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De teksten fan dizze
meditaasje oer it
tsiende gebod:
Genesis 4: 1—15 en
Markus 4: 1— 20

DIt tsiende gebod is: ‘Do meist net begeare dyn neiste syn hûs, do meist net begeare
dyn neiste syn frou, noch syn slaaf of slavinne, noch syn okse of ezel of wat ek mar dyn
neiste sines is’.
It gebod is yn de rin fan ‘e tiid dúdlik wat útwreide. Oarspronklik, doe’t it gravearre
stie op dy stien, sil it grif koarter west ha. Faaks wol soks as: ‘Do meist net begeare
dyn neiste syn hûs’. Dêrby sil mei dat ‘hûs’ alles bedoeld west ha dat fan jins neiste is.
Mar it kin ek wêze, dat der koartwei stien hat : ‘Do meist net begeare’. LO TACHMOD,
seis letters yn it Hebrieusk.
Wy sette it Hebrieuske tiidwurd dat hjir brûkt wurdt CHMAD trochstrings oer mei
‘begeare’. Wy ha der no ienkear gjin better wurd foar. It is net ferkeard, mar it is it
net hielendal. Dat is altiten it lestige mei oersetten út in oare taal. Seker mei in taal
dy’t sa fier fan ús ôf stiet. Net allinne yn tiid, mar ek omdat dy taal en dy kultuer en
dêrmei de hiele wize fan tinken en belibjen sa oars wienen as dy fan ús hjoeddedei.
LO TACHMOD, ‘do meist net begeare’. Mar de wurden bedoele mear as samar wat
begeare, lykas wy dat wurd gewoanwei brûke. Yn dat Hebrieuske wurd sit in kwea
opsletten, in grut gefaar. En ek in hanneljen dêrneffens. It giet om in hiele aaklike
kant dy’t yn de minsklike siel besletten leit. In hiele gefaarlike kant ek, omdat dy
slomjend en ferburgen is, ûntkend wurdt en sadwaande fakentiids net boppe tafel te
krijen is. Mar dy kant bepaalt wol ûnbewust of bewust it minsklike hanneljen.
Dat is no krekt wat de praktyske útfiering fan dat tsiende gebod o sa yngewikkeld
makket. It giet om in slomjend gefaar en om eat dat hiel min yn de hân te hâlden is.

Der is begearen en begearen
Yn dit nûmer:
Do meist net
begeare

1

De profetyske
literatuer yn de
bibel

4

Modernisearring
of tradysje

5

Fan Jezus nei
kristendom

8

Duco Arris Vorster
(3)

12

Finansjele of
geastlike krisis?

13

Stifting Helping
Hands India Trust

14

Tsjerketsjinsten

15

Meidielings

16

It is net sa dat men as minske gjin winsken ha mei of dingen begeare dy’t men graach
ha wol of berikke wol. Wa begeart it ommers net om sûn te wêzen, om it goed te
hawwen mei de minsken om jin hinne, mei jins hûshâlding en mei jins freonen.
Wa begeart it net om noflik en lokkich te libjen. In goed libben is miskien wol it
belangrykste motyf yn jins bestean. Mei dat doel folget men in oplieding, siket men in
geskikte baan en bout men jins hiele bestean op. De begearte om genietsje te kinnen
fan in goed libben is op himsels hiel sûn en ek alhiel yn de line fan de bibel.
Mar om sok begearen giet it net yn it tsiende gebod. Sels net as men jin dêrby spegelet
oan oaren. In oar is ommers faak in spegel foar jinsels. Men kin leare fan oaren, hoe’t
dy de dingen dogge, wat dy by de ein hawwe of de dingen oanpakke. Op himsels
hoecht it net ferkeard te wêzen om ek soks te bestribjen en om sels ek sa’n prestaasje
del te setten. Likemin hoecht it ferkeard te wêzen om ek graach soks hawwe te wollen
as wat in oar hat. Men kin jinsels faak troch de minsken om jin hinne ynspirearje litte,
men kin jinsels oan oaren oplûke en oaren binne faak in spegel foar jinsels.
Oaren kinne jin dingen oanriede en oarsom kin men oaren dingen oanriede.
In sûne begearte heart by it libben.

Begeare om mear te wêzen as in oar
Nee, yn it gebod LO TACHMOD giet it wier om wat oars. It giet om in begearen dat
skealik is, dat destruktyf is, ferneatigjend. Dat leit yn de betsjutting fan dat wurd
besletten as in deadlik fenyn. It hat te krijen mei oergeunst, mei jaloerskens.
Mei dingen bestribje te’n koste fan . . . Ja, fan wat dan ek. In tsjustere en ferburgen
kant yn de minsklike siel. En dêrom giet dat tsiende gebod oer it lestichste wat der is.
It giet oer dingen dy’t net helder binne, dy’t net boppe tafel komme, dy’t net hurd te
meitsjen binne, net te gripen, net te bewizen en dy’t grif ûntkend wurde sille.
Mar dy’t wol in grutte rol spylje yn it tuskenminsklike ferkear. Want dan giet it der net
mear om dat dy oar foar jin in foarbyld of in spegel is, immen dy’t jin ynspirearret of
immen om jinsels oan op te lûken. Nee, dan spilet der hiel wat oars mei, in hiel
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Fan Jezus nei kristendom
tsjuster motyf. Dan wol men jinsels grut meitsje te’n koste fan dy oar. Dy oar moat
fernedere wurde, of slimmer noch: dy oar moat stikken makke wurde.

Breinroer

Begearen en oergeunst
kinne al jong begjinne

Wy sjogge dat yn dat bekende ferhaal oer dy beide bruorren Kaïn en Abel. Kaïn wie
de earstberne soan, yn it âlde easten altiten de wichtichste. Altiten nûmer ien.
De namme Kaïn betsjut ‘besitter’. Hy sil de besitter wêze fan de grûn. Wat fan syn
heit wie, dat sil foar him wêze. Mar dan docht bliken dat der fan hegerhân mear
omtinken is foar syn jongere, en dus mindere, broer as foar him. Dy mindere broer
hat wat, dat Kaïn blykber net hat en dat aaklike, tsjustere gefoelens by Kaïn wekker
makket. Mar hoe’t it ek wêze mei, dan bart der wat eigenaardichs yn dy holle fan dy
âldste broer. Der komt in hiele tsjustere kant by him nei boppen. Hy hâldt de holle
foardel, stiet der. Der is om samar te sizzen gjin eachkontakt mear. Is er lilk? Nee, it
is net samar in lilkens. It is in satanyske hate dy’t yn him opkomt, en dy’t in reaksje
is op dat bysûndere omtinken fan hegerhân foar syn jongere broer.
De stim fan God warskôget him noch. Mar Kaïn giet dwers troch alle oranje en reade
ljochten hinne. Alle stoppen binne trochslein en yn syn
brein is it ien en al
koartsluting. Hy is breinroer. En dat gefoel giet pas oer neidat er syn broer
fermoarde hat. Want no is hy, Kaïn, wer nûmer ien.
Dit is fansels in ekstreem gefal. Mar it is wol in
‘oerferhaal’. Dat wol sizze in ferhaal oer de djipste sûnde
fan de minske. It giet oer minskene jaloerskens en dêrby
om samar te sizzen ree wêzen ‘om oer liken te gean’.
Fanwegens in jaloerske begearte in oar syn plak net gunne,
dy oar fertraapje, fernederje, en stikken meitsje.
Bang dat dy oar jin nei de kroan stekke sil.
Want: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’.
Wy kenne allegearre dat âlde mearke.

Begearte kin alles fersmoare

Do meist net
begeare in oar
syn hûs, do meist
net begeare in
oar syn frou, in
oar syn slaaf of
slavinne, in oar
syn okse of ezel
of wat ek mar in
oar sines is.
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Yn Markus 4 giet it oer in bekende gelikenis fan Jezus.
In ferhaal oer in boer dy’t syn bou ynsieddet. De siedder
is in byld foar Jezus dy’t syn wurden, it boadskip fan it
Keninkryk fan God, ferkundiget oan elkenien dy’t it mar
hearre wol. Mar it sied komt lang net oeral te plak.
It is mar in betreklik lyts part dat yn goeie ierde falt, dat ta waaksdom komt en
fruchten opsmyt. En dan lêze wy yn Markus 4 ek de útlis fan de likenis.
En no giet it my om dat byld fan dat sied dat tusken de stikels falt. Dat sied komt
fansels ek net te plak. Oan alle kanten wurdt it smoard troch oare faktoaren dy’t yn
it spul binne. Ien dêrfan wurdt neamd ‘de begearte’. ‘Begearte’, itselde feninige en
ferneatigjende kwea as dêr’t it yn it tsiende gebod oer giet. Want as dy grûnhâlding
de siel fan minsken behearsket, dan kin de siedder siedzje wat er wol.
Dit ûnrant fersmoart en fersiket alles en it goeie sied sil gjin inkelde kâns krije om ek
mar in bytsje woartel te sjitten.

