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It evangeelje fan Jehannes nimt yn de bibel in hiel bysûnder plak yn. En dat hat û.o.
te krijen mei it ûntbrekken fan gelikenissen. Elk evangeelje hat syn eigen karakter en
syn eigen styl fan skriuwen. Hoe't de skriuwers dúdlik meitsje wêrom oft Jezus fan
Nazareth no sa bysûnder is, ferskilt fan inoar. Sa is Jehannes folle mystiker fan
karakter as de oaren.
Hy lit syn evangeelje ek net begjinne mei in berteferhaal. Hoeders en wizen komme
hjir net foar. Nee, Jehannes begjint mei in frij filosofysk, abstrakt idee. Jezus is it
fleiswurden wurd fan God, de Logos.
Yn it begjin wie it wurd en it wurd wie by God. Alles is troch Him ûntstien, it ljocht
skynt yn it tsjuster en dochs hat it tsjuster der net oan wollen.
It wurd is minske wurden en it hat ûnder ús wenne . . .
wy hawwe syn gloarje sjoen . . .
Hy hat dúdlik makke wa’t God is . . .
Dat is wûnderlike taal. Hast net te begripen. Sa sjocht Jehannes Jezus, as de man dy’t
it wurd fan God libbe hat en ús wat meidiele wol oer wat it wiere libben no krekt is.
Libje is net allinnich mar sykhelje neffens Jehannes. Libje wol sizze, dat we sá ús
libben libje, sa't God it bedoeld hat. Wêze as in ljocht yn it tsjuster.
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Jehannes fertelt net oan de hân fan gelikenissen oer it goede libben, mar oan de hân
fan de tekens dy’t Jezus die. It binne der sân yn totaal. Oare tekens binne bygelyks
de 5.000 man dy’t te iten krije, Jezus dy ’t oer it wetter rint en de opwekking fan
Lazarus. It teken op de brulloft te Kana, is it earste.
Jehannes brûkt in soad bylden en symboalen om oan te toanen wat hy sizze wol.
It binne as it wiere riedsels foar ús, we moatte der dus wol wat foar dwaan om efter
de betsjutting te kommen. En it is altyd de fraach; wat wolle dy symboalen ús sizze?
Wat is it boadskip dat ferskûle sit efter de taal en de bylden? Wêr wie it Jezus om te
dwaan? En wêr is it God om te dwaan? Dat binne de fragen hjir.
Jehannes set it ferhaal fuortendaliks sterk del. Sa lit er it earste teken plakfine op de
tredde dei. As jo dy wurden hearre of lêze, dan witte jo dat der wat bysûnders barre
sil. Bygelyks: op de tredde dei hat God Him iepenbier makke oan it folk Israël op de
Sinaï. De bibelske skriuwers litte Jezus dêrom ek op de tredde dei ferrize. It giet op in
tredde dei altyd om saken dy’t mei libben en dea te krijen hawwe.
De tredde dei wol sizze: tink der om, hjir sil wat barre fan Godswegen. God grypt yn,
dit wurdt typysk sa’n momint fan epifany. De wjerljocht slacht aanst yn en jim sille it
miskien wol net begripe mei jim ferstân, mar jim sille it al sjen.
Njonken it getal trije, spilet hjir it tema fan de brulloft in rol.
En it is opfallend dat it net dúdlik makke wurdt, wà’t hjir no krekt trouwe.
We moatte ús dan ek realisearje dat it hjir net giet om in konkrete man en in konkrete
frou. It giet hjir om de Joadske symbolyk fan it houlik as leafdesferbûn tusken God en
minsken.
God is de breugeman en de gemeente, it folk, jim dus ek, is de breid, hjir troch Jehannes Israël neamd.
Jehannes sjocht yn Jezus in breugeman, dy ’t in brulloftsmiel hâlde wol mei ús.
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Noch mear bylden en symboalen
Lykas ik al sei, is dit teken fan Kana it earste yn in rige fan sân, yn it evangeelje fan
Jehannes. It lêste teken is de opwekking fan Lazarus. It getal sân ferwiist nei
‘6 dagen + 1’. En dan moatte wy fansels tinke oan it ferhaal fan Genesis, it begjin fan
alle dingen. Jehannes seit hjirmei dat der in nije skepping plakfine sil, hjir yn Kana.
En dan spilet it ferhaal him dus ôf yn Kana, yn Galiléa. Net yn Judea, it hert fan
Israël, mar yn it lân fan de heidenen, wurdt it ferhaal situearre. Wêrom? Om’t wat
der op de tredde dei barre sil, eins in teken is dat yn Jezus dúdlik makke wurdt, dat
it heil foar alle minsken en alle folken bedoeld is en net allinnich foar Israël sels.
Kana is wêr ’t it heil sichtber wurdt, en hjir werkenne we de namme Kanaän . . .
Jezus wurdt hjir as de nije Jozua delset, de man dy ‘t eartiids dit beloofde lân as
earste yn gean soe. Sa begripe jo in bytsje hoe ’t Jehannes dit ferhaal komponearre
hat. Om dúdlik te meitsjen mei wa ’t we hjir te krijen ha.
Al lêzende yn it grutte ferhaal dat Jehannes ús fertelle wol, fernimme we dat we
troch de skriuwer dus werom brocht wurde nei de tiid fan it âlde testamint en
njonken Jozua hellet Jehannes ek Moazes foar it ljocht. Moazes wie in hiel sintraal
figuer foar de joaden. Moazes wie de grutte man, dy’t it folk nei de befrijing liede
moast. Út it eangstlân dat Egypte wie, sil it folk nei in takomst fan frijheid brocht
wurde.
De wurden fan Maria ‘se hawwe gjin wyn mear’ stean dan ek yn ferbining mei de
wurden fan dy ’t Moazes tsjin God spruts doe ’t it folk yn de woastyn omdoarme:
‘we ha gjin iten mear, it folk driget om te kommen’.

‘It folk driget om te kommen’
Sa wurdt it ferhaal optúgd, sa kriget dit riedseleftige optreden fan Jezus hieltyd
mear betsjutting foar ús. It binne oerâlde motiven dy’t de skriuwer mei inoar
ferbynt: wetter, as symboal fan de deadsrivier, de úttocht út it eangstlân Egypte,
nei it beloofde lân fan molke en hunich, dêr’t de tafel foar ús ree makke is.
Sokke oerienkomsten binne net tafallich. Jehannes skriuwt se hiel bewust. It binne
allegear ferwizingen dy’t de lêzer helpe moatte om it ferhaal te ferstean.
En wat wol dit ferhaal ús no sizze?
Ik ha der wat mei wraksele en it kin foar jim wat oars wêze, mar jins each falt sa út
en troch op in stikje tekst, dat jin rekket. Ik kaam der efter dat de wurden fan Maria
‘se hawwe gjin wyn mear’ en de ûnderfining fan Moazes ‘we ha gjin iten mear, it
folk driget om te kommen’, foar my krusiale wurden wienen. It seit nammentlik alles
oer de tastân dêr ’t we as minken yn libje kinne.
Hokker útsjoch ha wy noch, as de wyn oprekket? As de fleur der ôf is ? Want wa
werkent dat gefoel net? Dat alle libben der út liket te wêzen, dat jo fiele dat jo op
in dea spoar sitte? Hoe teloarsteld kinne we dan net wêze?
Troch sykte, fertriet, iensumens, ferlies fan wurk of dierbere minsken om ús hinne?
Wa hat de ûnderfining net dat it libben jo net jout, wat jo der fan ferwachte hienen?
Elk fan ús hat dochs wol ris yn in sitewaasje sitten dat ûnmacht jin yn de besnijing
hie. Dat alles jo by de hannen om’t ôf brekt? Eangst foar de takomst kin ús ferlamje.
En ús leauwen kin swier hifke wurde.
De fraach dy’t oerbliuwt, ûnder alle lagen fan dit ferhaal, is wêr oft wy as minsken
op hoopje meie. Wêr meie wy noch op rekkenje, as de moed ús yn de skuon sakket?
En hokker rol spilet God dan yn ús libben? Kinne we it dan noch opbringe om te
leauwen yn syn boadskip fan leafde? Dat falt wier net ta. Wat is dan no krekt it
wûnder yn ús libben? Wêr kinne we dat dan fine?

