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Ôfrûne oktober wie ik yn Rome.
In besite oan de Ivige stêd, sa't Rome ek wol neamd wurdt, is tige de muoite wurdich,
benammen as jo ynteressearre binne yn de tsjerklike skiednis. Tusken alle pracht en
priel hope ik in glimp op te fangen fan it ivige, it godlike. Mar dat foel my net ta.
Rome is drok. Men kin oer de koppen wol rinne yn it Fatikaan en de Sint Piter.
It is in spultsje fan grut, grutter, grutst, as it om tsjerken giet. Wylst it dochs sa
ienfâldich begûn . . . mei in lytse poppe yn in krêbe.
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Hope en teloarstelling
Rome is in stêd fol kontrasten. En tusken alle bylden en alterstikken stiet dêr yn de
Sint Piter it byld ‘de Pièta’ fan Michelangelo. Maria nimt har ferstoarne soan yn ‘e
earmen. It is in byld dat jin yn it moed taast. Der kaam ien kearnwurd by my nei
boppe: teloarstelling.
Hoe grut sil de teloarstelling west hawwe fan dizze mem? In mem dy ‘t dreamen hie,
hope hie foar har bern? Of hat se it oankommen sjoen? Ferwachtings dy ‘t wy as
minsken hawwe, komme lang net altyd út. Somtiden stelle we te hege ferwachtings
oan it libben, oan oaren. Bytiden wurde we ek gewoanwei skeind yn de hope dy't we
stelle yn minsken, of yn it libben sels. It libben is in ien grut stroffeljen en wer
oereinkommen.
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God sil rêding bringe
Dat leart ús it Krystevangeelje ek. Wy binne no wer yn dy spesjale tiid fan it jier.
Hoewol’t de Kryst suver ta net folle mear as in jierdeisfeestje foar Jezus wurden is,
giet it yn it Krystferhaal oer de ynkarnaasje fan God. Dochs wol in wichtich barren.
Mei Peaske sil dúdlik wurde wa't dizze man fan Nazareth krekt is en wat syn betsjutting
wêze sil foar de wrâld. De persoan dy't fan it begjin ôf oan hiel sterk mei Jezus ferbûn
is en bliuwt, is syn mem. It famke Maria dat mem wurde soe. Draachmem fan it heil.
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Hie se der weet fan hoe ‘t it gean soe? Koe se yn it foar witte of oanfiele hoe ‘t it
libben fan har soan ferrinne soe? Se hie te hearren krigen dat se har soan
Jeshoeha neame moast: God sil rêding bringe. Mar syn namme sil dit bern net samar
ta seine wêze, sa sil bliken dwaan. De pryster Simeon, dy't oan de sprekwurdlike
widze stie fan dit jonkje, seach yn dit bern de tasizzing fan de Ivige.
Simeon ferwurde syn leauwen sa: "Dit bern sil de ferlossing bringe". Mar, sa sei er
tsjin Maria, de mem: "Gâns minsken sille oer dit jonkje falle en troch him oereinkomme. Hy is set ta in teken fan God, dat tsjinspraak opropt. Ek troch jo hert sil in
swurd gean . . ."

Yn betrouwen jins paad gean

Syn Mem
bewarre dat
allegearre
yn har hert

Dat bin net mis te fersteane wurden en se sille Maria, dy't krekt út har kreambêd
wie, dwers troch har siele gien wêze. Faaks hie se in foargefoel, dat har bern oars
wêze soe as oaren, mar de betsjutting dêrfan . . . nee, dat hie se noch net bedjipje
kind.
Somtiden binne der saken dy't in minske ‘wit’ sûnder dat immen se ea oan ús ferteld
hat, of sûnder dat we se belibbe hawwe. Mei de ratio kinne we it net fetsje, mar ús
hert kin ús sicht op saken jaan as taal net tarikkend is. Yn stil betrouwen jins eigen
paad gean, dat is faak it iennichste dat we dwaan kinne yn it libben.
En doe ‘t ik Maria seach mei har folwoeksen soan op skerte, doe tocht ik oan de
wurden út Lukas 2: ‘Syn mem bewarre dat allegearre yn har hert’. Dy wurden stean
yn it ferhaal oer de jonge Jezus dy't yn ‘e timpel wie en syn âlden ûngerêst makke
doe ‘t se har soan net fine koenen. It bern spruts de âlders fermoanjend ta: "Wat
dienen jim sa om my te sykjen? Wisten jim dan net dat ik dwaande wêze moat mei
de dingen fan myn Heit? "

It mystearje kinne wy noch net bedjipje
Maria begriep it net. Mar troch mei har soan te libjen en troch him te oanfurdzjen
lykas er wie, kaam se der efter dat hy yndie in grut en djip geheim yn him droech.
In geheim dat se as mem net bedjipje koe. En dat net bedjipje kinnen fan it
geheimnis fan it libben, freget om in grut betrouwen. It freget oerjefte om dat
mystearje waakse te litten, krekt om't men der mei it ferstân net by kin. De wurden
fan Maria fyn ik treastfol en hoopfol.
Ik begryp ek lang net altyd wat de mannichte oan bylden fan de Bibel ús te sizzen ha.
Ek it Krystferhaal dêr‘t himel en ierde elkoar reitsje en grinzen oerstiichd wurde, is
net maklik te tsjutten. Bedjipje kin ik it net.
Mar yn de skatkeamer fan myn hert binne myn fragen, myn teloarstellings, myn
twivels en myn hope feilich. Sa leart Maria my. Doe ’t ik sa foar it byld fan
Michelangelo stie, fielde ik wer it stil betrouwen dat ek my ea de eagen iepengean
sille. Op 'e tiid dy't my jûn wurde sil.
Ik moatst tinke oan de wurden út it Heechliet fan de leafde, neffens Paulus:
“No sjogge wy noch ûndúdlik yn in spegel, mar dan each-yn-each. No ken ik
ûnfolslein, mar dan sil ik folslein kenne, lykas God my ken” (1 Kor. 13).
Mei dy wurden gean ik de Kryst en it nije jier hoopfol yn ‘e mjitte!
En dat winskje ik jim ek ta.

Yvonne Hiemstra

Omtinkers
Yn it net witten fan guon dingen, leit in soad wysheid.
Wysheid kin allinne ferwurven wurde troch in learende geast: dy’t gjin fragen stelt,
sil ek gjin antwurden fine.
Suksesfolle minsken stelle bettere fragen. En dêrtroch krije se bettere antwurden.
Feiten ûntrint men net troch se te ûntstriden.
SIDE 2
It libben is prachtich. Men moat allinne wol de moed ha om dat (eigen) libben
te libjen.
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In Grifformearde ferteller
De dosint C.J. den Heyer (1942) is in favoryt sprekker yn tsjerklike
fermiddens. Dizze nijtestamintikus hat gâns boektitels op syn namme stean.
Yn dy boeken fertelt er oer de wei dy’t er yn syn libben en leauwen gien is.
Hy waard berne yn Den Haach, groeide as bern op yn Barendrecht yn in
grifformearde hûshâlding. Dêr kriget er de gedachte fan mei, dat it geheim
fan de kristlike religy ûnderbrocht wie yn de grifformearde tsjerkelear.
Hy libbe yn it begjin noch yn in ferpyldere (verzuilde) wrâld. Dy waard lykwols
yn syn stúdzjetiid yn Kampen iepenbrutsen. Yn de sechstiger jierren fan de
20e ieu waarden âlde opfettings ôfwiisd. De teologyske wittenskip reagearre
op dy feroarings. Jonge teologen ûntdieken dat fan in gearhingjend konsept
gjin sprake mear wêze koe.
Yn syn boek Ruim geloven jout Cees den Heyer in teologysk selsportret.
Dêr beskriuwt er yn hoe’t er yn Kampen de bibelske teology ûntdutsen hat,
dy’t wiisde op de ienheid fan it Âlde en it Nije Testamint.

