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De teksten fan dizze
oertinking:
Jesaja 40:27-31 en
Markus 4:35-41

Yn de grutte wrâld om jin hinne, dêr bart fan alles om jin soargen oer te meitsjen.
En dan tink ik oan alderhande ferûntrêstende berjochten dêr’t wy yn de media oer
hearre: de sitewaasje yn Syrië en yn Afghanistan. Mar wat sitte wy hjir yn Europa ek
net mei de ekonomyske krisis dêr’t wy op it heden yn ferkeare! Ik kin my yntinke dat
minsken dy’t dêr gefoelich foar binne, der mismoedich fan wurde.
Nei ôfrin fan in tsjinst sei immen ris tsjin my sei: “Dûmny, it hat net safolle sin om
sokke dingen oan te heljen yn in preek. Dêr feroaret dochs neat fan. Jo kinne it better
ha oer dingen tichteby, dingen dy’t ús hjir oangeane. Dêr ha wy folle mear oan.”
Ik tink dat in soad wierheid siet yn dy opmerking. Want it is ommers wier dat de dingen
dy’t ticht om jin hinne barre, en dan benammen yn jins eigen fermidden, de
ûnderwerpen binne dy’t jin echt dwaande hâlde. En der is datoangeande fan alles dat
op jins paad komme kin: dingen dêr’t men net om frege hat, mar dy’t wol barre en
dêr’t men op ien of oare wize mei klear komme moat. Benammen dy dingen dy’t jin út
de sliep hâlde, dêr’t men mei fan bêd komt en mei op bêd giet, dy frette enerzjy.
Dy mêdzje jin ôf en op it lêst wurdt men der mismoedich en yn-en-yn wurch fan.
Ik haw it idee dat der yn de earste skriftlêzing ek sprake is fan sa’n algehiele
Mismoedigens, wurgens fanwegens de sitewaasje dêr’t dy minsken yn ferkeare.
It is sa dat wy dizze wurden fan Jesaja pleatse moatte yn de tiid fan de ballingskip fan
de Joaden yn Babyloanje. Sa’n santich jier earder hie der in oarloch west mei dat lân
en in protte minsken wienen dêrhinne deportearre. Dêr, fier fan hûs en op frjemde
grûn, is it dat de profeet Jesaja (de Twade Jesaja) syn folksgenoaten tasprekt mei de
wurden dy’t oerlevere binne yn haadstik 40. In soad minsken hawwe de moed ferlern
en kinne net mear leauwe dat der in dei komme sil dat hja wer fredich yn harren eigen
lân wenje sille. Tsjin dy mismoedige minsken sprekt de profeet dizze wurden:
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Wêrom klagest dan, Jakob,
en seisto Israël.
‘Myn lot wit de Heare neat fan,
myn saak is myn God ûntkommen?’
Mar wist it dan net?
Hast it net heard?
De ivige God is de Heare,
de Skepper fan de hiele wide wrâld.
Noait wurdt Er wurch of rekket Er ynein.
en syn ferstân kin nimmen net bedjipje.
De wurge jout Er nije krêft,
dy’t net mear kin, makket Er sterker en sterker.
Jongfeinten wurde wol wurch en reitsje ynein,
jongkeardels kinne stroffelje en falle.
Mar dy’t nei de Heare útsjogge,
winne nije krêften,
se krije wjokken as earnfûgels;
hoe’t se ek rinne, se wurde net wurch,
hja geane troch en reitsje net ynein.
Dizze wurden freegje wol om wat neiere útlis, want it is fansels dichterlike taal.
Sa binne ‘Jakob’ en ‘Israël’ oantsjuttings foar it Joadske folk. It folk dat him yn dy
sitewaasje fan God ferlitten fielt. It liket wol as sil der gjin feroaring mear yn komme.
It soe wêze kinne dat de profeet wol yn de gaten hat dat der op it politike mêd wat
oan it feroarjen is en dat dat wolris geunstich útpakke kin foar syn folk. Mar dêr giet it
hjir yn dit ferhaal net om. Dizze Joadske minsken binne mismoedich en net sûnder
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Dy’t nei de Heare
útsjogge,
Winne nije
krêften,
Se krije wjokken
as earnfûgels;
Hoe’t se ek rinne,
Se wurde net
wurch,
Hja geane troch
en reitsje net
ynein.

reden. Mar dan wiist de profeet harren op de Ivige God, de Skepper fan de hiele wide
wrâld, dy’t ek presint is by syn folk, hjir yn dit frjemde lân. Noait wurdt Er wurch of
rekket Er ynein. Hy is om samar te sizzen de boarne fan libbensmoed, libbenskrêft
en enerzjy. Dêrby giet it net om spierkrêft en lichaamlike kondysje, mar om in
ynderlike en mentale krêft. En dan hat er it oer ‘wjokken as earnfûgels’. De earn is
mei syn brede flecht ommers ien fan de grutste en sterkste fûgels en dêrmei in
symboal fan de krêft fan it leauwe dat alles oermânsk is. Dat is fansels in nijsgjirrich
byld, dat yn Earnewâld wol oansprekt. De earnfûgel komt foar yn it doarpswapen en
op it eftersket fan de preekstoel yn de herfoarme tsjerke is in prachtige dûbele
earnfûgel útsnien.
Mar de profeet wol sizze, dat men yn jins libben by tiden omheech sjen moat nei de
ivige God, of krekt nei binnen om him te finen yn jins djipste sels. Dan is it as kriget
men wjokken, sterke wjokken dy’t jin omheech tille, boppe de sitewaasje út.
Sa kriget men it fermogen om jins sitewaasje yn in oar perspektyf te sjen.
Sa wurket de godlike krêft as in boarne fan enerzjy. In enerzjy dy’t jin de ynderlike
krêft jout om troch te gean en de moed net te ferliezen, der net by sitten te gean
en mentaal net yn elkoar te sakjen. It jout jin op ien of oare wize de moed om it
mentaal op de fuotten te hâlden en wer fierder te kinnen.

De essinsje fan it leauwen

Tsjerken ôfbrekke en wer opbouwe
Dyselde gedachte komme wy ek tsjin yn it ferhaal yn Markus 4. Dêr treffe wy de
learlingen fan Jezus oan mei de boat op de Mar fan Galiléa. Der stekt dan in swiere
stoarm op. De weagen teare sa bot yn de boat, dat dy rekke al gau fol wetter.
Ûnderwilens leit Jezus efteryn de boat te sliepen. De learlingen lykwols binne
deabenaud, meitsje him wekker en roppe: ‘Master, is it jo likefolle as wy fergeane?’
En dan wurdt ferteld dat Jezus oereinkomt, de wyn ferbiedt en tsjin it wetter seit:
‘Stil, byn dy yn!’ De wyn giet dan lizzen en it wurdt blakstil.
Hy seit dan tsjin de learlingen: ‘Wêrom sitte jim sa yn noed? Hoe is it mooglik dat jim
gjin fertrouwen hawwe?’ Der stiet dan dat de learlingen grut ûntsach foar him krije:
‘Wa is hy dochs, dat sels de wyn en it wetter om syn sizze jouwe?’
Dit ferhaal oer dit natoerwûnder moat men lêze as in gelikenis, in byldzjend ferhaal
mei in djippe boadskip. It ferhaal wol sizze, dat Jezus by steat is om de stoarmen yn
de herten fan de minsken del te bêdzjen. En sa jout er om samar te sizzen minsken
de moed yn alle rêst en betrouwen fierder te kinnen. Of om it byld fan Jesaja wer op
te krijen: Minsken krije nije krêften, wjokken as earnfûgels. En hoe’t se ek rinne,
wêr’t de wei har bringt, se wurde net wurch en reitsje net ynein. Neffens my binne
wy hjir by de essinsje fan it leauwen. Dit is no krekt wêr’t it yn it leauwen om giet.

Of dochs net?

