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Om’t wy altyd hiele goede reaksjes krigen op ús meidielingsblêd De Earn, hat it
bestjoer fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân yn 2008 it beslút nommen om in proef
te nimmen mei it útjaan fan de Earn op wat gruttere skaal. Mei in grutter tal siden
koenen wy mear romte jaan oan goeie ynhâldlike stikken en mooglik mear belangstelling krije foar de tsjerketsjinsten yn Earnewâld en de Earnewâldster Rûnte.
It doel wie, om troch abonnemintsjild te freegjen, de kosten foar it Wurkferbân
beheind te hâlden en it earst ris trije jier te prebearjen. Wy woenen minstens 150
beteljende abonnees hawwe, om’t oars de kosten te heech oprinne soenen.
Dy proeftiid is úteinlik 4 jier wurden en fan ‘t hjerst hawwe redaksje en bestjoer har
beret oer hoe’t it der foar stiet.
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Saaklik
It doel wie minstens 150 betelle abonneminten, mar it hat noait heger west as 144.
Op dit stuit ha wy noch 132 beteljende lêzers (en inkelde tsientallen fergese
abonneminten). It tal abonnees sakket dus en wêr’t him dat krekt oan leit, witte wy
net rjocht. Negative reaksjes op de ynhâld fan de Earn krije wy noait, allinne mar
positive. Mooglik spilet de ekonomyske krisis in rol, de ôfnimmende belangstelling fan
jongere minsken foar tsjerke en religy of ek dat in soad jongerein net goed Frysk lêze
kinne. Hoe dan ek, de kosten nimme al mar ta en de opbringsten ôf en it Wurkferbân
kin net trochgean mei hieltyd mear jild te stekken yn de Earn.
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It skriuwen en oersetten fan artikels foar de Earn nimt in soad tiid. Ek it opmeitsjen
fan de teksten, it der by sykjen fan foto’s, it byhâlden fan de administraasje ensafh.
ferget in soad oeren.
It bestjoer fan it Wurkferbân, de redaksje fan de Earn en de ER wurdt droegen troch in
lyts tal minsken, dy’t der gâns tiid yn stekke. En dat dogge wy mei nocht en wille, mar
it moat wol wat (genôch abonnees) opsmite.
Dêr komt by, dat wy op dit stuit gjin minsken fine kinne, dy’t taken fan sittende
redaksje-leden oernimme kinne. Net elkenien kin skriuwe oer de saken dêr’t it yn
De Earn oer giet, lit stean Frysk skriuwe. Ek it opmeitsjen fan it blêd is net samar te
dwaan en dwaan litte, is finansjeel net te beteljen.
Dêr komt by, dat de sittende redaksjeleden, lykas elkenien, har eigen persoanlike
prioriteiten hawwe en dy prioriteiten sa út en troch ris op ‘e nij besjen moatte.
It die bliken, dat by alle redaksjeleden, de prioriteiten op dit stuit en foar de
kommende jierren by oare saken lizze.

Hoe fierder?
Bestjoer en redaksje hawwe dêrom besletten om de proef mei de Earn as betelle blêd
te beëinigjen. Dit 60ste nûmer sil it lêste wêze fan de Earn yn dizze foarm.
Mei yngong fan 2013 sil de Earn wer werom gean nei de âlde foarm fan (fergees)
meidielingsblêd foar it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld, mei dêr yn ek de
tsjerketsjinsten en saaklike meidielings fan de Herfoarme tsjerke fan Earnewâld.
It plan is om dat blêd fan 4 siden 2 kear jiers— yn juny en desimber— ferskine te litten
en dêr de tsjerketsjinsten fan it kommende healjier yn op te nimmen. It doel is om it
blêd ek yn digitale foarm te publisearjen en alle by ús bekende E-post-adressen krije
dêr automatysk in abonnemint op. De hiemside www.fowe.org sil bestean bliuwe as
digitaal medium.
It spyt bestjoer en redaksje dat wy ôfskied nimme moatte fan de ‘nije’ Earn, mar op
dit stuit en ûnder dizze omstannichheden is dit it bêst mooglike beslút.
It bestjoer fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân en de redaksje fan de Earn
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It âlde Egypte
en it jonge
kristendom
In gnostyske
Jezus?
Lêzing fan Jacob Slavenburg (hâlden yn Terbant op 26 jannewaris 2012
Yn de teologyske wrâld is it in gauris foarkommend ferskynsel om opfettings dy’t oer
de diken en de dammen fan de otterdoksy hinne geane, ôf te dwaan as ‘gnostysk’.
‘Gnostysk’ is dan likefolle as in skelwurd. Sa freget de Ingelske bibelwittenskipper
Graham Stanton him yn syn boek Dichter bij Jezus? letterlik ôf: ‘Wa minske wol no
‘gnostysk’ neamd wurde, bûten guon oanhingers fan “New Age” ?’
De striidfraach oer in al of net ‘gnostyske’ Jezus hat him yn de lêste tsientallen fan
jierren benammen taspitst op it Evangeelje neffens Tomas. Dizze samling fan
útspraken waard yn 1945 fûn yn in krûk mei almeast gnostyske geskriften. Men freget
jin ôf oft dit Thomas-Evangeelje, om’t it tafallich fûn is tusken in tal almeast
gnostyske geskriften, ek fakentiids as gnostysk beskôge wurdt. Professor Roelof van
den Broek hat him oait ôffrege: as it Evangeelje neffens Johannes ris ûnbekend west
hie en it wie ek yn Nag Hammady foar it ljocht kommen, tegearre mei it ThomasEvangeelje, hoe soe it dan beoardield wêze?’ Hy jout sels ek it antwurd: ‘It soe
gnostysk of op syn minst gnostisearjend neamd wêze’.