Ferjage út Kampen

Prof. Dr. C.J. den Heijer

Yn 1974 waard er beneamd as dosint en hy promovearre yn 1978. Yn 1997
ferskynde as frucht fan syn stúdzje it boek Verzoening. Bijbelse noties bij een
omstreden thema. Dêr kaam dalje op, in rige oan beswierskriften. De synoade
fan de Grifformearde Tsjerken spriek út dat Den Heyer yn syn boek ‘tekst en
dogma, exegese en dogmatiek, niet zorgvuldig op elkaar heeft betrokken en
de strekking van de verzoeningsleer onvoldoende heeft gepeild’. Dêrmei
waarden de opfettings fan Den Heyer feroardield. Hy stelde in ferwarskrift op
en op tal fan gemeentejûnen besocht er út te lizzen wat er krekt bedoeld hie.
It waard in lang proses. It draaide der op út dat Cees den Heyer yn 2000
ôfskied nimme moast fan de Teologyske Universiteit fan Kampen, dêr’t er 36
jier wurke hie. Hy waard ferjage fan syn wurkplak. Dêrnei waard er troch de
Minniste Sosiëteit frege om oan harren seminaarje de oplieding fan de
minniste dûmnys mei te fersoargjen. Yn de jierren dêrnei hat er hieltiten
mear ôfskied nommen fan syn grifformearde ferline. Mar hoe soe dat ek oars,
as men jin betinkt dat de grifformearde wrâld fan dy dagen fan tinken wie syn
meiwurkers mei sokke swiere tuchtmaatregels ta de heilsoarder werom roppe
te kinnen.

De bibel is in boek fan minsken
Cees den Heyer is net de earste dy’t yn konflikt kommen is mei de
grifformearde tucht- en learkommisje. Ek Kuitert en Wiersinga, beiden ea
studintedûmny yn Amsterdam, kamen foar dit tribunaal omdat hja de
grifformearde belidenis oantaast hienen. Hja krigen sadwaande omstemear
bekendheid en de boeken fan dizze beide dissidinten waarden dan ek in soad
kocht en lêzen *). Yn wêzen learden hja dat de bibel in boek is fan minsken en
dat it net gearfalt mei Gods Wurd dat út de himel wei ta ús kommen is.
Den Heyer learde dat Jezus net losmakke wurde kin fan syn Joadske eftergrûn
en dat men it Nije Testamint net begripe kin, sûnder ea heard te hawwen fan
it Âlde testamint. It Âlde Testamint is net in foarrinder fan it Nije Testamint,
mar hat in eigen plak. It binne ‘twa testaminten’, mar der is ien God dy’t him
oan minsken bekend makket.
Den Heyer hat him ek ferdjippe yn de figuer fan de apostel Paulus.
Syn brieven oan de iere gemeenten wienen bedoeld om yn de sitewaasje fan
dy dagen foarlêzen te wurden. Paulus wie goed ûnderlein yn de Joadske
wrâld, fertsjinne syn brea as tintemakker en socht syn wei yn de Hellenistyske
(d.w.s. troch de Grykske kultuer beynfloede) maatskippij. Hy wie grepen
troch it boadskip fan Jezus en hat as apostel dat boadskip útdroegen oan in
soad minsken. It boek Paulus, man van twee werelden (1999) lit sjen dat
Paulus sawol yn de Joadske tradysje stie, mar ek yn in Grysk-Hellenistysk
fermidden libbe.
Den Heyer set ek yn it nije milennium troch mei publisearjen. Yn 2007
ferskynt it boek Twee testamenten. Reden tot vreugde of bron van
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tegenspraak?
Út de titel docht al bliken dat Den Heyer him bewust is fan de tsjinstellings
tusken de beide boeken. Lykwols hâldt er fêst oan syn opfetting dat it hjir om
in skiednis giet dy’t ferhellet hoe’t de God fan Israël ek de Heit fan de folken
wurdt.

Bekende en fergetten teologen

Verlichte voorgangers
C.J. den Heijer
Utjouwerije Meinema
ISBN10 9021142791
ISBN13 9789021142791

Yn 2011 ferskynt syn foarearst lêste boek: Verlichte voorgangers. Strijd tussen
dogma en bijbel. Yn dat boek giet it oer de bibelske teology. Dat fak is begûn
mei de ynaugurele rede dy’t Philip Gabler yn 1787 te Altdorf hâlden hat.
Dêr weeft er ôf mei in dogmatyske benadering fan de bibel, lykas sûnt de
Reformaasje wizânsje wie.
Yn it Calvyn-jier bringt Den Heyer hulde oan de Nederlânske teologen dy’t yn it
fuotspoar fan Erasmus en Grotius (Hugo de Groot) de klam lein hawwe op de
tekst lykas dy oan ús oerlevere is. It is boeiend om te sjen hoe’t de ‘eksegese’
as útlis fan de teksten him yn de rin fan de ieuwen en benammen nei de
Ferljochting losmakke hat út de skjirre fan de dogmatyk. Bûten de humanisten
lit de auteur syn histoaryske pinne delgean by figueren lykas de suver hast
ûnbekende Anastasius Veluanus, de man dy’t de lear fan Luther fierder brocht
hat en yn Garderen wurke as de tsjerkeherfoarmer fan Gelderlân.
Ek foar Den Heyer begjint by Baruch de Spinoza de radikale Ferljochting yn
Nederlân. Dy line wurdt trochset troch Balthasar Bekker, dy’t him yn de 17e ieu
te skoar set hat tsjin it leauwen doedestiids yn tsjoensters en kometen.
Fergetten figueren as de heechleararen Herman Venema út Frentsjer (1697-1787)
en J.H. Scholten (**) út Leiden (1811-1885), de 19e ieuske heit fan de moderne
teology, wurde neamd as ferljochte foargongers. Hja wiisden nije wegen yn de
útlis fan de bibel.
Yn it lêste haadstik wurde de foargongers út de 20e ieu neamd: Miskotte,
Breukelman en (as iennichste frou) Manuela Kalsky. Hja hawwe stik foar stik
harren eigen plak yn it spektrum fan de bibelske teology. Den Heyer skriuwt
maklik en is in boeiend ferteller. Mar hy is neffens my net rjocht by steat om
krekt te fertellen hoe’t er as bibelsk teolooch tinkt oer it fak dogmatyk, dat in
boustien is fan it kristlik leauwen.
Gearfetsjend: Cees de Heyer skriuwt yn syn lêste boek oer de ferhâlding fan
bibel en dogma. Mar it boek is mear in opsomming fan nammen as dat er út de
doeken docht wêr’t it yn dizze tsjinstelling krekt om giet. It feit dat er út
Kampen weistjoerd is, jout foar him noch hieltiten de toan oan. Dat hat him o sa
rekke en soks bliuwt noch in lang skoft hingjen.
Syn slotsin is datoangeande opmerklik:
‘De takomst is net oan de otterdoksy, oan dyselden dy’t alles by it âlde litte
wolle. Der sille wat langer wat mear frijtinkers en frijtinksters komme dy’t nije
perspektiven iepenje. Minsken binne net allinne “ûnferbetterlik religieus”, mar
hja binne ek o sa kreatyf. Om dy reden bliuw ik hoopfol’.