SIDE 2

Dêrby komt my in petear yn it sin dat rie hie mei in kollega. It gong oer ús wurk as
dûmny en oer de rol fan jins persoanlike leauwen dêrby. Hy fertelde my oer de striid
dy’t er bytiden hie mei God. Hy seach God as de ‘Almachtige Skepper’, dy’t alles
koe: siken better meitsje en sels deaden werom roppe yn it libben. Ik hearde dat oan
en doe begûn er oer in stjergefal dat in djippe yndruk op him makke hie. Hy fertelde
hoe’t in tal jierren lyn in goeie freon fan him, in goeie tritich jier âld, ferstoarn wie
oan kanker. Hy hie foar syn freon oan it lêste ta bidden om betterskip. En sels nei it
ferstjerren hie er noch bidden oft God him net wer libben meitsje koe. Want as de
almachtige God dat woe, dan koe Er it. Hy fertelde my, dat er hiel lilk op God west
hie, om’t dy syn maat net better makke hie en net út de dea ferrize litten hie.
‘Kun je je dat voorstellen?’ frege er my. Ik sei: ‘Ja', fan dy kin ik my dat foarstelle’.
‘Maar ben jij dan zelf nooit boos op God geweest, of in God teleurgesteld geweest?’,
frege er. Ik tocht efkes nei oer de fraach en sei: ’Nee, noait’.
‘Maar hoe zie jij God dan?’
Ik sei: ‘God is Geast, Hillige Geast, de Geast fan it Goede. En minsken dy’t dêrtroch
oanrekke wurde, dy fine de krêft om mentaal oerein te bliuwen yn dit fakentiids
ûnbegryplike libben. Wetterfloeden en stoarmen kinne oer jin hinne spiele, mar as
men troch dy Geast oanrekke wurdt, dan is it as kriget men nije krêften, wjokken as
fan in earnfûgel, it jout jin grûn ûnder de fuotten en men kin fierder. Sok leauwen
hat te krijen mei ynderlike ferbûnens, mei mystyk’. In soksoartich antwurd joech ik
op dy fraach.
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De ballingskip
As der ien folk is yn de wrâld dat ûnderfining hat mei ballingskip, dan is it Israël.
En der is ek net ien folk dat sa tekene is troch ballingskip en de gefolgen dêrfan,
as Israël, yn syn godstsjinst, kultuer, skiednis en folksbestean.
It is in grut wûnder, dat dat folk nei safolle ieuwen noch bestiet, en syn identiteit
en in grut part fan syn kultuer en godstsjinst behâlden hat. Al sil de ynhâld derfan
troch de ieuwen wol feroare wêze.
Sa hat de ballingskip foar Israël, en foar de joaden fan hjoed-de-dei, it
wichtich-ste skoft fan har skiednis west. Har tinken oer folk, godstsjinst en takomst en de posysje fan it folk, is yn en nei de ballingskip folslein ferskillend oan
de tiid dêr foar.

Ballingskip
Faak wurdt der sprutsen oer in Babyloanyske ballingskip fan 70 jier, mar dat is
mar in part fan it ferhaal. De fuortfieringen fan de tsien stammen begûnen al yn
744 foar Kristus, mei ferfolch yn 733, 722 en 720. Hieltyd giet it foaral om de
‛ôffallige‛ fazalkening en de hegerein en har oanhing en famylje, en it leger, dy‛t
oerbrocht wurde nei ferskate plakken yn Assyrië en foar in part ferfong troch út
oare plakken ferjage minsken, dy‛t har fermongen mei it oerbleaune folk ta de
Samaritanen.
De fuortfiering fan Judea begûn yn 650 f.K, en dêrnei 608, 604, 597 en 586, doe‛t
Jeruzalim en de timpel ferwoaste waarden. Ek dêr gie it hieltyd om de ûntrou
wurden fazalkening mei syn hofhâlding, famylje, en oanhingers, dus benammen
de lieders en bestjoerders en it leger. En nim mar oan dat der yn de measte
gefallen ek in protte foaral jonge minsken, feinten en fammen as bút meisleept
binne, om dy op ‛e merk as slaven te ferkeapjen.
En yn 581, nei de moard op Gedalja de Babyloanyske steedhâlder, flechte noch in
protte folk mei de profeet Jeremia nei Egypte.
Hoewol't it yn beide gefallen troch de jierren hinne om tûzenen gie, moat men
dochs oannimme dat it grutste part fan it folk ûnder frjemde besetting, berôve
fan syn lieders en geastliken, efterbleau. Earst yn 516 wurdt de timpel wer ynwijd
en earst yn 444 begjint Nehemia mei de weropbou fan Jeruzalim. De ballingskip
giet dus oer in skoft fan 300 jier.
En noch gjin 500 jier letter, nei de ferwoasting fan Jeruzalim yn 70 en 135 nei
Kristus, begûn der in folle langere ballingskip, der‛t de joaden troch ferstruid
waarden oer de hiele wrâld. Hoe‛t hja yn dy ferstruiïng bestean bliuwe koenen,
dat hienen hja leard yn de earste ballingskip, en sa besteane hja noch, en binne
rûnom yn ‛e wrâld noch by steat har identiteit te bewarjen en sels om yn har
heitelân wer in steat te foarmjen.
De tsjerke, bang foar har takomst, soe der in foarbyld oan nimme kinne.

De sitewaasje foarde ballingskip
Judea en Israël wienen twa besibbe, mar meastal fijannich tsjin inoar oersteande
rykjes.
Gjin selsstannige, mar fazalsteaten fan it op dat momint machtichste wrâldryk:
Egypte, De Hittiten, Assur, Babel, de Perzen, ensfh., wa‛t dêr op dat stuit mar de
macht hie.
Har keningen koenen dus net samar dwaan wat hja woenen. Hja moasten skatting
opbringe en somtiden mei in leger helpe yn ‛e oarloch.
En de god fan de hear is mear as de god fan de feint, dat se moasten as teken fan
trou, neist har eigen god of goaden yn har timpel ek in byld of in alter hawwe foar
de god fan de hear. It idee dat it lân har fan God skonken en harres allinne wie,
dêr‛t gjin plak wie foar oaren, wie lang net sa sterk as nei de ballingskip. De wet
gebea ommers altyd noed te stean foar de wees, de widdo, en de frjemdling.
Wat hja foar de ballingskip oan hillige boeken hienen, kin men mooglik sjen oan
de Samaritaanske Tora. Teminsten as dy Samaritaanske Tora de tekst is fan foar
de ballingskip en net nei de ballingskip fan de Joadske Tora oerskreaun is.
De Samaritaanske ferskilt nochal wat fan de Joadske.
En út de klachten fan de profeten, en út de gebrûken yn Elephantine, beskreaun
yn de Assoean papyri, kriget men in byld fan de godstsjinst yn de tiid fan foar de
ballingskip.
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Neffens de klachten fan de profeten wie it lân fol fan ôfgodstsjinst en ôfgodsbylden,
dêr ‛t sels guon fan yn de timpel yn Jeruzalim opsteld stienen. Dat wie yn de tiid fan
de rjochters al sa, it hie faaks altyd sa west.
Op it eilân Elephantine, yn de Nyl, fuort by Assoean, op ‛e grins mei Kûsh, wie in
festing mei in besetting fan Joadske soldaten earst yn Egyptyske, letter yn Perzyske
tsjinst, mei dêrby in Joadske koloanje mei in JHWH timpel en prysters. Neist JHWH,
dêr skreaun as Jaho waarden ek neamd Anatjaho, Anatbetel, Asambetel,
Herembetel. Allegear útgongen mei ‛god‛. Anat is wierskynlik in goadinne.
Dat hja ek yn Judea fereare waard, docht wol bliken út plaknammen as Anathot en
Bethanië. Dêr binne in tsiental papyrus rollen fûn mei ynformaasje oer dy koloanje.
(Mear ynformaasje is te finen ûnder "Syene papyri" of "Elephantine papyri" en yn de
dissertaasje fan Dr C.G. Wagenaar. "De Joodsche kolonie in Jeb-Syene")
It wie de godstsjinst lykas hja dy út Judea meinommen hienen, en dat wie dus gjin
strang monoteïstyske.

In skilderij fan
James Tissot (1836-1902)
oer de fal fan Jeruzalim
en it begjin fan de ballingskip

Frjemdelingen yn in frjemd lân
De omstannichheden yn de lannen dêr‛t hja, yn dy earste ballingskip, hinne tôge
waarden wienen foar harren tige ûngelyk. Guon kamen oan it hof telâne, lykas Daniël
en syn maten, en wûnen letter hege posysjes yn it ryk. Oaren, dy‛t op it plattelân,
oan ‛e rivieren en befloeiïngskanalen tewurk steld waarden, sille benammen yn it
begjin in plak as twangarbeiders hân hawwe. Letter, nei de fal fan Babel, yn de
Perzyske tiid, lykje hja frijwat yn ‛e geunst te wêzen by de Perzen, sels sa dat hja
Koares harren Messias neame. Omdat hy harren it frij joech nei har lân werom te
gean. Hja liken har doe frij bewege te kinnen en it sa goed te hawwen, dat in grut
part fan harren yn Babyloanje bleau en net nei it ferwoaste heitelân, dat hja allinne
út ferhalen koenen, werom woenen. Mar ek fuort by it begjin al stienen hja dêre oan
de Kebar, ‛it grutte kanaal‛ by Nippur, dêr‛t de profeet Ezechiël ta hâlde, ûnder it
bestjoer fan har eigen âldsten.
Dêr oan it grutte kanaal troch Nippur is op in heuvel de kelder fan in filla opgroeven,
dêr‛t in argyf yn spikerskrift fûn is fan mear as 700 kontrakten en oarkonden fan de
firma Murashu‛ soannen, rike mooglik Joadske bankiers, dy‛t jild lienden en
útlienden, befloeiïngskanalen en lân en huzen ferkochten en ferhierden, oan minsken
mei faak Joadske nammen en dêr't it tal Joadske nammen yn it lêst folle grutter is as
earst. In teken fan tanimmend Joadsk nasjonaal besef en fan in bloeiend en drok
saaklik libben yn in lân- en túnbougebiet.