In ivich ferbûn
It teken dat Jezus die yn Kana, wol ús miskien wol sizze, dat feroaring fan wetter yn
wyn eins betsjut, dat der altyd in minsklike mooglikheid bliuwt, dat wy oanrekke
wurde troch eat dat grutter is as wy betinke kinne. Somtiden, dwers troch alle
ûnderfinings hinne, kinne we dochs ynienen fiele dat we oanrekke wurde.
As oft we by steat binne, troch de dingen hinne te sjen. Dat we besef fan ivichheid
krije. Dat der mear is, as de uterlikheden en it partikuliere fan in sitewaasje.
It is krekt as oft we dan de dingen om ús hinne yn in godlik ljocht sjen kinne.
SIDE 2
Soe it wûnder dan ek wêze kinne, dat dan ynienen dingen barre kinne en dat wy
ússels oerstige kinne? Wannear't we mei omtinken libje foar de dingen om ús hinne,
dan wint ús libben oan kwaliteit. Dan wurde we útnoege de alderbêste wyn te

drinken, elke dei fan ús libben. Dy't wetter yn wyn feroarjen sjocht, lient foar dat
iene momint, hiel efkes, de eagen fan God. Want sa sjocht God nei ús, as minsken
mei altyd wer in mooglikheid ta in nij begjin. Ta opstanning.
Oan it begjin fan it ferhaal wurdt Jezus beskreaun as in gast, hy wie troch it
breidspear noege op it feest. Yn de rin fan it ferhaal feroaret syn rol fan gast yn
gasthear. Hy biedt de wyn oan op de brulloft yn Kana. De seis wetterkrûken
steane ek foar it âlde ferbûn. It ferbûn dat God sletten hat mei syn folk op de
Sinaï driget op te droegjen, de fetten lykje leech te wurden.
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Mar Jezus bringt nei libben. Troch in âld ferbûn wer libben yn te blazen, jout Er
ús in nij fet fol poerbêste wyn. It nije fet is it sande en dat getal ferwiist nei de
foleining, it hillige, it himelske.
It giet yn dit ferhaal neffens my om de weardefolle treast, dat der in leafde is,
dy ’t grutter is as ús ferstân befiemje kin. Dat der in ivich duorjend ferbûn is,
tusken God en minsk en dat neat dêr in ein oan meitsje kin. De bêste wyn hat de
Hear foar ús bewarre.

Aljosja Karamazow: ‘immen hat myn siel opsocht’
Der is in ferhaal fan de 19-ieuske Russyske skriuwer Dostojevski, dat nei myn
betinken ljocht smyt op it wûnder fan Kana. Dostojevski fertelt yn syn ferneamde
roman de bruorren Karamazow it ferhaal fan Aljosja, de jongste fan de trije
bruorren Karamazov. En dy Alsosja is it kleaster yn gien. Dêr moetet er in âlde
muonts en dy muonts is foar Aljosja as in heit. Op in dei stjert de âlde muonts.
Aljosja is net te treasten, fielt him allinne en hat djippe gefoelens fan ûnmacht
en ferlittenheid oer safolle leed.
Aljosja giet de roukapel yn om by it deade lichem fan de muonts te roujen.
Der wurde teksten lêzen út de bibel en benammen ek it ferhaal fan fan 'e moarn.
As it ferhaal fan de brulloft fan Kana foarlêzen wurdt, bart der wat wûnderliks
mei Aljosja en hy krijt in fizioen.Yn syn fizioen sjocht er de ferstoarne muonts,
dy’t him as in heit oer Aljosja ûntferme hie.
De muonts seit: ‘Ja, leave Aljosja, do bist ek útnoege. Útnoege en roppen.
Sjochst al dy gasten? No is it tiid om dyn taak te begjinnen. En sjochst Him?
Us sinne? Wês net fertrietlik en bang. Yslik liket God ús yn syn gruttens, ôfgryslik
yn syn ferhevenheid, mar . . . God is ûneinich barmhertich, út leafde is Er ús
gelikense wurden en fiert er feest mei ús. Hy feroaret wetter yn wyn om de wille
fan de gasten duorje te litten, Hy ferwachtet nije gasten, sûnder ophâlden noeget
Er nije gasten en dat oan 'e ein fan 'e tiden ta. Sjoch, dêr wurdt de nije wyn al
brocht, dêr komme de nije fetten al . . . Lit ús feest fiere Aljosja, lit ús de nije
wyn drinke, de wyn fan in nije grutte freugde!'
Noait soe Aljosja dit momint ferjitte.
‘Immen hat myn siel opsocht yn dit oere' sa sei er.

Noch altyd te krijen:
De bruorren Karamazow
ISBN 9789041703071

Burgen yn Gods hân
Sa hat Jezus dit teken neffens my bedoeld. Wy sille yn dit libben in priuwke krije
fan de ivige en himelske brulloft. It ferhaal noeget ús út om de wrâld yn te gean,
om ús oer te jaan oan it libben, yn it betrouwen dat it tekoart oanfolle wurde sil
en dat der altyd genôch oerbliuwe sil om fan te libjen, hoe breklik ús bestean
somtiden ek is.
It libben is in fraach, it libben is somtiden ek in opjefte, mar it is ek in útnoeging
oan elk fan ús om ús libben yn it godlik ljocht te sjen. Sa die Jezus syn earste
teken te Kana yn Galiléa. Hy liet syn gloarje iepenlik sjen en doe leauden syn
learlingen yn Him.
Ik hoopje en bid dat dit wûnder fan Kana ek oan ús iepenbier wurde mei en dat ek
wy it betrouwen hâlde sille, dat we foar ivich en altyd burgen binne yn Syn hân.
Amen
Yvonne Hiemstra
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It Kristusbyld yn de Grinzer teology
(It earste diel fan de lêzing fan Dr. Rienk Klooster foar de Earnewâldster Rûnte
op 11 jannewaris 2011)

Ynlieding
Út de trije lêzings dy’t wy dit winterskoft hjir heard hawwe, is wol dúdlik wurden dat
de diskusje oer de Kristusopfettings yn de tsjerke al hiel âld is. Sa seach Arius (256336) Jezus as it heechste skepsel.
It konsily fan Nicea yn 325 ferklearre dat de Soan ‘fan itselde wêzen’ wie as de Heit
(homo-ousios). It konsily fan Kalsédon (451) kaam mei de twa-natoerelear:
Jezus Kristus hie sawol in godlike natoer as in minsklike natoer, wylst de ferhâlding
fan dy beide natoeren formulearre waard as: ‘ûnfermongen’, ‘ûnferoare’,
‘ûnferdield’ en ‘net skieden’. Dêrmei wie de offisjele (katolike) lear yn de Romeinske
steatstsjerke fêstlein. Oant hjoeddedei leart de roomske tsjerke dit sa.

René Descartes
foarman fan de
Ferljochting

De Reformaasje, de beweging fan Luther en fan Kalvyn, soe yn de 16e ieu alderhande
beswieren ynbringe tsjin it pausdom en de Roomske tsjerkelear - hja woe werom nei
de bibel - , mar de útspraken fan Nicea en Kalsédon, dy bleauwen stean.
En sa hawwe sawol de roomsk-katolike tsjerke, as de luterske en de kalvinistyske
tsjerken noch altiten Nicea en Kalsédon yn harren geastlike bagaazje.
Oant healwei de 18e ieu wie der yn it Nederlânske kalvinisme datoangeande noch
gjin wolkje oan de loft. Mar sa nei 1750 begjint dat te feroarjen. Oan de teologyske
fakulteiten en dêrnei ek yn op de kânsels is geandewei de ynfloed fan de Ferljochting
te fernimmen, d.w.s. de trochwurking fan Descartes en fan Dútske tinkers as
G.E. Lessing en J.G. Herder. It krityske tinken brekt troch.
Men wol de dingen fan it leauwen akseptabel meitsje foar it ferstân. Der komt ek in
oar byld oangeande de minske en oer de skiednis nei foaren. Learde it tradisjonele
kalvinisme dat de minske sûndich is en oanstriid hat ta alle kwea, de Ferljochting
giet der fan út dat de minske yn prinsipe goed is. It kwea hat te krijen mei ûnkunde.
Goed ûnderwiis en goeie opfieding sille de minske ferbetterje en by eintsjebeslút
liede ta in bettere wrâld.
It ferljochte tinken hie ek gefolgen foar de teology: it omgean mei de bibel en mei
de lear fan de tsjerke. Nei 1750 binne der al frijwat teologen, dy’t de tsjerkelear al
net mear alhiel serieus nimme ‘âldliberalisme’ is de oantsjutting foar dizze wat
rasjonalistyske ferljochtingsteology, dy’t wy om 1800 rûnom yn it Nederlânske
protestantisme tsjinkomme.