Henk Buning
emearitus-dûmny te ‘s-Gravenzande, septimber 2011.
(*) Ik hearde ris fan in meiwurker fan in kristlike kringloopwinkel, dat hja boeken
fan Kuitert ferbrânden. Doe't wy dat oan Kuitert fertelden (hy hat in pear kear
sprutsen op de Earnewâldster Rûnte), hat er wol even glimke en sein dat er sa
noch mear boeken ferkocht. JL
(**) Sjoch ek de artikels yn de Earn fan maart en maaie 2011 fan Rienk Klooster
oer it Kristusbyld yn de Grinzer teology
Oersetter fan de beide boekbesprekkings fan Henk Buning is Rienk Klooster.
SIDE 4
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Religy is gjin ûnleauwe
De belangstelling foar it tsjerklike barren is yn it neigean, sa wurdt gauris ornearre.
Lykwols is der o sa’n oanbod fan de kant fan de publike religy. Godstsjinstige
programma’s komme by de rûs ta de hûskeamers yn. Yn Amearika lit de stjoerder
FOX syn kristlike lûden hearre. Yn midden Europa is it roomske lûd fan de stjoerder
Mariana rûnom te beharkjen en yn Nederlân draacht de EO syn religieuze stientsje
by. Yn Madrid kaam fan ‘t simmer in miljoen jongfolk gear om de paus te moetsjen.
Nettsjinsteande de sekularisaasje en in troch sosjologen ferwachte ynstoarting fan it
tsjerklik protestantisme, is der noch hieltiten sprake fan in multyreligieus Nederlân.
Neist de frijsinnige Aleviten yn de Islam fiere Hindoes yn Den Haach harren jierlikse
Holy-feest. Jongerein fan evangelysk komôf en út Pinksterfermiddens komme gear yn
de Gelredrome te Arnhem om te harkjen nei religieuze muzyk. Religy is op it toaniel
werom. Ek God is werom. Mar hy hat noait fuort west. Der is noch allegeduerigen
sprake fan religiositeit. Ik doar de stelling wol oan, dat der gjin maatskippij of
kultuer bestean kin sûnder religy en sûnder spiritualiteit. De minske is in religieus
wêzen en yn alle tiden wurdt socht nei in eigentiidske foarmjouwing fan it Hillige.

Religy is ûnleauwe
It is de ferneamde protestantske teolooch Karl Barth dy’t yn syn grutte oeuvre
Kirchliche Dogmatik ornearret dat alle religy ûnleauwen is. De wiidweidige útlis fan
dizze gedachte kin men no op ‘e nij wer lêze yn in boek dat dit jier fannijs útjûn is.
Yn de oarspronklike edysje fan 1938 wurdt de tsjerke sjoen as it plak fan de wiere
godstsjinst. Der binne ek wol oare godstsjinsten, mar dy binne net basearre op de
iepenbiering lykas dy sichtber wurden is yn Jezus Kristus. Neffens Barth heart religy
by de goddeleaze minske. It gefaarlike fan religy is dat dy sa maklik it hert en it
gemoed fan de minske rekket. Mar yn de religy wurdt in falske God fereare. De religy
stelt him te war tsjin de iepenbiering. Yn de iepenbiering fan Jezus Kristus wurdt
religy útsletten. Barth is kritysk foar religy oer. Ek de kristlike religy ûntkomt net
oan syn oardiel. Troch oanhingers fan Karl Barth yn Nederlân is der hieltiten op wiisd,
dat dizze Switserske teolooch mei ‘religy’ it nasjonaal sosjalisme fan syn dagen
bedoelt as de absolute ideology dy’t ek absolute ûnderhearrigens easket.
De útspraken fan Barth hawwe neffens my laat ta in miskenning en ûnderskatting fan
oare religy's. Fanwegens de ynfloed dy’t Barth hân hat, is de ferhâlding fan it
kristendom foar oare godstsjinsten oer net folle fierder kommen as in dialooch
tusken dôven. De tsjerkefaar út Bazel wie gjin oekumenikus, lit stean dat er each hie
foar de potinsje en de betsjutting fan oare godstsjinsten. Is it wol wier dat God him
folslein iepenbiere hat yn it kristendom? Stuolkje oare godstsjinsten dan net op
iepenbiering? Sels besjoch ik it joadendom, de islam en oare grutte godstsjinsten ek
as legitime uteringsfoarmen fan de iepenbiering fan God. It winnen fan sieltsjes
ûnder net-kristenen kin neffens my dan ek net it doel fan it kristendom wêze. Elke
godstsjinst kin ommers in bydrage leverje oan de wrâldfrede en it respekt foar oaren
dy’t oars binne.

Karl Barth
Religie is ongeloof, 1938
vertaling, nawoord en
annotaties door Eginhard
Meijering
Boom-Amsterdam 2011
ISBN13 9789461052940
Koert van der Velden
Flirten met God.
Religiositeit zonder
Geloof
Utjouwerij Ten Have 2011
ISBN13 9789025961381

Flirte mei God
Sûnt 1938 is de wrâld feroare. De rol fan it leauwen jout net langer de trochslach.
Politike partijen bekroadzje har amper mear om it leauwen en hawwe har losmakke
fan de tsjerken. Wy kinne ek net langer leauwe lykas ús foarfaars dat dienen.
Wy soenen it faaks noch wol wolle, mar ‘ik soe net witte hoe’t dat moat’ (Frans
Kellendonk). De kranteman Koert van der Velde hat okkerdeis in boek skreaun oer
religiositeit sûnder leauwen. Yn dat boek ornearret er dat minsken dy’t net mear
leauwe kinne, wol hiel goed religieus wêze kinne. Religiositeit op a-leauwige basis is
neffens him in ferskynsel dat gauris foarkomt, dêr’t men bliid mei wêze mei en dat
begeunstige wurde mei. Yn syn boek dat er yn Utert as dissertaasje ferdigene hat,
beskriuwt er hoe’t men foarm jaan kin oan in opkommend religieus langstme. Hy is
net fij fan it gebrûk fan psychedelika (stoffen dy’t it bewustwêzen ferromje) en hy
fertelt hoe’t er yn de tsjerke te Vezelay yn Frankryk in religieuze ûnderfining meimakke hat. Krekt op it stuit dat it leauwen foar him ferlern gien wie, belibbe er in
trochbrekken fan ljocht en romte. Foar him is it ferlies fan leauwen ek in ferlies fan
geastlik kaptaal. Dêrom wol dizze a-leauwende it religieuze libben mei al syn
rituelen dan ek net misse. It bliuwt in leauwige opdracht om jin te ferdjipjen yn de
wrâld fan religy's. Men leart sadwaande it leauwen fan oaren kennen. Lâns dy wei
ûntdekt men ek de struktuer en de wearde fan jins eigen godstsjinstige libben.

Henk Buning
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Oer Messias– en eintiidferwachtings
Sa út en troch lêst en/of heart men wer ris fan groepen Kristenen of beskate
sekten, dy't ferwachtsje dat it ein fan 'e tiden oansteande is en dat Jezus Kristus
(de Messias) mei gauwens (werom-)komme sil.
Soks giet faak lykop mei preken út Iepenbierings oer ierdskoddings, oarloggen en
de lêste striid tusken Satan en dy Messias.
Ek it Joadedom wachtet noch altyd op de komst fan de Messias en der hawwe ek
ferskate Joadske falske Messiassen west, dy't foar in soad teloarstelling soarge
hawwe.
En yn de Islam - benammen by de Shiïten - libje ek ferskillende ideeën oer de
komst fan de 'Mahdi'.
It docht dus wol bliken dat tinkbylden oer de Messias noch libje as in hert yn de
trije grutte monoteïstyske godstsjinsten en dat it foar ús fan belang is om te
witten wêr oft dy ideeën weikomme en wêr't se ta liede kinne.

