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Peaskepreek nei oanlieding fan Johannes 21:1-19  
 
Johannes 21 is in haadstik dat taheakke is oan it Johannes-evangeelje, dat earder mei 
haadstik 20 al ôfsletten wie. Yn dizze tajeft wurdt ús in ferhaal oerlevere, dat foar 

myn gefoel ien fan de pearels is yn it nije testamint. In ferskinings-
ferhaal is it dat him in wike as wat nei Peaske ôfspilet oan de Mar 
fan Galilea. Hiel subtyl wurdt it beskreaun, oangripend sels. 
It is in ferhaal mei in aktueel boadskip en it hâldt jin in spegel foar. 
 
Oars as de oare Peaskeferhalen, dy’t har yn Jeruzalem ôfspylje, nimt 
dit ferhaal ús mei nei Galilea. Dyselde learlingen dy’t wy yn de 
berjochten oer Wite Tongersdei, Goed Freed en Peaske yn de 
haadstêd tsjinkommen binne, binne no werom yn de kontrei dêr’t se 
oarspronklik weikamen en dêr’t Jezus har destiids roppen hat om syn 
learlingen te wurden. It liket derop dat nei alles wat se meimakke 
hawwe, besykje om de tried fan it libben wer wat op te pakken. 
Fan har berop wiene se ommers fiskerlju en omdat it libben fierder 
giet en der wat fertsjinne wurde moat, geane se it wetter wer op om 
te sjen oft der wat te fangen is.  
 

De ferskining fan Jezus 
Mei har sânen binne se: Simon Petrus, Thomas, Natanaël, de beide bruorren Johannes 
en Jakobus en noch twa dy’t net mei namme neamd wurde. De hiele nacht ha se oan 
oan it fiskjen west, mar it net bliuwt leech. Mar dan sjogge se dêr by it earste ljocht 
fan de dei op de igge fan ‘e mar immen stean, dy’t harren taropt om it net ris oan de 
oare kant fan de boat út te smiten. Dat dogge se en dan fernimme se ynienen dat it 
net swier is fan de fisk. 
Johannes is de earste by wa’t in ljocht opgiet, want soks ha se ommers earder ek 
meimakke. Hy seit tsjin Petrus: ‘It is de Hear!’ Petrus betinkt him dan net in momint 
mear, smyt de jas út en wâdet troch it wetter op Jezus ta. De oaren komme him 
efternei mei de boat. 
 
Yndied treffe se Jezus dêr oan op it strân, by in houtskoalfjoer mei dêrop fisk en bôle. 
Net genôch foar allegearre. Dêrom moat der noch wat fan de fisk dy’t se krekt fongen 
hawwe, byhelle wurde. En dan efkes letter sitte de mannen swijend mei elkoar te iten: 
bôle en fisk. Elk fan harren sit dêr, fol fan syn eigen gedachten en gefoelens. 
En sadwaande hinget dêr in hiele aparte sfear, dy fan in sprekkende stilte. Der stiet: 
‘Net ien doarst te freegjen: wa binne Jo? Want se wisten dat it de Hear wie’.  
Grif belibje se op ‘e nij dat se hjir earder op dit plak sitten ha te iten, ek brea en fisk. 
Allinne doe mei in hiel soad minsken om har hinne. Miskien tinke se ek wer oan dy Wite 
Tongersdei, doe’t se dêr op dat boppesealtsje yn Jeruzalem ek meielkoar sa sieten te 
iten. Doe wie Judas der ek noch by. It wie ommers noch mar krekt lyn, mar wat wie 
der in soad bard yn dat skoftke tiid. Alderhande yndrukken komme wer boppe. 
En no sitte se hjir wer te iten en Jezus is wer yn har fermidden.  
 
De fragen fan Jezus 
It is Jezus dy’t de stilte ferbrekt. Hy sjocht Petrus oan en seit: ‘Simon, soan fan 
Johannes, hasto my leaf, mear as de oaren?’   
It kin net oars as dy fraach moat wol hiel hurd by Petrus oankomme. Benammen om’t 
Jezus him op dizze wize stelt. Om te begjinnen sprekt er him oan mei Simon. Dat wie 
dan wol syn namme, mar hie Jezus him net de earenamme jûn fan Petrus?  Petrus dat 
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‘rots’ betsjut, ‘rotsman’. Mei dy namme sprekt er him no krekt net oan.  
Mar der is noch wat yn dy wurden, dy’t by Petrus hurd oankomme. Jezus freget him 
net allinne oft er wol fan him hâldt, mar ek oft er mear fan him hâldt ‘as de oaren’. 
Dat wol sizze de oare learlingen fan Jezus.  
Ik tink dat Petrus fan skamte wol troch de grûn sakje wol. Want hie er dy jûns fan 
Wite Tongerdei neidat Jezus sein hie dat syn learlingen him allegearre yn de steek 
litte soene, net roppen: ‘Mar ikke net. Al moast ik foar Jo stjerre!’ 
Jezus hie him oansjoen en warskôge: ‘Dyn libben wolsto foar my jaan Petrus? 
Ik sis dy, noch foardat de hoanne kraait, silsto oan trije kear ta sein ha datso my net 
kenste’. Mar nee, hoe koe Jezus dat fan him tinke. Dan koe er Petrus noch net! 
Mar it wie krekt sa útkommen as Jezus sein hie. Neidat Jezus dy nachts oppakt wie 
en yn it paleis fan de hegepryster brocht, hie Petrus dêr ek stien, tusken dy soldaten 
yn om in houtskoalfjoer hinne. En doe’t de omstanners him fregen at er faaks ek by 
dy Jezus fan Nazaret hearde, hie er hiel benaud útroppen: ‘Nee, nee. Ik hear net by 
dy man. Ik ken him hielendal net’. Oant trijekear ta hie er dat antwurd jûn. Doe hie 
er dy hoanne kraaien heard. En hiel efkes hienen de eagen fan Jezus sines moete. 
‘Simon, soan fan Johannes, hasto my leaf, mear as de oaren?’ 
‘Ja Hear, jo witte dat … ik om jo jou’. Dat is net itselde wurd foar leafhawwen as 
Jezus brûkt. It hat in folle swakkere lading. Yn de Grykske grûntekst is dat hiel goed 
te sjen. ‘Hoedzje myn skiep’, seit Jezus. 
 
Efkes letter freget Jezus him foar de twade kear: ‘Hasto my leaf?’ Oars as de earste 
kear seit er der net efteroan ‘mear as de oaren’. Petrus jout itselde antwurd as de 
earste kear: ‘Ik jou om jo’. ‘Hoedzje myn skiep’, seit Jezus. 
 