De lear fan de Nederlânsk Herfoarme Tsjerke
In typyske eksponint fan dy ferljochtingsteology yn de Nederlânsk Herfoarme Tsjerke
is it saneamde Algemeen Reglement út 1816. Nei de rûzige jierren fan de Bataafske
en de Frânske tiid (1795-1813) ûntstiet dan it Keninkryk der Nederlannen, mei Willem
I as kening. De nije kening wol ek op tsjerklik gebied oarder op saken stelle en sa
ûntstiet it Algemien Reglemint. Dit nije reglemint draacht dúdlik de spoaren fan de
âldliberale teology. Dat is byg. te sjen oan de proponintsformule, dy’t oankommende
dûmny’s ûndertekenje moasten. De bining oan de lear wie sa formulearre.
Dat wij de leer, welke overeenkomstig Gods Heilig Woord, in de aangenomen
formulieren van eenigheid der N.H. Kerk is vervat, te goeder trouw aannemen en
hartelijk geloven . . .

SIDE 4

Mei dizze formule koe men ferskillende kanten mei út. Hearden de Dordse Leeregels
al of net by de aangenomen formulieren? Yn Fryslân wiene se noait offisjeel ynfierd.
Wie Gods Heilig Woord itselde as de bibel? Wol foar de otterdoksen, mar net foar de
liberalen. It waard iepen litten.
Mar hoe siet it krekt mei de oerienkomst tusken de lear fan de tsjerke en Gods Hillich
Wurd? Men koe dy wurden útlizze as ‘foar safier as dy oerienkomt’, mar ek ‘omdat dy
oerienkomt’? Ek dat waard iepen litten.
De liberalen wiene bliid mei dizze formulearring, want in romme ynterpretaasje fan
it gesach fan de belidenisgeskriften en ek fan it gesach fan de bibel joech romte foar
nije ûntjouwings op teologysk gebied. Ek wat de kristology oanbelanget. Dat is fan
belang om yn de gaten te hâlden as it daliks giet oer it kristusbyld yn de Grinzer
teology en yn de moderne / frijsinnige teology.

De Grinzer teology
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De Grinzer teology is om 1830 hinne ûntstien oan de teologyske fakulteit fan de
Ryksuniversiteit te Grins. Yn dy snuorje waarden dêr trije nije heechleararen
beneamd: de meast bekende dêrfan is Petrus Hofstede de Groot. Hy en syn beide
kollega’s woenen de teology nij libben ynblaze en ek de oplieding yn Grins fannijs
opsette. Dit mei de bedoeling om dûmny’s ôf te leverjen, dy’t berekkene wiene foar
harren taak yn de herfoarme gemeenten, mar dy’t ek likegoed tsjinstber wêze
soenen oan de geastlike opbou fan it Keninkryk der Nederlannen. Dy opset is harren
goed slagge, want de Grinzer teology hat yndied ynspirearjend en fernijend wurke.
Yn frijwat gemeenten kin men in geastlike oplibbing oanwize.
In pear dingen binne typearjend foar de Grinzer teology. Om te begjinnen is frijheid
op it gebied fan it leauwen foar de Grinzers tige wichtich: frij wêze fan de twang fan
de âlde learstikken en formulieren. Sintraal yn de Grinzer teology stiet de persoan
fan Jezus Kristus. Mar dan net de Kristus fan de tradisjonele dogmatyk, d.w.s. de
kalvinistyske belidenisgeskriften út de 16e ieu, en allikemin dy fan de konsily’s fan
Nicea en Kalsédon. Belidenisgeskriften wienen ommers minsklike formulearrings út
lettere ieuwen. Hofstede de Groot en dy woenen werom nei de tiid dêrfoar.
In teolooch as Arius spriek harren bygelyks tige oan. Mar benammen woenen Hofstede
de Groot en dy werom nei de bibel sels, en dan wol yn it foarste plak nei de
evangeeljes yn it nije testamint. Want by de persoan Jezus Kristus, de libbene Hear
dy’t wy dêr moetsje en dy’t ús oansprekt yn gelikenissen, ferhalen en berjochten,
dêr fielden hja har by thús. Benammen it Jehannesevangeelje stie by de Grinzers
heech yn oansjen. De Grinzers neamden harsels dan ek graach ‘evangelyske teologen’
en sa waard de Grinzer rjochting yn de Nederlânsk Herfoarme Tsjerke dan ek faak de
‘Evangelyske rjochting’ neamd. In belangryk biedwurd fan de evangelysken wie:
‘Net de lear, mar de Hear!´

Petrus Hofstede de Groot
Heechleraar yn Grins
fan 1829 oant 1872

Net de lear, mar wol mystyk
Net de lear. Dat wol sizze dat Grinzers de útspraken fan Nicea en Kalsédon by har
del leine. Hja leauden net yn de lear fan de twa natoeren en ek net yn de godlike
trije-ienichheid. Dat binne ommers gjin bibelske gedachten, mar minsklike
learstikken út lettere tiid. De Grinzers wiene unitariërs. Dat wol sizze, dat hja
leauden yn ien God: de Alderheechste, de Skepper fan himel en ierde, de God fan
Israël, de Heit fan Jezus Kristus.
Mar hoe siet dat mei Jezus? Wie hy in skepsel, lykas Arius destiids ornearre? Ja en ek
wer nee. Ik kom dêr noch op werom. Mar Jezus wie yn elk gefal gjin God.
Hy wie de Soan fan God en dus leger yn rang as de Heit. Oars hie er in broer fan God
west. En de Hillige Geast, dat is foar de Grinzers de wurking dy’t noch altiten fan
God en fan Kristus útgiet, mar gjin aparte persoan binnen de godlike trije-ienichheid.
Leauwen is foar de Grinzers wat oars as ynstimme mei in tal âlde learstikken.
Leauwen docht men mei jins hert, it is in kwestje fan gefoel, fan it ‘gemoed’.
Dêrmei hienen de Grinzers dúdlik in ‘mystike’ ynslach. Mystyk yn de betsjutting fan
in djippe, ynderlike gefoelsbân mei de persoan fan Jezus Kristus. Dat ferklearret ek
de foarkar foar it o sa mystike Jehannesevangeelje. Tink bygelyks oan teksten lykas
yn Johannes 15:5 ‘Ik bin de druvebeam, jimme de ranken. Dy’t yn My bliuwt, lykas Ik
yn Him, dy jout gâns frucht’ of Jehannes. 6:56-57 ‘Dy’t myn fleis yt en Myn bloed
drinkt, bliuwt yn My en Ik yn him. Lykas de libbene Heit My stjoerd hat en Ik troch
Him libje, sa sil ek de minske dy’t My yt, troch My libje’.