Fan in amtlik ynstelde nei in persoanlike godstsjinst

SIDE 4

Foar de ballingskip hie de godstsjinst benammen bestien út de tsjinst yn de timpel, it
wurk fan spesjalisten: de hegepryster, prysters en leviten. By it gemis dêrfan waard
it leauwen en de tsjinst fan JHWH, folle persoanliker. Dêrneist sochten hja dêr‛t dat
koe, sa folle mooglik stipe by elkoar, dêr‛t, doe‛t hja it frij krigen om de sabbat te
hâlden, de synagoge út ûntstie. Foar de tsjinst yn de synagoge hienen hja de hillige
Tora rollen nedich. Oft hja dêr fuort al guon fan meinommen hienen, of dy letter
ophelje litten hawwe, is net bekend, mar hja hawwe se dêre om alle synagogen te
foarsjen, grif faak fermearderje moatten. Fierder hawwe hja, út besteande boeken
en bekende ferhalen, de boeken fan Jozua oant en mei de Kroniken, dêre yn de

ballingskip skreaun of opnij opmakke. En ek in grut part fan de psalmen en profeten
ha mei de ballingskip te meitsjen. Dat joech harren it gefoel dat God by harren wie.
Want hja sieten mei slimme fragen.
Hoe hie harren, it útkarde folk fan JHWH, soks oerkomme kinnen! Dat moast wol
komme fan harren sûnde en ûntrou, yn striid mei de wet fan Moazes, it ferearjen fan
ôfgodsbylden fan hout en stien, brûns of goud, ynstee fan de ienige wiere God, de
Skepper fan de wrâld.
Sa krige dus de ûntrou fan it folk oan God, de skuld fan har lijen.
En dus net har sucht nei nasjonale frijheid, dy‛t hieltyd de keningen, net allinne fan
Israël, mar ek fan de lytse folken dêromhinne, der ta brocht hie, as hja mar in kâns
seagen, om te besykjen ûnder it jok fan har machtige ûnderdrukkers út te kommen.
En net de ûntrou fan de fazalkening oan syn hear, en net de wreedheid fan de
ûnderdrukker, dy‛t harren út har lân sleept hie. Net de dieders, mar de slachtoffers
wienen skuldich!
Nee, dat allegear seagen hja as gefolgen fan har ôffal as folk, de ek troch it folk as
kwea en skuld oanfielde ôffalligens fan it ferbûn mei God. Dat skuldgefoel joech
oanlieding ta berou en it freegjen om ferjouwing en genede.
En dêrút ûntstie it fêste foarnimmen om no tenei yn suverens en oprjochtens nei Syn
wet te libjen, as hja werom gean mochten nei harren eigen lân.
Út Ezra en Nehemia en de lêste profeten, dy‛t nei de ballingskip ûntstien binne, kin
men lêze hoe earnstich se dat namen. En hoe‛t hja besochten alle frjemde goaden
en sels frjemde froulju út te suverjen. En út de lettere skiednis docht bliken dat hja
it as de slimste mislediging fan harren godstsjinst oanfielden, as immen har frjemde
goaden of ôfgodsbylden optwinge woe.
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De grûn fan Israëls fertrouwen
In boekje fan W.A.M.Beuken "Abraham weet van ons niet" mei as ûndertitel
De grond van Israëls vertrouwen tijdens de ballingschap", luts myn omtinken
fanwegen dy ûndertitel.
It is in stikje fan de tekst fan Jesaja 63:16: Bliuw der dochs net kâld ûnder, Jo binne
ús Heit ommers, al ken Abraham ús net en sjocht Israël net nei ús om, Jo, Heare,
binne ús Heit, ús Ferlosser, dat is Jo namme fan âlde tiden ôf.
Dat is in tekst út it gebed fan in boetfeardige, fan Jesaja 63:7 oant 64:12.
Dy tekst wol net sizze dat dy âlde, deade âffaars neat mear foar it folk betsjutte
kinne, mar dat hja dat folk om syn ûntrou oan God net mear as har bern erkenne.
Beuken jout as foarbyld fan in bettere útlis in ferhaal fan Rabby Samuël bar
Nachmani:
Yn de takomstige wrâld sil de Hillige, mei Hy segene wêze, tsjin Abraham sizze:
"Dyn bern hawwe tsjin my sûndige. En Abraham sil antwurdzje: "Hear fan de wrâld,
meie hja dan ferneatige wurde foar de eare fan Jo Namme." Dan sil de Hear by Himsels sizze: "Lit ik it Jakob freegje, want hy hat fertriet hân by de opfieding fan syn
bern, faaks sil hy my freegje barmhertich te wezen." En dan sil Er tsjin Jakob sizze:
"Dyn bern hawwe tsjin my sûndige." En Jakob sil sizze: " Hear fan de wrâld, meie hja
dan ferneatige wurde foar de hilliging fan Jo Namme." Dan sil de Hear by Himsels
sizze: de âlden binne net wiis en de jongerein hat gjin oardiel. Dan sil Er tsjin Izaäk
sizze: "Dyn bern hawwe tsjin my sûndige." En Izaäk sil antwurdzje: "Hear fan de
wrâld, binne it dan allinne mar myn bern, binne it net likegoed Jo bern? Doe‛t hja
foar Jo antlit ‛wy sille dwaan‛ keazen foar ‛wy sille harkje‛ (Eksodus 24:7) doe
neamden Jo har: ‛Myn earstberne soan‛, (Eks. 4:22) en no soenen it allinne myn bern
wêze, en net mear Jowes?
Dan sille de bern fan Israël tsjin Izaäk sizze: "Jo binne ús heit." Mar Izaäk sil sizze:
"Loovje net my, loovje de Hillige, Hy mei segene wêze." Hy sil har wize op God, en
hja sille de eagen opslaan nei de Alderheechste en sizze:" Jo binne ús Heit, ús
Ferlosser, dat is Jo namme fan âlde tiden ôf."
In prachtige manier fan tekst útlizzen! It wol sizze dat it folk yn ‛e ballingskip learde
dat har wanhope, om't hja yn in frjemd lân wienen fier fan Israël en dus ek fier fan
de God fan Israël - dy‛t hja doe noch as in oan syn lân bûne godheid seagen - feroare
yn hoop doe‛t hja learden dat God ek dêr fuort by har wie. As der mar ien God is,
dan is Hy de God fan de hiele wrâld en makket it neat út wêr‛t jo binne yn ‛e wrâld.
Hy is tichte by dy‛t Him sykje.
Dat is de boarne fan har hoop, dy‛t har steande hâlde, dêr yn de ballingskip yn Babel
en yn Assur en Egypte, en rûnom dêr‛t hja hinne ferstruid rekken yn letter ieuwen.
Eibert van der Veen
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De reis fan de siel
Oer de ‘Parsifal’ fan Richard Wagner
Okkerdeis waard ik troch de Frijmitselders útnoege foar in stúdzjedei oer de
‘Parsifal’, de bekende opera fan Richard Wagner. No falt der oer dizze komponist in
soad te sizzen. Syn ferline wurdt wakker ûngelyk oer tocht en wurdt ek gauris yn
ferbân brocht mei it antysemitisme. Dat is fansels minder, mar dat stik lit ik hjir
bûten beskôging. Oer oare komponisten, lykas Beethoven en Mozart besteane ek
ferhalen dy’t minder fleurich binne. It giet my hjir benammen om wat Wagner yn syn
wurk nei foaren bringe wol. It is op himsels oars wol nijsgjirrich hoe’t immen mei
sokke tinkbylden, sok djipsinnich wurk meitsje kin.
De Parsifal is by útstek in religieus stik te neamen. Faaks is it op ynhâld noch wol in
wichtiger stik as de Mattéus fan Bach. Wagner hinget lykwols net in dogmatysk
kristendom oan: it giet him om de universele ûntjouwing fan it minskdom. It giet him
om de fraach nei wat wy oerwinne moatte om frij te wurden yn dit bestean.
De lêzing waard fersoarge troch Maarten Zweers, in boeiend ferteller en o sa thús yn
de wrâld fan de muzyk. De Parsifal is basearre op in âlde myte. Mearkes, leginden,
folksferhalen en oerâlde myten hawwe altyd in grutte oanlûkingskrêft hân op
minsken. Yn de oerferhalen, ek yn de bibelske ferhalen, wurdt rekke oan oerkrêften
dy’t in rol spylje yn it libben fan minsken. Dy ferhalen binne oars fan karakter as ús
hjoeddeistige wittenskiplike wrâldbyld. It binne nammentlik ferhalen dy’t reitsje oan
djippere, ûnbewuste lagen en wysheden. Se binne ferbûn mei wat de grutte gelearde
Carl Gustav Jung neamde: it ‘kollektyf ûnbewuste’. Hoe ’t soks wurket, is net mei it
ferstân of wittenskiplik te ferklearjen. It giet hjir net om it sykjen nei de wierheid,
mar nei wierheden, dy’t wat sizze kinne oer de geheimen fan libben en dea.
Se geane oer wat men tsjinkomme kin op jins libbenspaad en wat men oerwinne
moat om wierliken minske te wurden.