De trochbraak 
Mar as Jezus dêrnei foar de tredde kear de stite ferbrekt en Petrus op de man ôf 
freget: ‘Simon soan fan Johannes, jousto om my?’ en dêrby letterlik de wurden fan 
Petrus brûkt, dan sjit Petrus it moed fol en hy seit: ‘Hear, jo witte alles. Jo witte dat 
ik om jo jou’.  
Net in spoar fan grutskens is der oerbleaun by Petrus. Petrus dy’t fan himsels miende 
dat er in geloofsheld wie, hiel oars en trouwer oan de Master as de oaren.  
‘Hoedzje myn skiep’, seit Jezus dan foar de tredde kear tsjin him. Oan trije kear ta 
hat er syn Hear ferleagene. En no wol Jezus dan ek oan trije kear ta fan him hearre 
dat er fan him hâldt. It opmerklike is dat Jezus mei de wurden ‘Hoedzje myn skiep’ 
trije kear oan Petrus witte lit dat er rehabilitearre is. 
Foar Petrus is it no echt Peaske. 
 
Minsken dy’t it mei harsels troffen ha 
Der is wat yn dit ferhaal dat jin rekket. Dat komt, omdat der sa’n algemien minsklike 
eigenskip yn oan it ljocht komt. Minsken binne ommers net frij fan pretinsjes. 
Minsken dogge har ornaris graach oars, grutter en better foar as dat se binne. 
Tsjerkeminsken hawwe ek gauris dy eigenskip. Ik bedoel dat se miene dat se as 
kristenminsken oars yn it libben steane as de oaren en seker net minder. Want yn it 
tsjinjen fan de Hear, yn it harkjen nei syn wurd en opdracht, dêr sit in fertsjinste yn 
dy’t jin úttilt boppe de midsmjitte, boppe de oaren, dy’t dat allegearre net dogge.  
Arrogânsje is trouwens net in eigenskip allinne fan kristenen, yn oare godstsjinsten 
kinne se der ek wat fan. En bûten de godstsjinstige sfear bestiet it ferskynsel 
trouwens krekt like goed, by alderhande minsken, op hokfoar trime fan de 
maatskiplike ljedder se ek stean meie. Minsken hawwe it no ien kear gauris o sa 
troffen mei harsels en lykas dy Fariseeër yn dy bekende gelikenis tankje se by wize 
fan sprekken de Alderheechste dat se net binne lykas ‘dy oaren’.  
 
Sa heech hie Petrus himsels ek op ‘e stâl. Mar doe’t it der echt op oan kaam, wêr wie 
er doe? Hy wie nergens!  
En sa hâldt dit ferhaal jin in spegel foar. Want as it der echt op oankomt, wêr binne 
dan de helden: de geloofshelden; de minsken dy’t altiten sa goed witte hoe’t it heart 
en hoe’t it net heart; de minsken dy’t sa heech byharsels opsjogge? Ik bedoel, 
hoefolle minsken binne der dy’t yn it deistige libben echt doare te stean foar wat se 
mei de mûle belide? Hoefolle binne dy’t it oandoare om risiko’s te rinnen. 
Hoefolle binne der dy’t ree binne om te kiezen foar rjocht en gerjochtichheid, ek al 
giet it tsjin har eigen belangen yn. Hoefolle minsken binne der dy’t echt etysk besef 
hawwe, besef fan goed en kwea? Wat bliuwt oer fan dy moaie wurden en idealen as 
de kniper op de skine komt? 
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Fragen foar alle minsken 
Wy hawwe ferline wike ús befrijing wer fierd en betocht wat der allegearre bard 
is yn dy jierren 1933-1945, dy swarte siden yn de skiednis fan de minskheid. 
Hoe koe it dat sokke dingen barden? 
By it hearren fan dy ferhalen en by sjen fan dy bylden, komt by my altiten de 
bange fraach nei foaren: ‘Hoe soe ik my opsteld ha yn dy tiid? Wat soe ik bygelyks 
dien ha, as der immen by my foar de doar stie mei in pear Joadske minsken dy’t 
plak ha moasten. Hie ik dan oan de feilichheid fan myn eigen hûshâlding tocht en 
sein: “Ik ken se net” of hie ik se deryn litten?’    
Sa haw ik my faak ôffrege, wat ik yn dy tiid sein hie yn myn preken. Der koenen 
ommers altiten ferrieders ûnder jins gehoar sitte. Ik wit net yn hoefier oft ik 
risiko’s nimme doarst om te stean foar de saak fan it Keninkryk fan God en de 
gerjochtichheid dy’t dêrby heart. Miskien is it wol dat ik krekt dêrom sa’n djip 
respekt haw foar dy minsken, dy hiele gewoane minsken faak, dy’t der wol 
wienen doe’t der in appèl op harren dien waard en dy’t wol trou wienen oan de 
opdracht fan rjocht en gerjochtichheid, minsklikheid en neisteleafde.  
Wat jin dan sa opfalt by sokke minsken dy’t echt wat út ‘e wei set hawwe yn dy 
tiid, dat is dat se har dêr sa’n bytsje op foarstean litte, der ek net grutsk op 
binne. Men heart dan faak sizzen: ‘Och, wy dienen yn dy sitewaasje wat wy 
tochten dat wy dwaan moasten. Wy ha it net socht, mar binne der sa wat ynrolle. 
Dat koe net oars’.  
 
Miskien dat ik dêrom ek noait sa ûnder de yndruk bin fan wat minsken al of net 
leauwe. Ek net fan moaie grutte wurden en heechliturgyske formules en soksa-
wat. Yn wêzen kin ik der net sa goed oer. Folle wichtiger is ommers de fraach: 
‘Hokfoar minske bisto? Bisto geef of net? Bisto immen dy’t earne foar stiet as it 
derop oankomt? Of bist wer sa’n bange grize mûs, dy’t by eintsjebeslút út is op 
eigenbelang en dy’t pas yn aksje komt sa gau ast der sels “better” fan wurde 
kinst?’ En sa konfrontearret it ferhaal oer Petrus jin mei de fraach: hokfoar 
minske bisto sels? 
 
Minsken dy’t harsels noch wat better kennen leare moatte 
De Frânske filosoof Albert Camus hat ris sein dat Petrus yn wêzen in ferrieder is 
en dat de tsjerke dus boud is op dizze ferrieder. 
Dat is net wier. Petrus wie ommers net in ferrieder. Hy wie in sljochtweihinne 
minske, lykas dy der safolle binne. Ien dy’t himsels noch wat better kennen leare 
moast. Hy miende ommers fan himsels dat er in held wie. En dat wie er no krekt 
net. De tsjerke, trouwens de hiele maatskippij, is net boud op helden, mar op 
hiele gewoane minsken. Minsken dy’t leare moatte om harsels net heger te 
achtsjen as oaren. En dy’t út dat besef wei begjinne moatte om harsels te 
akseptearjen, mar ek likegoed oaren te akseptearjen. 
It is opmerklik dat Pretrus foar Jezus goed genôch wie om syn learling te wêzen 
en ek goed genôch om ‘syn skiep te hoedzjen’. 
‘Folgje my’, seit er dan ek tsjin him.  En datselde seit er tsjin ús.  
 