Der hat noait in gnostyske Jezus bestien
Yn myn boek De ‘logische’Jezus haw ik koart en klear út de doeken dien dat it
ûnmooglik is dat Jezus wat fan dwaan hie mei de grutte gnostyske systemen, dêr’t
bygelyks de tsjerkefaars oer skriuwe en dêr’t yn 1945 yn Nag Hammady geskriften
fan weromfûn binne. Yn dy gnostyske systemen giet it oer in Ljochtwrâld fol fan
skitterjende krêften en oer in tsjustere wrâld fol mei kweade krêften. Beide wrâlden
wurde bestjoerd troch Machten dy’t aloan oanwinne yn tal. Yn de Ljochtwrâld is dat
de Grutte Ûnsichtbere Geast, de iennichste wiere en goede God; yn de tsjustere
wrâld is dat de ‘demiurch’, de skeppergod. Yn de oplôgjende striidskriuwerij yn de
twadde ieu tusken gnostisy en guon dy’t oars tochten, waard dy skeppergod aloan
mear lykskeakele mei de God fan it Âlde Testamint.
Wy hawwe it hjir oer in lettere ûntjouwing, nei alle gedachten as reaksje op de
strideraasje dy’t ûntstien wie. It soe dy skeppergod wêze, dy’t oergien wie ta de
skepping fan de minske, teminsten fan syn lichem en syn siel. Syn geast, oftewol
‘ljochtfonk’, soe streekrjocht ôfkomstich wêze út it pleroma, de folheid fan de
Ljochtwrâld. Dit soarte fan bespegelings, fol dûzeljende emanaasjes (ûnsichtbere
útstreamings) en ûntelbere skeakels tusken Geast en ierdske minske, binne yn de
twadde ieu en dêrnei yn kaart brocht. Doe’t Jezus der dus al lang net mear wie.
Yn dy sin is in ‘gnostyske’ Jezus in anakronisme.
Dat wol ûnder oaren sizze dat útspraken fan Jezus oer it ûnderskied tusken in Goede
God en in kweade skeppergod him letter yn de mûle lein binne. Jezus hie it allinne
oer syn Heit en dan altiten yn leafdefolle wurden.

It evangeelje fan Tomas

Inkelde siden út it
Evangeelje fan Tomas
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No fine wy, benammen tusken de Nag Hammady-geskriften, oerlevere teksten dêr’t
Jezus syn learlingen yn ûnderwiist oer de wei fan de siel nei de dea. De opstiigjende
siel soe in tal himelromten en/of (ingel-)machten foarbykomme, dy’t him om samar
te sizzen ôfrekkenje op syn lichaamlike ferbliuw yn it ierdske bestean. Dat is
trouwens net allinne mar in gnostyske gedachte. Men kin sokke opfettings yn in
ferskaat oan foarmen rûnom yn de âldheid oantreffe: by de Joaden (Merkavamystyk), de Egyptners (Hermetisme), de Griken (mystearjegodstsjinsten) en de
Romeinen (Mitras-religy). Ek Paulus hat it oer in reis troch de himels (2 Korintiërs
12:1-4). Men moat der wol om tinke, dat net alle útspraken fan Jezus datoangeande
as autentyk beskôge wurde moatte. Dat is wer in oar ferhaal. Yn in soad gefallen
kinne sokke ferwizings hiel skoan taheakke wêze oan in âlder ramtwurk fan faaks tige
autentike learútspraken.
As wy mei Van der Broek fêststelle dat it Evangeelje neffens Tomas net gnostysk is,
wol dat dan ek sizze dat der yn dit mystike evangeelje hielendal gjin gnosis te finen
wêze soe? Wis en wrychtich wol! Jezus liedt syn learlingen ta kennis (= gnosis) fan de
Heit. Mar dyselde oanmoediging fine wy ek yn de oare evangeeljes, benammen yn it
Evangeelje neffens Johannes. It unike fan it Evangeelje neffens Tomas is grif dat de
wei nei it Keninkryk troch Jezus sketst wurdt as in ferlingstik op it proses ta
selskennis, sa’t bygelyks te finen is yn logion 3:

Jezus sei: as dyselden dy’t jim liede sizze: sjoch, it Keninkryk is yn de himel, dan
sille de fûgels fan de himel jim foar wêze.
As hja sizze: it is in see, dan sille de fisken jim foar wêze.
Mar it Keninkryk is yn jimme en bûten jimme.
As jim jimsels kenne, dan sille jim ek kend wurde en sille jim witte dat jim bern
binne fan de libbene Heit. Mar as jim jimsels net kenne, dan sille jim yn earmoed
wêze; dan binne jim dy earmoed.
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Alhoewol yn it Evangeelje neffens Tomas de klam op it kennen fan it Sels wat
útsprutsener oanwêzich is (Dy’t mient alles te kennen, mar himsels net ken, dy
wit neat) as yn de bibelske evangeeljes, dan wol dat noch net sizze dat dêrmei it
Evangeelje neffens Tomas folslein gnostysk wêze soe. De oprop ta selskennis is út
noch yn typysk gnostysk. De tekst Gnooti seauton, ‘Ken dysels’, soe te lêzen west
hawwe foar op de timpel fan Apollo yn Delphi. En ek Sokrates soe soks sein
hawwe. It liket it adagium (biedwurd) fan de klassike filosofy te wêzen.

Gnosis is universeel
Sadwaande komt it ek foar yn it kristendom. Paulus brûkt ûnbefongen de term
gnosis, al byt er kritysk yn op kristenen dy’t har op in eigen gnosis beroppe.
Jezus brocht gnosis of wysheid oer oan syn learlingen. Wy kinne lykwols net
ornearje dat wy dêrmei in ‘gnostyske Jezus’ bleatlein ha soenen. Ûnder in
‘gnostyske Jezus’ wurdt meastentiids ferstien: in projeksje op Jezus út de lettere
gnostyk. Hast altiten giet it dan oer in ynderlik ferlossingsprinsipe. Jezus is dan
net de minske-god of de godminske dy’t ús frijkocht fan ús sûnden troch syn dea
oan it krús. It giet dan om Kristus as de ynderlike ferlosser. Jezus en Kristus wurde
dan net sjoen as ien en deselde. Jezus wie in minske, dy’t mei syn wize ûnderrjocht de minske op it spoar sette nei it Keninkryk, en Kristus wie in krêft dy’t oer
him kaam. Dizze krêft soe lykwols net allinne foarbehâlden wêze oan Jezus, mar
troch him ek manifest wurde yn elkenien dy’t ynwijd is. In sitaat dat dêr blyk fan
jout fine wy bygelyks yn it Evangeelje neffens Filippus dat yn 1945 fûn is by Nag
Hammady. Wy lêze dêr:
. . . (de minske) dy’t net allinne mar de namme fan de Heit en de Soan en de
Hillige Geast ûntfongen hat, mar dy’t harren sels ûntfongen hat . . ., dy is net
langer in kristen mar in Kristus.
Kristus is dan, lykas it Keninkryk, in ynderlike oangelegenheid. Dat soe men in
gnostyske opfetting neame kinne. Mar frijwat eleminten dy’t wy letter oantreffe
yn de ripe gnostyk, hawwe har oarsprong yn it âldste kristendom, d.w.s. It
Judeeske of Joadske kristendom.