Ideeën oer de persoan fan Jezus
Mar werom nei de fraach, hoe’t de Grinzers de persoan fan Jezus Kristus beseagen.
Yn hoefier wie er godlik en yn hoefier minsklik? Foar myn gefoel bliuwt dat ûndúdlik.
Wol stiet foar de Grinzers as in peal oerein, dat Jezus Kristus in histoaryske persoan
wie. Hy is de grutte learaar, de pedagooch, de opfieder fan minske en minskheid.
As Soan fan God is er út in foarbestean by syn himelske Heit wei op ierde kommen.
En neidat er syn opdracht op ierde folbrocht hie, is wie er werom gien nei it plak
dêr’t er weikaam.
Mar wat wie it doel fan syn kommen op ierde? Hy wie kommen om oan de minskheid
de godlike boadskip fan leafde te bringen en sa minske en minskheid op te lieden nei
it einichste doel en bestimming. Dat wol sizze: lykfoarmich te wurden oan God.
Want de minsken binne ommers yn prinsipe bylddragers fan de Skepper.
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Yn dat dragen fan it byld fan de Skepper leit tagelyk de bestimming fan de minske en
fan de hiele minskheid. En Jezus Kristus is dêrby foar ús it grutte foarbyld en tagelyk
ús Liedsman en opfieder. Hofstede de Groot sei it mei dizze wurden:
‘Het allesbeheersende gronddenkbeeld is dit, dat in het Christendom het
voornaamste is de openbaring en opleiding door God in Jezus Christus ons gegeven,
om ons Gode steeds gelijkvormiger te maken’.
Hoe’t God is, sjogge wy yn syn Soan Jezus Kristus. Mar is Jezus Kristus dan ek in
godlik persoan? Nee en ja. Mar hoe siet dat dan krekt? De Grinzers seagen Jezus as de
Soan fan God, en dêrmei ûnderhearrich oan de Heit. Mar in hielendal gewoan minske
wie er sadwaande ek wer net. Hy siet dêr om samar te sizzen wat tuskenyn.
De Grinzers hawwe oan Jezus – en dat is hiel eigenaardich - in unike ‘god-minsklike’
natoer taskreaun. Dêrmei wie er dus net fan itselde wêzen as God (Nicea). Ek hie er
net in folslein minsklike en in folslein godlike natoer (Kalsédon). Nee hy wie in
‘godlik minske’ mei in god-minsklike natoer. Net hielendal it iene mar ek net
hielendal it oare. Sadwaande sweeft de Jezus-figuer fan de Grinzer teology wat
boppe de ierde, op deselde wize as de Jezus yn it Jehannesevangeelje ek wat in
sweevjende persoan is. De Grinzers binne der noait echt útkommen. Mar yn har
publikaasjes dogge se wol frij otterdoks en tradisjoneel oan. Want hja binne hiel
bibelsk en hâlde fêst oan de histoaryske betrouberens fan de evangeeljeferhalen.
Ek fan de wûnderferhalen dy’t yn de evangeeljes foarkomme. Benammen jildt dat
foar it grutte wûnder fan Peaske. De histoaryske betrouberens fan it peaskewûnder,
d.w.s. it grutte wûnder fan de ferrizenis fan Jezus út de dea en syn ferskinings
dêrnei, is foar de Grinzers fan kapitale betsjutting. Want Jezus giet nei syn ferrizenis
út de dea werom nei syn himelske Heit, it plak dêr’t de ferstoarnen hinne geane.
En dêr, ‘oan de oare kant’, dêr giet it proses fan oplieding en opfieding, dat hjir op
ierde net ta syn doel kommen is, gewoan fierder.

De Grinzer teology yn de praktyk
De opfieding ta lykfoarmichheid oan God is dus de wei nei it heil. Neidat Jezus
weromgien is nei syn himelske Heit is it de taak fan syn learlingen en dus fan de
tsjerke wurden om dat opfiedingswurk op ierde ta in goed ein te bringen.
Foar de Grinzers is de tsjerke dan ek benammen in opfiedingsynstitút.
Dûmny’s binne net allinne tsjinners fan de gemeente, mar ek folksopfieders. Want by
eintsjebeslút giet it der ommers om de hiele minskheid beskaving te bringen en op te
lieden en op te fieden ta lykfoarmichheid oan God neffens it byld fan Jezus Kristus.
De Grinzers hawwe dan ek altiten in grutte belangstelling hân foar ûnderwiis en
kategeze. Hja wiene foarstanners fan iepenbier ûnderwiis – in skoalle dy’t boppe de
tsjerklike ferdieldens stiet - , mar der moast wol goed godstsjinstûnderwiis jûn
wurde. De dûmny’s fan de Grinzer rjochting seagen it dan ek as harren taak om op
de iepenbiere skoallen godstsjinstûnderwiis te jaan, bibelkennis mei de klam op de
ferhalen oer Jezus Kristus.
Allyksa seagen hja yn de departeminten fan it Nut in middel om it folk te ferheffen
en te beskaven. Grinzer dûmny’s hawwe dan ek frijwat fan sokke departeminten yn
it libben roppen, dêr alderhande lêzings hâlden, mar ek Nutsbibleteken,
Nutssparbanken, Nutsbewaarskoallen en Nutsnaaiskoallen oprjochte. Ek wienen hja
bestriders fan it drankkwea.
Wichtich fûnen de Grinzer dûmny’s it pastorale kontakt mei de minsken. Hja dienen
dan ek in soad oan hûsbesites.
Wat uteraard ek fan grut belang wie, wie it wurk fan de sinding, sawol tichteby as
fier fuort. Der wie wurk te dwaan yn de efterbuerten fan de stêden en ûnder de
earme befolking op it plattelân: ûnderwiis, evangeeljeferkundiging, it fersprieden
fan bibels en fan oare stichtlike lektuer. Mar ek fier fuort oer de seeën lei in wichtige
taak. Sindelingen waarden oplaat en útstjoerd om heidens it evangeelje fan Jezus
Kristus te bringen en om dêr goeie skoallen en sikehuzen op te rjochtsjen.

SIDE 6

De preken fan de Grinzer dûmny’s hawwe in eigen karakter: net learstellich en
dogmatysk, mar hiel gemoedlik, waarm en pastoraal, wat moralisearjend, mar altiten
kristosintrysk. Jezus Kristus is ommers it grutte foarbyld. Hy bringt de minsken by
harren djipste sels en liedt harren op ta God, dy’t leafde is. It binne krekt de
Grinzers dy’t der op oanstien hawwe om tsjinsten te hâlden op Goed Freed, en dan
wol in tsjinst mei fiering fan brea en wyn. It lijensferhaal wol de minsken in spegel

foarhâlde en jin sjen litte wêr’t wy minsken wol net ta by steat binne.
In sjokkearjend ferhaal, dat ús bewust makket fan ús minsklike ûnfolsleinens, mar
tagelyk ek fan de godlike leafde dy’t himsels priis jout. Sa wurdt it in ferhaal mei in
wichtige pedagogyske boadskip. Jezus Kristus is ommers kommen om de minsken op
te lieden en op te fieden neffens de bedoeling dy’t God hat mei de minskheid, en wol
dat de wrâld in plak wêze sil dêr’t it foar elkenien goed is om op te wenjen.
Yn dit proses nei de einichste folsleinens is it net de tsjerkelear dy´t ús de wei wiist,
mar Jezus Kristus sels.
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Dizze Grinzer teology hat grutte ynfloed hân yn de herfoarme gemeenten, benammen
hjir yn Fryslân. Mar wy komme it Grinzer gedachtegoed hjir ek likegoed tsjin by de
minnisten, de luteranen en de remonstranten. Ik haw destiids útrekkene dat om 1860
hinne yn de herfoarme gemeenten yn Fryslân mear as 67 % fan de predikantsplakken
beset wie troch in dûmny fan de Grinzer rjochting. Yn de klassis Ljouwert en de
klassis Hearrenfean wie dat wol sa’n 80 %.
(De oare kear sil it gean oer it twade diel fan myn lêzing: it kristusbyld yn de
moderne / frijsinnige teology.)
Literatuer:
A.J. Rasker
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de
negentiende en twintigste eeuw, Kampen 1974
J. Vree
De Groninger Godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden
(1820-1843), Kampen 1984
R. Klooster
Groninger Godgeleerdheid in Friesland, 1830-1872, Ljouwert 2001

‘Wie ik ea minder troch te stjerren?’
Ik stoar as stof en waard in plant,
Ik stoar as plant en ferriisd’ as bist,
Ik stoar as bist en wie in minske.
Wêrom soe in eangje? Wie ik ea minder troch te stjerren?
Mar noch ien kear moat ik as minske stjerre, om te fleanen
mei de seinge ingels; mar sels fan it ingel-wêzen
moat ik wer ferskiede: alles útsein God dat giet foarby.
As ik myn ingelesiel opoff’re haw,
Sil ik wurde wat nin minske ea betinke koe.
Oh, lit my net bestean! Want Net- bestean
Ropt mei in lûde stim,
Nei Him gean’ wy werom.