Amen.   
 

Rienk Klooster 
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In wûnder is gjin bewiis fan dat wat net mooglik is; it is mar in helpmiddel om sjen 
te litten wat mooglik is.    Maimonides 
 
Men kin jins libben op twa manieren libje. Ien as besteane der gjin wûnders. 
De oare as oft alles in wûnder is.   Albert Einstein 
 
Tafal is God syn manier om anonym te bliuwen.  Albert Schweitzer 
 
Der is in fêste wet yn it libben: 
as de iene doar him foar ús slút, giet in oaren iepen. André Gide 



(diel 2. It earste part stiet yn Earn 52) 
 
Frijwat fan it gedachtegoed fan de Grinzer teology fine wy ek werom by de 
modernen. Trouwens in hiele protte oanhingers fan de Grinzer rjochting binne letter 
opskood nei it modernisme, dat se seagen as in konsekwinsje fan de Grinzer ideeën. 
Nettsjinsteande dat binne der hiele wêzenlike ferskillen tusken beide teologyske 
rjochtings.  
Lykas by de Grinzers stiet ek by de modernen frijheid fan tinken en leauwen heech 
yn it findel. De teologyske wittenskip moat dan ek frij wêze fan tsjerklike ynminging 
en alle romte ha him ûntjaan te kinnen. Fanwegens dy frijheid is der yn it moderne 
kamp fan it begjin ôf al ferskil fan ynsjoch. Dêrby hat it modernisme yn de rin fan de 
tiid ek noch wer in hiele ûntjouwing trochmakke, dat sadwaande is der frijwat ferskil 
tusken âld modern en rjochts modern oftewol lofts frijsinnich en rjochts frijsinnich.  
 
Yn it modernisme giet it krityske tinken noch fierder as de Grinzers. Dat hat te krijen 
mei it akseptearjen fan de resultaten fan de natoerwittenskippen en fan it 
natoerwittenskiplike tinken, dy’t yn de 19e ieu in geweldige ûntjouwing troch 
makken. Tink allinne mar oan de evolúsjeteory fan Charles Darwin en de ynfloed 
dêrfan. It natoerwittenskiplike tinken giet út fan de wet fan de kausaliteit. Dat wol 
sizze foar in natoerlik ferskynsel is altiten in natoerlike oarsaak. Omdat der yn sok 
tinken net rekkene wurdt mei in boppenatoerlike oarsaak, is der ek gjin romte foar it 
leauwen yn wûnders. Dit krityske tinken waard ek tapast yn de geasteswittenskippen 
en yn de literatuerwittenskip. Sa waard yn de literatuerwittenskip de histoarysk-
krityske metoade tapast. Âlde dokuminten waarden kritysk lêzen en pleatst yn de 
tiid fan harren ûntstean, d.w.s. yn de histoaryske kontekst. En fan dêrút wei 
ynterpretearre. Dy metoade fûn ek tapassing yn de bibelwittenskip, earst yn Dútsklân 
en dêrnei ek yn Nederlân.  
 
´Tussen tijd en tijdgeest´ 
Wat is no it doel fan de moderne teology? De moderne teologen wolle in brêge slaan 
tusken de wrâld fan de wittenskip en dy fan it leauwen. Hja wolle oan de iene kant 
de wittenskip, it krityske tinken, de filosofy, de kultuer folslein serieus nimme en oan 
de oare kant fêst hâlde oan it kristlik leauwen. Wittenskiplike yntegriteit wie harren 
tige djoer. 
Mar om dêrby ek it leauwen in plak te jaan, wie en is gjin maklike opjefte. 
De modernen binne lykwols hieltiten wer de útdaging oangien, om dy ferbining te 
lizzen. In wichtich hânboek oer de skiednis fan it frijsinnich protestantisme hat as 
titel Tussen Geest en tijdgeest. Dy titel jout dat spanningsfjild, dêr’t de moderne 
teology him yn beweecht, mei krektens oan.   
Yn de 19e ieu wienen it de modernen dy’t dermei begûnen om de geskriften fan de 
bibel neffens de histoarysk-krityske metoade te analysearjen. De âlde teksten 
waarden kritysk tsjin it ljocht hâlden. Dêrby gong it om fragen lykas: wannear is dit 
dokumint krekt ûntstien; wa wie de skriuwer; wat is de histoaryske eftergrûn; wat 
binne de boarnen; hokfoar soart literatuer is dit krekt ensfh. 
Yn dit krityske tinken wie gjin plak foar boppenatoerlike wûnders. Dat lêste wie foar 
in soad leauwigen sjokkearjend.  
 
It earste moderne lûd yn Nederlân is yn 1843 de oraasje fan C.W. Opzoomer yn Utert: 
De wijsbegeerte den mensch met zichzelf verzoenende. 
Mar al rillegau wurdt de teologyske fakulteit fan Leiden it sintrum fan de moderne 
teology. In heechlearaar dêr dy’t yn de 19e ieu in grutte ynfloed hân hat, is 
J.H. Scholten. 
Hy wie bibelwittenskipper en systematysk teolooch, d.w.s. hy hâlde him dwaande 
mei de lear fan de tsjerke. Hy besocht it kristlike gedachtegoed te ferbinen mei it 
eigentiidske wittenskiplike en ek it filosofyske tinken. Belangryk is syn publikaasje 
De Leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen uit de bronnen voorgesteld en 
beoordeeld. De earste printinge fan dit teologyske hânboek ferskynde yn 1848, mar 
de printings dêrnei waarden hieltiten wer útwreide en bewurke. 
Generaasjes fan studinten binne dermei opbrocht. Scholten is net sa maklik te 
begripen, omdat er sels ek wer in hiel proses trochmakket.  
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Johannes Henricus 
Scholten 



It monisme oer God en minske 
Scholten is lange jierren ‘monist’. Dat is tinken dat útgiet fan de stelling dat God en 
natoer ien binne. De hiele natoerlike werklikheid hat syn grûn yn God. Natoerlike 
ferskynsels, natoerwetten binne sadwaande godlik bestjoer. Omdat God net boppe 
de natoer stiet, is yn dit tinken gjin plak foar boppenatoerlike wûnders. Dat soe 
ommers betsjutte dat God tsjin syn eigen oarder yngean soe. Foar de monist is it 
grutste godlike wûnder de natoer sels.  
 