Wêr komt it wei?
‘Do meist net begeare in oar syn hûs, do meist begeare in oar syn frou, in oar syn
slaaf of slavinne, in oar syn okse of ezel of wat ek mar in oar sines is’.
It giet yn it gebod net iensen allinne om in oar syn guod, mar ek om in oar syn
personiel en om in oar syn frou. Der sit dus hiel dúdlike ek noch in seksuele
komponint yn dizze begearte. It giet om in begearte dy’t huzet yn in sike geast en
dy’t relaasjes tusken minsken fersiket en fernielt. Net iepenlik fansels, mar
efterbaks en mei stekken ûnder wetter. Mei fan dy opmerkings dêr’t men krekt net
by kin, mar dy’t jin wol in hiel fize smaak besoargje. En dit is dan noch in hiel mylde
foarm dêr’t it him yn uterje kin.
Dizze begearte hat gjin besef fan sympaty, fan freonskip en minsklik respekt.
Oare minsken binne konkurrinten, rivalen dy’t men allinne mar nedich hat om te
brûken, om jin tsjin ôf te setten, om foar skut te setten, te fernederjen en om fiele

te litten hoe bot men harren oermânsk is. Want de begearte is út op macht. Dêr
kikt er op. Oare minsken binne yn wêzen jins fijannen. Dingen dy’t no krekt it
libben sa
weardefol meitsje: sympaty, freonskip en leafde, dêr hat er gjin weet fan.
Hy hat in hiele oare moraal, hiele oare wearden en noarmen, hiele oare dingen
dy’t foldwaning jouwe.
Wat is dit foar in ferskynsel en hoe wurdt in minske sa?
Sit der faaks in djippe eangst ûnder? Eangst om minder te wêzen, minder te lykjen
as in oar? Is dy oar dan sa bedriigjend?
It hat wol te krijen mei it eigen ego. Dêr draait alles om. Mar dat ego is ek wer
noait grut genôch. It moat altiten grutter en mear en heger en fierder as oaren.
En sa bliuwt der altiten in djippe ynderlike ûnfrede.
Yn ûnfrede mei jinsels. Want neat is genôch. Der is gjin ein. Der is altiten in ‘te
min’. In ivich te min. Lykas Kaïn hatet er dy oar. Dy oar soe er
ferneatigje wolle. Mar yn wêzen hatet er himsels. En is er dwaande om himsels te
ferneatigjen. Selsdestruksje.
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In absurd meganisme is it. Sinleas.
En foar in grut part spilet it him ek noch ôf op in ûnbewust nivo.
Mar it komt wol sa’n soad foar. Yn it grut en yn it lyts. Yn it grut, tusken folken en
lannen. Yn it lyts op kantoaren en yn fabriken. Op skoallen en yn alderhande oare
organisaasjes dêr’t minsken meielkoar wurkje en
libje. Tusken buorlju, yn femyljes en hûshâldings. En altiten ferpest en
fersiket it minsklike ferhâldings. Der is gjin hân op te lizzen.
It bliuwt ûnder de tafel. En noait sil it tajûn wurde. It wurdt útspile efter
maskers fan uterlik fetsoen. Maskers dy’t tsjin waar en wyn bestân binne.
In sykte is it, eine Krankheit zum Tode, in deadlike kwaal.

Nim it gebod serieus!
It tsiende gebod, LO TACHMOD, do meist net begeare.
Wat sil men deroan dwaan?
Dat is net sa maklik. Wat oaren oanbelanget, soe ik sizze wolle:
Gean der mar fan út dat se siik binne en dat der gjin betterskip
mooglik is. Akseptearje it, lit jin net stikken meitsje en gean mei
in bocht om sokken hinne.
Wat jinsels oanbelanget, kin men allinne wat goeie ried jaan:
nim it gebod serieus. Pas op! Lit dy gefoelens net ta!
Begjin dêrom mei akseptaasje fan jinsels. Mei ja te sizzen tsjin
jins eigen bestean, mei de mooglikheden en mei de beheinings
dy’t dat hat. In oar hat wer oare mooglikheden, mar ek oare
beheinings. Wês dêrom tankber foar jins eigen libben. Dit unike libben, it is te
kostber om it fertutearzje te litten, soer en bitter te wurden om wat men net
hat. Dêr binne de dagen fan jins
unike libben ommers fierstente te goed, te kostber foar.

Oergeunst komt faak net
boppe tafel en is almeast
net te bewizen.
It komt ûnferwachts en
faak fan efteren.

Omtinkers
Oergeunstige minsken binne lêstich foar oaren, mar in marteling foar harsels.
Oergeunst is it tellen fan in oar syn segeningen, ynstee fan jins eigen.
Der binne twa soarten rampen: ûngelok foar jinsels en gelok foar oaren.
Oergeunst ferwûnet mei it mes fan twifel oan jinsels.
Dy’t oergeunstich is op immen, jout ta dat dy oare superieur is.
Oergeunst is de eangst datst net de muoite wurdich bist. Der is mar ien alternatyf:
in sterk gefoel fan eigenwearde. Ast net fan dysels hâlde kinst, silst noait leauwe
dat in oar ek fan dy hâlde kin.

SIDE 3

JUNY 2012

De profetyske literatuer yn de bibel
Yn de kommende tiid bin ik fan doel om in rige preken te hâlden oer de profetyske
literatuer yn it Alde Testamint.
De profetyske boeken binne in wichtich part fan de bibel. Men soe sels sizze kinne
dat de hiele bibel yn wêzen in profetysk boek is. Mar ik sil my beheine ta de
profetyske boeken dy’t dêr yn de Hebrieuske bibel offisjeel ta rekkene wurde.
Yn it joadedom wurdt de Hebrieuske bibel TENACH neamd. Dat is in akronym of
letterwurd. It bestiet út de begjinletters fan de trije ûnderdielen dêr’t de
Hebrieuske bibel út bestiet:
- de T fan Tora, de ‘fiif boeken fan Moazes’: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en
Deuteronomium.
- de N fan Nebi’ím oftewol Profeten. Ta de profetyske boeken wurde rekkene:
Jozua, Rjochters, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Keningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hoséa,
Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sacharja en
Maleächy.
- de CH stiet foar Chetubím, de Geskriften. Dat binne de bibelboeken dy’t net ta
‘Moazes en de Profeten’ rekkene wurde, en dy’t trochstrings ek wat jonger binne.
Ta de Geskriften wurde rekkene: Psalmen, Job, Spreuken, Ruth, Heechliet, Preker,
Kleilieten, Esther, Daniel, Ezra, Nehemia, 1 en 2 Kroniken.

Eardere en lettere, grutte en lytse profeten

Jeremia
In fresco fan Michelangelo
út de Sistynske kapel
(Rome, 1512)

De profetyske boeken wurde wer ferdield yn de ‘eardere’ profeten:
Jozua o/m 2 Keningen en de lettere profeten: Jesaja o/m Maleächy.
Dy lettere profeten wurde wer ferdield yn de ‘grutte profeten’: Jesaja, Jeremia en
Ezechiël. De oaren wurde de ‘lytse profeten’ neamd. As Jezus it hat oer ‘de Wet en
de profeten’ dan bedoelt er de Tora en de boppeneamde rige fan profetyske boeken,
dy’t doe yn syn tiid al offisjeel troch de synagoge erkend wiene as gesachhawwende
literatuer.
Mei de ‘Geskriften’ wie dat doe noch net it gefal.
De profetyske boeken besteane foar in part út ferhalen, mar in oar part is mear
poëtysk fan ynhâld. Sawol it proaza as de poëzij binne gjin histoaryske beskriuwing
alhoewol der wol ferwizings yn sitte nei dingen dy’t yn dy tiden barden - , mar foar
alles ferkundiging. Dêrby sit de taal fol mei symbolyk. Somtiden is de ynhâld fan
dizze literatuer tige bûn oan de tiid en de omstannichheden fan de tiid fan ûntstean,
oan in kultuer dy’t fier fan ús ôf stiet. Mar bytiden komme wy ek útspraken en
gedachtegongen tsjin dy’t noch altiten tige aktueel binne.