It gedicht hjirboppe is fan de ferneamde Soefi-dichter
Jalal ad-Din Rumi (1207 – 1273).
By in soad minsken is er better bekend ûnder de namme Roemi.
Oersetting út it ingelsk troch Jan Lautenbach
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‘It giet om wat wy der mei dogge’
Lykas jim faaks wol witte, foarmet de Tora de grûnslach fan it Joadske leauwen en
dêrmei ek fan ús kristlike tradysje. Faak wurdt it oerset as ‘de Wet’, mar it binne
benammen wurden foar it libben dy’t foar it hiele folk wichtich wienen en binne.
Net allinnich foar joaden, mar foar elk yn God leauwend minskebern, dus ek foar jim
en my. Wurden, wichtich om nei te harkjen, te lêzen, te witten, te fielen en te
leauwen. It boek leart ús dat it goed is om dei oan dei te studearjen, en dat it de
muoite wurdich is om de sin fan it learen te ûntdekken. Foar jim en my persoanlik,
mar ek foar de gemeente. Wy leare ûnder oaren nei te tinken oer:
hoe’t
hoe’t
hoe’t
hoe’t

wy
wy
wy
wy

âlde en nije ûnderfinings ferwurkje;
kennis strukturearje kinne;
wichtige saken de takomst yn drage kinne en
in nije kar meitsje kinne oangeande nije útdagings.

Jezus yn Mattéus
Ik meitsje efkes in sprong yn de tiid nei it boek Mattéus. Dat is skreaun sa’n 60 jier
nei dat Jezus, de rabby van Nazareth, krusige wie. It boek is wierskynlik ûntstien yn
de omkriten fan Antiochië. Paulus hat hjir op syn earste reis west, om’t der ferlet
wie om út de joadske ‘Skriften’ wei te bewizen dat Jezus de Messias wie.
Tige werkenber, want freget net elke nije generaasje him ôf wa’t Jezus is? Of wa of
wat God is? En hokker rol spilet no eins dy hillige Geast? Oan elke nije generaasje
wurdt op ’e nij en somtiden mei oare wurden útlein hoe’t it sit.
It folgjende stik út Mattéus fûn ik opfallend. Benammen as wy tinke oan de
teologyske ûntjouwingen en ek it tema fan de Earnewâldster Rûnte dit winterskoft.
Fan Jezus – nei Messias – nei christos – nei Kristus – nei God. Sjoch ek nei wat Mattéus
Jezus sizze lit as Jezus, sa’t wy dat neame, de berchrede hâldt foar minsken dy’t him
folgen út Galiléa, de Dekàpolis, Jeruzalim, Judea en de oare kant fan de Jordaan.
Yn Mattéus 11 fers 17 stiet:
‘Tink mar net dat ik kommen bin om de wet en de profeten oan ’e kant te skowen.
Ik bin net kommen om dy oan ’e kant te skowen, mar om se ta har doel te bringen.’
Wat hjir oanjûn wurdt is dat Jezus de Tora en de profeten tige heech hat. Dat heart
by syn tradysje, dat heart by syn leauwen. Hy achtet himsels net heger as God.
Hy harket nei God en folget de geboadens. Hy docht wat God fan him ferlangt;
hy hie God leaf, wannele yn syn wegen en hong him oan. Dêrtroch koe Jezus al dy
geboadens op ’e nij útlizze, mei nije wurden omskriuwe, oanpast oan dy tiid fan
libjen. Dêrom koe Jezus ek it Ús Heit oan de mannichte leare, in koarte foarm fan de
geboadens en de saneamde Wet fan de Tora. Opfallend is dat Mattéus yn earste
ynstânsje in koartere foarm hie, it lêste stikje oer it keninkryk, de krêft en de
hearlikheid oant yn ivichheid is in lettere Kristologyske taheakke.

Jezus en God
Sa kom ik hjir efkes op de learstelling fan de Trije-ienheid. Ik respektearje elkenien
dy’t in sekere wissichheid yn syn leauwen fynt yn dy Trije-ienheid. Mar der binne ek
in soad minsken dy’t harren twivels hawwe oangeande it punt dat Jezus godlik is, of
wêze soe. Dy minsken waarden yn de midsieuwen as ketters ferfolge of út de
gemeente set. Ek hjoed-de-dei is de striid oer dit teologysk dogma noch aktueel.
En it is in goed ding dat de Earnewâldster Rûnte hjir omtinken foar freget.
De fraach is altyd wer “Wat hat God bedoeld?”.

SIDE 8

Ik tink dat Jezus yn dy hiele berchrede, mei fers 21 op it skerpst, oanjûn hat dat wy
him nét as godlik sjen moatte. Hy seit hjir dochs ‘mar allinne hy dy’t docht, wat
myn himelske Heit wol, sil it himelske ryk ynkomme.’
It giet Jezus dus om God en net om himsels. Soan fan God? Ja, dat wie er, krekt as
alle joadske bern soannen en dochters fan God binne, sy hearre allegearre yn dat
ferbûn thús. Dat ferbûn dat God sletten hat mei Noach, dat ferbûn dat elkenien dy’t
yn dy iene God leaut, befêstigje kin troch belidenis en doop.
Sadwaande binne jim en ik ek soannen en dochters fan dy iene God dy’t ús leaf hat.
En libje wy út betrouwen op God, dy’t syn ferbûn sletten hat mei de minsken en
alles wat op ierde is.

It giet net om wat wy leauwe, mar om wat wy dogge
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In lêste punt dat ik neame wol stiet yn Mattéus 11 fers 22: “yn jo namme” (bedoeld
wurdt Jezus' namme). Yn jo namme it godlik boadskip bringe, it yn jo namme duvels
útbanne, en yn jo namme hiel wat wûnders dwaan? Jezus andert dan:”Ik sil harren
dan plan-út sizze: ’Ik haw jimme noait kend.’ ” Hy wol dus net dat minsken dat
dogge, hy wol dat minsken dogge wat syn himelske Heit wol.
Wat is dat . . . yn jo namme? It is in útspraak dy’t wy ek brûke yn de tsjerken as wy
oer de Trije-ienheid sprekke. Yn de namme fan de Heit, de Soan en de hillige Geast.
It komt der foar my op del dat it bibelsk sjoen betsjut dat it is sa’t God it bedoeld
hat: yn de namme fan God. God kin ik allinnich lêze as leafde. Yn de namme fan de
leafde. As wy dogge wat Jezus seit dat de himelske Heit wol, as wy dogge wat God fan
ús ferlangt, as wy God leaf hawwe mei hiel ús hert, siele en ferstân. Mei Jezus as
grutte foarbyld, ynspirearre troch de hillige Geast, dan geane wy yn leafde ús wei yn
’e omgong mei alle minsken om ús hinne. Dan makket it yn wêzen net út oft wy yn dy
iene God leauwe of yn de Trije-ienheid. “Want it giet om wat wy der mei dogge.”

Marie Louise de Jong
Marie Louise de Jong is free-lance foargonger binnen en bûten de tsjerken en
koördinator by de Minniste Lekeprekersgroep Ljouwert.