Omdat God en natoer ien binne, is de minske as natoerlik ferskynsel yn djipste wêzen 
oan God besibbe. Yn de minsklike geast wurket de godlike Geast. De minske moat dus 
by himsels te rie gean, wat foar him wierheid is. De minske is dêrmei autonoom. Dat 
is in wichtich prinsipe yn it modernisme, oant hjoeddedei ta. De minske moat sels 
útmeitsje wat foar him wier is en wat net. It ynderlike ljocht, d.w.s. it ynsjoch fan 
de eigen geast, is it wierheidskriterium. Neffens it modernisme is der gjin ynstânsje 
dy’t it rjocht hat om jin foar te skriuwen wat men leauwe moat. Net de tsjerke, net 
de âlde learstikken, ek net de bibel, nee it testimonium spiritus santi internum, it 
ynderlike tsjûgenis fan de Hillige Geast ferljochtet de minsklike geast, dielt jin mei 
wat wierheid is en wiist jin it paad yn dit libben. Neffens Scholten is de minsklike 
geast ommers besibbe oan de godlike Geast. It is opmerklik dat Scholten by dat 
djippe reedlike ynsjoch it âlde Grykske wurd ‘gnosis’ brûkt. Dat wol net sizze dat 
men jins ljocht net opstekke moat by de bibel en by de tsjerklike tradysje en by 
alderhande oare wysheid, mar by eintsjebeslút is leauwen in persoanlike en 
selsstannige oangelegenheid.    
 
 De 19e  ieuske dichter De Genestet seit it sa: 
 

Zelf moet gij ’t zoeken en zelf moet gij ’t vinden, 
Mensch in uw hart, in het Woord, in uw lot, 
Anders zoo spelen de wervlende winden, 
Mensch, met uw hart, uw geloof en uw God.   

  
De minske is dus geastlik autonoom, yn djipste wêzen oan God besibbe, en hat dan 
ek de opdracht om neffens syn godlike oanlis te leauwen, te hanneljen en te kiezen. 
It ferkearde yn him moat er yn de rin fan syn libben oerwinne. Oplieding, opfieding 
en bewustwurding binne dêrby fansels tige wichtich. Wy sjogge hjir datselde 
optimistyske minskbyld as by de Grinzers en ek datselde pedagogyske aspekt.   
 
De persoan fan Jezus by Modernisten en Grinzers 
Mar hoe sjocht Scholten de persoan fan Jezus Kristus? En hoe sjocht er oan tsjin de 
ferhâlding tusken syn minsklikheid en syn godlikheid?  
It antwurd leit yn it monistyske tinken fan de ienheid fan it natoerlike en it godlike. 
Dat godlike is yn alle minsken oanwêzich, mar yn Jezus Kristus op in ideale en 
folsleine wize. Jezus wie om samar te sizzen in minske lykas alle minsken, mar dan 
fol fan de geast fan God. Dêrom is hy in religieus sjeny, in paadwizer foar de 
minskheid op de wei nei it folsleine libben.  
  
Hjir moat by oantekene wurde dat net alle modernen meigongen yn dat monisme fan 
Scholten. Opzoomer distansearre him der al frij gau fan en Scholten letter trouwens 
ek. Hja besjogge dan it leauwen as in saak fan it gefoel, lykas de Grinzers ek dienen.    
Mar de modernen binne folle radikaler as de Grinzers. 
Hja hingje it natoerwittenskiplike tinken oan, dêr’t gjin plak is foar boppenatoerlike 
wûnders. Hja akseptearje folslein de útkomsten fan it histoaryske bibelûndersyk en 
akseptearje dat de bibelferhalen gjin histoaryske ferslaggen binne, mar ferhalen mei 
in metafoarysk karakter, fol symbolyk, kleure troch de tradysje en as ûnderrjocht yn 
ferhaalfoarm. Om dy reden hat der dan ek hiel wat polemyk west tusken Grinzers en 
de modernen, dêr´t it hieltiten wer gong om de historisiteit fan de wûnders, 
benammen om it peaskewûnder: de ferrizenis fan Jezus út de dea en syn ferskinings 
oan de learlingen dêrnei.   
 
De modernen tinke wêzenlik oars oer de persoan fan Jezus Kristus as de Grinzers. 
By de Grinzers nimt er in sintrale posysje yn en wurdt him in unike god-minsklike 
natoer taskreaun. By de modernen is Jezus in gewoan minske mei in minsklike 
natoer. Immen oer wa’t wy histoarysk besjoen amper wat witte. De skriuwers fan it 
NT fertelle ommers gjin skiednis, mar jouwe stik foar stik in byld fan him, in 
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ynterpretaasje dêr’t histoarje, projeksje, tradysje en symbolyk hiel bot troch elkoar 
hinne lizze. Sadwaande treffe wy yn it NT dan ek ferskillende bylden oan fan Jezus 
Kristus, al neffens de tradysje en de eftergrûnen fan de auteurs.  
 
Foar de modernen is der mar ien God 
Wat sprekt de measte modernen no sa oan yn de persoan fan Jezus Kristus?  
Mei de Kristus fan de dogmatyk ha se trochstrings net safolle affiniteit. Ek net mei 
syn godlikheid. 
Wat hieltiten wer boeit yn de ’Man fan Nazaret’ (typysk in oantsjutting dy’t 
modernen graach brûke) is syn djippe minsklikheid: syn boadskip oer it Keninkryk fan 
God fan frede en gerjochtichheid, mar dan wol as in realiteit fan no en hjirre. 
Modernen fiele har oansprutsen troch de radikale etyk fan de berchrede en it grutte 
leafdesgebod: ‘Do silst God leafhawwe boppe alles en dyn neiste lykas dysels’. 
Allyksa fiele modernen har oansprutsen troch de gelikenissen; troch de 
yndrukwekkende ferhalen oer syn lijen en stjerren; mar ek likegoed troch de 
peaskeferhalen dy’t sizze dat syn krúsdea net de ein wie, mar dat er yn de Geast 
noch altiten by ús is, lykas it ferhaal oer de Emmaüsgongers dat dúdlik makket.  
Jezus wie om samar te sizzen in minske besiele troch de Geast fan God. Hy is dan ek 
dejinge dy’t it paad wiist nei God. Hy is om samar te sizzen sels it finster op de Heit.   
De útspraak yn Mattéus 23: ‘Ien is jim Heit en dat is de himelske Heit’ en ‘Ien is jim 
Liedsman en dat is de Kristus’ hat modernen altiten tige oansprutsen. Want de 
modernen binne unitariërs, dy’t op in strikt monoteïstyske wize yn ien God leauwe. 
Foar harren is Jezus dan ek de Liedsman, net God sels. Frijsinnigen bidde dan ek net 
oan Jezus en likemin beslute se in gebed mei de formule ‘om Jezus wil allinne’, as 
soe Jezus in tuskenpersoan wêze tusken God en jin.  
 