Ûnôfhinklik en kritysk
De profeten wiene geastrike persoanen, charismatyske minsken dêr’t wat fan útgong,
minsken dy’t tige begien wiene mei it folk, mar dy’t tagelyk tige kritysk wêze koene,
dy’t gjin blêd foar de mûle namen en planút seine wêr’t it op stie.
De profeten stelden har tige frij en ûnôfhinklik op, wiene foar alles trou oan it Wurd
fan God en lieten har net troch hokfoar minsklike systemen dan ek – steat en timpel –
ynpakke. Yn harren eigen tiid waarden se fakentiids net begrepen. En om’t se faak
wat al te kritysk wiene – de wierheid hat no ienkear in skel lûd – wiene se net
populêr, makken se frijwat fijannen en gauris wie har libben yn gefaar.
Mar krekt omdat it sokke ûnôfhinklike, krityske en djipsinnige geasten wiene
- minsken fan geastlik formaat - hawwe de proftyske berjochten ús ieuwen letter
noch altiten wat te sizzen.
De profeten hawwe har útspraken lykwols net sels opskreaun. De berjochten en
ferhalen binne troch oaren opheind, opskreaun, oerskreaun en sa oan ús yn in
lange skriftlike tradysje trochjûn.
It geheim fan alle profeten is dat se oanrekke binne troch wat yn it Hebrieusk neamd
wurdt de roe’ach elohim, de Geast fan God.
En dêrom passe de ferhalen wat de tsjerklike kalinder oanbelanget dan ek hiel goed
yn de tiid nei Pinkster. De tiid fan de Geast. Want it is de hillige Geast fan God dy’t
ús oansprekt en oanrekket yn de profetyske wurden en ferhalen.
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Modernisearring of tradysje
Werom nei it heitelân
Út alle ferslaggen fan it weromgean fan de ballingen docht bliken dat se mei grutte
problemen te krijen hienen. Ûnder de ballingen yn Babel waard frijwat ûngelyk tocht
oer weromgean. Guon hienen it dêr bêst, en hienen dêr hege posysjes oan it Perzyske
hôf of oars yn Perzyske tsjinst. Oaren hienen dêr in goed bestean opboud yn ‛e
lânbou of de hannel en soks kin men net meinimme. Boppedat tochten se hiel
ûngelyk oer de nije godstsjinstige ideeën fan ‛wetgelearden‛ as Ezra en Nehemia,
dy‛t útslutend offertsjinst tastean woenen yn de nij te bouwen timpel.

De oanlieding neffens Flavius
De earste groep dy‛t werom gie stie
ûnder lieding fan Serubabel en de pryster
Jesjua.
Neffens Flavius Josephus wie de oanlieding
sa. Yn it earste jier fan Darius ‛de Pers‛
hie dy, nei in feest, sa‛n lêst dat er net
sliepe koe. Doe liet er syn liifwachten in
wedstriid hâlde yn it oplossen fan
problemen. De fraach wie: "Wat is it
sterkste: de drank, de kening, de frou, of
de wierheid". Dy‛t it wûn, mocht freegje
wat er woe, de kening soe it him skinke.
De earste sprekker tocht dat de wyn de
sterkste wie, dy‛t yn syn goede en
ferkearde útwurking alle minsken, sels de
machtichste kening, de baas is.
De twade sei: mar de kening is machtiger
as sokke dingen dy‛t allinne lykje wat
krêft of wysheid te hawwen. Der binne
minsken dy‛t de ierde en de see en de
wyldste bisten betwinge. En oer sokke minsken hearsket de kening, hy beslist oer har
libben en dea en nimmen doart him te wjerstean. Hy is dus de machtichste en net te
oertreffen.
De tredde wie Serubabel, hy sei: "Mar der is gjin kening of hy is berne út in frou, en
sûnder frou hat syn geslacht gjin takomst, al is er noch sa ryk. As er in moaie frou
sjocht is er ree al syn rykdom dêr foar te jaan, ja sels syn libben. Ik seach dat Apame
syn frou him yn it gesicht sloech, syn kroan fan ‛e holle pakte en him sels opsette;
as hja lake lake hy, as hja lulk waard wie hy fertrietlik en fernedere hy himsels om it
wer goed te meitsjen. In frou is folle machtiger as in kening".
De mannen seagen mekoar ris oan. Doe gie er fierder: "Mar de wierheid is sterker as
wyn, keningen of froulju. Want hoe grut de wrâld wêze mei, en hoe heech de himel,
hoe hurd de sinne rinne mei yn har baan, al dy dingen bewege neffens it wollen fan
God. Hy de rjochtfeardige is De Wierheid. Alle oare dingen, dy‛t lykje wat krêft te
hawwen binne fergonklik. De wierheid is ûnfergonklik en ivich. Hja skinkt ús net de
skientme dy‛t foarby giet of de rykdom dy‛t fergiet, mar rjochtfeardige regels en
wetten en bringt it ûnrjocht oan it ljocht. Dêrom sille wy beslute moatte dat de
wierheid it sterkste is dat bestiet".
Hja oardielen dat Serubabel it wûn hie. Doe frege de kening wat er winske, en doe
brocht hy de kening yn ‛t sin, dat dy sward hie dat hy as er ea kening wurde mocht,
Jeruzalim en de timpel wer opbouwe litte soe en alles werom jaan dat
Nebûkadnessar der út rôve hie. Syn winsk wie no dat de kening syn ied neikaam.
En de kening die sa‛t er sein hie. Sa rekke Serubabel dus op reis.
It ferhaal kloppet net alhiel mei de skiednis, mar dêrfoar is it in ferhaal.

De Israëliten
komme werom

De Leviten
Flavius Josephus klage dat der mar in hantsjefol wêrom gienen fan de mannichten
dy‛t der yn Babel en Assyrië tahâlden. Opfallend wie dat der sa‛n bytsje Leviten mei
wêrom gienen. Mar 74 by de groep fan Serubabel. By Ezra syn groep wienen alhiel
gjin Leviten, hy moast der apart op út om ek wat Leviten mei te krijen en ek doe
wienen it mar in mannich en dan faaks allinne mar guon út Jeruzalim en timpeltsjinners, dy‛t as de nije timpel ree wie wis wienen fan ynkommen.
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Foar de ballingskip wienen de leviten foaral de geastliken fan it plattelân, dy‛t de
minsken de wet en de tradysjes learden en foargongen yn de earetsjinsten op de
offerhichten by doarp en stêd. Elk plak fan betsjutting hie foar de ballingskip in
hichte mei in alter, dêr‛t elk hinne reizge mei syn tsienden en in laam of skiep of in
jonge bolle, om dy dêr op de hichte ritueel te slachtsjen, it foarskreaune part op it
alter te offerjen en it oare sean of bret dêr as offermiel te iten en dat feestlik mei
famylje en doarpsgenoaten te fieren. Dat soe tenei net mear meie. En dat sil makke
hawwe dat in protte Leviten it net mear sitten seagen.

It folk

De weropbou fan de
Timpel (Ezra 3)
troch Gustave Doré

De minsken dy‛t werom kamen, waarden net mei jûchhei
ynhelle. Wol lei der noch in protte yn pún en foar wyld, mar
fierwei it measte en bêste hie al lang oare eigeners en dy
sieten net te wachtsjen op minsken dy‛t bewearden dat it 80
jier lyn allegear harres wie en it no dus wer opeasken.
De prysters en it oare timpelpersoniel wie alhiel ôfhinklik fan
de offerfeardigens fan de minsken yn it lân, oars hienen se
gjin bestean. Mar doe‛t dy fregen om mei helpe te meien om
de timpel wer op te bouwen, woenen hja dat net, om't se
neffens de prysters heidens en ôfgodstsjinners wienen,
hoewol‛t dy, nei wierheid, bewearden dat hja de god fan
Israël tsjinnen neffens de wet fan Moazes en fierwei de
measten wienen fansels ek gewoan Israëliten of Judeeërs
dy‛t yn it lân efterbleaun wienen.
Yn wêzen wie dit de tsjinstelling fan de tradisjonele minsken,
dy‛t it graach hâlde woenen sa't it altyd west hie, foar de
minsken oer dy‛t de moderne ideeën dy‛t hja yn Babel
opdien hienen, der radikaal trochdrukke woenen: der is mar
ien God, JHWH! Dus fuort mei al dy âldfrinzige dingen as
ôfgoaden en byldetsjinst. Mar ien timpel yn Jeruzalim, en
dêr moast tenei in elk dy‛t meidwaan woe hinne, om syn
tsienden te bringen en minstens trijeris jiers om te offerjen.
No moat men net tinke dat de measten dat in swiere
ferplichting fûnen. Fansels moast der ek offere wurde, mar it
wienen benammen feesten trijekear yn it jier. Men noege
famylje, freonen en kunde om dêr meiinoar hinne, it jongfolk
foarop fansels, sjongend en dûnsjend! En safier wienen de ôfstannen yn Judea ek
net. Foar de measten wie it yn ien dei te gean. En ek yn letter tiden wienen de
ôfstân foar minsken fan omfierens gjin beswier om út en troch nei Jeruzalim te
reizgjen al sille se út sokke plakken gjin trijeris jiers kommen wêze.
It djiptepunt wie it fuortstjoeren fan de frjemde froulju en har bern (Ezra 9,10;
Nehemia 13:23-29). Dat kaam troch har eangst, dat ferminging mei al dat frjemdfolk
wer ta ôfgoaderij liede soe.
Dizze dingen makken dat in grut part fan it lânfolk har tsjin de ballingen kearde.
En dat wie ien fan de oarsaken fan de tsjinstân dy‛t de ballingen ûnderfûnen by it
wer opbouwen fan de timpel en de stêd, en neitiid fan in protte wriuwing en ellinde
tusken de buorlju, eins bruorren fan ien folk, de Joaden en de Samaritanen.
Beide nammen fan nei de ballingskip.
Men soe sizze, hja hienen better besykje kinnen it meiinoar te roaien, dat hie in
protte ellinde doe en letter tefoaren komme kinnen. It lânfolk hie stadich oan wol
meigien, sa't letter wol bliken die, want ek by de Samaritanen fûn men letter gjin
ôfgoaden mear en yn har Pentateuch hawwe hja Deuteronomium ek oernommen.
De striid gie letter allinne noch oer wa syn timpel de "echte" wie, sa't we hearre by it
petear fan Jezus mei de Samaritaanske frou. It is trouwens opfallend hoe myld Jezus
is yn syn oardiel oer Samaritanen: dat er de joaden in Samaritaan ta foarbyld stelt
as barmhertiger as in pryster en in levyt, mei as gefolch dat guon him foar in
Samaritaan útmakken.

