW Itens
FOW Itens

Sleat, Wurkferbân Swh
19 desimber
9 jannewaris
6 febrewaris
19 desimber

C. de Boer-Bergstra, Sk’goutum
Da. G. de Boer-de Boer, Easterein
Pastor G. Boomsma-vd Meer
Dr. B. Smilde, Ljouwert

Frysk
Frysk
Frysk
Frysk

Drs. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dhr. W. Tjerkstra, Snits
Ds. A. Kobus, Mantgum
Ds. J. Groeneveld, Hurdegaryp

FOW Hegebeintum, Krystnachttsjinst
FOW Hegebeintum, Aldjiersjûntsjinst
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

19 desimber 09.30 oere
16 jannewaris 09.30 oere

Ds. E. Jongstra, Blije
Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum
mm.f. blokfluitensemble Jilingwie

Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD

20 febrewaris 09.30 oere

Ds. L.J. Bouma, Drachten
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
m.m.f. koar Canzona û.l.f. Jaep Meems en Erik Keekstra, oargel
Da. T. de Boer, Tsjummearum
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD

10.00
10.00
10.00
10.00

oere
oere
oere
oere

Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân

Swh
Swh
Swh
Swh

Hegebeintum
24 desimber
31 desimber
9 jannewaris
6 febrewaris
6 maart

21.00 oere
19.00 oere
09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Hantumhuzen

20 maart

09.30 oere

Kopij foar de folgjende Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 15 febrewaris 2011 ynlevere wurde by Tine van
Minnen (E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl). De redaksje wiist der op, dat stikken
wol ris ynkoarte wurde (moatte). Foar har dy’t net goed Frysk skriuwe kinne: ek
artikels yn it Nederlânsk binne wolkom. Wy sette it wol oer. Wy stelle it tige op priis
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De Earn
Útjefte fan it
Frysk Oekumenysk
Wurkferbân Earnewâld
Skriuwerskip fan it FOWE
en fan redaksje en administraasje
fan de Earn:
Tine van Minnen
Wâldyk 9, 9294 LG Aldwâld
Tillefoan (06) 20 60 04 09
E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl
Ûnder redaksje fan:
Dr. Rienk Klooster, (058) 251 94 25
E-post: h.a.klooster@hccnet.nl
Tine van Minnen
Drs. Yvonne Hiemstra,
E-post: yvhiemstra@hetnet.nl
Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08
E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl

I n p r o g ra m m e i 2 J a n n e n
Op snein 23 jannewaris 2011 om 16 oere organisearret it FOWE in
muzikaal en ynformatyf programma mei meiwurking fan Jan Jongsma
út Burgum en Jan Venema út Snits.
Jan Jongsma is ûnder oaren bekend fan syn reizen nei Amearika en
Kanada en hy jout dêr faak lêzings oer. Foar ús sil er it diskear
hawwe oer de Amish. De Amish binne folgelingen fan de Switse Jacob
Amman dy’t yn 1693 briek mei de Minnisten.
In soad fan harren binne emigrearre nei Amearika, om’t se yn Europa
tige ûnderdrukt waarden. Se binne benammen bekend, om’t se noch
altyd oan har âlde libbensstyl en brûkmen fêsthâlde.
Jan Venema hat by ús al in pear kear oargel spile en dat wie reden
foar it bestjoer om him te freegjen foar ús muzikale program.
Op syn eigen fersyk spilet er diskear net op it oargel, mar op de
akkordeon.
Der wurdt gjin tagongsjild frege; oan de ein is der allinne in
doarkollekte foar de kosten, dêr’t jim in frijwillige bydrage kwyt
kinne.
Wy rekkenje op in goeie opkomst.
It bestjoer
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Ik haw nei frijheid socht
Ik haw nei frijheid socht yn timpels en yn tsjerken.
God wie dêr in finzene yn in troch minsken makke kouwe.
Ik haw nei frijheid socht yn teology en filosofy.
Dêr lei it tinken stiifbefêrzen yn troch minsken makke wurden.
Ik haw nei frijheid socht yn alle mooglike revolúsjes.
Dêr waard de massa oanbidden en de minske fermoarde.
Sa rûn myn sykjen op ‘e non, mar dochs wie ik slagge.
Fan myn omdoarmjen hie ik leard,
dat alle ynspanning om ‘e nocht wie.
Ut de mislearrings haw ik leard,
dat alle sykjen nutteleas wie.
Einlings haw ik my nei binnen rjochte,
om te rêsten en my te ûntspannen.
En sjoch, dêr wie it,
It lôgjende frijheidsfjoer,
aloan klearder baarnend,
fakkel fan leafde.
Vimala Thakar
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