De apostel Filippus
neffens in skilderij út
1611 fan Peter Paul Rubens
(Museo del Prado, Madrid)

Skeel tusken Joadsk kristlik en net-Joadsk kristlik
It liket folslein fêst te stean dat de earste kristlike gemeente ûntstien is yn
Jeruzalim. Eins is it al net korrekt om dat in ‘kristlike gemeente’ te neamen. Wy
ha hjir ommers te meitsjen mei Joaden dy’t yn de synagoge en yn de timpel plichten te kommen en dy’t har oan de Tora hâlden. Mar bûtendat kamen hja op fêste
tiden gear yn ien of oar hûs en dielden dêr dan de ‘Kristus-ûnderfining’ meielkoar.
Dat wie it iennichste dêr’t hja oars yn wienen as de oare Joaden. Trouwens, der
wienen yn dy tiid frijwat rjochtings en streamings binnen it joadendom. De earste
skelen ûntsteane – men kin dêr yn bibelboek Hanlingen oer lêze – tusken Joaden
sûnder Kristus-ûnderfining en de Gryksktalige ‘kristlike’ Joaden, ôfkomstich út de
diaspora. Fanwegens dat skeel geane dy lêsten dan út Palestina wei, ûnder oaren
nei Antiochië. Yn Jeruzalim bliuwe dan de Arameesktalige Joadske kristenen (of
‘kristlike Joaden’ sa’t de Grinzer heechlearaar Luttikhuizen seit) oer. Dy groep
moat ûnder lieding stien hawwe fan Jakobus, in broer fan Jezus. Dit Palestynske
kristendom, dat trou wie oan de Tora, krige al gau konkurrinsje. Net allinne fan
de Gryksktalige Joadske kristenen yn bygelyks Antiochië, mar earder noch fan de
gemeente, dy’t Paulus stifte hie en dêr’t ek kristenen fan ‘heidenske’ (d.w.s. netJoadske) komôf by hearden. Dizze saneamde ‘heiden-kristenen’ hoegden om yn
de namme fan Kristus doopt te wurden, net de hiele Joadske Tora nei te libjen en
har ek net iens besnije te litten.
It mei dan wêze dat yn it jier 49 op it saneamde apostel-konsily yn Jeruzalim
fersoenjende ôfspraken makke binne, mar der sille yn guon rûnten fan Joadske
kristenen altiten guon bleaun wêze dy’t net safolle op hienen mei de Paulinyske
opfettings. Sa hat it Midden-Easten altiten in rûzerich krûdfet west.

Side 3

DESIMBER 2012

De stânpunten fan de âldste Judeesk-kristlike gemeenten
Nei de fal fan Jeruzalim yn it jier 70 fernimme wy neat mear fan Joadske kristenen.
Neffens de lettere tsjerkefaars binne dy nei Syrië ta gien. Yn dy kontreien binne yn
elts gefal noch yn de fiifde ieu Joadsk-kristlike groepen warber. Dizze Joadske
kristenen hienen harren eigen evangeeljes, bygelyks it Evangeelje fan de Ebioniten
en it Evangeelje fan de Hebreeërs. Hja hienen tinkbylden dy’t frijwat oars wienen as
dy fan de rjochting dêr’t de otterdoksy út ûntstien is. De wichtichsten dêrfan, fan
belang foar ús ûnderwerp, binne de opfettings oer de minsklike status fan Jezus, oer
syn ‘adopsje’ ta Soan fan God en oer in nochal ‘universele’ Kristus. Dy opfettings
hingje dúdlik meielkoar gear.
Joadske kristenen seagen Jezus as in minske, oanset troch Joazef en ûntfongen
troch Maria. Dizze opfetting fine wy yn de measte boarnen oer Joadsk-kristlike
groepearrings, lykas dy werjûn binne troch de tsjerkefaars Irenaeus, Tertullianus,
Origenes, Hippolytus en Epiphanius.