De koloanje yn Jeb
SIDE 6

Ek de Joadske koloanje op Elephantine krige mei dy radikale útsluting te meitsjen.
Hja hienen yn reedlike frede mei har Egyptyske buorlju libbe, troch respekt te
toanen foar dy harren wjeraksel tsjin it offerjen fan bisten, benammen skiep. Cnoeb
wie de god mei de rammekop, en syn prysters fûnen it offerjen fan rammen dêrom in
mislediging fan harren god. Derom hienen de joaden yn har hillichdom yn Jeb altyd

allinne mar wijreek en spiisoffers brocht. Oant yn 418 foar Kristus kening Darius
harren in boade - Hananja - stjoerd hie mei de opdracht om foar de kening en syn hûs
te offerjen en te bidden en ta modernisearjen fan de earetsjinst
mei regels foar it peaske- en it leafhuttefeest en dy‛t dêrby mooglik
oantrúnd hie peaskelammen te offerjen. Nei in skoft fan spanningen
dy‛t dêrtroch ûntstien wienen, hienen de prysters fan Cnoeb yn 410
fK - doe‛t it Perzyske ryk wat yn ‛e problemen siet en de lânfâd nei
de kening wie foar oerlis - de opperbefelhawwer fan it leger
omkocht om it Joadske hillichdom te fernielen. De lânfâd hie de
skuldigen wol straft, mar hy hie de joaden ferbean it hillichdom
wer op te bouwen.
Dêrom hienen Jechonja de pryster en syn amtgenoaten in delegaasje
mei in brief nei Jeruzalim stjoerd om help te freegjen, mar hja
hienen net iens antwurd krige, dat betsjut dat se har net iens te
reden stean woenen.
Doe krige Bagoses de Perzyske befelhawwer yn Jeruzalim fuort neitiid spul mei de
hegepryster Jochanan, om't dy syn broer Jesjua (syn konkurint foar dat amt) by in
rúzje yn ‛e timpel fermoarde hie. Doe skeinde Bagoses de timpel om't er (as heiden)
it hillige yn gean wie. Doe‛t de Joaden him keare woenen, hie Bagoses
ferûntweardige sein, dat dat dochs net te fergelykjen wie mei de ûnthilliging troch
de moard, dy‛t de hegepryster oan syn eigen broer begien hie, dêre yn it hillige.
En Bagoses hie de timpel foar 7 jier in skatting oplein as boete.
Doe seagen se yn Jeb in nije kâns en stjoerden in delegaasje nei Bagoses en de lânfâd
Sanballat, neffens Ezra en Nehemia harren grutte tsjinstanner. Mar in trou tsjinner
fan JHWH sa't bliken docht út de nammen fan syn soannen Schelemja en Delaja.
Sanballat wie al sa âld dat syn soannen it amt waarnamen. Dy wienen wol ree om
maatregels te nimmen en joegen ferlof oan de joaden en opdracht oan de lânfâd yn
Egypte om it hillichdom yn Jeb wer op te bouwen. Dat is der net mear fan kommen:
in pear jier letter wie it dien mei de Perzyske macht yn Egypte.
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In rekonstruksje fan de
timpel yn Jeruzalim

It ferfolch
Maklik hie it foar de weromgiene ballingen net west, hja hienen in protte tsjinstân
hân en oproppen. Mar de timpel en de stêd wienen wer opboud. Hja hienen dan wol
gjin eigen Judeeske steat, mar de ferhâlding mei it Perzyske ryk wie oer it algemien
tige goed. De Perzyske keningen dienen har bêst yn har grutte ryk alle godstsjinsten
yn 'e mjitte te kommen: hja skonken jild en guod om yn alle timpels offers foar de
kening en syn hûs bringe te litten. Hoewol‛t hja sels mear of minder strang it
parsisme oanhongen, besochten hja dat net mei geweld yn te fieren. Om't dat hast in
monoteïsme wie, hienen de Joaden en Samaritanen dêr wol respekt foar, en dat wie
blykber oer en wer.
It wie seker net altyd frede, mar de oarloggen spilen har meast op ôfstân ôf en der
wienen ek tiden fan grutte foarspoed en wolstân lykas der yn dat grutte ryk - fan de
Yndus oant Libië en de Egeyske see - nea earder bestien hie. Oant op it lêst it ryk
troch tanimmende korrupsje, hofyntriges en ôfnimmende wolfeart sa swak waard,
dat it troch Alexander de Grutte ferovere wurde koe en dat brocht wer in hiel oare
tiid en kultuer.
Yn it begjin fan it Perzyske ryk, ûnder Darius de Medïer spile it ferhaal fan Daniël en
yn de tiid fan Xerxes I Ahosvearos it ferhaal fan Ester en Mordechai en Haman de
ûnderkening dy‛t de Joaden útroegje woe. It koe gelokkich troch tuskenkomst fan
Mordechai en Ester tefoaren kommen wurde. It Poerimfeest is dêr de betinking fan.
Ek waarden yn dy tiid de lêste boeken fan de Tenach, it Âlde Testamint skreaun.
De Kroniken, Ezra, Nehemia en de lytse profeten Haggai, Sacharja, en Maleachy.
Neffens de Joadske tradysje soe de skriuwer Ezra de boeken Kroniken en Nehemia
skreaun hawwe en de oare boeken byinoar socht en oardere. Dermei wie de hillige
skrift ôfsletten.
Boeken dy‛t letter skreaun waarden, krigen net mear de autoriteit fan hillige skrift.
Mar de geastlike ûntjouwing fan minsken stiet nea stil. Men kin it evolúsje,
wiisbegearte, iepenbiering of ynspiraasje neame, it ûntstean fan nije ideeën en
tinkbylden giet altyd troch. En dus ek de kar tusken fernijing en tradysje. Beide tige
weardefol foar minsken, mar neat is foar ivich en neat kin bliuwe sa as it wie. Hifkje
dus de geasten, seit de apostel Johannes, oft hja út God binne. Of‛t hja liede ta it
wollen fan God: ta leafde, barmhertigens, rjocht en frede.

Eibert van der Veen

Literatuer:
Flavius Josephus
Joadske Âldheden
boek 11

C.G.Wagenaar
De joodse kolonie
Jeb-Syene
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Foar de Earnewâldster
hat Professor C.J. den
Heijer in gearfetting
makke fan syn stúdzje
Van Jezus naar
christendom.
De ontwikkeling van
tekst naar dogma.
Zoetermeer 2003)
Dy tekst is omparte
ûnder de dielnimmers
fan de ER, mar it like
de redaksje ek in
nijsgjirrich artikel foar
de lêzers fan de Earn.
It stik is oerset troch
Dr. Rienk Klooster.