Fragen
De hiele dei kin ik oan neat oars tinke,
alle nachten freegje ik mysels ôf:
wêr kom ik wei
en wat moat ik dwaan?
Ik soe it wier net witte.
Myn siel komt fan in oare wrâld,
dat wit ik foarwis.
Like wis as ik fiel
dat ik dêr ek einigje sil.
Ik waard dronken yn de
iene of de oare kroech,
mar as ik wer werom kommen bin,
sil ik hielendal nochter wêze.
Wilens bin ik as in fûgel
út fiere oarden,
opsletten yn in kouwe yn ‘e frjemdte.
De dei brekt oan dat ik útflean,
mar mei waans earen hear ik myn eigen lûd?
Wa sprekt mei myn mûle?
Wa sjocht mei myn eagen?
Wat is de siel?
It binne fragen dy’t hieltyd op ‘e nij komme.
Sels de skym fan in antwurd
soe my al ferlosse
út dizze finzenis fol dronken lju.
Ik bin hjir net út frije wil kommen;
samar fuort gean, slagget my net.
Dy’t mei hjir brocht hat,
sil my ek thús bringe moatte.
Roemi
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Frijsinnigen hawwe de takomst
Tsjin alle ferwachtings en foarsizzings yn, binne frijsinnige leauwigen noch altyd
oanwêzich yn it maatskiplike middenfjild. Yn de oekumene wurdt harren lûd noch
hieltyd heard. Alhoewol’t hja al sûnt jierren in fergrize gemeente foarmje, binne hja
mei harren âlde wysheid noch hieltyd oanwêzich yn minniste, remonstrantske en yn
protestantsk-tsjerklike mienskippen. It is opfallend dat yn dizze leauwensmienskippen frijwat froulju as foargonger en dûmny yn ’t wurk binne. Dat hat yn de
ferrûne desenniums dan ek laat ta in femininisearring fan de frijsinnige teology.
God is net in manlik persoan bleaun, mar wurdt oanroppen as de Ivige, sêftmoedige
en leafdefolle Mem fan al wat is.

Frijsinnigens yn in feroarjende wrâld
De rol fan de frijsinnigen like yn de foargeande ieu sa’n bytsje útspile. Mar hja binne
werom. Yn de 21e ieuw ha de frijsinnigen wer takomst. Dêr wol alteast de Leidske
godstsjinstsosjolooch Meerten ter Borg op út yn syn boek dat okkerdeis ferskynd is.
It is in essay dêr’t datoangeande hege ferwachtings yn útsprutsen wurde en dêr’t de
stelling yn útwurke wurdt dat de frijsinnichheid yn de 21e ieu allinne mar yn
betsjutting oanwinne sil. Yn it proses fan sinjouwingssystemen is hja in wichtige
meispylder. Frijsinnichheid wurdt net opfette as in lear of in ideology. It is in sosiale
beweging mei in iepen hâlding nei frjemde kultueren fan sinjouwing. Tagelyk is hja
sunich op har eigen wearden fan frijheid en ferantwurdlikens.
Ter Borg sjocht yn de 21e ieu in stik as acht ferskynsels opkommen dêr’t de
frijsinnige beweging mei te krijen ha sil. Hja moat antwurd jaan op de
globalisearring, dy’t ús leard hat dat de ierde grutter is as ús doarpke. Hja hat
rekkenskip te hâlden mei de klimaatkrisis en kin allikemin wei foar de ferskowing yn
de mondiale ferhâldings. Yn de 21e ieu sil net langer Amearika de lieding nimme, mar
Sina sil de ekonomyske koerts fêststelle. Der sil in krapte wêze oan grûnstoffen.
Streamen fan flechtlingen sille de wrâld oer doarmje as gefolch fan oarloggen en
natoerrampen. De nukleêre driging sil net ophâlde en de snijend hurde technologyske
foarútgong sil in grut berop dwaan op de finansjele merken.

De ien hâldt fan
frijsinnigens,
de oare net

Ferlet fan kritysk tinken en in iepen hâlding
Ter Borg freget him ôf oft yn dizze sitewaasje de âlde antwurden en sinjouwingssystemen noch wol wurkje sille. Mar nei wat omsneupen troch de skiednis komt er ta
de opfetting dat de frijsinnige mintaliteit fan iepenheid foar oaren oer it gaadlikst is
om te reagearjen op de ferskowings yn de panielen fan de macht. Want frijsinnigen
binne ‘bern fan de Ferljochting’ (Voltaire en Kant!), tarist mei in krityske geast, dy’t
harren bysteat makket om foar in eigen foarm fan leauwen te kiezen.
Dat klinkt goed. Mar is de frijsinnichheid net in stasjon dat foarby is? Is it net earder
in meilydsum selskip, dêr’t de lêste it ljocht fan útdwaan sil? Nee, seit Ter Borg.
Hieltiten weroan hat de frijsinnichheid de rol op him nommen om jin te fersoenjen
mei de moderniteit. De frijsinnichheid is net ferdwûn. Krektoarsom. Hja profilearret
har op de opkommende merk fan spiritualiteit, religy en libbensbeskôging. Frijsinnige
tsjerken en leauwensmienskippen missteane dan ek net op it platfoarm fan
sinjouwing.
Frijsinnichheid hat altiten in mintaliteit west, dy’t befochten wurde moast op
otterdokse en konfessjonele stânpunten. Dêr woene hja net ôfhinklik fan wêze.
Har maatskiplike funksje joech de frijsinnichheid romte om har te ûntjaan ta in eigen
pylder (zuil). It joech ek romte om in eigen leauwensoertsjûging en in eigen miening
op te bouwen. Frijsinnichheid is net om 'e nocht in eigenskip fan minsken dy’t in
eigen miening barre mei en dy’t har dêr op ‘en bêsten by fiele.
Gearfetsjend: frijsinnichheid ûnderskiedt him troch in iepen hâlding nei oaren ta.
Dêrby wurdt kritysk sjoen nei de eigen tradysje en sa wurdt oant hjoed-de-dei ta in
tolerante hâlding befoardere.
Ter Borg hat neffens my in posityf, mar net alhiel oertsjûgjend, boek skreaun oer de
kânsen dy’t de frijsinnichheid yn de 21e ieu hat. Mar it is wis dat har rol noch lang
net útspile is!

SIDE 10

Henk Buning
emearitus dûmny ’s-Gravenzande (oers. Rienk Klooster)
Meerten B. ter Borg, Vrijzinnigen hebben de toekomst. Een essay, Zoetermeer 2010

JIERGONG 14, NÛMER 52

It hielal

In befreone stjerrekundige fernijde my ris it folgjende: Stel it gefal, dat wy in
romteskip meitsje koene dat mei de faasje fan it ljocht it hielal trochfleane koe en
dat in stikmannich generaasjes oan minsken oan board hawwe koe mei it doel en
berik de grinzen fan it hielal. Sa’n ûndernimming soe net slagje, want op ‘en doer
soe men wer op it útgongspunt útkomme. It hielal is nammentlik sûnder swette en
grinzen. Wy sitte deryn opsletten. Wy kinne der net út. Net allinne dat, ferfette ús
astronoom, it hielal is ek ivich, sûnder begjin en sûnder ein.
De saneamde Big Bang opfetting is in ‘bûtentsjerklike’ foarm fan it skeppingsferhaal
yn de Bibel. It is allegearre mar min foar te stellen. Mar de riddenaasje ‘Dêr stiet in
hûs en dus hat der in boumaster west’, giet net op foar it hielal. Dat is syn eigen
boumaster. It hielal hat ús ierde mei har tabehearren oan ljocht, waarmte en wetter
skepen, sawat 4 ½ miljard jier lyn. Ek hat datselde hielal de meast grandioaze kant
fan de skepping yn it oansjen roppen: it bewuste minsklike libben.
It hielal is foar ús ivich en ûneinich. It lûkt ús oan en skrikt ús ôf. It is tsjinstridich
mei syn skynber gaotyske krêften, en tagelyk mei syn wetmjittigens. It hielal is
rûnom yn ús bestean oanwêzich.
Yn de kristlike dogmatyk wurde dy eigenskippen oan God takend. Dat kin ús derta
bringe en beskôgje it hielal as ús Skepper. Wy komme dan tichteby de ferneamde
filosoof Immanuël Kant (1724-1804), dy’t ris skreau:
‘Der binne twa dingen dy’t hieltiten wer in djippe yndruk op my meitsje: de sedewet
yn my en de stjerrehimel boppe my’.
Wat de saneamde eigenskippen fan God oanbelanget, dy binne ûnsin.
De trije-diminsjonale minske kin de fjouwer-diminsjonale God net omfetsje (finitum
non capax in finiti). Wy kinne heechút sizze dat wy yn ús moetsjen mei God dy
eigenskippen erfare kinne.
R.K. de Jong