Omdat yn it modernisme de klam sa bot lein wurdt op de minsklike kant fan de bibel, 
sawol fan AT as it NT, wurdt it net ommenocht gauris in ‘humanistysk kristendom’ 
neamd. Om´t it foar frijsinnigen benammen in kwestje fan gefoel is, fan it hert, fan 
in djippe ynderlike ferbûnens mei de himelske Heit, hat de spiritualiteit fan de 
modernen in mystike ynslach. God is ommers Geast, de Geast dy’t yn ús wenje wol, 
de Geast dy’t frij makket en dy’t ynspirearret. Dyselde Geast fan djippe minsklikheid 
besiele ek de Man fan Nazaret en is te ûnderfinen yn de berjochten oer him yn de 
evangeeljes.   
 
It optimistyske minskbyld falt yn diggels 
Om 1900 komt der in omslach yn it modernisme. Der binne dan frijwat teologyske 
studinten dy’t ynspirearre wurde troch de berchrede en sykje nei in ‘suver libben’. 
Guon wurde dêrby ynspirearre troch it foarbyld fan de Russyske skriuwer Tolstoj en 
sykje it yn in sobere libbenswize yn eksperimintele mienskipsferbannen. In foarbyld 
dêrfan is de koloanje fan de Internationale Broederschap yn Blarikum. Oaren dy’t 
sosjaal engazjearre binne, slute har oan by de SDAP. Dy lêste groep is dy fan de 
saneamde ‘reade dûmny’s’, dy’t wy benammen hjir yn Fryslân frijwat oantreffe.  
 
De tiid om de ieuwiksel hinne wie trouwens hielendal in tiid fan geastlike ferdjipping, 
in omslach yn de kultuer. Dat is te fernimmen yn de keunst en de literatuer, yn de 
filosofy en de psychology. Dat proses komt yn in streamfersnelling troch de 
ferbjustering oer wat der barde yn de earste wrâldkriich. As der yn dy tiid ien ding 
wie dat yn diggels foel, dan wie it wol it optimistyske minskbyld fan de Ferljochting, 
dêr’t sawol de Grinzers as de modernen fan út gien wienen.  
 
In modern teolooch dy’t dêr each foar hie, wie de remonstrantske heechlearaar Karel 
Hendrik Roessingh (1886-1925). Hy is net âld wurden, mar syn ynfloed hat hiel grut 
west. Roessingh wie him bewust fan de tsjustere kanten yn de minske. Sadwaande 
krige er wer each foar wat de âlde kristlike tradysje learde oer de sûndichheid fan de 
minske. Allyksa foar wat hy neamde de ‘kosmyske Kristus’, los fan de histoaryske 
Jezus. Yn de Kristusfiguer seach er de ferpersoanliking fan de godlike genede. Yn 
Kristus hat God de wrâld leafhân. Dêrom hâldt Roessing fan de âlde foarstelling fan 
Kristus as ‘Ferlosser’ en ‘Heilân’. Tagelyk bleau Roessing ek folslein modern. De 
histoaryske bibelkrityk en ek it prinsipe fan de geastlike autonomy bleauwen foar him 
stean as tige weardefol.  
In soad krityk krige er fan de kant fan de âlde modernen, dy’t fûnen dat er mei syn 
ideeën oer de Kristus as Ferlosser weromfoel yn otterdokse tinkbylden, dêr’t de 
moderne teology no krekt ôfskied fan nommen hie. Mar in jongere generaasje 
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Der binne mear minsken 
dy´t leauwe yn de Geast: 

in Yndiaan oanbidt 
 de Grutte Geast 



modernen fielde him tige oansprutsen troch Roessingh. Omdat Roessingh op jonge 
leeftyd ferstoarn is, hat er syn ideeën net útwurkje kinnen.  
 
De remonstrantske teolooch Heering hat de ideeën fan Roessingh fierder útwurke en 
skoot dêrmei noch wer fierder nei rjochts. Hy besjocht de iepenbiering fan God yn 
Jezus Kristus as in histoarysk feit. Hy sprekt wer fan de ‘godlike trije-ienichheid’, 
hoewol´t er dêr in eigen ynterpretaasje oan jout. Ek hat er it wer oer de fersoening 
troch de krúsdea fan Kristus, oer de ferwachting fan it Keninkryk fan God en it 
weromkommen fan Kristus oan de ein fan de tiden. Heering hat lykas Roessingh 
frijwat ynfloed hân. En sa ûntstiet ûnder ynfloed fan Roessingh en Heering it 
saneamde rjochts modernisme.  
It ferskil mei it âlde modernisme sit him benammen yn de Kristology, mar der binne 
tusken rjochts en lofts alderhande tuskenposysjes mooglik. Stiif dogmatysk binne 
frijsinnigen datoangeande noait. 
 
It dogma fan de frijsinnigen 
Ûnderwerpen op it gebied fan de Kristology kinne yn de tsjerke hiel gefoelich lizze en 
oanlieding jaan ta diskusje en striid. Sa hat der ein tachtiger jierren nei oanlieding 
fan útspraken fan de tsjerklike heechlearaar F.O. van Gennep nochal wat te dwaan 
west oer de lichaamlikheid fan de opstanning fan Jezus. In oar gefoelich punt is de 
lear fan it fersoenjend stjerren fan Jezus. Yn de grifformearde tsjerke hat dêr yn 
santiger en njoggentiger frijwat oer te dwaan west nei oanlieding fan de publikaasjes 
fan H. Wiersinga en fan C. den Heyer. Earder spile yn de herfoarme tsjerke yn 1959 al 
de ‘kwestje Smits’. P. Smits, heechlearaar yn Leiden, hie yn Kerk en Wereld, it 
orgaan fan de VVH (Feriening fan Frijsinnige Herfoarmen), in artikel skreaun oer de 
fraach ‘Waarvoor stierf Jezus?’ Hy skriuwt dat it Keninkryk fan God der net komme sil 
sûnder minsklik lijen en sûnder dat minsken har derfoar opofferje wolle. Dat is op 
himsels in hiele bibelske gedachte. Mar dat is dochs wat oars as hoe’t Paulus it 
ynterpretearret, lit stean wat de tsjerklike dogmatyk der letter fan makket. Ik 
sitearje Smits: 

 
‘Het Rijk van God kan slechts groeien en zich geleidelijk realiseren door de 
vrijwillige offers van de besten der mensheid, en het offer van Christus is 
voor ons als christenen het oeroffer onder alle offers. 
Vestdijk heeft gezegd, dat het zijn eer te na is, dat iemand zich voor hem 
aan het kruis laat slaan. Prof. Kraemer vindt deze uitspraak de klare 
belijdenis van de godloze mens. Mij gaat het anders. Als Vestdijk nl. aan de 
Paulinische gedachtengang denkt, ben ik het met hem eens. Het is ook mijn 
eer te na, dat iemand voor mijn schuld zou boeten. Ik wens te stáán voor de 
gevolgen van mijn eigen daden. En geef dan wat Paulus betreft mijn portie 
maar aan fikkie. Maar als het gaat om de eigenlijke waarheid van de hele 
wereldgeschiedenis, ja dán wordt het wat anders! Het kruis van Golgotha 
blijft het zegenende en zeer deemoedig makende teken van het 
bevruchtende lijden uit liefde, uit bevrijdende, want dienende solidariteit 
met de zaak van God in deze wereld’.  