1.
De brieven fan Paulus binne de âldste geskriften fan it kristendom dy’t bewarre
bleaun binne (skreaun tusken 48 en 56/57). De apostel wie in Joad (Filippiërs 3: 5-6;
Galatiërs 1: 13-14), mar ek in diaspora-Joad (Hanlingen 22:3). Hy wie in man fan twa
wrâlden, in grinsgonger dy’t him roppen fielde (Galatiërs 1:15) om it joadske
evangeelje fan Jezus te ferkundigjen yn in heidenske – Gryksk-Hellenistyske en
Romeinske – wrâld. Neffens de tradysje gong Markus nei Egypte (de koptyske tsjerke)
en Thomas nei Syrië en sels noch fierder nei it easten (Yndia?).
2.
Paulus kaam problemen tsjin dy’t min op te lossen wiene:
a de betsjutting fan de geboaden fan de Tora (besnijenis!) foar de net-Joadske
kristenen (sjoch brief oan de Galatiërs);
b hokfoar namme (titel) wie it gaadlikst om mei ta útdrukking te bringen wa’t Jezus
wie/is? en
c út ferskillende eachpunten wei joech it krús/de kruseling oanstjit – hoe kin
nettsjinsteande dat oer heil sprutsen wurde?
3.
Tusken de brieven fan Paulus en de fjouwer kanonike evangeeljes binne amper of
gjin punten fan oerienstimming. In foarbyld: neffens de trije synoptyske evangeeljes
(Markus, Mattéus en Lukas) stiet de komst fan it Keninkryk fan God sintraal yn de
boadskip fan Jezus, wylst dat begryp mist yn de brieven fan Paulus.
4.
Markus – it koartste fan de fjouwer evangeeljes – is skreaun om 70 hinne.
It is ienfâldich en der steane gjin teksten yn dy’t oanlieding jaan kinne foar in hege
kristology (= fergodliking fan Jezus). By de doop wurdt Jezus lykwols ‘Soan fan God’
neamd, mar sûnder mis moat dy titel yn âldtestamintyske sin ferstien wurde
(it útferkarde folk fan God wurdt ‘soan fan God’ neamd). Markus sjocht Jezus as in
wûnderdogger en eksorsist (útdriuwer fan kweageasten). Hy ferkundiget dat it
Keninkryk fan God mei gauwens komme sil en stjert oan it krús as in lijende
rjochtfeardige (Psalm 22).

Jezus en de rike
jongeman

5.
Mattéus leit oare aksinten. Jezus syn woartels lizze yn it Âlde Testamint (sjoch it
ferhaal oer syn berte). Dizze evangelist jout in bytsje omtinken oan de wûnders fan
Jezus. Hy sjocht him as in Skriftgelearde, in strange en radikale útlizzer fan de
geboaden fan de Tora (sjoch de Berchrede yn Mattéus 5-7). Sintraal stiet it boadskip
dat de oanhingers fan Jezus him neifolgje moatte en dat by eintsjebeslút it lêste
oardiel harren te wachtsjen stiet (Mattéus 25:31-46).
6.
Lykas Paulus is ek Lukas in grinsgonger. Hy bringt it evangeelje net
allinne yn in oare kultuer, mar ek oan in oare soasjale klasse: rike
persoanen steane sintraal. De gelikenissen geane oer harren wol en
wee. Kin in rikenien ek sillich wurde?
Jezus is kommen om it ‘ferlerne’ te sykjen. Mei om dy reden is it
tredde evangeelje opfallend ‘fleurich’ en sels ‘feestlik’. Jezus is de
drager fan de Geast fan God (sjoch it berteferhaal) en yn dy kwaliteit
is er as tsjinstfeint it ljochtsjende foarbyld foar de machtige mannen
(Lukas 22:27).
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7.
Johannes skreau in hiel oar geskrift as syn kollega-evangelisten. It is de prolooch dy’t
de toan set. It ferhaal begjint net mei de doop yn de Jordaan (Markus) of yn
Betlehim (Mattéus en Lukas), mar boppen yn de himel (Johannes 1:1-18). As it Wurd
(= de Logos) is Jezus pre-ekstistint (= bestiet al foar de skepping) en is er sels God.
Fan sintrale betsjutting is de útspraak dat it Wurd fleis (= minske) wurden is
(Johannes 1:14). Yn de teologyske taal hjit dat ‘fleis-wurding’ of ynkarnaasje.
Wêrom skriuwt dizze evangelist op sa‘n manier oer Jezus? Hokfoar ‘grins’ hopet er
dêrmei oer te gean? En hokfoar minsken hat er besocht foar syn boadskip te winnen?

8.
It fjirde evangeelje skept in oar byld fan Jezus – sawat alle ferhalen komme yn de
synoptyske evangeeljes net foar – in seleksje fan yndrukwekkende wûnders –
lange redes fan Jezus – konflikten mei de Joaden – in alwittende Jezus – histoaryske
problemen (û.o. plak fan it ferhaal oer de timpel-suvering yn Joh. 2 en de datearring
fan it lêste miel fan Jezus).
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9.
It Johanneyske minsk/wrâldbyld is dualistysk – d.w.s. it ûnderskiedt him troch skerpe
tsjinstellings: ierde - himel; tsjuster – ljocht; dea – libben; fleis – geast; leagen –
wierheid; De net ferloste minske heart by (is feroardiele ta) de ierdske werklikheid.
10.
De minske is net by steat om himsels te ferlossen. Ferlossing moat sadwaande ‘fan
boppen’ (út de himel wei = inisjatyf fan God) komme. Dêrom begjint de prolooch yn
de himel (Johannes 3:1-3) – de pre-eksistinsje fan de Soan— it stjoeren fan de Soan
(=ynkarnaasje). Yn de fisy fan de fjirde evangelist stiet net it krús sintraal, mar it
kommen fan de Soan yn de wrâld, it ljocht dat yn it tsjuster skynt.

Jezus suveret de timpel
troch Giotto
(1266/7 - 1337)