De wiere Jezus:
in ivige syktocht

Eleminten dêrfan binne sels werom te finen yn it Nije Testamint. It is nei alle
gedachten sels de âldste tradysje fan it kristendom. Den Heijer seit ‘As wy it nijtestamintyske tekstmateriaal oereagje, bliuwt der net folle oars oer as fêststelle dat
it ynfloedrike dogma [fan de fammesteat – JS] yn wêzen mar op twa pylders rêst: de
berteferhalen fan Mattéus en Lukas’. Sjoch: C.J. den Heijer, De messiaanske weg,
242. Mei wat oare wurden seit Kuitert datselde op side 237 fan syn Jezus: nalatenschap van het christendom. Tige wiidweidich fine wy it yn de stúdzje fan Bart
Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture.
Neffens de Judeeske kristenen is Jezus by syn doop yn de Jordaan ta Kristus wurden.
Kristus, de Logos, soe as pre-eksistinte Krêft ynearsten noch net ferbûn west ha mei
Jezus. Jezus wie sadwaande noch gjin Kristus by de berte, dy’t dan ek noch net út de
fammesteat hoegde te wêzen. ‘Op it iene momint waard Kristus skepen troch God,
op in oar momint waard er ta Geast’, skriuwt Hippolytus (Refutatio 10.29.2).
Epiphanius seit ek soks yn syn beskriuwing fan de Ebioniten: ‘Hy is skepen foar alle
dingen, dat wol sizze: hy is in pneuma (Geast) . . . dy’t Kristus neamd wurdt’
(Panarion 30.3.4). As der sawol yn de bibelske as yn de Joadsk-kristlike evangeeljes it
sizzen is dat by de doop fan Jezus yn de Jordaan de Geast delsaait (yn de foarm fan
in do), dan stiet foar de kristlike Joaden dizze Geast lyk mei Kristus. Kristus is
neffens harren skepen as in pre-eksistinte krêft (Elkasajiten by Epiphanius, Panarion
53.1,8), skepen troch God (Elkasajiten by Hippolytus, Refutatio 10.29.2) of skepen
‘foar alle dingen’ (Ebioniten by Epiphanius, Panarion 30.3.4).
Dy Kristus-Geast hat him ferbûn mei de minske Jezus. Dat lêze wy ûnder oaren yn it
Joadsk-kristlike Evangeelje fan de Ebioniten en yn it Evangeelje fan de Hebreeën.
Yn lettere tiden waard dizze opfetting ta ketterij ferklearre, de saneamde ketterij
fan it ‘adopsjanisme’. In hiele âlde Arabyske boarne, dy’t it ûntliend ha moat oan
Joadsk-kristlik materiaal, ornearret lykwols krekt oarsom: de otterdokse kristenen
binne ôfwykt fan de oarspronklike praktiken fan Jezus. (Sjoch: Shlomo Pines, The
Jewish Christians of the early Centuries of Christianity according to a New Source,
1966).
Út djipgeand ûndersyk docht hieltiten mear bliken dat wy, as wy it hawwe oer de
Kristus-Geast of it delfarren fan de Logos by de doop fan Jezus, net te meitsjen
hawwe mei in ketterij, mar mei in tige oarspronklike kristlike opfetting.
Oan de hân fan fragminten fan Judeesk-kristlike evangeeljes, oerlevere troch
tsjerkfaars, falt op te meitsjen dat Kristus sjoen waard as in Krêft. In Krêft dy’t de
minske Jezus wer ferlitten ha soe foar syn dea. Of, lykas âldheechlearaar Roel van
den Broek it sprekkend ferwurdet: ‘Jezus wie foar harren (de Joadske kristenen) de
wiere profeet, de soan fan Joazef en Maria, dy’t by syn doop yn de Jordaan fol rekke
fan de Geast fan God. Hja wienen derfan oertsjûge, dat er nei syn dea oan it krús
opwekke wie ta in libben yn Gods hearlikheid en dat er troch syn Geast wurke yn syn
neifolgers’.

Ynfloed fan it Judeeske kristendom op de gnostyk
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Wienen de Judeeske of Joadske kristenen dan faaks gnostisy? Nee! Dêr’t de gnostisy
in ûnderskied seagen tusken, om it efkes populêr te sizzen, in goede God en in
kweade god, binne de Joadske kristenen foar alles ‘monargisten’. De monarchia, de
ienheid fan God, kriget by harren alle klam (Sjoch bygelyks Pseudo-Clementijnen,
Hom.3.10).
Joadske kristenen hienen dan ek net folle op mei it otterdokse dogma fan de trijeienheid, lykas him dat begûn te ûntjaan yn de twadde ieu. ‘God is Ien’, is net allinne

de belidenis fan de Joaden, mar allyksa fan de Joadske kristenen (Sjoch û.o. PseudoClementinen, Hom.16.15.2).
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Joadske kristenen seagen harsels as de oarspronklike erfgenamten fan Jezus.
En wienen dat ek yndied, neffens foaroansteande ûndersikers as H.J. Schoeps: ‘Doch
kann es . . . keinem Zweifel unterliegen, dass diese judenchristliche . . . Richtung
schon bis in die ersten Anfänge des Urgemeinde zurückreicht’ (Yn: Hans Joachim
Schoeps, Das Judenchristentum. Untersuchungen über Gruppenbildungen und Parteikämpfe in der frühen Christenheit, Bern/München 1964,9 ) en A.F.J. Klijn (‘[…] the [
Jewish-Christian] gospels contibute to a better understanding of what is commonly
called Jewish-Christianity, but which could just as easily be called the earliest form
of Christianity (Yn: A.F.J. Klijn, Jewish-Christian gospel tradition 1992, 42).
Frijwat opfettings fan de Joadske kristenen komme wy ek tsjin yn de gnostyk.
Yn de gnostyk wurdt Kristus beskôge as in pre-eksistinte krêft fan de Geast. Yn de
measte systemen dêrfan floeie út de Geast Anthropos en Sophia fuort. In folgjende
emanaasje-omgong jout dan de geastlike krêften: Logos, Mienskip, Bewustwêzen en
Wierheid. It binne om samar te sizzen de prototypen fan de ierdske begripen mei
dizze nammen. Dat is net Joadsk mear, mar Platonysk, dus Gryksk. Oan de oare kant
fine wy yn teksten as it Evangeelje fan de Wierheid en it Evangeelje neffens Filippus
neat fan sa’n kosmysk systeem. Dêr stjoert de Heit de Logos nei de ierde ta om te
helpen by de ferlossing fan de minskheid. Sa lêze wy yn it Evangeelje fan de
Wierheid fan de mystikus Valentinus:
‘. . . dat is it bliid boadskip
fan Him dy’t hja sykje,
dy’t troch de barmhertigens fan de Heit
oan de folsleinen iepenbiere waard:
it ferburgen mystearje
Jezus de Kristus.
troch wa’t Hy syn ljocht útstoart hat
oer harren dy’t fanwegens de ferjitnis
yn tsjuster ferkearden . . .’
In lyksoartige bespegeling fine wy in hymne fan de gnostyske groepearring fan de
Nazareners:
‘En Jezus spriek: Heit, sjoch dêr,
hoe’t de siel, opjage fan it Kwea,
fier fan jo amme,
om ‘e nocht omswalket oer de ierde.
Hja besiket de ferskuorrende gaos te ûntflechtsjen,
mar wit net hoe’t hja der boppe-út komme kin.
Dêrom, Heit, stjoer my dêrhinne.
Mei segels sil ik delfarre en
troch alle himels sil ik hinne gean.
Alle heimenissen sil ik iepenbierje
en it stal fan de goaden sil ik sichtber meitsje.
It ferburgene fan de hillige wei
sil ik bekend meitsje en
de gnosis sil ik wekker roppe.’
Kristus is de pre-eksistinte soan fan God dy’t nei de ierde delkomt om de minsken te
ferlossen. Hy nimt syn yntrek yn Jezus fan Nazareth. Kristus is skyn en werklikheid
beide. Hy is dokè, de skyn, dy’t net krusige wurde kin, en werklikheid om’t er
oanwêzich is yn de herten fan de minskheid.
Jezus is de learmaster, de profeet, dy’t de minsken de wei nei God en it Keninkryk
wiist, lykas Valentinus dat yn syn Evangeelje fan de Wierheid sa dichterlik ûnder
wurden bringt:
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It Evangeelje fan de Wierheid is in blydskip
foar dyjingen dy’t fan de Heit fan de Wierheid
de genede ûntfongen hawwe om Him te kennen
dy’t de macht fan it Wurd (Kristus, de Logos),
dat út de pleroma (de folheid) fuortkommen is,
dat ymmanint (ynwenjend) is yn it bewustwêzen
en yn de tinzen fan de Heit,
en dat is hy dy’t neamd wurdt de Ferlosser,
nei it wurk dat er dwaan moat
foar de ferlossing fan harren
dy’t ûnwittend binne oangeande de Heit;
wylst de namme [fan] it evangeelje
de hoop ferkundiget
en de ûntdekking foarmet
foar harren dy’t Him sykje.
En dit [is] it bliid boadskip
fan Him dy’t hja sykje,
dy’t fanwegens de barmhertigens fan de Heit
oan de folsleinen iepenbiere [waard]:
it ferburgen mystearje
Jezus de Kristus,
troch wa’t Hy Syn ljocht útstoart hat
oer harren dy’t fanwegens de ferjitnis
yn tsjusterens ferkearden.
Hy ferljochte harren
en liet (harren) in wei sjen.
Dy wei is de Wierheid,
dy’t hy harren learde.
Hja spikeren him oan it hout
(en) hy waard in frucht foar
de kennis fan de Heit.
Dizze (frucht) jage net yn it ferdjer,
mar joech oan harren dy’t him ieten
(reden) ta blydskip
om (dizze) ûntdekking:
Hy fûn hárren yn Himsels,
en hja fûnen Hím yn harren sels.
Krekt-en-allyk as immen,
dy’t foar guon ûnbekend is,
graach (troch allegearre) kend en bemind wurde wol
- want wat mist it Al oars as de kennis oangeande de Heit? allyksa is hy (út namme fan de Heit) in paadwizer wurden,
geduldich en tawijd.
Hy gong ta skoallen yn
en ferkundige as learmaster it wurd.
De waanwizen kamen op him ta
om him te hifkjen.
Mar hy brocht harren liddigens oan it ljocht.
En hja haten him
Omdat hja net echt wiis wienen.
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Nei allegear fan sokken kamen ek de lytse bern,
oan wa’t de kennis fan de Heit tabeheart.
Doe’t hja besterke wienen,
learden hja de eigenskippen
kennen fan de Heit.
Hja koenen
en hja waarden kend;
hja waarden ferhearlike
en hja ferhearliken.
Yn harren herte waard it libbene Boek
fan de Libbenen iepenlein,
dat skreaun stiet yn it bewustwêzen
en yn de tinzen [fan de] Heit