Omgean mei de fragen fan it libben

In sêne mei Stefan Vinke
as Parsifal yn in opera
opfierd yn 2009
yn Leipzig.
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De ferneamde teolooch Rudolf Bultmann ferstie de Bibel ek as sa’n
Eksistinsjeel ferhaal. Fia syn ‘ûntmytologisearrings-program’ joech er oan
dat wy de bibelske ferhalen net ferstean moatte as objektive wierheden.
De ferhalen draaie om in djippere wierheid en leare ús om ússels op ‘e nij
te ferstean. De myte, mar ek bibelske ferhalen, binne ferhalen dy’t de
ferheldering fan it minsklik bestean foar eagen ha. Bultmann basearre syn
ideeën û.o. op Heidegger (ek al net ûnomstriden). Yn ús sykjen nei God, of
nei de Wierheid, hawwe wy as minsken al diel oan Him. Mar wy moatte ús
de lessen dy’t wy leare, wol oaneigenje, wolle wy frije minsken wurde.
Eltse kultuer hat wol in wize fan omgean mei de oerâlde fragen fan it
libben. Ek Jezus wie mei dy fragen dwaande. Wagner wie fassinearre troch leginden
en myten. De Ring des Nibelungen is ek sa’n bekend stik fan him. Dat is in searje fan
fjouwer opera’s dy’t giet oer de ûntjouwing fan it bewustwêzen fan it minskdom.
Wagner syn idee wie dat de ûnbewuste minske yn dizen libbet, noch net bewust fan
de essinsje fan it libben. Yn de dizen fan it ûnbewuste leit it goud ferskûle. It goud
stiet hjir symboal foar it skeppende fermogen fan de minske. Wagner neamde dat
Das Rheingold. Itselde tema hat Wagner útwurke oan de hân fan ‘Tristan und Isolde’,
dêr’t de leafde sûnder betingsten in grutte rol yn spilet. In tema dat wy yn it
Kristendom oerlevere krigen hawwe troch de Kristusfiguer. De leginde fan Tristan
en Isolde iepenet foar de minske de ferskowing fan it egosintryske nei in mear
altruïstyske libbenshâlding. Yn it Johannes evangeelje hat Jezus it ek oer de
heechste foarm fan leafde: jins libben jaan foar in oar. Dat is de kearn fan it Peaske
evangeelje.
Hy fertelt syn learlingen ek har eigen krús op te nimmen: ‘Wa’t syn libben behâlde
wol, sil it ferlieze’, sa sei Jezus. ‘Dy ’t syn libben ferliest om My, dy sil it behâlde’.
Wat dy wurden krekt betsjutte, is net sa maklik út te lizzen. Mar it giet derom dat
wy oanfiele dat it om in djippe boadskip giet. Dat dy wurden reitsje oan in geheimnis
en dat wy dat ûntdekke meie op ús libbenspaad. Oer dat paad, dêr giet it om yn de
wurken fan Wagner. Omdat er rekket oan in universelere wrâld efter de ferskiningsfoarmen, makket krekt dat Wagner faaks ta in religieuzere komponist en skriuwer as
Bach.
Fine jim de Mattéus in lange sit? De Parsifal fan Wagner is hast dûbeld sa lang!

Parsifal
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De Parsifal is basearre op in leginde út de 9de ieu. It giet yn dit ferhaal om it sykjen
nei de ‘Hillige Graal’. Dêr is in soad oer skreaun en oer te dwaan. Mar yn dit ferhaal
stiet de Graal symboal foar in spirituele syktocht: troch ûnderfining mei it lijen kriget
Parsifal yn syn libben hieltyd mear ynsjoch yn it geheim fan it libben. Fergelykje dat
ek mei it ferhaal oer de Bûddha. ‘Ferljochting’ wurdt hjir delset as ‘it wurden ta jins
eigen Graalkening’. Mar dat giet net sûnder inerlike striid. Sa ek yn de ferhalen oer
Adam, Eva en de beam fan de kennis fan goed en kwea’. It binne eins soartgelikense
libbenslessen oer de wize hoe't wy as minsken ta bewustwurding komme kinne.
Dan moat men it paradys fan de ûnskuld ferlitte en op paad gean, lykas Parsifal.
Mar dat libbenspaad is nea frij fan lijen.
Alle karakters yn de Parsifal moat men sjen as kwaliteiten of as krêften yn ússels.
Alle persoanen steane symboal foar in minsklike karaktereigenskip. En somtiden
binne dy mei elkoar yn de slach.
Parsifal is de soan fan Garument en Herzeleide. Garument is al betiid stoarn op it
slachfjild, doe ’t Parsifal noch net iens berne wie. Syn mem bringt it jonkje grut,
yn ôfsûndering, fier fan de wrâld fol gefaren en ferliedings. Sa wol hja Parsifal
beskermje, mar de oare kant is wol dat it bern hiel ûnwittend en nayf grut wurdt.
Parsifal wurdt âlder en wol de wrâld yn. Ek dat is in tema dat we thúsbringe kinne.
Tsjoch út dyn lân!

De komponist
Richard Wagner
( 1813—1883 )

It libben is bytiden in slachfjild foar ús minsken en wy witte net altyd wat it goede is
om te dwaan. It djippere ynsjoch yn de dingen ha we net. Tink mar oan it antwurd
fan God, doe’t Job Him frege nei it wêrom fan it lijen. ‘Wiesto der by, doe ’t ik de
himel, stjerren, see en ierde harren plak joech?’ God jout oan dat Job net prate
moat oer dingen dêr ’t er gjin weet fan hat.
De Graal stiet foar in hegere leafde, in heger bewustwêzen. De Graal hat yn ferskate
ferhalen in rol spile en is op ferskate wizen ynterpretearre. It giet by Wagner om in
inerlike part yn elts minske, dat ûntdutsen wurde moat. De Frijmitselders hawwe it
dan oer ‘de Timpel yn jinsels’, mar men kin ek sizze: ‘it inerlike Ljocht’ of
‘de Kristus yn jinsels’. In soad minsken, yn de moderne tiid, hawwe harren leauwen
sa belibbe. Tink mar oan Etty Hillesum, oan Dag Hammerskjold of oan Ekhart Tolle.
Hiel ferskillend, mar dochs yn guon dingen ek wer mei-elkoar te ferlikenjen.

In frij leauwen
Wagner brûkt ferskate muzikale motiven. It Graalmotyf bygelyks, dat hieltyd werom
komt, mar ek it motyf fan it leauwen. Earst giet it om in bepaalde wize fan leauwen,
dy’t gearfalt mei needsaaklikens. It leauwen dat bepaald wurdt troch prysterklassen,
tsjerken, biskoppen ensfh. Dat is in faze yn alle godstsjinsten. Dêr giet it om in
leauwen dat oan minsken oplein wurdt. Neffens Wagner moat dat oergean yn in
inerlik, djipper witten. In ferankering fan it leauwen yn de minske sels. Dy oergong
sil neffens Wagner plakfine yn ús kultuer.
Sa lit Wagner Parsifal in swan deadzje. De swan stiet symboal foar it dogmatyske
tinken en leauwen. Parsifal deadet de swan by fersin, troch syn ûnwittendheid.
Hy wie ommers eins in figuer dy‘t, lykas by Jezus nei foaren komt, sûnder sûnde is.
Parsifal symbolisearret de wiere, frije minske. ‘Der reine Tor’ ('poarte') wurdt er dan
ek neamd.
Parsifal siket dus nei de Graal. Mar de Graal kin men net bemachtigje, der is gjin
dúdlik paad dat dêr hinne giet. It is ek gjin ding dat men yn besit nimme kin.
Der is allinnich in inerlik paad, in paad fan fallen en oereinkommen. In paad dat dus
ek in paad fan genede is.
It úteinlike ‘plot’ fan it ferhaal rint út op Goed Freed. Omdat Parsifal alle
tsjinslaggen trochmakke hat yn syn libben en altyd op ‘e nij de goeie kar makke hat,
wurdt hy de nije Graalkening. Hy is master wurden fan syn eigen emoasjes en
skaadkanten. Der sit in hiel soad symbolyk yn it ferhaal, tefolle om hjir te neamen.
It binne ek symboalen dy ’t wy thúsbringe kinne as ‘messiaanske’ tekens. Sa spilet
bygelyks de Maria-figuer in grutte rol. Hja wasket de fuotten fan Parsifal mei har
lange hier en salvet syn fuotten en holle mei oalje.
De kearn fan it ferhaal is dat wy troch it lijen hinne ta ynsjoch komme.
‘Durch Mitleid wissend’, dat is it efterlizzend boadskip yn dizze opera. It hat dus ek
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in soad reitsflakken mei it Bûddhisme. De grutte omslach yn de wrâld soe wêze
moatte dat wy ús leauwen net langer basearje op seker witten, op de ratio en de
dogmatyk, mar dat wy it ferankerje yn ús eigen ûnderfining en libben.
Dat wy de libbenswiisheid yn ússels trochlibje, mei it doel dat wy it leauwen yn ús
hert drage, los fan benearjende struktueren!
En as de tsjerken net mear foldogge oan it ferlet fan de minsken, dan wol dat noch
net sizze dat de djippere wierheid fan it leauwen dêrmei ferlern giet. Dat jout dus in
hoopfol boadskip.
Wat dat oanbelanget kinne de hjoeddeistige teology en de tsjerke noch hiel wat
opstekke fan Wagner!