De letterlike betsjutting
It Joadske Mashiach betsjut "hy dy't salve is" of "salvling
(NL: gezalfde). Yn de earste Grykske bibeloersetting, de Joadske
Septuaginta, is it oerset mei Christos.
Yn Eksodus wurde wiidweidige foarskriften jûn foar de tsjinst
oan de Heare troch de prysters en de Leviten. En yn Eksodus 30
fers 30 wurdt tsjin Moazes sein:
"Ek Aäron en syn soannen (it prysterskip wie in erflik amt, JL)
moatst salvje en har hilligje, om my as pryster te tsjinjen."
En as Israël letter keningen kriget, wurde dy ek salve.
God warskôget troch Samuël tige foar it keningskip, mar as it
folk perfoarst in kening ha wol, krije se dy.
Yn Samuël 15 fers 1 seit de profeet tsjin Saul: "De Heare hat my
stjoerd om jo as kening oer syn folk, oer Israël, te salvjen".
Mar nei't Saul sûndige hat tsjin it befel fan God, wurdt Samuël
der letter op útstjoerd om David ta kening te salvjen:
"Doch dyn hoarn fol mei oalje en gean derop út. Ik stjoer dy nei
Isai, de Betlehimmer, want ûnder syn soannen haw ik My in
kening útsocht".
In hegepryster
yn syn yn de bibel
beskreaune klaaiïnge
by it wijreekalter
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Ferskowings fan de betsjutting
As yn de rin fan de hûnderten jierren dêrnei de keningen fan Israël en Juda yn de
praktyk faak tige ôffalle, feroaret de betsjutting fan Messias aloan mear nei in
ideaal-byld. Ien fan de meast bekende foarbylden dêrfan is Psalm 72, it gebed
foar de Kening:
"O God, lit de kening jo rjocht sprekke,
de keningssoan jo gerjochtichheid."
De hiele Psalm is in rop om gerjochtichheid en frede, dy't yn it deistich libben
blykber faak fier te sykjen wienen. Keningen binne ornaris minder moai as se har
foardogge!
Dat ideaalbyld fan de rjochtfeardige kening begjint noch mear te libjen as
Israël yn 585 foar Kristus yn ballingskip fuortfierd wurdt nei Babyloanje.
Dy rjochtfeardige kening sil in soan út it hûs fan David wêze, neffens de útspraak
fan de Heare oer de soannen fan David (Jesaja 11 fers 3 en Kroniken 23 fers 3).
Benammen de profeet Jesaja skilderet yn haadstik 11 in ideaalbyld fan dy Kening
dat jin noch altyd yn it moed taaste kin:
"Oer him is de Geast fan de Heare kommen,
de Geast fan wysheid en ferstân, ( . . .)
De earmen sil er rjochtfeardich har rjocht jaan."
It binne profesijen lykas dizze dy't it Joadske folk altyd wer de moed jûn hawwe
om trou te bliuwen oan har God en har leauwen. It meast sintrale tinkbyld yn it
Joadske leauwen is neffens my dan ek altyd wer de hoop (miskien noch wol mear
as de leafde dy't neffens Paulus it heechste is).

De lijende feint fan de Heare
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De twadde Jesaja skilderet oan de ein fan syn profesij (hdst. 40 o/m 55) yn
haadstik 53 in byld fan "de lijende feint fan de Heare", sa't er hjoed-de-dei
rûnom neamd wurdt. Ien dy't frijwillich en ûnskuldich it lijen op him nimt:
"En dochs - om ús misstappen is hy delstutsen, om ús ûngerjochtichheden
tebrutsen. De straf dy't ús de frede bringt, hat hy droegen en troch syn strimen
mocht ús betterskip barre."
It hiele Joadedom hat dit altyd sjoen as in byld fan har eigen folk: troch it lijen
en it foarbyld fan Israël sil de hiele wrâld ferlossing brocht wurde. Sjoch bygelyks
de haadstikken 6 en 7 fan Makkabeeën II. Benammen yn dy tiid wurdt foar it
earst it ferbân lein tusken de lijende feint fan de Heare en de Messias.
De Kristenen lykwols, hawwe dizze profesij beskôge as in foarsizzing fan Jezus
syn lijen en dea. En de opmerksume lêzer fan haadstik 53 en de lijensferhalen yn
de Evangeeljes sil himsels ôffreegje oft dy ferhalen basearre binne op Jesaja 53
of op wat der wier bard is om Jezus syn krúsdea hinne.

Noch in byld: de minskesoan
Oant hjir ta wienen de Messiasbylden tige konkreet: se hienen te meitsjen mei it
folk Israël sels en konkrete, stjerlike minsken, dy't troch God stjoerd binne om it
lot fan Israël en de wrâld te ferbetterjen en ta har doel te bringen.
Mar ûnder druk fan lijen, need en ûnderdrukking begjint dat byld te feroarjen.
Kin in minske soks noch wol oan? Moatte Gods boadskippers net wat mear yn 'e
bouten ha?
Dat sjocht men bygelyks yn Ezechiël.
Yn Ezechiël wurdt de profeet troch God oansprutsen as 'minskesoan':
yn it Hebrieusk is dat 'bar enasj' en de hiel gewoane oantsjutting foar 'minske'.
Der wurdt ek wol oannommen, dat de Joaden fan dy tiid mei dizze oantsjutting
dúdlik ôfstân nimme woenen fan de rûnom libjende ideeën oer de Goadesoannen
út de Grykske mytology.
Mar yn haadstik ien fan datselde boek - mei it opskrift 'de ferskining fan
Gods hearlikheid' - sjocht de profeet in troan mei dêr op ien, dy't “it stal
fan in minske hie”.
De gongbere, kristlike lear sjocht hjir in foarútwizing nei Jezus yn, mar yn
alle gefallen is it dúdlik in persoan dy't it minsklike al begjint te oerstigen.
Yn it twadde part fan Daniël - dat neffens de saakkundigen skreaun is yn
de tiid fan de Makkabeeën - krijt de profeet in fizioen:
"En sjedêr, mei de wolken fan de himel kaam Ien as fan in minskesoan. Hy
slagge oan Him ta dy't heech op jierren is, en se brochten him foar Him.
Hearskippij en eare waard him jûn, it keningskip, dat alle folken, naasjes
en talen ferearen him. Syn hearskippij is sa'n ien foar ivich, ien dy't net
foarby giet, en syn keningskip sant dat net fergiet" (en tink hjir om it
gefaarlike spul mei de haadletters: Him, him en Ien!).
Daniël is der noch net wis fan wa't it is en hâldt in slach om de earm:
ien as fan in minskesoan. Hoe dan ek: suver alle Joadske útlizzers fan it
boek Daniël geane in stap fierder.
Boeken as Henoch 1 en 2, de Apokalypsen fan Baruch en Ezra en de
Testaminten fan de Tolve Patriarchen, jouwe it byld fan in boppe-ierdske
minske hieltyd mear stal.
De teloarstellings oer minsklike ferlossers (benammen it regear fan de
Hasmoneeërs, de ôfstammelingen fan de lieders fan de Joadske opstân
tsjin de Syriërs) meitsje, dat de Messias aloan mear in boppe-ierdske
foarm krijt.
Fangefolgen bestienen der yn de tiid fan Jezus tsientallen ferskate ideeën
oer de Messias en hie elke groep syn eigen opfettings.

De ferbining mei de eintiid
De ferwachte komst fan de salvling fan de Hear wie yn it earstoan de komst fan
in gewoane soan fan David, dy't it keninkryk Israël wer frij meitsje sil en
gerjochtichheid bringe.
Yn de rin fan de lange jierren fan ûnderdrukking en ferset en striid ûntstiet
hieltyd mear it byld fan in troch God stjoerde yngriper yn de skiednis, om't de

De profeet Daniël
bidt ta God
ek al is dat ferbean
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need te grut wurden is. It langstme nei de komst fan de Messias en it ryk fan God
wurdt sa sterk, dat it in soarte fan utopy, in dreambyld wurdt.
In soad Joaden realisearje har dat soks net sûnder striid barre kin.
Yn dy tiid ûntsteane ek ideeën oer 2 Messiassen: de iene as oarlochs-Messias en
ien dy't nei him komt as heils-Messias.
De oarspronklike tsjinstelling tusken Israël en de Gojim (de oare folken) wurdt
hieltyd mear in tsjinstelling tusken ljocht en tsjuster, tusken goed en kwea.
Yn dit ferbân moat wiisd wurde op de steatsgodstsjinst fan de Meden en Perzen,
it Zoroastrisme, dat grutte ynfloed hân hat op alle godstsjinsten yn it MiddenEasten. En dus ek op de Joaden dy't hûnderten jierren ûnder Perzyske
oerhearsking libbe hawwe.
De profeet Zoroaster (1000-1200 foar Kristus?) ek wol Zarathustra neamd) sei,
dat der in goede (Ahura Mazda) en in kweade god (Angra Mainyu) besteane.
De minske moat kieze tusken goed en kwea en ljocht en tsjuster.
It brânend hâlden fan in ivich fjoer (it ljocht) is dan ek in wichtige taak yn dizze
religy. Troch it opkommen fan de Islam, dy't dizze godstsjinst swier ûnderdrukt
hat, is der hast neat fan oerbleaun. Der besteane noch lytse groepkes yn Iran,
Yndia, Pakistan en Azerbeidzjan.
Ien fan de wichtichste tinkbylden út dizze religy is, dat der oan 'e ein fan 'e tiden
in grutte einstriid komme sil tusken de goede God en syn folgelingen en de
kweade God en syn meistanners.
Yn it ramt fan dit artikel kin ik net fierder yngean op dit nijsgjirrige ûnderwerp,
mar de measte lêzers fan dit blêd sille maklik ferbannen lizze kinne mei kristlike
en bibelske ideeën oer de eintiid.