11.
Ferlossing bart wannear’t de minske komt ta leauwen yn de Soan. Dat betsjut dat
hy/hja it libben (gauris formulearre as it ivige libben) ûntfangt. It fjirde evangeelje
karakterisearret him troch in realisearre eskatology: it keninkryk is gjin takomstmuzyk mear (Johannes 3) en oer in werom-kommen fan Jezus en in (ivich) libben yn
de takomst wurdt net praat.
12.
De fjirde evangelist skreau oan de ein fan de earste ieu yn Aleksandrië yn de Nyldelta
fan Egypte – in kosmopolityske (multikulturele!) stêd en in raantsjettel fan religieuze
foarstellings: Egyptyske goaden en goadinnen, Gryksk-Hellenistyske en Romeinske
ynfloeden, wylst der yn dizze wrâldstêd ek in grutte en ynfloedrike mienskip fan
diaspora-Joaden wenne. Yn Aleksandrië waard yn de twade ieu foar Kristus in begjin
makke mei de Grykske oersetting fan de hebrieuske bibel ( = Septuagint).
Dy oersetting hat it Nije Testamint beynfloede.
13.
De logos-kristology fan Johannes (Logos = wurd en wurd = Jezus; sjoch prolooch) hat
in komplisearre, dûbelde eftergrûn: (a) foarstellings oer de Wysheid yn de âldtestamintyske/betiid-Joadske tradysje (sjoch Spreuken 8:22-30 en Jezus Sirach en de
Wysheid fan Salomo), en (b) de logos yn Gryksk-Helleniske godstsjinstige ideeën en
foarstellings. De logos-foarstelling komt ek foar yn de geskriften fan de Joadske
tinker Philo, dy’t ek yn Aleksandrië wenne en wurke.
14.
Is de fjirde evangelist beynfloede troch gnostyske foarstellings? Oerienkomsten:
it dualisme; de komst fan in ferlosserfiguer. Ferskil: Johannes slút him oan by it skeppingsferhaal yn Genesis en makket gjin ûnderskied tusken God de Heit fan Jezus en in
leger steande skeppergod (= demiurch).
15.
Yn de brief oan de Hebreeërs (en dat is unyk) wurdt Jezus ‘hegepryster op de wize
fan Melchisédek’ neamd. Dit geskrift wurdt karakterisearre troch it gebrûk fan
kultyske termen: Jezus is as hegepryster de persoan dy’t offeret en tagelyk is er sels
it offer (Hebreeërs 7:25-26).
16.
Oan de ein fan de earste ieu binne de measte geskriften dy’t letter kanonyk wurde
soene, min ofte mear foltôge, mar funksjonearje dan noch net as kanonyk. De âldste
net-kanonike geskriften (Didache, 1 Clemens, Barnabas) litte sjen op hokfoar wize de
ier-kristlike tsjerke it Alde Testamint besocht hat te lêzen as in kristlik boek.
17.
Nei it skisma joadendom-kristendom (ein earste ieu) ûntstiet al rillegau ek in skisma
yn de kristlike gemeente sels: in Joadsk-kristlike en in heiden-kristlike gemeente.
Joadske kristenen besochten binnen de grinzen fan de Joadske tradysje te bliuwen;
Yn de Didache wurdt tige de klam lein op de ‘twa wegen’(sjoch slot fan Deuteronomium: kies it libben) – Jezus as de profeet fan it Keninkryk fan God – de adopsje fan
Jezus as de Soan fan God – it ôfwizen fan de berte út de fammesteat – de geast fan
God as de boarne fan ynspiraasje yn it libben fan Jezus (= pneuma-kristology).
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18.
Oan it begjin fan de twade ieu bestiet it kristendom út in ferrassend (en betiizjend!)
ferskaat fan rjochtings en streamings. Inkelde foarbylden: njonken it apokalyptyske
Keninkryk fan God (Markus/Mattéus) ûnstiet de foarstelling fan syn oanwêzigens
(= realisearre eskatology yn Lukas en benammen yn Johannes) en wurdt it lêste
bibelboek (= Iepenbiering – hichtepunt fan joadsk-kristlike apokalyptyk) skreaun oan
de ein fan de earste ieu. Foar de kristlike ynterpretaasje fan it Alde testamint oer
stiet Marcion (om 150 hinne te Rome) dy’t derfoar pleitet om it Alde Testamint net
langer as gesachhawwend te erkennen.
19.
It evangeelje fan Thomas (yn 1945 fûn
yn Nag Hammadi, yn Egypte) is nei alle
gedachten om 140 hinne skreaun yn
Edessa (Syrië) – en letter oerset yn it
Koptysk.
It bestiet út 114 (wysheids)spreuken fan
Jezus. It is in konglomeraat fan inoar
ûntrinnende gedachten: inkelde spreuken
binne âlder (autentiker?) as de kanonike
teksten. Oer it Keninkryk fan God wurdt
lykas yn Lukas en Johannes yn de
tsjintwurdige tiid skreaun.
In Nag Hammady codex
Guon spreuken binne gnostysk (lykas
spreuk 50: ‘As jim frege wurdt, wêr’t jim
weikomme, sis dan: Wy binne kommen út it ljocht, dêr’t it ljocht ûntstiet en bestiet
en him yn evenbylden iepenbierret. As jim frege wurdt wa’t jim binne, sis dan:
Wy binne de bern fan it ljocht en wy binne de útferkarden fan de Libbene Heit.
As jim frege wurdt, wat it bewiis is dat jim Heit yn jimme is, sis harren dan: It is in
beweging en in rêst’.
20.
It evangeelje fan Maria fan Magdala (ûntstien tusken 100 en 150) lit sjen dat oer it
plak fan de frou yn de kristlike gemeente fan dy tiid hiel ferskillend tocht waard.
Typearjend sitaat: Petrus naam it wurd en spriek oer deselde dingen: Hy frege harren
oer de Ferlosser (in favorite titel foar Jezus Kristus yn de gnostyske literatuer): ‘Soe
er wierliken bûten ús ( = Jezus syn learlingen) om mei in frou praat ha? Moatte wy ús
soms omkeare en allegearre nei har harkje? Hat er oan har de foarkar jûn boppe ús?’
21.
It proto-evangeelje fan Jakobus (ûntstien 2e/3e ieu) rjochtet syn omtinken yn it
foarste plak op Maria, de mem fan Jezus. Mei help fan bibelske motiven (Anna en
Joachim, in pear âlde minsken sûnder bern dy’t dochs in lytsenien krije, fansels in
ferwizing nei Abraham en Sara) wurde de berteferhalen fan Mattéus en Lukas
útwreide en wurdt de klam lein op de berte út de fammesteat (Maria is ek nei de
berte fan Jezus noch altiten faam). Sa wurdt Maria min ofte mear fergodlike en krijt
hja trekken fan de memmegoadinne, bekend en favoryt yn oare godstsjinsten.
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22.
Wichtige kristologyske konsepten út de earste ieuwen:
a) adopsje kristology: de minske Jezus wurdt troch God as syn Soan adoptearre – yn
de doop fan Jezus yn de Jordaan (Markus 1:9-11) – yn de adopsje spilet de geast fan
God in wichtige rol;
b) Geast/pneuma-kristology: de minske Jezus is troch de geast fan God ynspirearre –
kriget foaral klam yn it evangeelje fan Lukas (ferl. Lukas 4:1,14,18); fan it
alderearste begjin ôf, fergelykje it berteferhaal: ‘De Hillige Geast sil oer jo komme
en de krêft fan de Allerheechste sil syn skaad oer jo lizze’(Lukas 1:35);
c) ferhegings-kristology: de minske Jezus wurdt by syn opwekking troch God
‘ferhege’ ta Soan fan God (ferg. Romeinen 1:3-4; Hannelingen 2:32-36);
d) dosetyske kristology (benammen favoryt yn gnostyske rûnten): Jezus as Ferlosser
en Ljochtbringer kin gjin ‘fleis’ wurden wêze. Minske wie er allinne mar ‘yn skyn’
(yn it Gryksk dokein – sadwaande ‘dosetysk’ en ‘dosetisme’). Men kin trouwens sizze
dat it dosetisme ek dy kristologyske konsepten beynfloede hat dy’t útgeane fan de
pre-eksistinsje (it bestean by God foar de skepping) fan Jezus (= de logos-kristology).

23.
Yn de Logos-kristology (Johannes 1:1-18) wurdt net útgien fan it minsk-wêzen fan
Jezus, mar fan syn pre-eksistinsje (= syn bestean foar de skepping) en dêrnei fan
syn ynkarnaasje (fleis-wurding). Yn de kristologyske striid fan de earste ieuwen
fan de skiednis fan de tsjerke wint de by eintsjebeslút de logos-kristology it fan
alle oare kristologyske konsepten.
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24.
Ûnder ynfloed fan it Gryksk-Hellenistyske tinken ûndergiet ek it begryp ‘logos’
in yngeande feroaring: net langer lykas yn de prolooch fan it evangeelje fan
Johannes as it Wurd (= Wysheid) dat konkreet stal krige hat yn Jezus, mar as de
oare – twadde – God en Hear, dy’t ûndergeskikt is oan de Heit en Skepper.
Konsekwinsje: de logos is al godlik, mar stiet ûnder God. Yn it ferfolch fan de
striid om it kristologyske dogma sil dat oanlieding jaan ta in protte diskusje.
25.
De ferbining fan pre-eksistint mei ynkarnaasje ropt de fraach op: wêrom waard
God minske? Ireneüs fan Lyon (twadde helte twadde ieu) ornearre: Jezus waard
wierliken minske (fan fleis en bloed) om Adam en syn neiteam te rêden. Hy waard
berne út in faam om oan te jaan dat dy ferlossing net troch minsklik, mar troch
godlik yinisjatyf ta stân kaam.
26.
Ûntstean fan de foarstelling fan de ‘ruil’: de Soan fan God is minske wurden, mei
as doel dat de minske Soan fan God wurde soe. Yn de lettere kristology komt dy
gedachte mannich kearen foar. Der wurdt dan ek sprutsen oer de fergodliking fan
de minske, wylst Ireneüs leaver spriek oer de ‘fer-soan-liking’ fan de minske.
Yn dizze kristology kriget de ynkarnaasje mear klam as it krús (oars sein: de
ynfloed fan it evangeelje fan Johannes is grutter as de brieven fan Paulus).
27.
Sawat mids 3e ieu hinne is de stân fan saken sa: a) Jezus is in godlik wêzen, al besteand foar de skepping en foar syn minskwurding (= ôfwizing fan it adopsjanisme
en pneuma-kristology); b) de Soan fan God is wierliken minske wurden (d.w.s. it
dosetisme is ferslein); c) Jezus as Soan fan God en ‘minskesoan’ is ien en deselde;
d) mar hoe moat men de ferskillende ‘natoeren’ (godlik en minsklik) ûnderskiede?
28.
In kritysk lûd kaam fan Arius. Typearjend foar him is in konsekwint beliden
monoteïsme. Allinne God is ivich en ienich; njonken God kin allinne mar sprake
wêze fan wat skepen is – skepsel – dat syn oarsprong fynt yn de godlike wil.
Dat jildt ek foar de Soan. Hy mei dan yn in bysûndere relaasje stean ta de Heit, hy
is net mear as in skepsel en dan kin men ek net sizze dat er neffens syn natoer
wierliken God wêze kin.
29.
Nicea 325 earste oekumenyske konsily: sintraal stiet it debat oer de godlikheid fan
Jezus Kristus. Foar Arius oer stiet de foarfjochter fan de ortodoksy Athanasius.
Hy ornearret: God is minske wurden mei it doel dat wy minsken fergodlike wurde,
d.w.s. allinne Hy dy’t wierliken God is, kin ús fergodlikje – dus ek Jezus moat
wierliken God wêze. Sjoch de leauwensbelidenis fan Nicea oer Jezus: God út God,
Ljocht út Ljocht, wierhaftich God út wierhaftich God.

Trije goaden of ien?
Deuteronium 6 seit:
Sjema Jisrael,
Adonai elohenoe,
Adonai echad.
(Harkje Israël,
de Hear ús God’,
de Hear is ien)

30.
Konsily fan Chalcedon 451: formulearring fan de twa-natoere-lear: wierhaftich
God en wierhaftich minske: de Ferlosser moat stjerlik wêze om de dea mei ús te
dielen, mar hy moat ûnstjerlik (= godlik) wêze om de dea oermânsk te wêzen.
31.
Yn de klassike fersoeningslear (Anselmus fan Canterbury – tolfde ieu en de
Heidelberger Kategismus - sechstjinde ieu) spilet de twa-natoere-lear allyksa in
sintrale rol: hokfoar Midsman en Ferlosser moatte wy sykje? Ien dy’t in wierhaftich
en rjochtfeardich minske is, en dochs sterker as alle minsken, dat is, dy’t tagelyk
ek wierhaftich God is.