Yvonne Hiemstra
Foar mear ynformaasje sjoch:
www.maartenzweers.nl

Tsjerkeslutingen binnen tsjintwurdich oan ‘e oarder fan ´e dei. Somtiden ferlieze
tsjerkegebouwen mei in bysûndere bouskiednis harren funksje. Dat barde fan ´t
hjerst yn Nijewier, dêr’t de earder Grifformearde tsjerke sletten waard.
Doe’t ik dat berjocht yn it ‘Friesch Dagblad’ lies, kaam ik op it idee om dit artikel te
skriuwen.
Eartiids waard alle war dien om mar in tsjerke yn it doarp te krijen, ek al koe de
brune de bou dêrfan net altyd lûke. Sa’t minsken in nije auto soms net betelje kinne
en dêrom mar in twaddehâns keapje, sa wienen der yn it ferline ek tsjerklike
gemeenten dy’t te min jild hienen om in nije tsjerke te bouwen.
Mar yn guon gefallen wie der dan in oplossing om in ‘twaddehâns’ tsjerke te bouwen.
Dat wie gâns goedkeaper. En sa ‘ferhuzen’ guon tsjerkegebouwen yn Fryslân fan it
iene doarp nei it oare. De eardere Grifformearde tsjerke fan Nijewier is dêr in
foarbyld fan, mar der steane yn ús provinsje mear fan sokke ‘twaddehâns’ tsjerken.

Fan Burdaard nei Nijewier
Yn it earder Wânswert oan ‘e Streek, no Burdaard-Noard, bouden de Ôfskiedenen yn
1841 in houten tsjerkje oan ‘e Dokkumer Ie. Troch de groei fan de gemeente waard
dat te lyts en yn 1861 waard in nije stiennen tsjerke boud. Tidens de bou waarden de
tsjinsten tydlik yn Jislum hâlden.
Dy earste stiennen tsjerke fan Burdaard hat tsjinst dien oant 1892. Yn dat jier
gongen de folgelingen fan de Ôfskieding (1834) en dy fan de Doleânsje (1886) – de
beide 19e ieuske ôfskiedingsbewegings út ‘e Herfoarme tsjerke wei – op yn de
‘Gereformeerde Kerken in Nederland’. Doe waard de Burdaarder tsjerke fierstente
lyts en de tsjerkeried naam it beslút om njonken de besteande tsjerke in gruttere
tsjerke te bouwen. Dat is de hjoeddeistige tsjerke oan ‘e Ie en dy waar op biddei
1893 yn gebrûk nommen.
De âlde tsjerke kaam sadwaande leech te stean. Yn Nijewier woenen de
Grifformearden graach in tsjerke bouwe, mar foar in nijenien hienen se de finânsjes
net. En harren each foel op de lege tsjerke fan Burdaard. Nei wat ûnderhannelingen
kaam de keap rûn. Stien foar stien waard troch de Nijewiersters de Burdaarder tsjerke ôfbrutsen. Mei hynder en wein waarden de materialen ôffierd nei Nijewier.
En dêr waard der opnij in tsjerke fan boud. In ‘twaddehâns’ tsjerke, mar de
Nijewiersters wienen der grutsk op. Dy tsjerke waard de ôfrûne hjerst ferkocht en
it ferieningsgebou ‘Nij Sion’ waard útwreide. Dêr wurdt no ienkear yn ‘e fjirtjin
dagen in tsjinst hâlden. De oare sneins is der preek yn de ‘Rehoboth’-tsjerke fan
Mitselwier.
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Fan Burgum nei De Wâl
Yn 1850 waard yn Burgum in Ôfskieden tsjerke ynwijd. It gebou stie op Tuskendiken
tusken Burgum en Quatrebras. Net allinnich de Burgumers tsjerken dêr, mar ek de

Ôfskiedenen fan Feanwâldsterwâl, Feanwâlden en de Burgumerheide, it
tsjintwurdige Noardburgum. By de tsjerke waard in nije pastorije boud. De
earste foargonger, dûmny Baron, hie frij wenjen en in traktemint fan 500
gûne jiers. Boppedat krige er hjerstmis in fette baarch. Hy wenne dêr
achttjin jier. Doe naam er in berop oan nei de Nederlânske koloanje
Niekerk yn de Amerikaanske steat Michigan.
It beroppen fan in nije dûmny levere in rige betankjes op. De reden: de
pastorije stie te fier bûten de buorren. Benammen de froulju fan de
beroppen dûmny’s seagen it wenje dêr net sitten. Dêrom waard yn it
sintrum fan Burgum in pastorije oankocht. Yn 1871 waard besletten om yn
‘e buorren ek in nije tsjerke te bouwen. Sadwaande kaam de tsjerke op
Tuskendiken leech te stean. De Feanwâldsters en de Wâlsters wienen dêr
net sa wiis mei, want doe moasten se sneins noch fierder rinne. Sy tsjinnen
dan ek in fersyk yn by de Burgumer tsjerkeried om de âlde tsjerke ôf te
brekken. Dat fersyk waard ynwillige en de materialen waarden doe nei
De Swette op Feanwâldsterwâl ferfierd. Dêr waard fan dy âlde boumaterialen in nije tsjerke boud.
Dy tsjerke mei de namme Swettetsjerke wurdt noch altiten brûkt, mar hat
yn de rin fan de jierren troch ferbouwingen al wat in oar oansjen krigen.
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Fan Kollum nei De Pomp
Yn Kollum stienen oan ‘e ein fan de njoggentjinde ieu twa ‘Grifformearde’ tsjerken:
in A- en in B-tsjerke. Yn de A-tsjerke kamen de
folgelingen fan de Ôfskieding byelkoar en yn de
B-tsjerke de folgelingen fan de Doleânsje.
Yn 1904 fusearren de beide gemeenten ta
Grifformearde tsjerke.
Doe kaam it gebou fan de Ôfskiedenen oan de
eastkant fan de Foarstrjitte leech te stean.
De Grifformearden fan Kollumerpomp moasten
sneins nei Kollum reizgje. Te foet duorre dy
tocht likernôch fiif kertier. De leechsteande
tsjerke siet harren dwers. Soe dy net op ‘e
Pomp brûkt wurde kinne? Begjin 1906 krige de
Kollumer tsjerkeried dan ek it fersyk fan de
Pompsters om de tsjerke ôf te brekken en yn
Kollumerpomp wer op te bouwen. Yn april fan
dat jier waard besletten om oan dat fersyk
gehoar te jaan.
Yn heech tempo waard de tsjerke ôfbrutsen en
it materiaal waard mei hynder en wein yn in
pear wike tiid oerbrocht.
Yn Kollumerpomp gongen se oan ‘e slach om de
tsjerke wer op te bouwen.
Op 30 septimber 1906 koe it gebou al yn gebrûk
nommen wurde. Tsjerklik bleau De Pomp in
ûnderdiel fan de Kollumer gemeente.
De beide dûmny’s fan Kollum reizgen sneins om
bar nei De Pomp. Yn 1923 waard de Pompster
gemeente selsstannich. De hjoeddeiske tsjerke
fan Kollumerpomp hat noch altiten it uterlik fan de âlde Ôfskieden tsjerke
fan Kollum.

De twaddehâns
tsjerke fan De Pomp

Faaks binne der yn Fryslân mear tsjerken dy’t eartiids ôfbrutsen binnen en
op in oar plak wer opboud.
As lêzers dêr foarbylden fan witte, dan hear ik dat graach fia in
telefoantsje: 0511 – 463869. Alfêst tige tank.

Jan Jongsma, Burgum
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Somtiden heart men meielkoar in klok lieden, sûnder dat men wit wêr’t de bingel
hinget. Dat noeget dan út ta in mienskiplike syktocht. Sa binne wy mei in ploechje
minsken fan de remonstrantske gemeente Eindhoven al in jiermannich dwaande om
ús troch de romans fan Thomas Mann hinne te wrotten. Yn 2008 bin wy begûn mei it
fjouwerlûk fan de Joazefromans, dy’t inte binne op it boek Genesis.
Yn it ferrûne seizoen ha wy ús bûgd oer Dr. Faustus: it grutte ‘Alterwurk’ fan dizze
Dútske skriuwer. Wy binne op wei gien mei dizze boeken, omdat wy dêr in teologyske
klok lieden hearden, dy’t ús útdage om op ‘e sneup te gean nei de bingel.
Thomas Mann wie fansels gjin belidend kristen, lit stean in teolooch. Hy omskreau
himsels as in ‘kultuerkristen’. Mei de him typearjende kombinaasje fan oan de iene
kant irony en distânsje en oan de oare kant goedwollende sympaty ferkende en
bespile Mann it repertoire fan de kristlike tradysje. Dat wie yn it foarste plak it
lutheranisme, dat him yn de Hânzestêd Lübeck mei de brijleppel ynjûn wie.
De âldtestamintyske en Joadske tradysje boeide him dêrnjonken ek en hieltyd mear.
Hoe soe men ommers oars syn Joazefromans ferklearje kinne? Oan de ein fan syn
libben krige er ek niget oan it katolisisme, fanwegens syn rykdom oan myten en
rituelen. De religieuze tradysje wie (njonken tal fan literêre en muzikale tradysjes)
as in oargel, in klokkespul mei in protte registers. Mann spile dêr graach mei en op
om syn eigen ‘ferhaal’ te fertellen – ‘oprjocht’ it leauwen ‘bearend’, om it mei
Kellendonk te sizzen.