De komst fan de Messias

Neffens de bibel
sil de Messias komme
op de wolken fan de himel
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In soad Joaden yn en krekt nei de tiid
fan Jezus wachten op de komst fan in
Messias dy't yn in lêste einstriid de
ferlossing fan de Romeinen bringe soe.
Yn de Evangeeljes is ek dúdlik te
fernimmen dat Jezus sels yn de
ferwachting fan de eintiid libbet.
It is dreech te sizzen hokker tinzen Jezus
der sels oer hie, mar hy hat blykber net
foar it geweld kieze wollen, hoewol't der
ûnder syn learlingen in tal (eks?) fersetsstriders sitte. Hoe dan ek, nei syn dea
binne de Joaden ferskate kearen somtiden ûnder lieding fan immen dy't
him Messias neamde - yn opstân kommen
tsjin de Romeinen. Yn de ferwachting,
dat God har de einoerwinning bringe soe
is it folk Israël de striid oangien tsjin
oermachten fan fijannen.
De gefolgen binne bekend: se binne
fierhinne útmoarde en ferjage nei de úteinen fan de ierde. It is gjin wûnder dat
de Joadske rabbys it fan dy tiid ôf wat op in sêft sin set hawwe mei Messias- en
eintiidferwachtings. Se witte mar al te goed, hoe't soks út de hân rinne kin.
En dat liket my - yn in tiid dat de minsken de wrâld mei atoombommen en
gemyske wapens yn ien dei ferneatigje kinne - in sinfolle warskôging foar
elkenien dy't it goed foar hat mei de skepping. En benammen foar al dy minsken
dy’t longerje nei de yn Iepenbierings beskreaune Eintiid-fizioenen.
En dan bin ik yn goed Joadsk selskip, want yn de Talmûd wurdt sein, dat as Israël
ek mar ien dei boete dwaan soe en har hâlde oan Gods wet, dan sil de soan fan
David sûnder útstel komme, want der stiet ommers yn Psalm 95: "Hjoed noch, as
jim harkje nei syn stim!" (Sanhedrin 97a).

Jan Lautenbach
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19 febrewaris: lêzing fan Elske Posthuma
Snein 19 febrewaris de middeis om fjouwer oere sil Elske Posthuma út Huzum in lêzing
hâlde oer har boek Cochleaire capriolen, dat ferskynd is yn 2009.
Elske fertelt dêryn oer har dôvens, hoe’t hja dat as bern belibbe hat en oer har leafde
foar oargelspyljen. Fierder beskriuwt hja dat ynienen har gehoar hielendal weifoel,
oer in yngripende operaasje dêrnei en hoe’t it oargelspyljen, ja eins alle muzyk,
dêrmei foar har ferline tiid waard. Hja hat oer dit hiele proses dat hja meimakke hat
in hiel bysûnder boek skreaun, mei in opmerklike titel. In ego-dokumint is it eins.
Elske, dy’t o sa fertelle kin, wie ree om op 19 febrewaris nei Earnewâld ta te kommen
om foar ús in lêzing te hâlden.
Plak: herfoarme tsjerke Earnewâld
Tiid: 16.00 oere. De tagong is fergees; nei ôfrin is der in kollekte foar de ûnkosten.
It bestjoer fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân

Oar Nijs
Abonnemintsjild Earn 2012
Troch omstannichheden is it de redaksje fan de Earn net slagge om yn 2011 5 nûmers
út te bringen. Dochs rekkenje wy der op dat wy dat yn 2012 wol rêde sille.
Om’t it abonnemintsjild basearre wie op 5 nûmers, sille wy it abonnemintsjild
foar 2012 op € 10 stelle foar 5 nûmers. Dan binne wy wer lyk.

Coming Out Churches
Op 9 oktober 2011 is yn Amsterdam in boekwurkje presintearre dat giet oer de
Gastfrijens fan de tsjerken foar homo’s oer. Under de titel ‘Coming Out Churches’ is
der in list makke fan tsjerken dy’t posityf foar homoseksuelen oer steane en dêr’t it
houlik net allinne foarbehâlden is oan man en frou.
Reden foar dat inisjatyf is, dat it 25 jier lyn is, dat it earste tsjerklike homo-houlik
sletten waard. Dat wie yn in Remonstrantske gemeente.
Dat de PKN it der noch altyd net slutend oer iens is, wurdt ek yn dit boek beskreaun.
Lykwols, it is in boek mei in positive ûndertoan en der wurde dan ek PKN tsjerken yn
neamd, dêr’t homo’s wolkom binne en lykweardich behannele wurde.
Yn de gids steane ek fraachpetearen mei ûnder oaren Ruth Peetoom, Ruard
Ganzevoort en Abeltje Hoogenkamp.
De VCG yn Dokkum, Doopsgezind/Remonstrants (redaksjelid Yvonne Hiemstra is dêr
Dûmny) is ek in saneamde Coming Out Church.

Nij libben foar ‘De gitaer by it boek’
Der is in nije útjefte fan ‘In Spyltúch’, bibelske lieten op teksten fan Fedde Schurer.
De muzykskriuwers binne Louise Godin, De Dobber, Geart van der Heide, Jan de Jong,
Hindrik van der Meer, Bop Pruiska en Roel Slofstra.
It boekje wurdt útjûn troch útjouwerij Intrada.
Fedde Schurer is de ôfrûne moanne betocht yn it ramt fan Kneppelfreed.
Hy hat him dwaande hâlden mei de lykberjochtiging fan it Frysk en ek bibelske
ferhalen op rym set. It binne lieten, dy’t ornaris in wat lichtere toan hawwe as de
measte tsjerkelieten.
Fedde Schurer woe nammentlik dat it wat mear folkse lietsjes wienen, sadat se better
oansluting finen soenen by de belibbing fan de minsken.
De nije útjefte is in hânsum boekje wurden en befettet lieten foar gemeentesang,
koarsang en spylgroepen.

Rektifikaasje
Troch in flater by de printerij is yn de foarige Earn by it artikel ‘Myn freon hat in
kaleidoskoop’ de namme fan de auteur fuortfallen. De skriuwer wie Jelle de Groot,
pastoraal wurker fan de Minniste gemeente op De Gordyk.

Tige tank
De ponghâlder fan it Wurkferbân wol alle minsken, dy’t ús Stifting de lêste tiid
begeunstige hawwe mei goede jeften, tige tank sizze foar dy rejale bydragen.
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Te o l o g y o p i n g r ê f k i s t e
Yn de Fatikaanske Musea yn Rome is in grutte seal, dêr’t it altiten folslein stil en
rêstich is. Wylst klibers minsken op de Sikstynske Kapel ôf stowe en dêr
allegeduerigen warskôge wurde moatte om stil te wêzen, is dat net nedich yn dy
earste seal dy’t ik neamde. Konsintrearre rinne de inkelde besikers dêr by de antike
objekten lâns: marmeren sarkofagen (grutte stiennen grêfkisten) mei âld- en nijtestamintyske foarstellings deryn beitele. Fierwei it grutste part dêrfan datearret út
de fjirde ieu.