 
Smits sei it in bytsje wreed, mar it is wol in hiel frijsinnich lûd en ik tink dat ek 
frijwat frijsinnigen fan hjoed har wol aardich fine kinne yn wat dizze heechlearaar 
skriuwt yn 1959. 
Ik wol beslute mei in sitaat fan Anne van der Meiden, dy’t ek wolris yn Earnewâld 
sprutsen hat:  
 

 ‘Vrijzinnigen laten ruimte voor verschillende overtuigingen. Maar in één 
opzicht zijn ze zelf ook dogmatisch: niemand zal over mijn persoonlijk 
geloof, ook niet over mijn persoonlijk Jezusbeeld oordelen’.  

 
Rienk Klooster 

 

Literatuer:  
Anne van der  Meiden, Een ander fundament. Orthodox en vrijzinnig: een 
confrontatie, Baarn 1988.   
B. Klein Wassink en Th.M. van Leeuwen (red.), Tussen Geest en tijdgeest. Denken en 
doen van vrijzinnige protestanten in de afgelopen honderd jaar, Utrecht 1989.   
Rienk Klooster, Het vrijzinnig protestantisme in Nederland, Kampen 2006. 

SIDE 7 

JIERGONG 14, NÛMER 53 



Ien fan de moaiste Jorwerter gedichten is nei myn idee ‘Na jaren’ út de bondel 
Saturnus. It is in sonnet, d.w.s. it bestiet meielkoar út fjirtjin rigels: twa fersen fan 
fjouwer en twa fan trije rigels. 
Yn it gedicht komt de dichter nei jierren wer op it plak dêr’t syn leafste ienris 
wenne. Hja is ôfreizge nei Ingelân en hat har dêr besteld as gûvernante. Hy rint te 
mimerjen troch de tún en siket wer it plak op ûnder de beammen by it wetter, dêr’t 
hja jûns by it ûndergean fan de sinne sa faak tegearre stien hawwe. 
Alles is noch krektlyk as alear, allinne in bytsje oars. De tún mei syn paden leit der 
noch like fredich en suterich hinne, mar de sinneblommen steane wat heger as doe.  
Hy sit in skoftke by de pastorijbewenners om wat by te praten (Jan Slauerhoff wie 
tige befreone mei dûmny en mefrou Hille Ris Lambers), stekt in pipe op en lit syn 
gedachten wat gean. Dan siket er de lege keamer fan ‘e dûmnysdochter op. 
Ek dêr stiet alles noch op itselde plak, allinne hja is der net mear . . . 
Dan befalt him ynienen it tryste gefoel as stiet er yn in roukeamer.  
 
Half landelijk, half mondain 
En sa is ‘Na jaren’ ien fan dy wat mankelike romantyske gedichten fan Slauerhoff 
mei as tema de langst nei de leafste dy’t net te berikken is en it fertriet dêrom. 
Hiel sprekkend is syn omskriuwing fan de faam dy’t er dêr sa mist: 
‘half landelijk, half mondain’. 
Heleen wie yndied opgroeid op it plattelân midden de bern fan it doarp, mar 
fanwegens har opfieding yn it yntellektuele fermidden op de pastorij wie hja sels 
hielendal gjin doarpsbern. Har kimen leine folle fierder. It wie it brûzjende libben 
fan de grutte stêd dat har luts. Sa bedarre hja op goed tweintichjierrige leeftyd al yn 
Londen. Oan it lêst ta wienen de oantinkens oan Jorwert, it doarp fan har jeugd en 
de pastorij dêr mei syn bysûndere sfear, har tige djoer.  
 
  

NA JAREN 

 

Alles heb ik teruggevonden, 

Bekoorlijk verwaarloosd als ‘t vroeger was: 

Het groene pad begroeid met spichtig gras, 

De zonnebloemen, die toen lager stonden; 

 

Het stille van den hof en het grijsblonde 

Van zon laatglanzend door beslagen glas. 

Achter in de tuin begon de ondiepe plas, 

Waar we elkaar ’s avonds onder takken vonden. 

 

Alles: niet ’t lief, half landlijk, half mondain, 

Wankle bekoorlijkheid die zich verliest 

In Engeland, ‘k geloof als gouvernante. 

 

Ik stopte een pijp en peinsde en zei: “Enfin”… 

Maar zweeg toen ik haar kamer vond, triest 

Als een zoo maar gelaten chapelle ardente.  

 

Rienk Klooster 
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Slauerhoff en Jorwert (6) 

Heleen Ris Lambers 

Chapelle Ardente 
(Frânsk) betsjut letterlik 
‘brânende kapel’. 
It komt fan de roukapellen 
dêr’t hege persoanen 
eartiids mei brânende 
kearsen opbiere waarden. 
Hjoed-de-dei betsjut it 
gewoan ‘roukapel’. 



Op freed 29 april is Marten van der Molen beneamd ta Lid yn de Orde van Oranje 
Nassau. Marten dy’t miende dat er yn de Pleats te Burgum in ûnderhâld ha soe mei 
de wethâlder, ferskynde dêr lykas gewoanwei yn bûsgroentsje en trui. Tige ferheard 
wie er doe’t er de seal yn kaam en dêr ynienen syn famylje, alderhande freonen fan 
de sport, mar ek de dûmny fan Earnewâld sitten seach. Op dat stuit gong him pas in 
ljocht op, dat it wolris om wat oars gean koe as om it ûnderhâld dêr’t er foar yn ‘de 
hoofdplaats’ ûntbean wie. 
 
In plechtich momint wie it, doe’t 
Marten (as ien fan de acht) troch 
de boargemaster fanwegens syn 
fertsjinsten benammen foar de Judo 
Bond Nederland, de Kommisje 
Doarpsbelang Earnewâld - ek it Frysk 
oekumenysk Wurkferbân waard noch 
neamd  - tasprutsen waard en de 
fersiersels opspjelde krige.  
 