E kstra tsjin st mei fi erin g fan brea en wyn
Op de lêste tsjerkeriedsgearkomst fan de Herfoarme Gemeente Earnewâld is
besletten om tenei noch in ekstra tsjinst mei fiering fan brea en wyn te hâlden.
Sawol fan ús eigen leden as fan gasten krije wy positive reaksjes oer hoe’t sa’n tsjinst
by ús ferrint.
Dat sadwaande like it ús ta dat wy dat noch wol in kear faker dwaan koenen.
Wy wienen dat oant no ta wend op de jûn fan Goed Freed; yn de betinkingstsjinst op
de lêste snein fan it tsjerklik jier; in kear yn in wurkferbântsjinst en by de winterdei
in kear yn in mienskiplike tsjinst yn de grifformearde tsjerke.
Dit jier sil der ek in tsjinst mei brea en wyn wêze op snein 11 septimber.
De tsjerkeried
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Slauerhoff en Jorwert (5)
In Jorwerter gedicht fan Slauerhoff, dat wat apart stiet fan de oare gedichten is
‘De dienstmaagd’. It is te finen yn de bondel Archipel.
Ek dit is in wat tryst gedicht, dat giet oer de kwetsbere posysje dy’t in ynwenjende
tsjinstfaam fanâlds hie. Fakentiids wienen it famkes út it arbeidersfermidden, dy’t
sa gau as se fan skoalle kamen oan it wurk moasten om wat te fertsjinjen foar de
húshâlding. Guon kamen as lytsfaam oan it wurk by in boerinne. Oaren teagen nei de
stêd om dêr te ‘tsjinjen’. Sa bedarren frijwat famkes út it noarden en easten fan it
lân as tsjinstboade by rike femyljes yn Hollan.
Ik haw in âlde frou kennen, dy’t in grut part fan har libben tsjinne hie yn Den Haach
en dy’t dan wol fertelde oer de tiid doe’t se se noch ‘by de minsken’ wie.
In ynwenjende tsjinstboade hie yn sa’n rikeljus-hûshâlding in ûnderdanige en
benammen kwetsbere posysje. Hja hie te foldwaan oan de winsken fan mefrou, har
altiten uterst korrekt op te stellen en gjin kommintaar te jaan as dingen har net
sinnigen. Tsjinstboades dienen alderhande hûshâldlik wurk en betsjinnen de femylje
as dy oan it miel siet. Sels ieten hja yn de koken by it oare personiel.
In stokâlde frou út de Rottefalle fertelde my dat hja as jongfaam noch by de o sa
soasjaal fielende ds. J.A. Visscher tsjinne hie, mar dat hja yn al dy jierren nea by de
dûmnysfemylje oan tafel iten hie. Har plak wie yn de koken.

Op souder
Ynwenjende tsjinstboaden hienen earne yn it hûs in eigen keammerke. Sa kin men
bygelyks op de souders fan âlde pastorijen noch de fammekeamers oantreffe, dêr’t
eartiids de ynwenjende faam har sliepstee hie. Dat wie ek sa op de Jorwerter
pastorij. De oare sliepkeamers op de boppeferdjipping kamen út op de gong, mar om
yn de fammekeamer te kommen moast men oer de souder. Yn de tiid doe’t wy dêr
wennen (1983-2006) wie dy keamer der noch.
Jan Slauerhoff moat op syn besites by de femylje Hille Ris Lambers en yn de kunde
kommen wêze mei de tsjinstfaam, it famke dat tsjinne op de pastorij en dat sliepte
op de fammekeamer.
It is bekend dat er tige begien wêze koe mei minsken dy’t op ien of oare wize yn in
kwetsbere posysje sieten. Sa moat er ek each hân ha foar dat famke dat tsjinne op
de Jorwerter pastorij. En dan benammen foar it eigenaardige plak dat se dêr ynnaam
en dat er sa treflik beskriuwt yn syn gedicht ‘De dienstmaagd'.
Oan de iene kant mocht hja der by hearre, mar oan de oare kant ek hiel dúdlik wer
net. It iennichste plak dêr’t hja noch in bytsje harsels wêze koe, wie it keammerke
op de souder. Mar echt privacy hie se dêr ek wer net. Slauerhoff hie in djip begrutsen
mei har.

En har namme wie Rosa Künemund
Nijsgjirrich is dat yn ús tiid itselde blomkebehang der ek noch hong lykas Slauerhoff
beskriuwt yn syn gedicht en ek dat de doar net goed slute woe. Hans Hille Ris
Lambers, in soan fan de bekende Jorwerter dûmny en dy’t wolris by ús op besite
kaam, ferbaasde him deroer dat it fammekeammerke der noch krekt ende lyk
útseach as eartiids.
Hy wist ek noch dat it famke dat model stien hat foar it gedicht Rosa Künemund hiet.
Hja kaam earne út Dútslân wei en har heit wurke dêr by de spoarwegen. As dy op de
fyts nei Jorwert ta kaam om syn dochter op te sykjen, dan hie er steefêst de pet fan
syn unifoarm op de holle.

Rienk Klooster
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DE DIENSTMAAGD
Niet uitgestooten en niet opgenomen,
Geen vreemdeling en toch niet een der hunnen,
En niets haar eigen, alles gunst of leen.
Zij zijn de meesters en zij kunnen
Altijd haar leven binnenkomen,
Dat zij, zoo altijd eenzaam, nooit alleen,
Niets houden kan voor zich en om zich heen.
Waar zou zij heen gaan? Midden op de vliering
Heeft men een kleine ruimte afgeschoten,
Haar kamer genoemd;
Verschoten doeken dienen voor versiering,
De wapperende deur kan niet gesloten
En het behang is grof gebloemd.
Zij heeft zoo naar een fijn gewaad verlangd,
Een hemdje van batist, dat ‘t eigne teedre
Afhouden kan van de gehate kleedren,
Waarin het klam, aanklevend hangt
Als geur: dat zij een deel van haar loon.
Eerst als zij alles afwerpt, wordt zij zuiver
Zelf en bevrijd, maar dan drijft haar een huiver
In ’t kille bed, dat haar als vreemde ontvangt.
Wat geeft haar dan het weten: ik ben schoon.
Vreugde niet meer, alleen een niet vergeten
Verloren rijkdom, lang geleên bezeten.
Er is geen avond, waar zij na haar dagen

‘de wapperende deur kan niet gesloten
en het behang is grof gebloemd’

Als bij vertrouwde liefde, bijna onbemerkt
Kan toeven, want haar arbeidsjaren vragen
Waarom zij leeft als zij niet werkt;
Als meesters die niet dan aan hen verschulde,
Door hun gunst toegestane vreugden dulden.
Haar zijn ligt open. In vele eenzaamheden
Had zij ’t verstrooide leven nog bijeengewonnen . . .
Uit een verlatenheid die elk kan overtrede’
Wordt dit teer weefsel niet gereedgesponnen,
En anders weten zíj wel met getoond verachten
En hoon voor haar doorwaaktheid te verkrachten
Die nauwlijks opgerichte trots uit nauwe nachten
En de bevrijding die begon.
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‘De hân fan God’

Hokker tinzen en assosjaasjes wurde by jin oproppen troch de wurden ‘de hân fan
God’? It soe my neat fernuverje as der soks yn jin opkomt as: ‘Burgen wêze yn Gods
hân’. Dêrby tinke wy dan ornaris oan de minsken dy’t ferstoarn binne.
Soartgelikense assosjaasjes hie ik sels al, doe’t ik yn Sweden yn de stêd Eskilstuna
yn it stedspark it byld ‘De hân fan God’ fan de ferneamde Sweedske byldhouwer
Carl Milles beseach. Op in hege pylder – dêr’t it byld op stean moast neffens de
byldhouwer, want dan kin it fan ûnderen ôf besjoen wurde – sjocht men in nei
boppen iepen hân mei dêr op in figuer fan in persoan.
Dy persoan balansearret mei de iene foet op de tûme en mei de oare foet op de
wiisfinger fan de hân. De eachopslach fan de man is nei boppen rjochte.
De iene hân is iepen nei de loft, as stiet er iepen foar de himel. De oare hân is nei
ûnderen rjochte, as wol er him ôfwarre of wat tsjinhâlde?