Allegear bylden
Ien fan de meast ferneamde eksimplaren is de saneamde ‘dogmatyske sarkofaach’.
Op de foarkant steane twa rigen mei sênes, dy’t net allinne ferwize nei bibelske,
mar ek nei apokrive (troch de tsjerke net as gesach hawwend erkende) ferhalen.
Rjochts boppe-oan sjogge wy (fan binnen nei bûten): de brulloft te Kana, it breawûnder en de opwekking fan Lazarus. Hja ferwize nei de eucharisty en nei de
opstanning. Rjochtsûnder binne ôfbylde: de rehabilitaasje fan Petrus (Johannes 21),
Petrus dy’t fêst nommen wurdt troch keizer Nero (apokryf) en Petrus dy’t syn
oppassers doopt (ek apokryf). Loftsboppe (fan rjochts nei lofts): de slange yn it
paradys, Adam en Eva dy’t troch Jezus (!) oan it wurk set wurde en de opwekking fan
Adam en Eva oan ‘e ein fan de tiden (apokryf). Loftsûnder (noch hieltiten fan binnen
nei bûten) steane: in bline wurdt better makke en de oanbidding troch de wizen.
Yn ‘e midden sjogge wy ûnderoan noch Daniël yn de liuwekûle, symboal foar de
opstanning fan Kristus, en dêrboppe yn it medaljon it troude pear dat yn de kiste
begroeven west hat.

Dy’t der each foar hat
Wy rjochtsje ús no op de sêne loftsûnder: de oanbidding troch de wizen. Krysttiid
stiet ommers foar de doar. Wat jin opfalt, is dat de foarste wize mear each liket te
hawwen foar de stjer as foar Maria mei it Kristusbern op de skurte. Dy stjer is
nammentlik beitele yn de tuskenrâne dy’t de beide reliëfs fan elkoar skaat.
De foarste wize sjocht ek efterom om syn beide maten op de stjer te wizen.
En fuortendaliks rjochts fan de efterste wize sjogge wy it better meitsjen fan de
bline. Jezus jout de bline it ljocht yn de eagen troch him oan te reitsjen.
It kin net misse: alles draait hjir om it ‘sjen’. Wa’t him troch Jezus oanreitsje lit, dy
leart wer om te sjen. En dy’t der each foar hat, sjocht yn de stjer de komst fan de
Messias. Mar hy sjocht mear. Want troch de komposysje fan de ôfbyldings wiist de
foarste wize ek nei de sêne dêrboppe: God dy’t op in rjochterstoel sit, mei ingels der
omhinne, skinkt oan Adam en Eva de einichste ferjeffenis: de opstanning út de dea.

In oar paad
It ferbinende tema fan suver hast alle sarkofaachôfbyldings is ‘rêding’. Wa’t as in
kristen fan de fjirde ieu de dea foar eagen hie, koe er mar op ien ding hoopje:
opstanning en ivich libben. Rêden wurde dus. De wizen loftsûnder meitsje dúdlik dat
dat net in spultsje is fan passyf ôfwachtsjen. Hja geane sels op syk en begripe it
teken fan de stjer. It jout te tinken dat hja as bûtensteanders mear each hawwe foar
it barren fan it heil as de minsken dy’t der mei de noas boppe-op steane. En de bline
efter harren kin wer sjen, omdat er him yn it folste fertrouwen troch Jezus
oanreitsje lit. Op sarkofagen wurde de minsken dy’t better makke binne, gauris
lytser ôfbylde as de oare figueren. Hawwe de keunstners dêrmei oanjaan wollen dat
der by in genêzing eigentlik sprake is fan in werberte?
It Kristusbern lit ús de eagen iepen gean. Net omdat er dêr by syn mem op de skurte
sit, mar omdat wy witte hoe’t syn fierdere libben en hanneljen derút sjen sille.
Dat rekket jin. Dat set jin yn beweging. Dat feroaret jin wol sa, dat men in oar paad
nimt om yn jins lân werom te kommen.

Willem Hansma
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Betinke
Gedicht: Ida Gerhardt: ‘Zevenmaal om de aarde te gaan’.
Lêzingen: Psalm 23 en 1 Korintiërs 13

Dizze preek is hâlden
yn de betinkingstsjinst
fan 20 novimber l.l.

Doe’t ik mei dizze preek begûn, hie ik it briefke mei acht nammen foar my lizzen.
De acht nammen fan de ferstoarnen dy’t daliks oplêzen wurde sille. Mar yn in tsjinst
as dizze komme jin ek wer de nammen yn it sin fan safolle oaren, dy’t earder al of
folle earder al by ús weifallen binne troch de dea. Oan guon dêrfan tinke wy miskien
noch wol alle dagen, as wie it de dei fan juster. Dy nammen hearre om samar te
sizzen by ús libben en sille ús dan ek bybliuwe, salang as wy der binne. Dêrmei hat in
tsjinst as dizze foar frijwat fan ús in grutte emosjonele lading, mar hopenlik ek in
grutte emosjonele wearde. Want it is goed om te betinken.
In âlde Joadske siswize seit ommers: ‘Yn it betinken leit ferlossing, mar ferjitte en
swije betsjut ballingskip’.
It is ek goed om dat betinken mei elkoar te dwaan. Men is ommers net de iennichste
dy’t omrint mei gefoelens fan leechte en gemis. Der binne mear lykas jin.
En eins binne allinne dyselden dy’t ek it ien en oar meimakke hawwe, by steat om
jins pine oan te fielen.

Mar net ien komt werom . . .
Gefoelens fan leechte en gemis, fan in djippe langst nei dy oar dy’t der net mear is,
wurdt útsprutsen yn it gedicht ‘De gestorvene’ fan Ida Gerhardt.
Zevenmaal om de aarde te gaan
Als het zou moeten op handen en voeten;
Zevenmaal om die ene te groeten
Die daar lachend te wachten zou staan.
Zevenmaal om de aarde te gaan
Zevenmaal over de zeeën te gaan,
Schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
Kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zevenmaal over de zeeën te gaan.
Zevenmaal om met z’n tweeën te staan.
Ik krige dat gedicht ûnder eagen fan myn kollega Elly Stellingwerf. Hja fertelde my
dat hja fan ‘t simmer it iene stjergefal nei it oare meimakke hie, yn de rûnte fan har
kollega’s en har famylje, mar ek hjir yn Earnewâld. Op ien fan de roukaarten stie de
tekst fan dit gedicht fan Ida Gerhardt.
It gedicht is yn ien wurd hertferskuorrend. Ommers: alles soe men der foar oer ha om
dy iene dy’t men sa mist, te moetsjen, werom te krijen.
Mar dat kin net. Sa stekt de werklikheid net yn elkoar.
Dêrby moast ik tinke oan myn bêste kammeraat, dy’t omrint mei in uterst gemiene
harsentumor, dêr’t neat oan te dwaan is en oan syn frou dy’t al twa kear operearre is
oan termkanker.
‘It is bizar, mar it is net oars’, seinen se okkerdeis, doe’t wy harren opsochten.

Wat falt der te sizzen?
De dea is in mystearje en ek it libben is in mystearje. In mystearje fol mei fragen.
By Slauerhoff fûn ik in yndrukwekkend gedicht dat beslút mei dizze wurden:
Je hebt weinig gedacht en veel gezwegen
En stil de handen om mijn hoofd gelegd. Zo zeggend
Zelfs de grootste liefde kan niet tegen de dood,
Die niets ontziet en alles slecht.
‘Wy sjogge troch in spegel yn riedsels’, seit Paulus.
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Ik tink dat wy dea ek net moaier en oars foarstelle moatte as dat it is.
Sa wie ik in tal jierren ferlyn op in kursus op it seminaarje yn Driebergen.
It petear gong oer de realiteit fan dea, de fragen dêr omhinne en oer it rouproses
dêr’t men dan troch hinne moat en dat bytiden sa swier wêze kin.
‘Maar er is wel een grote troost’, sei in kollega: ‘Christus heeft de dood
overwonnen’. En oaren foelen him dêryn by. Ik hearde dat wat oan en stelde him