en dat (al) fan foar de grûnlizzing fan it Al
yn syn net te bedjipjen Wêzen bestiet.
Net ien wie by steat dit (boek) op te nimmen,
omdat beskikt wie dat dy’t it nimme soe
dit mei de dea bekeapje moast.
Net ien fan harren dy’t yn ferlossing leauden
Koe (nei syn wiere wêzen) iepenbiere wurde,
as dit boek net (yn har fermidden) ferskynd wie.
Dêrom hat de barmhertige en trouwe Jezus
geduldich it lijen op him nommen,
oant dat er dat boek nimme koe.
Want hy wit dat syn dea
it libben betsjut foar gâns minsken.
Lykas it kaptaal fan de ferstoarne hûshear
ferburgen bliuwt salang’t syn lêste wil
noch net iepene is,
sa leit ek it Al ferburgen
salang as de Heit fan it Al
ûnsichtber is,
Hy dy’t syn eigen oergrûn is,
en út wa’t alle romten fuortkomme.
Om dit testamint te iepenjen
is Jezus kommen.
Hy waard fêstneile oan it hout
en sa hat er de wilsbeskikking
fan de Heit oan it krús hongen.
O, wat in swide learing!
Hy ferleget himsels oant de dea
alhoewol it ivige libben him beklaait.
Neidat er dizze fergonklike fodden ôflein hie,
beklaaide er himsels mei de ûnfergonklikheid
dy’t net ien him ea ûntnaderje kin.
Neidat er trochkrongen wie
yn de lege domeinen fan de eangsten,
is er tusken dyjingen trochgien
dy’t neaken wienen troch ferjitnis
en hat er tagelyk ferkundige
- omdat er kennis en folsleinens is wat yn it hert [fan de Heit] is,
om [dit] oan harren te ûnderrjochtsjen…
Hy (Jezus) hat, troch it tekoart oan te foljen,
de (skyn)foarm dêrfan teneate dien,
want dizze wrâld is skyn
en dat is de foarm
dêr’t (ek) hy mei oanhelle wie.
Want dêr’t oergeunst is en deilisskip,
dêr is it tekoart,
Mar wêr’t ienheid is,
dêr is folsleinens.
Omdat it tekoart ûntstie
mei’t de Heit net kend waard,
wurdt it tekoart fuortendaliks goed makke,
sa gau’t de Heit kend wurdt.
Lykas by immen dy’t ûnwittend is
de ûnwittendheid fansels ferdwynt
as er ta kennis komt,
lykas it tsjuster ferjage wurdt
as it ljocht ferskynt,
sa terint ek it tekoart yn de folsleinens.