Genede
Yn Dr. Faustus, de roman dy’t wy op dit stuit yn Eindhoven by de ein hawwe, klinkt
mear as ien klok. Yn Dr. Faustus folgje wy de fatale libbensrin fan in komponist dy’t
om oan genialiteit te kommen, in oerienkomst sletten hat mei de duvel. Fansels rint
it min ôf mei Adrian Leverkühn, lykas de Faustfiguer hjit. Oan de ein fan syn karriêre
stoart er yn en betellet er de djoere priis foar syn talint. Likemin as de Faust fan
Goethe (in wichtige referinsje foar Mann) hat dit boek allinne mar in tryst einbeslút.
Der is ek in perspektyf. Dat perspektyf sit yn it wurd ‘genede’. It liket as hat de âlde
Mann dit konsept op ‘e nij ûntdutsen oan de ein fan syn libben en oan de ein fan
de fatale ôfrin fan de Twade Wrâldkriich. Dútsklân hie himsels histoarysk besjoen
ûnmooglik makke. Foar syn lân, syn folk (dêr’t de haadpersoan Faustus foar in part in
allegory foar is), seach Mann mar ien lêste strie: de genede.
Mar wat woe er dêr mei sizze?
‘Genede’ is uteraard in grûnwurd yn de lutherske lear. Mann jout stal oan dy genede,
mar wol op in ferburgen, yndirekte ‘katolike’ wize. It kristlike begryp fan de genede
floeit gear mei it ‘ívich froulike’, dêr’t ek de Faust fan Goethe mei ôfslút. It kriget
stal yn de stille en begripende Frau Schweigestill, de Beierske boerinne dy’t op har
pleats, tichteby it ‘passydoarp’ Obergammerau, gastfrijens jout oan Adrian.
Yn in ensenearring, dy’t ferwiist nei it keunsthistoaryske skema fan de Pieta, hâldt
Frau Schweigestill oan de ein fan it boek it bewusteleaze liif fan de ynstoarte Adrian
fêst. Hja seit tsjin de omstanners: ‘Wa wit is der noch genede foar dizze minske.
Mar as dy op is, dan is der noch altiten minsklik begryp (‘Verständnis’). Dêr sil dochs
wol genôch fan wêze?’
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De goeie fersteander heart hjir in klok lieden. En hy of hja wit ek wêr’t de bingel
hinget. It binne de klok en de bingel fan de passytiid. Fan it Stabat Mater,
de memmegenede . . . En dy wurdt ûntdien fan alle wrâldfrjemdens en ferpleatst nei
it universeel minsklike, it materiële (fan in mem) yn letterlike sin.
Goethe neamde ik al, ien fan Mann syn grutte foarbylden. Ek yn dy syn Faust hearre
wy klokken lieden. Hiel letterlik. As Faust yn syn nearzige studearromte syn ried te'n
ein is en syn lot ferflokt, as er syn ierdske boeiens en de lêst fan it stoflike fan him
ôfsmite wol: op dat stuit klinke bûtendoar peaskeklokken en peaskelieten. Faust stelt
him te war, as in ûnleauwige dy’t dêr ûngefoelich foar wurden is, tsjin de ferlieding
dy’t fan dy klokken útgiet. De ‘himelske klanken’ binne net oan him besteld.
It ûntbrekt him oan it leauwen dat him ûntfanklik makket foar it wûnderbaarlike.
(Hjir stiet ek dat ferneamde fers: ‘Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind’.
‘It wûnder is it leafste bern fan it leauwen’.)

De trochbraak komt lykwols as Faust de
peaskejubel net ynterpretearret as in
leauwich of mystyk sinjaal, mar as dy foar syn
geasteseach oantinkens opropt oan syn jeugd,
oantinkens oan de maitiidsmoarnen út syn jonge
jierren.
Dan bart der dochs noch in lyts wûnder:
de keamergelearde dy’t sa ûngefoelich wurden
is en sa synysk, keart him wer nei de bûtenwrâld
ta, nei de ierde. Hy kriget wer ‘de ogen van een
kind’, dat ‘ziet wat is en zich toevertrouwt en
het licht niet haat’ - om it mei de wurden fan
H. Oosterhuis te sizzen.
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Yn hjoeddeiske teologyske termen: Faust ûntdekt
it ‘deistige libben’, net nettsjinsteande mar
krekt troch soks ferhevens as de peaskesangen.
De peaske-jubel makket him net los fan it ierdske,
mar makket dat er dêr wer freonskip mei slút.
Wy hearre yn de Faust fan Goethe de peaskeklok
dus lieden: mar de bingel is dy fan de leafde.
It gewoane minsklike libben is it fynplak fan lok
en sinjouwing, it fynplak fan de bestimming fan de minske en fan de spoaren fan
de Libbene.
De beide Fausten’, dy fan Goethe en dy fan Mann: der falt noch safolle mear oer
te sizzen. Sa is it opmerklik hoe’t hja op in fergelykbere wize teologyske klokjes
oantikje, de klokjes fan passy en Peaske. En noch opmerkliker is it, hoe’t hja de
klanken dy’t hja sa produsearre hawwe, ferbine mei it deistige libben en mei it
algemien minsklike. Hja binne en bliuwe humanisten, minsken dy’t steane foar de
adeldom fan it minskewêzen.
Eric Corsius
Eric Corsius (1964) is R.K. teolooch en freon fan de remonstrantske gemeente te
Eindhoven. Yn it deistige libben wurket er foar de redemptoristen (in kleasteroarder) as beliedsmeiwurker en personielsadviseur. Op it ynternet is er oanwêzich
ûnder www.ericcorsius.com.

By de ôfbylding:
Oan de ein fan
Dr. Faustus ‘montearret’
Thomas Mann fia wurden
in Pieta-foarstelling yn syn
tekst. Dat montearjen is
in bewust prosedee yn de
roman. Ek ferwiist er nei
El Greco. Faaks hat dit
skilderij fan El Greco him
foar eagen stien.

Earnewâldster Rûnte
It tema fan de Earnewâldster Rûnte foar it winterskoft 2012 – 2013

- It nije sprekken oer God Yn it kommende seizoen wolle wy ûndersteande fragen op it aljemint bringe:
•
Hoe no fierder mei de teology?
•
Hoe sjogge wy de takomst?
•
Wêr fine wy nije tekens fan in âlde taal en tradysje?
It program:

25 septimber 2012
30 oktober 2012
27 novimber 2012
8 jannewaris 2013
5 febrewaris 2013
5 maart 2013

Dr. Ciska Stark
Prof. dr. Gerben Heitink
Prof. dr. Wouter H. Slob
Dr. Rienk Klooster
Prof. dr. Eric Borgman
Gerard van Midden

Yntekening kin allinne troch € 30,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknûmer 29.89.25.664 op namme fan ‘Earnewâldster Rûnte’, Aldwâld, mei
fermelding: seizoen 2012 - 2013. It definitive program wurdt jim ein augustus
tastjoerd. Foar mear ynformaasje: Earn 56 en www.fowe.org
Kontaktadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld.
Till.: 06 – 20600409 E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl
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Fa n F r y s k e g r û n e n H o l l â n s k e t s j e r k e
‘Een vertaalfout bij de gebruiksaanwjizing voor bestralingsapparatuur heeft drie
Fransen het leven gekost’. Dat skreau de Ljouwerter op 10 maart 2007.
Gauris mei in oersetting minder wêze as de oarspronklike tekst, mar der falle
komselden deaden troch.
Ornaris moat in dûmny-hjirwei har/syn preek omsette út de eigen sprake, taal fan
hert en siele, wei yn de oare, yn dy fan it ferstân. Yn dy ûneigen, frjemde sprake
komme de wurden by de tsjerkebanken oan. Dêre moat it folk dan earst oan it
oersetten fan Gods Woord yn Gods Wurd yn de ‘taal fan mem en heit, fan beppe en
pake, de taal fan slachten her en ieuwenâld’ (Fedde Schurer).
Yn de gewoane regel falle der gjin deaden by, mar men freget jin wol of, wat der
noch oer is fan it pastorale preekûntwerp nei de beide oersettings, de iene oan ‘e
kant fan de foargong(st)er, de oare oan dy fan it tsjerkfolk. Der sil lykwols gjin
tsjerkerie wekker fan lizze: wêrom soed er in dûmny-hjirwei streekrjocht yn de
folkstaal foargean litte, as er dy dat ek yn de steatstaal dwaan litte kin?
Yn syn ‘Toer en Tsjerke’ wiisde Eeltsje Boates der op, dat wy gjin twa talen fan God
krige hiene: ien foar dit diel fan ‘e siele en ien foar dat diel, ien foar de skuorre en
ien foar de tsjerke, ien foar deis en ien foar sneins, ien foar de minsken en ien foar
God. Dêr wienen se yn it fermidden fan it Kristlik Frysk Selskip ek al efter kommen.
Op 3 jannewaris fan 1915 soe ds. Wumkes de Tsjommer grutte tsjerke bepreekje.
‘Foar de tsjinst achte ik my ferplichte, op grûn fan artikel 23 fan it reglemint op de
tsjerkerieden, it kolleezje net te freegjen, mar oan te sizzen dat it in Fryske tsjinst
wêze soe’ (Út syn ‘Nei santich jier’). In Geartsje Visser rûn der fuort út, foar har wie
it dy moarns komeedzje yn tsjerke.