doe de fraach: ‘Soest dy gedachte wat neier taljochtsje wolle. Want ik begryp dyn
stelling net’.
‘Ja, maar dat mogen wij toch geloven’. En hy seach wat om him hinne nei guon
oaren.
Ik sei: ‘Ja jullie mogen geloven wat je wilt, maar kun je ook concreet maken wat
je bedoelt. Want ik begrijp hier echt helemaal niets van en ik kan mij er ook
niets bij voorstellen. Ik heb zelfs het idee dat je voorbijgaat aan de realiteit.
Maar leg het eens uit. Bestaat in jouw optiek dan de dood niet meer. Gaat het
over een hiernamaals. Vertel eens’.
De man helle de skouders op, seach wat ferheard om him hinne. Blykber omdat in
kollega syn opfettings net samar diele koe en him sokke krityske fragen stelde.
Mar it antwurd moat ik noch fan him ha.
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De moaie praatsjes foarby: de hurde werklikheid
Wat ik sizze wol: wat ha wy oan alderhande goed bedoelde fromme praatsjes yn
in stjerhûs en by in grêf? De dea is in realiteit, dêr’t wy gjin antwurd op hawwe.
Der falt allinne mar in stilte.
Ik fyn it altiten hiel bysûnder dat it yn Joadske rûnten ferbean is om te praten yn
in stjerhûs. Gjin wurden fan treast of sokssawat te uterjen.
Nee, stil wêze en swije.
En ik tink dat each yn each mei de dea de stilte noch it bêste antwurd is.
Want wy sjogge, om it mei Paulus te sizzen, ommers ‘troch in spegel yn riedsels’.
Ek al soe men sân kear op hannen en fuotten om de ierde gean wolle, lykas Ida
Gerhardt dichtet, de grutste leafde kin net op tsjin de dea, dy’t net ien sparret,
lykas Slauerhoff seit.
Beide dichters dogge neffens my rjocht oan de hurde realiteit fan de dea.
De hurde werklikheid dêr’t wy mei te krijen ha as de dea taslacht yn ús rûnte fan
freonen, yn ús famylje, yn de hûshâlding.

Treast
By in routsjinst lês ik altiten graach bepaalde stikken út de bibel. Wurden dy’t net
foarbygeane oan de realiteit. En krekt dêrom treast biede kinne. 1 Korintiërs 13
bygelyks, it liet fan de leafde.
De leafde is it measte, it djipste en it heechste dat der tusken minsken bestean
kin. It liet ropt ús op om te skûljen by elkoar. By minsken dy’t der op ‘e tiid foar
jin wêze wolle.
Minsken dy’t iepensteane foar jins gefoelens en dêr’t men jins ferhaal by kwyt
kin. Minsken dy’t harkje kinne, dy’t attint binne en dy’t op ‘e tiid witte te swijen
en dy’t op ‘e tiid de goeie wurden witte te finen. Wurden dy’t net foarbygeane
oan de realiteit. In inkeld wurd kin al genôch wêze.

Yn it djipst
fan de winter,
haw ik yn mysels
ûntdutsen
in simmer dy’t net
te oerwinnen is.
Albert Camus

Wat ik by in útfeart ek faak lês, binne psalmwurden. It binne wurden dy’t mei
minsken troch de djipten fan it libben hinne gien binne en dy’t sadwaande by
steat binne om jin oan te sprekken en djip te reitsjen. Psalm 23: ‘De Heare is myn
Hoeder. Neat bin ik brek. Troch Him mei ik lizze yn griene greiden. Hy bringt my
by wetters dêr’t ik rêst fyn. Al gean ik troch in delling fol djippe skaden. Jo binne
deun by my’. En dan dy wurden: ‘Kleare goedens en geunst sille my folgje, al myn
libbensdagen. En ik sil in fêst plak ha yn it hûs fan de Heare, salang’t de dagen
duorje’.

Is it in falske treast?
Ik wit it net. Persoanlik tink ik fan net. Dit psalmliet wol útdrukking jaan oan it
betrouwen dat wy der yn dit libben op ien of oare wize net allinne foar steane.
Dat der Immen is: Hy dy’t der wie dy’t der is en dy’t der wêze sil.
En dy’t Leafde is.
Leauwen wol eins oars net sizze as dat men jin yn dit ierdske libben tabetrouwe
mei oan Him, dy’t oars en grutter is as jin. En yn waans hoede men burgen is:
yn it libben fan no en hjirre, mar ek oan ‘de oare kant’, wat dat ek wêze mei . . .
Mar no praat ik út in leauwen wei dat tagelyk in betrouwen is.
Wat wy hjir hjoed allinne mar dwaan kinne, dat is betinke. En yn dat betinken
fiele wy ús ferbûn mei elkoar, mei ús ferstoarnen dy’t yn gedachten by ús binne
en mei dat grutte Mystearje dêr’t wy gjin wurden foar hawwe en dat wy ‘God’
neame, ‘ús himelske Heit’.
Amen.

Rienk Klooster
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D u c o A r r i s Vo r s t e r, d û m n y e n m y s t i k u s
Het hart spreekt
Laat mij door Uw stilten ommedolen,
waar het schendend woord van hen niet is,
dat ik – in een donker woud verscholen –
bij den geur van Uwe boschviolen
word omvat van Uw geheimenis.
Laat mij, als wie uit zijn huis getreden,
ginder in de nevelen verdween - nimmer nimmer hoort men zijn gewende schreden –
spoorloos in Uw stilten zijn vergleden,
waar ik eeuwig ben met U alleen.
Yn de dizen ferdwûn . . .

It boppesteande gedicht komt út de bondel Op uwen drempel en is fan de hân fan
D.A. Vorster. Mei it wurk fan Vorster kaam ik yn de kunde, doe’t ik in tal jierren lyn
alwer frege waard om in artikel oer him te skriuwen foar diel 6 fan it Biografisch
Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme. De gegevens dy’t
ik op dat stuit oer him hie, hâlden net oer. Mar doe lies ik dat er yn de tiid fan de
Dútske besetting en de evakuaasje fan Arnhem in skoft yn de pastorij te Skerpenseel
(Weststellingwerf) wenne hie, dêr’t syn skoansoan dûmny wie by de herfoarme
gemeente yn dat plak.
Ik gong wat op syk en kaam doe yn de kunde mei in pakesizzer fan him, dy’t my oan
in hiel soad gegevens en materiaal oer ‘opa Vorster’ helpe koe. Sadwaande haw ik
doe foar it Biografisch Lexicon in betreklik lang artikel skriuwe kinnen oer dizze tige
nijsgjirrige, mar omtrint alhiel fergetten dûmny en mystyk skriuwer en dichter.
Oer it libben en it wurk fan Vorster wol ik yn dit nûmer, mar ek yn de kommende
nûmers fan de Earn it ien en oar skriuwe.

Libben en wurk
Duco Arris Vorster is berne yn 1880 yn Stienwyk en yn 1953 ferstoarn te Arnhem.
Yn 1899 begûn er mei syn stúdzje teology yn Leiden en waard yn 1905 befêstige as
dûmny by de herfoarme gemeente te Aldeberkeap en Nijeberkeap (Eaststellingwerf).
Yn 1909 naam er in berop oan nei Renesse en yn 1912 nei Olst. Dêrnei hat er fan 1924
oant 1947 as foargonger ferbûn west oan de Feriening fan Frijsinnige Herfoarmen te
Arnhem. Fanwegens de oarlochsomstannichheden (slach by Arnhem) bedarre er mei
syn frou by syn dochter en skoansoan yn Skerpenseel.
Vorster koe ik al fan diel 2 fan de Nederlandse Mystiek (1948), dat giet oer de mystyk
yn it Nederlânske protestantisme. Diel 1 (1947), skreaun troch M.M.J. Smits van
Waesberghe S.J. giet oer de roomske mystyk. It ûnderwerp moat Vorster op it liif
skreaun wêze, want sels wie er mystikus. Yn 1926 ferskynde fan him in stúdzje
dêroer ûnder de titel Mystyk, wylst yn 1946 syn boek Geestelijk Christendom it ljocht
seach. Fierder hat er ferskillende artikels skreaun, ek almeast oer de mystyk.
Ek hiel nijsgjirrich binne syn trije bondels mei mystyk-religieuze poëzij:
Het nieuwe getijde (1924),
Op uwen drempel (1926) en
Het lied dat niemand zingen kan (sûnder jiertal).