Jacob Slavenburg
(oersetting Rienk Klooster)

JIERGONG 15, NÛMER 60

Hoewol’t Jacob Slavenburg
ferskate boeken oer gnosis
skreaun hat, is ek it boek
‘Gnosis in de Oudheid’
fan Roelof van den Broek
in treflike ynlieding.
Bibliotheca Philosophica
Hermetica 18), Amsterdam 2010
ISBN 978-90-71608-27-8
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Op tiisdeitejûn 9 oktober lêstlyn hat Tjeu van den Berk foar de wurkgroep Rotonde
yn de fermanje te Hearrenfean in tige nijsgjirrige lêzing hâlden oer syn boek
Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom, ferskynd yn 2011.
Hy begûn mei it sitearjen fan de útspraak fan de grutte tsjerkfaar Augustinus (354430): ‘Want de saak sels dy’t no kristendom hjit, bestie al by de Âlden en hat der
sûnt it begjin fan it minsklik skaai altiten west. Doe begûnen hja de wiere religy,
dy’t al bestie, kristlik te neamen’.
Dizze wurden binne it motto fan it boek, dêr’t de skriuwer yn dúdlik makket dat tal
fan wierheden dy’t no as typysk kristlik besjoen wurde, streekrjocht ûntliend binne
oan foarstellings dy’t tûzenen fan jierren lyn al bekend wienen yn it âlde Egypte.
Dêrby giet it om: de godlike soan; ynkarnaasje; berte út de fammesteat; godlike
trije-ienichheid; opstanning út de dea; ferkeare yn de ûnderwrâld; ûnstjerlike siel;
mystearje-ynwijing; ritueel waskjen; dielnimme oan in hillich miel.
It jonge kristendom moat fan oarsprong tige plurifoarm west ha. As gefolch fan in tal
histoaryske omstannichheden is dêrnei ien streaming oerhearskjend wurden:
de roomske. De oare streamings wurde dan ‘kettersk’ ferklearre. Dêr moat trouwens
by oantekene wurde dat in soad fan de leauwensfoarstellings fan dizze roomske
otterdoksy likegoed ûntliend binne oan it âlde Egypte.

In mozayk fan Alexander
de Grutte, dat him
ôfbyldet yn de Slach by
Issus mei de Perzen

Van der Berk nimt syn lêzers mei nei de âlde Egyptyske metropoal
Alexandrië, dêr’t njonken in kristlike mienskip fanâlds ek in grutte
Joadske mienskip bestie.
Dit diasporajoadedom moat hiel oars west ha as it ritueel strange
joadedom yn Jeruzalim en fol mei âld-Egyptyske symboalen, lykas in
trije-ienige god en in famme-memmesteat (maagdelijk moederschap).
Tagelyk hie it Aleksandrynske joadedom wer in Palestynske tradysje.
Sa waard yn de timpel fan Salomo noch in goadepear fereare: Jahweh,
Asjera en harren dochter Anath. Mei de jahwistyske herfoarming yn 622
foar Kristus (ien God, ien timpel en ien kening) ferfarre tûzenen joaden
nei Egypte, om dêr harren leauwen yn de trijefâldige god rêstich fuort
te setten.
Krekt dit Aleksandrynske joadedom, dat sa’n soad oerienkomsten hat
mei âld-Egyptyske religieuze foarstellings, hat fan grutte betsjutting
west foar it iere kristendom. Van der Berk makket oan ‘e hân fan party
foarbylden oannimlik dat frijwat fan it leauwensgoed yn it otterdokse
kristendom yn wêzen weromgiet op it joadedom yn Alexandrië, dan wol
ûntliend is oan godstsjinstige foarstellings dy’t al ieuwenlang bestienen
yn it âlde Egypte.
Rienk Klooster
Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom,
ISBN 9789021142999, Zoetermeer 2011.
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Yn de ferdrukking
Like de tiid fan Antiochus III “de Grutte” noch geunstich foar it Joadske folk, syn
opfolger kaam al mei swiere belestingen en de folgjende, Antiochus IV ‘Epifanes’
(de god dy’t ferskynd is), waard foar harren ta sa’n ferskrikking, dat hja him
‘epimanes’ (de gek) neamden.
No wienen der ek guon fan de joaden en sels fan de prysters, dy’t mei har tiid
mei woenen, en har Joadske wetten, seden en godstsjinst farwol seinen.
En om’t oaren dêr fûl op tsjin wienen, wienen der sûnt dy tiid twa partijen, de
hellenisten of antiogenen en de Chassideeën (de frommen), dat letter útinoar gie
yn Essenen en Fariseeën. Dat joech nochal wat striid en kreauwerij by de
opfolging fan de ferstoarne hegepryster Onias. Syn broer Jezus folge him op en
joech himsels de Grykske namme Jason, mar hy waard troch de kening ôfset en
ferfongen troch syn jongere broer Onias, dy’t de Grykske namme Menelaus
oannaam. Jezus/Jason wie it dêr net mei iens en it folk ek net en hja ferjagen
Menelaus en dy en syn partij flechten nei de kening en dienen har beklach.
Hja stelden foar de Joadske libbenswize te ferlitten en fregen tastimming in
gymnasium yn Jeruzalim op te rjochtsjen. En om’t hja yn dy sportskoalle neaken
oefenje woenen, lieten se har besnijenis, it teken fan it ferbûn mei JHWH, troch
operaasjes ûnsichtber meitsje, om der mar as Grikene út te sjen. Fansels wie de
kening it dêr fuort mei iens. En as hja sa freedsum troch gien wienen, dan hie dy
hellenisearing faaks hastich trochset.

Antiochus IV
Mar Antiochus hie earst wat oars yn ’e holle, de útwreiding fan syn ryk mei
Egypte. De Egyptners koenen it lang net tsjin him hâlde, en dochs brocht de
fjildtocht him net wat er woe, want doe’t er Alexandrië oanfoel, kaam der in
Romeinske float opsetten. Rome wie foar har iten tige ôfhinklik fan it koarn út
Egypte, en hja sommearren Antiochus om him ôf te jaan, oars krige der mei
harren te dwaan. Dus triek Antiochus him teloarsteld tebek, dat jout klear de
machtsferhâldingen yn dy tiid oan.
Hy gie op syn weromtocht by Jeruzalim lâns, syn partijgenoaten lieten him der
yn. Hy liet in protte fan syn tsjinstanners deameitsje, en plondere har eigendommen. Twa jier letter kaam er wer. Hy bewearde yn frede te kommen, mar doe’t
er yn ’e stêd wie sparre er nimmen, sels de minsken dy’t him der yn litten hienen
net. Hy plondere de stêd en de timpel, brânde in diel fan de stêd plat, liet de
muorren ôfbrekke, en boude foar de timpel oer in twangstins, legere dêr in
Grykske besetting yn, en liet it lân fan dêrút troch syn oanhingers bestjoere.
Hy ferbea elke foarm fan Joadske godstsjinst, lykas it bringen fan de deistige
offers, it hâlden fan de sabbat, en it besnijen fan de jonges. En wa’t net om lyk
woe, waard swier straft, gisele, yn stikken skuord of krusige.
Hy liet in alter op it brânoffer-alter sette en dêr bargen op offerje oan de
Grykske goaden. En hy twong de minsken yn it hiele lân yn elk plak alters op te
rjochtsjen en dêr bargen op te offerjen en dêrfan te iten. Mar bargen wienen
foar de joaden ûnrein en it iten dêrfan wie harren ferbean.