De tsjerke en de praktyk yn Fryslân
Tiden feroarje, minsken feroarje. Feroaret net suver alles? Gâns tsjerkerieden, de
behâldsuchtige kant it neist, kinne net rjocht meikomme. In pear foarbylden.

1. Ik bin ris de Geastmer âlde tsjerke útrûn. Ds. H. Brouwer soe yn it hout stean dy
moarns, de middeis de Eastereiner ds. M. de Boer. Beide soene har eigen taal
meinimme. Guon Geastmers moatte har beklach dien hawwe: twaris dat Ús Heit op
ien en deselde snein wie har fierstente mâl. En dêrneffens kundige de âlderling in
Hollânske ochtenddienst oan. Brouwer waard ta slachtoffer makke fan oarmans
taalwearze. Ik haw net roppen fan ‘komeedzje yn tsjerke’.
2. Yn de Marrumer lytse tsjerke gie it wat jierren lyn al wat oars, mar net better.
Twaris yn ’t jier traktearre de rie op in tsjinst yn de eigen sprake. Doe’t it ris oan in
nije preeklist ta wie, wie de frage, hokker sneinen dêr foar oanwiisd wurde soene.
Neidat der ien fan fêstlein wie, bleau de frage oer, ’hokker oare?‘ In âlderling mei in
sterke foarkar foar it Onze Vader stelde ‘deselde snein’ út. Twaris Frysk op ien snein,
twa miggen yn ien flappe. In hiele fynst, ornearre it fermidden, it moat altyd wêze.
Fedde Schurer makke
romte foar it Frysk, mar
yn de tsjerke hâlde de
Friezen de emansipaasje
fan har eigen taal noch
stûf tsjin

3. Yn ús Bitgummoolster tsjerke krije wy tsien kear yn ’t jier in echte preek.
It beliedsplan fan 2008 – mei de moaie namme ‘de minsken feroarje, de tsjerke
feroaret mei’ – seit eins wat oars, nammentlik ‘een keer per maand is er een Friestalige kerkdienst’. Yn myn ûnnoazelens haw ik der twa kear op wiisd, dat tsien gjin
tolve wie. Mar yn ús PKN-tsjerke jilde oare regels as dy fan de legere skoalle
rekkenkunde.

De tsjerke stiet oan de kant
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Der is mear geande. Taal, dat is ‘het instrument waardoor ik ademhaal’,
(de Hollânske dichter Ed Hoornik).
‘Taal, dat is ‘misschien wel de belangrijkste drager van een eigen, onderscheiden
identiteit’. (De Drintse, fan komôf Hollânske Marga Kool yn de earste Fedde Schurerlêzing).
Minsken binne op ‘en ynliksten mei har sprake ferbûn. Sadwaande komt it leechlizzen
fan ús sprake del op minachting fan ússels, fan Friezinne en Fries. Dêrom woene de
Steaten yn 1985 ta op lykweardigens en lykberjochtiging fan de beide grutte tálen,
dat de minsken fan beide taalgroepen inoar foar fol oansjen soene. De folksfertsjintwurdiging is as taalbeweging in emansipaasjebeweging – ‘in optima forma’,
soe frou Kool der oan taheakje.
Lykwols, yn de wieljende wrâld om ús hinne, hâldt in ûnferwrigbere tsjerke, oars as
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w w w. j a n g r e v e n . n l
Yn desimber fan 2011 krigen wy it hjirnei folgjende E-berjocht.
De Earn fan jannewaris siet al fol mei oare artikels, mar wy wolle dochs graach
omtinken jaan oan dizze hiemside.
Benammen om’t it oanbod fan elektroanysk nijs oer religy en filosofy yn Nederlân
net hiel grut is. Jan Greven hat in tal kearen in lêzing jûn op de Earnewâldster
Rûnte en dêr hat bliken dien, dat er de gefoelens dy’t libje by de besikers fan de
Rûnte tige goed ferwurdzje kin.
Beste allen,
Van 1998 tot september van dit jaar schreef ik om de twee weken een persoonlijk
getinte recensie in het dagblad Trouw over een theologisch, religieus of filosofisch
boek. Toen dat in september van dit jaar stopte, kwamen er reacties die me aan
het denken zetten. Uit de reacties bleek dat er – bij een deel van de Trouwlezers,
komend uit een bepaalde traditie en horend bij een bepaalde generatie – veel
behoefte is verder na te denken over God en de christelijke traditie. Ze hebben
afscheid genomen van de traditionele godsbeelden en daarbij horende leerstelligheden maar niet van God en geloof.
Bij mezelf merkte ik bovendien een soort verslaving aan het tweewekelijks ritme
van lezen, schrijven en gelezen worden. Dankzij Internet hoeven we niet bij de
pakken neer te zitten en zo ontstond het idee van een eigen site
www.jangreven.nl. Met twee nieuwe en een aantal al in Trouw verschenen
recensies is deze intussen voldoende opgetuigd om er via dit rondschrijven
aandacht voor te vragen.
Mijn bedoeling is dat de site zich, met als backbone de tweewekelijkse recensies,
ontwikkelt tot een ontmoetingsplek. Met ruimte voor reacties, doorverwijzingen
naar andere publicaties en signalering van wat er aan studie, lezingen en ander
interessants aan de gang is.
Er staat genoeg op de rol. Morgenmiddag aanvaardt de door zijn publicaties over
moderne gelovigheid, secularisatie en kerkverlating bekend geworden Sociaal
Cultureel Planbureau onderzoeker Joep de Hart zijn hoogleraarschap aan de
Theologische Universiteit te Kampen (titel van zijn oratie: ‘Maak het nieuw’).
Vorige week donderdag, 8 december, promoveerde de gepensioneerde hartspecialist Hittjo Kruyswijk in Leiden op een proefschrift over de gereformeerde
discussies in de jaren ’60 t/m ’80 van de vorige eeuw over schepping, evolutie en
schriftgezag. In Het Nederlands Dagblad kreeg hij er al stevig voor onder uit de
zak. En dan is er het jongste boek van Tjeu van den Berk waarin hij wil laten zien
dat cruciale christelijke dogma’s als drie-eenheid en maagdelijke geboorte in
feite herverpakkingen zijn van Egyptische mythen.

Jan Greven

Inkelde wiken letter is
de dochter fan Jan
Greven ûnferwachts
ferstoarn.
Hy hat op syn hiemside
in yndrukwekkend
In Memoriam foar har
skreaun.
Komselden sjocht men
dat minsken yn steat
binne om sa earlik te
wêzen oer de goede en
minder goede kanten
fan in bern of leafste.
In oanrieder om te
lêzen foar elkenien.

Mijn vingers tintelen. Aan de slag! Ik hoop op jullie belangstelling. En reacties.
Met een hartelijke groet,
Jan Greven

Ferfolch fan side 12
it Provinsjehûs, de kant fan de frjemde, ûneigen sprake, ynstee dat er, los fàn
mar yn ‘e mande méi de Steaten, it emansipaasjepaad opgiet.
Ik mis it ‘getrennt marschieren, vereint schlagen’. De tsjerke liket by de
maatskiplike ûntjouwing oan ‘e kant stean te bliuwen, de Hollânske tsjerke is
nòch altyd oan it ‘surplacen’ (yn hurdfytserstaal).
Men mei wol wiis wêze mei de oekumenyske wurkferbannen op no al seis plakken.
Dêryn wurde wy teminsten net yn de ferkearde taal bepreke, dêryn binne wy wis
fan Gods Wurd. It is oars opmerklik, dat de tsjerke him neat gelegen lizze lit oan
‘e skiep dy’t sneintemoarns gauris yn de keppel misse. En wylst it by Lukas om
mar ien skiep te rêden wie, giet it hjir om mear as in pear hûndert.
Bertus Jans Postma, Bitgummole
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Oer de takomst fan de tsjerke