Yn it ferjit rekke
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In grut drama yn it libben fan Vorster hat west it ferstjerren fan syn soan Jaap yn
1925. It djippe fertriet om it ferlies fan syn soan, dy’t mar 16 jier âld wurden is, is
net los te sjen fan syn mystike leauwen en fan de boeken en de dichtbondels dy’t er
dêrnei skreaun hat.
As dûmny wie er in tige bejeftige sprekker. Hy koe sa ynmoedich preekje, sa is my
ferteld, dat de minsken ûnder syn gehoar dy’t ek te meitsjen hân hienen mei stjerren
en ferlies, harren ferstoarnen om samar te sizzen wer foar har seagen.
It is eigenaardich dat Vorster as dichter, skriuwer en mystikus folslein yn it ferjit
rekke is. Sa is der yn de yn 2003 ferskynde Encyclopedie van de mystiek gjin wurd te
finen oer it libben en it wurk fan D.A. Vorster. Likemin oer de mystyk yn it frijsinnich
protestantisme yn it algemien. It lei blykber bûten it eachweid fan de skriuwers fan
dit standertwurk, dy’t stik foar stik spesjalisten binne op it mêd fan de mystyk.
Ferfolch op side 16
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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
Yn it winterskoft binne de tsjinsten mienskiplik en om en om yn de Grifformearde en Herfoarme Tsjerke
11 desimber
18 desimber

09.30 oere
09.30 oere

24 desimber 22.00 oere
muzyk fan W. Bouwhuis, I.
25 desimber 09.30 oere
31 desimber 19.00 oere
1 jannewaris 11.00 oere
8 jannewaris 09.30 oere
15 jannewaris 09.30 oere
22 jannewaris 09.30 oere
29 jannewaris 09.30 oere
5 febrewaris 09.30 oere
12 febrewaris 09.30 oere
19 febrewaris 09.30 oere
26 febrewaris 09.30 oere
4 maart
09.30 oere
11 maart
09.30 oere
18 maart
09.30 oere

Frou R. de Vries-Martini, Drachten
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
m.m.f. in groep fluitisten út Burgum û.l.f. Ed Willems
E. Bouwhuis, It Hearrenfean
Herfoarme tsjerke, Krystnachttsjinst
Rippen, T. Hoogeveen en B. Stellingwerf Nei ôfrin kofjedrinken
Ds. Adema, Garyp
Fryske tsjinst, Griff. tsjerke
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, Herfoarme tsjerke
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Dhr. P. Fortuin, Deinum
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Ds. Bijleveld, Boarnburgum
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Ds. Huitema, Drachten
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, Grifformearde tsjerke
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Ds. G. Rinsma, Roermond
Frysk Oekumenysk Wurkferbân

Itens-Hinnaard
25 desimber 10.00 oere
29 jannewaris 10.00 oere
26 febrewaris 10.00 oere

Ds. P. Magré, Frjentsjer
Ds. S. Ypma
C. de Boer-Bergstra, Sk ‘goutum

FOW Itens-Hinnaard
FOW Itens-Hinnaard
FOW Itens-Hinnaard

Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke
11 desimber
22 jannewaris
19 febrewaris
18 maart

oere
oere
oere
oere

Ds. C. Waringa, De Jouwer
Ds. G. Groeneveld, Parregea
Ds. G. Hoekstra, De Jouwer
Da. G. de Boer-de Boer, Easterein

Frysk
Frysk
Frysk
Frysk

oere
oere
oere
oere
oere
oere

Ds. J. Bakker, Menaam
Ds. P. Beintema Dokkum
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Ds. A. Elverding, Eastermar
Da. G. de Boer-de Boer, Easterein
Ds. J.F. Kroon, Bitgummole

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum Krystnachttsjinst
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

oere
oere
oere
oere

Ds. L.J. Bouma, Drachten
Dhr. S. de Graaf, Frjentsjer
Ds. P. Beintema, Dokkum
Da. W. Tinga-Bosma, Grins

Frysk
Frysk
Frysk
Frysk

Ds. T. Simonides, Burdaard
Ds. K. Visbeek, De Westereen

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

8 jannewaris 09.30 oere
22 jannewaris 09.30 oere

Dhr. P. Fortuin, Deinum
Dhr. H. Giliam, Penjum

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

5 febrewaris
19 febrewaris

09.30 oere
09.30 oere

Da. T. Hiemstra, Ljouwert
Dhr. P. Speelman, Folsgeare

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

4 maart
18 maart

09.30 oere
09.30 oere

Da. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Ds. K. Visbeek, De Westereen

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

10.00
10.00
10.00
10.00

Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân

Swh
Swh
Swh
Swh

Hegebeintum
4 desimber
24 desimber
31 desimber
8 jannewaris
5 febrewaris
4 maart

09.30
21.00
19.00
09.30
09.30
09.30

Hantumhuzen
18
15
19
18

desimber
jannewaris
febrewaris
maart

09.30
09.30
09.30
09.30

Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân
Oekumenysk Wurkferbân

FOWD
FOWD
FOWD
FOWD

Hjerbeam
11 desimber
25 desimber

09.30 oere
09.30 oere
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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
Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld
Tillefoan (06) 20 60 04 09
E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl
Ûnder redaksje fan:
Dr. Rienk Klooster, (06) 39 60 96 64
E-post: klooster.rienk@gmail.com
Tine van Minnen
Drs. Yvonne Hiemstra,
E-post: yvhiemstra@hetnet.nl
Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08
E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl

Kopij foar de Earn en kofjedrinken
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 4 febrewaris 2012 ynlevere
wurde by Tine van Minnen. 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 en/of
yllustraasjes meilevere wurde. Ek it sels yndielen fan de artikels mei
tuskenkopkes besparret de einredaksje in soad wurk.

Kofjedrinken
It is al wer in skoftke lyn, dat wy bypraat hawwe troch even nei
te sitten yn it Herfoarme gebou mei in bakje kofje. De tsjinst op
8 jannewaris 2012 liket it bestjoer in goeie gelegenheid om mei
elkoar te kofjedrinken en it nijjier ôf te winnen.
En foardat minsken der op side 15 oerhinne lêze:
nei de Krystnachttsjinst op 24 desimber is der nei ôfrin ek kofjedrinken, en dan fansels yn de konsistoarje fan de Grifformearde
tsjerke.

Port Betelle

FOWE bankrekken: 34.98.14.058
ISSN 1878 - 4348
By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld
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Roerdelings tichteby
Doe’t ik yn 2002 yn de kunde kaam mei it wurk fan Vorster, wie dat foar my soks as in
iepenbiering. Ik fielde my daliks by de man thús en haw o sa genoaten net allinne fan syn
dichtwurk, mar ek fan syn teologyske ideeën. In lyts priuwke dêrfan is it mystike gedicht ‘Het
hart spreekt’.
De dichter belibbet syn leauwen as in ynderlike ferbûnens mei God. Benammen fielt er syn stille
oanwêzichheid yn de djippe yndruk dy’t de natoer op him makket. Vorster hat in grut part fan
syn libben yn Arnhem wenne. Grif hat er dêr yn dy omkriten gauris lykme allinne omkuiere yn de
bosken en de fielden en dêr yn alle rêst de yndrukken fan de natoer op him ynwurkje litten:
de rook, de kleurepracht en it ferskaat oan lûden.
Dêr yn it ûndergean fan de sfear fan it lânskip fielt er him net iensum of allinne, mar krekt hiel
gelokkich en ryk. Want as mystikus belibbet er yn de stilte fan de natoer dat it godlike mystearje
roerdelings tichteby him is. Dat er him dêr as minske yn opnommen fielt, dêr diel fan útmakket
en suver hast ien mei is. Dat net te omskriuwen gefoel fan burgen wêzen besoarget him in djip
gefoel fan lok, in ynderlike rykdom en hy fielt in djippe leafdesbân mei dit ierdske bestean, dat
yn wêzen in mystearje is . . . Dat libbensgefoel treffe wy rûnom oan yn de poëzij fan Vorster.
Somtiden ferbynt er it hiel dúdlik mei syn kristlik leauwen, bytiden ek net. Mar ik haw it idee dat
syn ynderlike ferbûnens mei it grutte Mystearje dat er ‘God’ neamt, wol altiten meispilet.
Sa ek yn it gedicht ‘Het hart spreekt’.
Men moat it gewoan in pear kear lêze en op jin ynwurkje litte.

Rienk Klooster
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