Marten is al sûnt 1960 warber op 
judogebiet. Hy hat santjin kear 
noardlik kampioen west, wie twade 
op de Nederlânske Kampioenskippen, 
hat in tal jierren meidraaid as 
lichtgewicht (!) yn it tiim fan de 
Bekende Anton Geesink, hat lange 
jierren trener west te Burgum, hat 
ferskate judoklups oprjochte, wie en is noch skieds-rjochter, ensfh. Dy’t it allegearre 
mei krektens witte wol, moat syn namme mar ris yntoetse op it ynternet. Om koart te 
gean:  langer as fyftich jier hat er him fertsjinstlik makke foar de judosport. 
Dêrnjonken hat er ek noch tiid fûn foar funksjes yn it doarpsbelang, de herfoarme 
gemeente en it wurkferbân. As dat net in lintsje wurdich is . . . 
Fansels wolle wy as tsjerkeried en as wurkferbân Marten fan herte lokwinskje mei 
dizze ûnderskieding en wy hoopje dat er noch lang warber bliuwe mei op alderhande 
gebiet. 
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Myn legere skoalletiid haw ik trochbrocht op in roomske skoalle yn Limboarch. 
By ús thús waard skraach oer godstsjinst sprutsen. Sa kaam ik as in religieuze tabula 
rasa yn it rike roomske libben telâne. Ik fûn dat libben tige nijsgjirrich. Juf fertelde: 
‘Yn it begjin skoep God de himel en de ierde’. 
Ik stiek myn finger omheech en frege: ‘Wer wenne God dan foar it begjin?’ Juf andere 
kiezzich, dat ik net safolle freegje moast. Tenei hâlde ik my mar wat stil, lykwols 
harke ik altyd mei sân pear earen nei it godstsjinstûnderrjocht fan juf. 
 
Genesis 1 ropt yndied fragen op. De oantsjutting ‘himel’ is in twaslachtich begryp. It 
kin útspansel wêze, mar ek it bewende wenplak fan God en syn ingels oantsjutte en, 
as it wat meiwierret, ús takomstige ferbliuw. Yn de fiifde klasse fan it gymnasium 
koenen wy frijwillich lessen folgje yn de Hebrieuske taal. Ik dûkte mei gauwens op it 
Hebrieuske wurd dat yn Genesis 1:1 altiten oerset wie mei ‘himel’. Dat wurd is 
sjamaïm en dat betjut letterlik ‘fjoerwetter’. Dat wie út noch yn net it útspansel of 
de wente fan God. De âlde Hebreeërs hienen lykwols goed neitocht, ear’t hja har 
weagen oan in beskriuwing fan de skepping. Earst skoep God it fjoer en it wetter en 
fuort dêrnei de ierde.  
Wy soenen sizze: Yn it begjin skoep God it útspansel, ferseach dat fan ljocht, 
waarmte en wetter en pleatste de nijmakke ierde dêrûnder. Ús ierde waard doe 
sjoen as in plat flak. Sadwaande koe der op ierde libben ûntstean. Troch dizze útlis 
wurdt it prachtige skeppingsferhaal yn ‘e bibel wat dúdliker. 
 

R.K. de Jong 

Genesis 1 : 1 

Underskieding Marten van der Molen 

Marten van der Molen 
(links foaroan) 
mei it bestjoer 

fan Judoklup Ljouwert 

Tabula rasa 
Komt út it Latyn en fan 
de houten tafeltsjes of 
plankjes mei waaks der 
op, dêr’t de Romeinen 
eartiids op skreaunen. 
As der wat oars op 
skreaun wurde moast, 
waard de waaks glêd-
strutsen (rasa). 
Dan stie der neat mear 
op. Frij oerset soe men 
ek sizze kinne: 
‘ûnbeskreaun blêd’. 



Al sa'n 25 jier is ús dochter 'fen' fan Frank Boeijen.  
Doedestiids stie er noch oan it begjin fan syn karriêre, mar ek doe hie er al in 
boadskip. Syn ferskes hienen al gâns ynhâld. De moard op Kerwin Duinmeijer siet him 
heech en hy song 'Swart-wyt': 
'wa wol der no bloed op 'e efterbank fan de werklikheid'. 
Hy seach de tippelsters en makke in fers oer Kronenburg Park: 'gean fuort út dy 
wrâld, want eltsenien is it paad bjuster.' 
 
Mei syn band - de Frank Boeijen Groep - hie er oeral yn it lân optredens en hy hie in 
echte fenklup. En ek al woe Frank eins hielendal net dat se sa efter him oan rûnen, 
dochs kaam er mei de groep trou op 'e fenklupgearkomsten en dan joech er oprjocht 
omtinken oan syn fens.  
Hy besocht om de nammen fan de fans te ûnthâlden en harren - ek it oare jier - 
werom te kennen en harren by de namme te neamen en te begroetsjen. 
Op in stuit waard de Frank Boeijen Groep ûntbûn. Troch Frank, om't er net langer it 
hiele lân trochfleane woe, wylst de platemaatskippij oer him gearsiet. 
En syn muzyk ferstille. Allinken waard er in soarte fan trûbadoer, dy't syn eigen wei 
gean koe en syn eigen foarmen foar syn muzyk fine koe. Dat levere nije albums op. 
En faaks ek wol in oar soarte fan fens. Al binne ek in soad fens fan it earste begjin 
him trou bleaun. 
 
En dan is der no syn nijste projekt: Genede. In boek mei foto's en poëtyske teksten, 
en in CD mei dy teksten, as lieten ferklanke. Der giet nostalgy fan út en de teksten 
sjogge werom op it ferline. De teksten binne gjin ôfrûne gedichten, se lykje mear op 
losse flinters fan gedachten. En in soad wurdt nèt sein. Der is in iepen ein - as in 
wurd sûnder lêste letter (lykas hy sels yn syn lêste tekst seit). Wy seagen en hearden 
him yn De Oosterpoort yn Grins. 
 
Ik wie ferheard en ferrast dat er de grutte wurden net mijde, mar hast fansels God 
en de skepping op it aljemint bringt en oer Genede sjongt. En ik tocht: hawwe wy 
dat yn 'e tsjerke(n) faaks wat ferleard? Binne wy sa njonkenlytsen net té skruten wur-
den om de grutte wurden te brûken? Yn alle gefallen moast ik nei it teater om dy 
wurden te hearren en my dêrtroch reitsje te litten. 
Boppedat seach ik wer ris klear dat keunst en religy elkoar oanfolje kinne en 
bemoedigje. Dat kânsel en poadium op 'e selde streek stean kinne. 
Foar my begûn de snein al op dy freedtejûn, yn De Oosterpoort yn Grins. 
 