C.J. den Heijer

(oers. R. Klooster)
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D u c o A r r i s Vo r s t e r ( 3 )
Geestelijk christendom
Yn in tal foargeande nûmers fan de Earn ha wy wat lêze kinnen fan de mystike
gedichten fan Vorster. Mar Vorster hat net allinne gedichten skreaun, hy hat ek in
pear boeken neilitten, dêr’t er syn mystike tinkbylden yn beskriuwt.
Ien fan dy boeken is Geestelijk Christendom, dat yn 1946 ferskynd is. Dat boek is nei
myn idee noch altiten tige de muoite fan it lêzen wurdich, om’t men sokke tinzen
oer leauwen en kristendom net sa faak ûnder eagen kriget.
Yn dat boek set er twa ferskiningsfoarmen fan it kristik leauwen foar elkoar oer:
oan de iene kant it offisjele tsjerklike kristendom, dat learstellich is en fol fan
rituelen en uterlik fertoan; oan de oare kant is der in geastlik kristendom dat him
rjochtet op it ynderlike belibjen fan de essinsje fan it bibelsk boadskip.
Vorster makket fierder ûnderskied tusken de ûngeastlike minske dy’t libbet foar it
uterlik en it materiële en de geastlike minske dy’t it ynderlike, it geastlike siket:
de Godsiker.
It boek is net maklik gear te fetsjen of te besprekken. Vorster syn proaza is lykwols
tige poëtysk fan karakter, sa prachtich en byldzjend wit er syn wurden te kiezen en
der suver hast mei te skilderjen. Ik wol hjir in pear typearjende passaazjes oanhelje,
dy’t ik yn it Frysk oerset (en ek wat bewurke) haw.

Langstme nei it ferburgen wêzen
‘As no de Godsykjende minske sa’n oermachtige begearte hat nei it echte, nei it
ivige, ferburgen wêzen fan de dingen, dan sil er weromwike út dizze wrâld wei en út
dat kristendom dat yn dizze wrâld noch dy namme draacht, en hy sil sykje nei de
oarsprong, nei it geastlike kristendom, lykas it troch Jezus ferkundige en ús yn de
evangeeljes oerlevere is en lykas it de djipste, wêzenlike langsten fan de siel
befrediging jaan kin’ (side 6).

Harkje en tsjinje
‘Dit no is it evangeelje. It evangeelje is in oprop en in wei fan de natoer nei de
geast, fan it libben nei de siel, út de deistige en him werheljende gong fan de dingen
nei de ferwûndering fan de Godsoanskôging fan de siel. En dan komme de oare
dingen fansels: ‘Set it sin alderearst op it Keninkryk fan God en op wat Hy wol. Al it
oare krije jim der dan wol op ta’. As it libben yn de kearn in omslach makke hat, dan
waakst de nije geast troch yn alle ferhâldings fan it libben. As de ferbûnens mei God
it libben fan de minske alhiel behearsket, dan bliuwt der foar de minske noch mar
ien ding oer: harkje en tsjinje’ (side 12).
God sykje

Oer Godsiepenbiering
‘Minsken freegje har gauris ôf oft datjinge wat oantsjut wurdt mei ‘it bewustwêzen
fan de iepenbiering fan God’ yn in momint oan de siele bart, of dat it allinkendewei
ta ûntjouwing komt. It antwurd sil yn it foar al dúdlik wêze.
Foarsafier op dit gebied sprake wêze kin fan in tarieding, in bewurkjen fan de grûn,
in wurkjen oan in ynderlike tastân dy’t foar in minske in hege graad fan ûntfanklikens
betsjut, kin men hjir sprekke fan in stadige ûntjouwing. De godlike iepenbiering
lykwols, dêr’t in minskesiel troch ferljochte wurdt, kin allinne barre yn it momint.
It komt ûnferwachts, net as foltôging fan in tariedingsproses. It kin sa ynienen en
ûnferwachts barre, dat fan in tariedend proses net iensen sprake wêze hoecht.
Lykwols betsjut it foar de minske dy’t it ûndergiet, in bûten jinsels reitsjen, in los
kommen fan elk besef fan selshanthavening en tydlikens. In Godsiepenbiering is wol
sa’n bysûndere geastlike ûnderfining dêr’t men dan diel oan hat en dy’t jin oerkomt,
dat men jin dêr net op tariede kin’ (side 59).

Rienk Klooster

Duco Arris Vorster (1880—1953)
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In pear fan syn boeken:
Geestelijk christendom: een ontleding van onze tijd in het licht van het christendom
Van Gorcum & Comp. NV (G.A. Hak en H.J. Prakke), 1946
God en de ziel. Vrijzinnig Protestantsche geloofsverklaring. 1930
Het nieuwe getij, religieuze verzen. Uitgeverij de Tijdstroom, 1924
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Finansjele of geastlike krisis?
De lêste jierren sitte wy yn in finânsjele en (as gefolch dêrfan) ekonomyske krisis
dy’t syn wjergader net hat. As der gjin wûnders barre, ha de ynwenners fan
Europa in pear (?) drege jierren foar de boech.
De measte ekonomen ha de krisis net oankommen sjoen en harren oplossings lykje
ek op it dikerjen yn glêzen bollen. Guon naaie út foar har ferantwurdlikens en wer
oaren besykje mei healslachtige maatregels te rêden wat der te rêden falt.
Yn de measte fan dy oplossings en maatregels haw ik net folle fertrouwen, om’t se
neat dogge oan de basis fan de problemen.

De jacht nei jild
Yn it westen ha wy no in tiidrek fan frede en in ûnfoarstelbere taname fan wolfeart efter de rêch. It like wol as koe it net op. En elkenien woe meidwaan oan de
jacht nei it grutte jild. En hoe’t men oan dat jild kaam, wie net wichtich mear.
Want ien dy’t jild hat, hat macht en eare en oansjen. De bestjoerders fan ús
grutte banken witte der alles fan. Har jild stiet feilich yn it bûtelân op de bank,
wylst de gewoane arbeider, oft er no Spanjert of Fries is, frezet foar syn baan.
My tinkt (mei tank oan de kursus teologyske foarming, dêr’t my dit foar it earst
dúdlik waard) dat dit de earste ‘geastlike’ krisis is, dy’t in wichtige oarsaak is, fan
de bankekrisis. De bank– en oare bestjoerders wienen der net mear foar harren
klanten en lânslju, mar allinne foar harsels. De tiid dat Amearika wist dat
Marshall-help oan Nederlân goed bestege wie, om’t Drees yn in rychjeshûs wenne
en mar ien koekje by de tee joech, leit fier efter ús en ús bestjoerders.

Mattéus 6 : 24:
God en Jild
kin men net
tagelyk tsjinje.

Fertrouwen is de basis fan in mienskip
As it jild de machthawwers ien kear yn ’e besnijing hat en dat foar it grutte
publyk hieltyd dúdliker wurdt, is it tiid foar in twadde geastlike krisis:
it fertrouwen tusken minsken ûnder elkoar (de basis fan elke mienskip) falt fuort.
It is elk foar himsels. Yn myn libben as boekhâlder yn it bedriuwslibben, mar ek as
politikus en privee-persoan, haw ik leard dat alles stiet of falt mei fertrouwen.
Jo dogge gjin saken mei bedriuwen dy’t net fertroud binne en jo sette jo jild net
op in bank as der in kâns is dat dy it net werombetelje kin.
As MP Rutte fertelt, dat der 95% kâns is dat it jild werombetelle wurdt, dan kin ik
him fertelle, dat der 100% kâns is dat dy bank net folle klanten oerhâldt en dat
elkenien dy’t net finansjeel solide is, in ferskuorrend hege rinte betelje moat.
De finansjele posysje fan lannen en banken bestiet by de graasje fan fertrouwen.
As se troch polityk en finansjeel wanbehear kwetsber wurde foar boargers en
bedriuwen dy’t har fertrouwen opsizze en it jild nei it bûtelân bringe, dan is dat
net mear as ferstannich fan dy minsken.
Hoewol’t Bûddha seit, dat neat yn it libben seker is en dat alles aloan feroaret,
sille de measte minsken op dizze ûnsekere wrâld stribje nei fêstichheid en om te
hâlden wat se beskrept hawwe yn it libben. En dan is de 95% kâns fan Rutte
gewoan net genôch.