Antiochus IV
as de antykrist

De Makkabeeën
De twongen hellenisearing hie krekt it ferkearde effekt. De pryster Mattatias
en syn soannen namen de wapens op en fersetten har. Hja flechten nei de
wyldernis en ferburgen har yn ’e hoalen. Dêr foegen guon dy’t har Chassideeërs
(de frommen) neamden by har. Doe’t guon fan harren op de sabbat oanfallen
waarden, wegeren hja de sabbat te skeinen en fersetten har net, sadat hja
allegear, ek de froulju en de bern, ôfslachte waarden. Dat brocht Mattatias der
ta om te besluten dat hja as hja oanfallen waarden, har ek op de sabbat
ferdigenje moasten, oars soenen hja it de fijân al te maklik meitsje harren út te
roegjen. Lykwols wie it in benaude tiid, in lyts keppeltsje fersetsminsken tsjin de
grutte oermacht fan it Seleusideryk en in diel fan de eigen befolking.
Mar hoe wreder de ûnderdrukking, hoe mear minsken har heil sochten by
Mattatias en syn soannen, en dy dienen rûnom ûnferwachtse oanfallen,
fernielden de heidenske alters, en ferjagen de ôfgodstsjinners. Nei in jier stoar
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In ôfbylding fan Judas
Machabeus op in munt

Mattatias, en syn soan Judas de ‘Makkabeeër’ (striidhammer) folge him op as
oanfierder.
Judas sette de fersetsstriid troch. Syn leger waard grutter, de bestjoerder fan
Samaria dy’t him oanfoel, waard ferslein, de steedhâlder fan Syrië kaam mei in
grutter leger, mar ek dy waard ferslein. Kening Antiochus hearde der fan, en
stjoerde syn ûnderkening Lysias mei de helte fan syn eigen leger der op ôf.
Wylst gie er sels mei de oare helte nei Perzië dêr’t se de skatting net mear
betelle hienen.
It leger fan Lysias kaam oan Emmaus ta, 10 km fan Jeruzalim. It wie mear as 10
kear sa grut as it leger fan Judas. Hja hienen de slavekeaplju al berjocht dien om
mei jild te kommen om de finzene joaden as slaven te keapjen. Ien fan de oanfierders gie der op ’e jûn mei de ruterij op út om Judas syn legerke yn ’e rêch
oan te fallen, mar dy hienen dêr net op wachte, hja trieken sa gau as it tsjuster
wie op nei it kamp fan ’e fijân en foelen dat yn ’e iere moarn ûnferwachts oan,
in protte waarden delslein, de measten flechten sa hurd se koenen. De troepen,
dy’t de nachtlike besingeling útfierd hienen, fûnen it Joadske kamp ferlitten en
seagen doe fan fierren har eigen kamp yn ’e brân stean, dat ûntmoedige harren
sa, dat se in fjildslach mei de joaden net mear oandoarsten en ek mar ôfsetten.
Lysias sammele yn ’e winter wer in grutter leger en foel dêrmei yn ’e maitiid
Judea yn, mar waard by Betsur troch it legerke fan Judas ferslein.

De suvering fan de timpel

It oanstekken fan de
Chanoeka kearsen
troch in Joadske mem

Mei de kening yn Perzië en de ûnderkening yn jildsoargen, wie dat foar Judas de
kâns om de besetting fan de fêsting yn Jeruzalim oan te fallen en de timpel te
suverjen en wer yn te rjochtsjen ta de earetsjinst. En sa waard nei trije jier, de
timpel feestlik wer ynwijd, en der waard besletten om dat elk jier te betinken en
te fieren as it Chanoeka feest (it ljochtfeest).
De fjildtocht yn Perzië rûn foar Antiochus IV falikant ferkeard ôf, hy stoar ûnderweis oan in sykte sûnder eat berikt te hawwen. Syn legerhaadman Filippus
stjoerde er nei Antiochië werom, mei syn kroan en segel, om syn soan, Antiochus
V, noch in bern, kening te meitsjen, en oant dy folwoeksen wie, it lân foar him
te bestjoeren.
Mar Lysias hie Antiochus V al kening makke en Judea wer oanfallen; hja wienen
oan de winnende hân, mar doe’t hja hearden fan de komst fan Filippus, sleaten
hja frede, ûntdienen har fan Menelaus as hegepryster en beneamden in Alkimus,
dy’t net út de hegeprysterlike famylje wie. Dêrtroch fielde Onias, de soan fan de
eardere hegepryster Onias, him bedrige en flechte nei Egypte en frege en krige
dêr fan kening Ptolomeus tastimming om yn Egypte in timpel foar JHWH te
bouwen, neffens foarbyld fan dy yn Jeruzalim.
Net dat it doe frede wie. De ûnderdrukte folken om har hinne makken fan de
gelegenheid gebrûk, en besochten stikken fan it lân te feroverjen, sadat Judas
en syn bruorren har oan alle kanten ferdigenje moasten. En de stins yn Jeruzalim
wie ek noch altyd net ynnommen.