Uneinich sêft yn hannen hâldt
Wat is no de bedoeling fan dit byld en wat stelt it krekt foar? Dat wie foar my net
daliks dúdlik, mar alderhande tinzen kamen yn my op. It wie my wol dúdlik dat it
byld op ferskate wizen útlein wurde kin en doe’t ik ris wat op it ynternet lies oer dit
byld, waard ik befêstige yn wat ik al tocht. Wat in skala oan ynterpretaasjes!
Earne lies ik: it is in kwetsber minske dy’t nei it universum sjocht.
En fierderop lies ik: it is in kwetsber minske dy ’t him fernuveret oer de riedsels fan
it libben.
En: it is in blik dy’t eangst en wanhoop útdrukt. Wat blykt sa’n byld dan boeiend te
wêzen! En wat kin in byld dat foar ús allegear yn ferskate sitewaasjes en gemoedstastannen in werkenning jaan!
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Bliuwt de titel: ‘De hân fan God’. Dêr wie minder oer te finen op it ynternet.
Twa dingen kamen yn my op. Yn it earste plak soe men sizze kinne dat de hân fan
God de minske nei boppen tilt, om samar te sizzen: ferheffe wol nei de himel,
de romte, it hielal, nei it grutte mystearje. Dan binne de wurden eangst én
ferwûndering beide tige passend.
Yn it twadde plak seit it byld dat de minske, dy’t faak wifkjend en kwetsber troch it
libben giet, altyd yn de hân fan God is. Jout dat net in feilich gefoel?
Is dat wat Rainer Maria Rilke yn syn gedicht ‘Hjerst’ seit, as er it hat oer de blêden
dy’t fan de beammen falle: ‘Wy falle allegearre. Dochs is der Ién dy't al dit fallen
ûneinich sêft yn Syn hannen hâldt'?
Romte, burgenheid, eangst en feilichheid yn ien byld. Is it net prachtich?
Pieter Dun, Dokkum
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

Ds. E.A. van Gulik, Drachten
Da. A. Veurman, Aldtsjerk
Frou E. Stellingwerf-Vinke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. J. v/d Ploeg, Snits

NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fr tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke

Frou M.L. de Jong, Drylts
Ds. K.J. Bijleveld, Boarnburgum
Da. W. Tinga, Grins
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Earnewâld
27 febrewaris
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere

3 april
10 april
17 april
22 april

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere
19.30 oere

24 april

09.30 oere

Dhr. P. Fortuin, Deinum

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Fryske Tsjinst, Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Goed Freed, tsjinst mei brea en wyn
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

1 maaie
8 maaie
15 maaie
22 maaie
29 maaie

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere

Ds. H. Boersma, Nijhoarne
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dhr. W. Tjerkstra, Snits
Ds. Adema, Garyp
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

10.00
10.00
10.00
10.00

oere
oere
oere
oere

Ds. S. van der Meer
FOW Itens
Ds. Y. Hiemstra, Dokkum
FOW Itens
Frou C. de Boer-Bergstra, Sk’goutum FOW Itens
Ds. W. Beuker
FOW Itens

Itens
27 febrewaris
27 maart
24 april
29 maaie

Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke
6 febrewaris
13 maart
10 april
8 maaie

10.00 oere
10.00 oere
19.30 oere
19.30 oere

Pastor G. Boomsma-vd Meer
Dr. B. Smilde, Ljouwert
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Ds. L. Durksz, Grins

Frysk
Frysk
Frysk
Frysk

Ds. J. Groeneveld, Hurdegaryp
Ds. T. Simonides, Burdaard
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dhr. M. Span, Ferwert

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum (Wite Tongersdei)
FOW Hegebeintum

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Da. T. de Boer, Tsjummearum
Da. G. de Boer-de Boer, Easterein
Ds. U. Tjallingii, Deinum

FOWD m.m.f. Canzone û.l.f. Jaep Meems
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Da. Y. Hiemstra, Dokkum
Ds. H.G. Visser, Wâlterswâld
Ds. G.S. Hoogerp, Ljouwert
Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn
Dhr. H. Gilliam, Penjum
Ds. K. Visbeek, De Westereen

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân

Swh
Swh
Swh
Swh

Hegebeintum
6 maart
3 april
21 april
1 maaie

09.30 oere
09.30 oere
19.30 oere
09.30 oere

Hantumhuzen
20 maart
17 april
15 maaie

Hjerbeam
6 maart
27 maart
10 april
24 april
8 maaie
22 maaie

oere
oere
oere
oere
oere
oere

Diakonale tsjinst
Op snein 20 maart o.s. sil der yn de tsjinst omtinken wêze foar ús diakonale projekt
‘Kenia’. De hear W. Fennema út Hurdegaryp sil it ien en oar fertelle en taljochtsje
oer it wurk dat syn dochter Ria dêr opset hat. Hy fertelde my dat der no trije weeshuzen binne, dêr’t bern yn opfongen wurde dy’t har âlden ferlern hawwe oan aids.
De bern wurde dêr fersoarge en krije ûnderwiis, mei it doel dat se har dêrnei in plak
fine kinne yn de maatskippij.De tsjinst sil in ynformeel karakter ha – de bekende hûskeameropstelling - en hâlden wurde yn de grifformearde tsjerke.
RK
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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

It pak fan ús heit
Op sneintemiddei

10 april 2011 om 16.00 oere
sil Jaitsche (Sus) Wassenaar út Terwispel yn de herfoarme tsjerke
fan Earnewâld in ferhaal hâlde oer har boek It pak fan ús heit.
It boek is foar it earst útjûn yn 1993 en ferline jier is der in
Nederlânske oersetting fan ferskynd.
De skriuwster fertelt hoe’t hja as bern fan in heit dy’t yn de jierren
1940-1945 op de Dútske hân wie, dy tiid belibbe hat en dan
benammen de dingen dy’t barden op de dei fan de befrijing.
Nei in ynlieding troch dûmny Rienk Klooster oer it tema fan ‘goed en
fout’ yn it algemien en resinte literatuer dêroer sil de sprekster it
wurd krije.
De middei is organisearre troch it Frysk Oekumenysk Wurkferbân en
begjint om fjouwer oere.
De tagong is fergees, mar oan de ein is der in kollekte foar de
ûnkosten.

Port Betelle

FOWE bankrekken: 34.98.14.058
ISSN 1878 - 4348

Foar mear
ynformaasje:

www.fowe.org

By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld

Earnewâldster Rûnte
De kommisje dy’t de lêzingen fan de ER regelet, hat okkerdeis it nije
program foar it kommende winterskoft bekend makke.
It tema foar it winterskoft 2011 – 2012 sil wêze:

’Begripe jo wol wat jo lêze?’
In titel dy’t ûntliend is oan Hannelingen 8 : 30.
De data foar de lêzingen binne:
27 septimber 2011
Prof. C.J. den Heijer
1 novimber 2011
Ds. P. Oussoren
29 novimber 2011
Ir. Drs. Arine Benschop
10 jannewaris 2012
Dr. E. J. Keulen
7 febrewaris 2012
Prof. Dr. C.J. den Heijer
6 maart 2012
Dr. H.J. Siebrand

Kopij foar de Earn

Mear ynformaasje oer it program is te krijen by Tine van Minnen.
Yntekening kin allinne troch € 30 (de man/frou) oer te meitsjen op
bankrekken 29.89.25.664 fan de Earnewâldster Rûnte.

Kopij foar de folgjende Earn kin foar 23 april 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 as der by de artikels passende foto’s ensfh. meilevere wurde. Ek it yn it foar
yndielen fan de artikels mei tuskenkopkes besparret ús in soad wurk.
De redaksje
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