De macht fan de nije media
Der is noch in reden dat de fertrouwenskrisis tusken it gewoane folk en de
keningen en machthawwers fan dizze tiid hieltyd grutter begjint te wurden.
De lêste 100 - 150 jier is ús ferteld, dat wy yn in demokrasy libje en dat wy as
mûnige boargers ynfloed hawwe op hoe’t wy bestjoerd wurde wolle.
De praktyk is, dat wy meastentiids bestjoerd wurde troch in lytse ploech machthawwers (politisy en grutte bedriuwen). Mei in moai wurd neamt men dat
‘oligarchy’. Én dan haw ik it noch net iens oer in oar probleem dat demokrasy
meibringt: de grutte finansjele tekoarten fan oerheden binne faak in gefolch fan it
feit dat kiezers stimme op de klup, dy’t de grutste gouden bergen ûnthjit.
Hiel lang hie de boppelaach ek de absolute kontrôle oer frijwol alle
kommunikaasjemiddels: kranten, radio, tillefyzje ensfh. Yn alle gefallen waard de
publike opiny sa bespile, dat it folk meastentiids en fierhinne docht, wat de
machthawwers goed útkomt. Sa besjoen is krekt dy kontrôle fan de media de basis
fan har macht.
De komst fan ynternet en mobile tillefoans lykwols, hawwe har it monopoaly op
SIDE 13
de nijsfoarsjenning kompleet út hannen slein. De revolúsjes yn Tunesië en Egypte
hiene net mooglik west sûnder dy moderne kommunikaasjemiddels. Krekt troch dy
nije media komme misstannen en wanbestjoer hieltyd earder oan it ljocht.
ferfolch op side 16
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S t i f t i n g H e l p i n g H a n d s I n d i a Tr u s t
Ytty Goris en Freek van der Lugt (húsdokter yn Ternaard) stypje al jierren
in projekt yn Yndia.
Foar 100 euro yn it jier kin in bern in jier lang tusken 7 en 15 oere opfongen
wurde, sadat de âlders wurkje kinne en de bern net op 'e dyk omstrune hoege.
Dat is in oare oanpak as bygelyks de bern oan in bernetehûs oer te dragen, wat yn
lannen as Yndia faak foarkomt. Op dy manier hoege de bern net út hûs pleatst te
wurden. It giet om bern fan 1 oant 6 jier út de saneamde sloppewiken.

In byld fan in efterbuert yn in grutte Yndiase stêd
Se meie boartsje, se krije ûnderwiis, 2 kear deis in goed miel en se ha in feilich plak.
De Stifting Helping Hands India Trust wurket al 10 jier en hjoed-de-dei binne hja
oanwêzich yn 17 doarpen en der binne betelle ûnderwizers oan it wurk. Der wurde al
mear as 400 bern opfongen.
De útstream fan de bern is goed en it perspektyf op in goeie baan as se âlder binne,
nimt ta troch dit projekt. Der wurde kursussen oanbean lykas koupeuze, kompjûterlessen ensafuorthinne en wurde der spesjale foarsjennings foar froulju troffen.
Ek de medyske soarch krijt omtinken.
It bestjoer fan it FOWE hat besletten om dit projekt de kommende tiid te stypjen
troch de opbringst fan ús diakonale kollekte oan Helping Hands India Trust oer te
meitsjen. Yn it gefal fan it FOWE diakonale doel giet it om de berneopfang.
Der binne gjin kosten foar 'overhead', Ytty en Freek betelje harren eigen
reis en ferbliuwskosten en soargje dat it jild goed te plak komt.

It bestjoer fan it FOWE

Omtinkers
Ien dy’t wit wêr’t er yn leaut, sil noait ferdwale.
Dy’t in oar ferriket, wurdt der sels ek riker fan
Súkses is gjin hokus pokus, mar fokus, fokus . . .
Freegje dy net ôf wat de takomst bringe sil, mar watsto dêr sels oan bydrage kinst.
SIDE 14

In reis fan tûzen kilometer, begjint mei ien stap
Elke nije dei op ‘e nij, is it begjin fan de rest fan dyn libben
Tink derom, dat de takomst dy mear ropt as it ferline
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

Ds. L. Adema, Garyp

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

Ds. A Terlouw, Dronryp
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. L. Durksz, Grins
Dhr. P. Fortuin, Deinum
gjin tsjinst

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

Dr. R. Klooster, Ljouwert
gjin tsjinst
Da. Bijleveld, Maastricht
Da. L. Cnossen, Easterwâlde

Frysk Oekumenysk Wurkferbân

Earnewâld
24 juny

09.30 oere

1 july
8 july
15 july
22 july
29 july

11.00 oere
09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

5 augustus
12 augustus
19 augustus
26 augustus

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

2 septimber 09.30 oere
9 septimber 09.30 oere
16 septimber 09.30 oere

Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Ds. W. Tinga, Grins
Frou E. Stellingwerf-Vinke

23 septimber 09.30 oere

Frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Startsnein
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum

FOW Itens-Hinnaard

Itens-Hinnaard
30 septimber 10.00 oere

Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke
8 july
5 augustus
2 septimber

10.00 oere
10.00 oere
10.00 oere

Pstr. G. Boomsma, De Lemmer
O. Bruinsma, De Jouwer
Dhr. H. Giliam, Penjum

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

Frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk
Ds. G. Bilker, Dokkum
Ds. W. Tinga, Grins

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

Hegebeintum
1 july
5 augustus
2 septimber

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Hantumhuzen
16 septimber 09.30 oere

Ds. G. Hoogterp, Ljouwert
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
m.m.f. blokfluitensemble ‘It Kwartet’

Hjerbeam
24 juny
8 july
22 july
5 augustus
19 augustus
2 septimber
16 septimber

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere
oere
oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Ds. W. Tinga, Grins
Ds. P. Magré, Frjentsjer
Ds. C. Waringa, De Jouwer
Dhr. P. Speelman, Folsgeare
Dhr. H. Giliam, Penjum

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

Kopij foar de Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar freed 31 augustus 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

Meidielings
Jeften
De ponghâlder fan it Wurkferbân wol alle minsken dy’t it Wurkferbân
betocht hawwe mei jeften tige tank sizze foar har bydragen.

Abonnemintsjild
Op 29 maaie ha wy it abonnemintsjild foar 2012 (€ 10) automatysk
ynkasseare. Wy fersykje de minsken dy’t ús net machtige hawwe ta
automatyske ynkasso om dat bedrach noch sels oer te meitsjen.
It nûmer fan de bankrekken stiet hjirneist.
Yn it foaren tank.

Earnewâldster Rûnte
De kommisje ER wiist der op, dat it noch altyd mooglik is, om jim
yn te skriuwen foar it winterskoft 2012 - 2013.
Meitsje dan € 30 oer op bankrekken 29.89.25.664
Foar mear ynformaasje sjoch op www.fowe.org of skilje mei
Tine van Minnen.

Port Betelle

FOWE bankrekken: 34.98.14.058
ISSN 1878 - 4348
By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld

Foarich jier septimber sei minister de Jager dat it oan Grikelân útliende jild werombetelle
wurde soe. Eartiids wie it dreech soks nei in pear jier werom te finen.
No stiet it oant yn ivichheid (?) op it grutte net. En mei de kennis fan no: leauwe jo dy útspraak
noch? Al wer in kwestje dêr’t fertrouwen in haadrol spilet.

Gjin maklike oplossings
Út myn en koarte (en ik jou it daalk ta, te beheinde) analyze fan de finansjele krisis sil
elkenien dúdlik wêze, dat de skriuwer ek net daalk in oplossing foar de problemen jaan kin.
Oan de iene kant komt dat om’t wy noch net heal witte, hoe beroerd guon lannen, banken en
Europa der foar steane. Ik haw lang genôch yn de polityk sitten om te witten, dat sokke feiten
lang benefter hâlden wurde.
Oan de oare kant komt dat om’t men de geastlike ynstelling fan hiele generaasjes fan
pommeranten en jildsuchtigen net samar feroarje kin. Se sille net iens tajaan wolle, dat se it
by de ferkearde ein (hân) hawwe. En dat is ek de reden, dat se noait in goeie oplossing jaan
kinne sille. Boppedat wit elkenien dy’t oait oer de kwestje ‘fertrouwen’ neitocht hat, dat it
winnen fan fertrouwen in kwestje fan de lange azem is, mar dat jo it fertrouwen fan oare
minsken yn in omsjoch kwyt binne, as jo it der nei meitsje. Op dit stuit is fertrouwen tusken
minsken en lannen fier te sykjen en hoenear’t it weromkomt? Ik wit it net.
Miskien is it better om by ússels te bliuwen.
Wy kinne der yn alle gefallen foar soargje, dat wy sels te fertrouwen binne. Lit jo ja, ja wêze
en jo nee, nee. Finansjele betrouberens giet dêr lyk mei op. Soargje dat jo privee finansjes op
oarder binne en jo (en jo krediteuren) sliepe in stik rêstiger. Oft de Euro no ûndergiet of net.
Jan Lautenbach
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