tsjerkepommeranten

Skiednis hat altyd myn grutte belangstelling hân en doe’t ik begûn my te ferdjipjen
yn teologyske saken, koe ik my fansels útlibje. Want alles yn de teology hat syn
foarm krige yn it — faak fiere — ferline. Benammen de tiid fan it iere Kristendom hat
myn grutte ynteresse. En om’t der de lêste tsientallen jierren hieltyd mear bekend
wurdt oer dy tiid, leveret dat ek in soad nije ynsjoggen op.
Sa haw ik okkerdeis in boek lêzen fan Richard Smoley út 2006:
Forbidden Faith: The Gnostic Legacy from the Gospels to the Da Vinci Code.
Yn dit boek wurdt benammen sjoen nei de ynfloed dy’t Gnostyske ideeën de tiden
troch hân hawwe en wat der noch fan oerbleaun is.
Mar foar ús searje artikels oer de feroarings yn it leauwen en de takomst fan de
tsjerke is fan mear belang, dat Smoley yn in pear grutte halen sketst wêrom oft it
Kristendom sa’n súkses wurden is en wêrom oft it otterdokse kristendom de oare
kristlike streamings oermânsk wurden is.
Hiel koart gearfette, jout hy it folgjende oersjoch:
1. De earste ieu nei Kristus wie in tiid fan grutte feroaring en fernijing. Ek op it mêd
fan de godstsjinst. De âlde Grykske en Romeinske goaden koenen de minsken net
mear boeie en men kaam yn ‘e kunde mei oare (mystearje-)godstsjinsten, dy’t yn
dy dagen in grutte oanhing krigen yn Rome.
2. Krekt yn dy tiid kaam der in Joadske sekte op mei it boadskip fan in út de dea
opstiene profeet, dy’t syn oanhingers útsjoch bea op in libben nei de dea. Dat is
in ‘unique selling point’, dat der by de measte minsken wol yn wol.
3. De nije sekte fan de kristenen wie tige missionêr en wie der net fij fan om it
boadskip oan te passen oan de belibbingswrâld fan har nije klanten. Om’t Jezus as
goadesoan mear oansloech, is er fan Joad yn god feroare. Dat wie tagelyk ek de
grutte brek mei joaden en joadske kristenen, dy’t God as de Iene sjogge.
4. Sa’t út alle brieven fan Paulus bliken docht, wie de ienheid yn de lear yn it begjin
fier te sykjen. Elke apostel en elke gemeente moast it kristlike tsjil op ‘e nij
útfine en die dat ek. Sa ûntstie der in grut ferlet om der ienheid yn te bringen en
stjoer oan de organisaasje te jaan. Al gau waard der doe in systeem fan biskoppen
en diakens foarme om lieding te jaan oan de nije tsjerke.
5. Troch alle ûndúdlikheden oer de lear wie it ek nedich om dy lear koart gear te
fetsjen. Dat waard dien yn ferskate leauwensbelidenissen, dy’t yn it begjin faak
hiel koart wienen en pas letter har definitive foarm krigen hawwe. As immen dat
belide koe, dan wie er kristen en kaam er yn oanmerking foar ‘it ivige libben’.
In grut part fan de leauwigen hie (hat?) ferlet fan lieding en in dúdlik boadskip en
kin dêr goed mei út de fuotten yn har religieuze libben.
6. Om’t benammen de gnostisy it persoanlike leauwen en de eigen syktocht nei it
godlike sintraal stelle, hat dy rjochting altyd tige yndividualistysk west.
Elke gnostikus gong syn eigen paad en hie syn eigen — faak hiel esoteryske —
ideeën. Sa koe der noait in gnostyske ienheid ûntstean en de iene nei de oare
gemeente kaam ûnder it jok fan de otterdoksy (en de hearskippij fan in biskop)
telâne.
7. Doe’t it kristendom yn de 4e ieu steatsgodstsjinst waard, wie dat oanlieding foar
in grutte ferfolging fan de gnostisy en alle oare religy’s yn it (East-)Romeinske ryk.
En mei gauwens wie de kristlike otterdoksy de allinnehearsker op religieus gebiet
yn hiel Europa.

In plak foar mear mieningen?
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It is fansels gefaarlik om allinne op basis fan it ferline linen troch te lûken nei de
takomst. En om’t de measte minsken neat witte fan it ferline, kinne se der ek neat
fan leare. Mar oan de hân fan boppesteande skiedkundige gegevens kinne wy in pear
feiten oer de tsjerke en har oanhingers fêststelle.
A In soad minsken ha gjin ferlet fan in al te djipgravend, persoanlik leauwen.
Se ha ferlet fan in mienskip dêr’t se har thús fiele, fan dúdlike lieding en fan
dúdlike, koarte antwurden op in tal religieuze fragen. Mei doop en tsjerketsjinsten en wat oare tsjerklike rituelen kinne de tsjerken in grut part fan har
oanhingers tefreden stelle. En dat jildt ek foar alle minsken dy’t de ‘âlde’ tsjerke
ferlitte foar in oare, nijere, modernere of evangelikale religy.
Op basis fan dy konstatearring (mar miskien binne der lêzers dy’t it hielendal net
mei my iens binne) kinne wy foarsizze, dat der altyd besteansrjocht wêze sil foar
religieuze ynstituten lykas tsjerken.
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

09.30 oere

Ds. K. Visbeek, De Westereen

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

6 maaie

09.30 oere

13 maaie
20 maaie
27 maaie

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Pastor N. Bouma, Bedum
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Mei it koar de Lofstim fan Ie û.l.f. Jaep Meems en mei Erik Keekstra
Nei de tsjinst kofjedrinken
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Ds. H. Boersma, Nijhoarne
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Ds. L. Adema, Garyp
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

3 juny
10 juny
17 juny
24 juny

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dhr. P. Fortuin, Deinum
Ds. L. Adema, Garyp

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

11.00 oere
09.30 oere

Ds. A Terlouw, Dronryp
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum
noch net bekend?

FOW Itens-Hinnaard
FOW Itens-Hinnaard

Earnewâld
29 april

1 july
8 july

Itens-Hinnaard
29 april
27 maaie

10.00 oere
10.00 oere

Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke
13 maaie
10 juny
8 july

10.00 oere
10.00 oere
10.00 oere

Dhr. P. Meinema, Ljouwert
Ds. C. de Boer-Bergstra, Sk’goutum
Pstr. G. Boomsma, De Lemmer

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Sw-Frl
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Sw-Frl
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Sw-Frl

Ds. A. Kobus, Mantgum
Ds. G. Bilker, Dokkum
Frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

Hegebeintum
6 maaie
3 juny
1 july

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Hantumhuzen
20 maaie
17 juny

09.30 oere
09.30 oere

Frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
Dhr. K. Zondag, Feanwâlden
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
beide tsjinsten mei muzyk fan Adolf Braaksma, kornet en Kees Dyk, oargel

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Pastor S. Draisma, Harns
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum

Hjerbeam
13 maaie
27 maaie
10 juny
24 juny
8 july

oere
oere
oere
oere
oere

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

Kopij foar de Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar freed 18 maaie 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.
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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

Koart nijs
Muzyk en kofjedrinken
Op snein 6 maaie sil de tsjinst fan Wurkferbân ferluftige wurde troch
de meiwurking fan it koar de Lofstim fan Ie ûnder lieding fan Jaep
Meems.
Oargelist Erik Keekstra sil it koar en de gemeentesang begeliede.
Nei de tsjinst is der gelegenheid om meiïnoar kofje te drinken yn de
konsistoarje. Elkenien wurdt fan herten útnoege foar dizze
feestlike tsjinst.

Jeften
De ponghâlder fan it Wurkferbân — tagelyk ek ponghâlder fan de
Herfoarme Tsjerke — wol elkenien betankje foar de diakonale en
oare frijwillige bydragen dy’t wy de lêste tiid wer krigen hawwe.
It is moai, dat wy ús aktiviteiten aloan fuortsette kinne, sûnder
soargen oer it jild.
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Ferfolch fan side 14
B Tagelyk kin sein wurde, dat tsjerklike organisaasjes lykas de Roomsk Katolike en ek de PKN
amper of net romte biede oan mystisy, gnostisy, religieuze sikers of hoe’t se ek mar hjitte
meie. Elkenien dy’t op syk giet nei de djippere wierheden fan G’d en it leauwen, sil yn
konflikt komme mei de kearnpunten fan it tsjerklike beliden. De sikers sille al gau ta de
ûntdekking komme dat dy wierheden minder hurd binne as se lykje, en dêrom op syk gean
nei oare, eigen religieuze wearden. As hy/sy dy nei in langere of koartere syktocht fynt,
sil er ta de ûntdekking komme, dat it dreech is om jin noch thús te fielen yn in ynstitút,
dat alle oarstinkenden as ketters beskôget en se leaver kwyt as ryk is. It Joadske folk hie in
ballingskip nedich foar religieuze besinning. Dy’t him hjoed-de-dei besint op de religy fan de
tsjerke, sil gewaar wurde, dat soks liede kin ta ballingskip.
Lykwols is it spitigernôch krekt dy yndividualiteit fan de religieuze sin-siker, dy’t makket dat
er net maklik ta organisaasjefoarming (sjoch hjir in wichtige parallet mei de Gnostisy) komme
sil. De ûnderfinings mei de âlde otterdokse organisaasjes binne faak ek te negatyf.
Sa trochtinkend, soe men konkludearje kinne, dat de otterdokse tsjerken aloan in útstream
(brain drain) fan har meast religieuze minsken sjen sille.
De grutte fragen dy’t my oan de ein fan dit artikel dwaande hâlde, binne twadderlei:
1. Soe it mooglik wêze, dat der yn de otterdokse tsjerke romte komt foar oarstinkenden?
2. Is it mooglik, dat der bûten de otterdoksy nije ’tsjerken’ ûntsteane foar moderner tinkende
leauwigen? Is der takomst foar de Gnostisy fan ús tiid?
Jan Lautenbach
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