Wietske Tinga, Remonstrants dûmny 

 

 

 

Genade (boek en CD) 

Frank Boeijen 

Uitgeverij Witsand 

ISBN 978 94 9038 239 1 

€ 22,95. 
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Genede 

In lyts flinterke út de tekst 

fan de 'titelsong':  

 

Wees niet bang 

Wês net bang 

wees niet bevreesd 

haw gjin eangstme 

Genade 

Genede 

wij vragen om genade 

wy freegje om genede 

 



Tsjerketsj insten 
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Datum Tiid  Foargonger    Plak, omskriuwing 
Earnewâld 
 
29 maaie 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
 
 5 juny 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  FOWE, tsjinst mei brea en wyn 
12 juny 09.30 oere Ds. L. Durksz, Grins  Pinkster, Fr. tsjinst, Herfoarme tsjerke 
19 juny 09.30 oere Ds. W. Tinga, Grins  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
26 juny  09.30 oere Dhr. P. Fortuin, Deinum  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
 
 3 july 09.30 oere F. Wesseling-Schilstra, De Tike  Frysk Oekumenysk Wurkferbân  
10 july 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
17 july 09.30 oere Ds. H. Boersma, Nijhoarne  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
24 july 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
31 july 09.30 oere Ds. L. Durksz, Grins  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
 
 7 augustus 09.30 oere Noch net bekend  Frysk Oekumenysk Wurkferbân  
14 augustus 09.30 oere Pastor J. Mulder-Vogelzang, Yndyk  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
21 augustus 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
28 augustus 09.30 oere Dhr. J. Koops, Easterwâlde  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
 
 4 septimber 09.30 oere Ds. Y. Hiemstra, Dokkum  Frysk Oekumenysk Wurkferbân  
 
Itens 
29 maaie 10.00 oere Dhr. W. Tjerkstra  FOW Itens 
Yn juny, july en augustus binne der gjin FOW tsjinsten yn Itens 
 
Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke 
 5 juny  19.30 oere Pastoar J.R. v/d Wal, Bolswert  Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
10 july  19.30 oere Da. R. Bosman-Romkema, Wâldsein Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
28 augustus 19.30 oere Ds. G. Hoekstra, De Jouwer  Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
 

Hegebeintum 
 5 juny  09.30 oere Ds. G. Bilker, Dokkum  FOW Hegebeintum 
 3 july  09.30 oere Ds. H. Post, Dronryp  FOW Hegebeintum 
 7 augustus  09.30 oere Dhr. D. Vis, Hallum  FOW Hegebeintum 
 4 septimber  09.30 oere Ds. L.H. Westra, Lollum  FOW Hegebeintum 
 
Hantumhuzen 
19 juny  09.30 oere Dhr. S. de Graaf, Winsum  Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD 
18 septimber 09.30 oere Pastor J. Mulder-Vogelzang, Yndyk Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD 
Beide tsjinsten mei meiwurking fan Adolf Braaksma, kornet. 
 

Hjerbeam 
12 juny  09.30 oere Dhr. P. Fortuin, Deinum   FOW Hjerbeam 
26 juny  09.30 oere Ds. Y. Hiemstra, Dokkum  FOW Hjerbeam 
10 july  09.30 oere Dhr. H. Gilliam. Penjum   FOW Hjerbeam 
24 july  09.30 oere Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn  FOW Hjerbeam 
 7 augustus 09.30 oere Dhr. Meinema, Balk   FOW Hjerbeam 
21 augustus 09.30 oere Ds. J. Bakker, Menaam   FOW Hjerbeam 
 4 septimber 09.30 oere Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn  FOW Hjerbeam 
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Kopij foar de folgjende Earn kin foar 13 augustus 2011 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. 

Kopij foar de folgjende Earn 
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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, (058) 251 94 25 

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 
 

FOWE bankrekken: 34.98.14.058 
 

ISSN 1878 - 4348 

Meidie l ings  

Jeften 
De Ponghâlder fan it Wurkferbân wol graach alle minsken betankje 
dy´t ús wer betocht hawwe mei har goede jeften. It makket ús wurk 
in stik lichter, dat wy dêr altyd wer op betrouwe kinne. 
 
Jan Jochums Visser Stifting 
Dêrneist jouwe ús tsjerkegongers ek noch altyd rejaal foar ús goeie 
doel op de Filepinen, it bernetehûs. Meikoarten kinne wy wer in 
bedrach oermeitsje nei de Stifting. 
 
Earnewâldster Rûnte 
It program foar it winterskoft 2011—2012 hat as titel: 
‘Begripe jo wol wat jo lêze? (neffens Hannelingen 8 : 30). 
De data fan de lêzingen binne: 27 septimber, 1 novimber en 
29 novimber 2011 en 10 jannewaris, 7 febrewaris en 6 maart 2012. 
 
Mear ynformaasje oer it program is te krijen by Tine van Minnen. 
Yntekening kin allinne troch € 30 (de man/frou) oer te meitsjen op 
bankrekken 29.89.25.664 fan de Earnewâldster Rûnte. 

  Port Betelle 

It Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens hat krekt lykas it Wurkferbân yn Earnewâld in eigen Rûnte oprjochte, dy’t 
al wer in tal jierren alle winterskoften in deeglik program yn inoar timmeret. 
It tema foar it winterskoft 2011 – 2012 sil wêze: 
 

’Ien God? Bylden oer Jezus’ 
 
De data foar de lêzingen binne: 

29 septimber 2011 Drs. J. Greven oer “Daalt God in Jezus naar ons af?” 

10 novimber 2011 Dr. R. Klooster oer “It Kristusbyld yn de Grinzer teology en it modernisme.” 

 8 desimber 2011 Dr. L.H. Westra oer “Diskusjes oer Jezus yn de iere tsjerke.” 

26 jannewaris 2012 Prof. Dr. J. Jongeneel oer “Cyclisch versus lineair verstaan van Jezus Christus.” 

 8 maart 2012  Prof. Dr. C.J. den Heijer oer “Paulus, man van twee werelden.” 

29 maart 2012  Prof. Dr. S.A. Duursma: “Zoektocht van een leek naar het begin van het monotheïsme.” 
 
Opjaan kin troch it oermeitsjen fan € 30 op bankrekken 34.95.01.408 fan de Tsjerkfâldy Itens-Hinnaard. 
Graach namme en adres goed opjaan by de betelling. 
Mear ynformaasje oer it program is te krijen by Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. 
Tillefoan: 0515-33 17 44 en/of E-post douwe.willemsma@hetnet.nl 

I tenser  Rûnte 2011 –2012 