De ûnderdrukking giet troch
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Antiochus V regearre mar 2 jier. Hy waard ôfset en deamakke troch syn opfolger
Demetrius I, en doe begûn de oarloch fan nijs of oan. De earste fjildtocht ûnder
lieding fan Bachides slagge, Alkimus waard ynstallearre as hegepryster, mar de
Makkabeeërs sloegen werom en dat lokke in nije fjildtocht út ûnder Nicanor.
Nicanor waard ferslein en sneuvele. Alkimus waard ferjage. Judas sleat in ferbûn
mei de Romeinen. Doe foel Bachides wêr yn it lân yn mei Alkimus, en yn dy slach
foel Judas. Syn broer Jonathan folge him op.
Hja wienen no wer like fier as yn it begjin en moasten wer flechtsje nei de
wyldernis. En wer kaam Bachides mei in leger, mar it slagge him net harren
oermansk te wurden, dat hja sleaten frede, sadat Jonathan út Mikmas wei it lân
bestjoerde.
Doe wie der wer in oare kroanpretendint foar Antiochië. Alexander Balas. Sawol
hy as Demetrius besochten Jonathan oan har kant te krijen mei presinten en
moaie beloften. Jonathan waard oansteld as hegepryster. In skoft lang wie der
frede, mar yn Antiochië wiksele de iene kening de oare ôf. Salang it har paste,
spilen se moai waar mei de Joaden, Jonathan en Simon wreiden har macht en

gebied út, oant Diodotus Tryphon Jonathan mei mûklist yn hannen krige en
fermoarde. Doe kaam Simon oan de macht as hegepryster en oanfierder en
fan dy tiid ôf waard neffens 1 Makkabeeën,”it jok fan de heidenen fan Israël
ôfnommen”. Der kaam in folle fleuriger tiid. Simon wie hegepryster en
etnarch (ûnderkening) en liet eigen jild slaan.
It ferbûn mei de Romeinen waard fernijd. It folk wie net alhiel frij en selsstannich, mar stribbe dêr dúdlik wol nei. It duorre net lang. In nije Antiochus
wie net tefreden mei de tastân en bedrige Judea wer. Syn leger waard troch
de soannen fan Simon ferslein, mar efkes letter waarden Simon en syn
soannen Mattatias en Judas, op ynspeksjereis troch it lân, troch syn skoansoan
Ptolomeus, bestjoerder fan de omkriten fan Jericho, útnoege ta it besjen fan
syn nije festing Dok.
Hja waarden feestlik ûnthelle, mar doe’t hja “de drank net mijd hienen” liet
Ptolomeus harren temûk fermoardzje, om sels oan de macht te kommen.
Hy stjoerde mannen nei Rezer om de jongste soan Johannes ek om te bringen,
mar dy wie al warskôge, dat it mislearre. Johannes mei de bynamme Hyrcanus
folge Simon op as hegepryster en as bestjoerder fan Judea.
Dêrmei eindiget it earste boek fan de Makkabeeën. It is net bedoeld as in
skiednisboek yn de moderne sin: Joadske boeken binne altyd ferhalen mei in
doel. Dûmny Klooster neamt dat ‘profetysk’ en ik tink dat dat de bêste
omskriuwing is. In profeet hat ommers as doel te warskôgjen tsjin de
misstannen dy’t er sjocht, en om it folk op te roppen om har dwaan te
ferbetterjen en har te wizen op trou oan God, en Gods trou en leafde foar
harren (Ez.3:16-20).
Mar dit boek is wol hiel bot foar de Makkabeeën en de Chassideeën, foar de
oare partij hat it gjin goed wurd oer, en sels de grutste moardpartij fan de
Makkabeeën wurdt noch as in ‘oerwinning’ beskôge. It is dus folle minder
kritysk as de oare bibelboeken.

JIERGONG 15, NÛMER 60

It twadde boek fan de Makkabeeën
It twadde boek fan de Makkabeeën is gjin ferfolch op it earste, it is folle
letter skreaun en bedoeld as in ferhaal foar de Egyptyske joaden om harren
oer te heljen it Chanoeka feest, ynsteld by de suvering fan de timpel en it wer
ynstellen fan de deistige offers, mei te fieren as in algemien erkend Joadske
feest. De skriuwer seit sels dat er gjin skiedskriuwer is, en it útsykjen fan al
dy nammen en jiertallen net sa wichtich fynt, it giet om wat der bard is en
hoe. Dus om in lêsber en begryplik ferhaal.
It gie dan foaral om de eare fan God en syn timpel yn Jeruzalim, en de
wûnderlike útrêding dy’t Hy jûn hat troch de trou, it leauwen en de moed en
striidfeardigen fan de Makkabeeërs, dy‘t Hy segene hat yn de striid tsjin
ûnderdrukker en de optwongen hellenisearing. De striid is wûn, de fijân is
dea, it folk is wer frij om nei Gods wetten te libjen. It boek einiget by de dea
fan Antiochus Epifanes yn 164 fK. mar is wol 80 jier letter skreaun.

Judit
It boek Judit is skreaun omtrint 150 fK. Ek mei as ûnderwerp de striid foar de
frijheid om God te tsjinjen neffens Syn wetten en ynstellingen. It is in ferhaal,
noch mear “allegoarysk” as profetysk. Histoaryske tiden en persoanen binne
bewust sa yn striid mei de skiednis, dat it opsetlik sa dien wêze moat.
De widdo Judit is in útbylding fan it folk Israël. De stêd Betylûa, oan alle
kanten bedrige troch oermachtige fijannen, harren godstsjinst en gebrûken.
It wetter, d.w.s it leauwe en de moed binne hast op. Guon roppe al om de
striid mar op te jaan en mar slaven fan de fijân te wurden. De haadmannen
binne ree om ta te jaan. Dan komt Judit fanwegen, hja leit har rouklean ôf,
pronket har sa moai mooglik op en giet mei har slavin oer nei de fijân.
Hja bringt de haadman Holosene de holle op ’e rin, en as hy smoardronken op
bêd leit, slacht hja him de kop ôf. Dy nimt hja mei nei de stêd. Dêr sette se
de kop op ’e muorre, en de fijannen dy’t dat sjogge reitsje yn panyk en
flechtsje fuort, efterfolge troch de ynwenners fan Betylua. De oerwinning
wurdt lústerryk fierd, en dernei geane hja dûnsjend en sjongend op nei
Jeruzalim om de bút yn in grut feest oan God te wijen.
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Judit lit de holle fan
Holofernes sjen oan it folk
In skilderij fan
Abraham Bloemaert
út 1600

It ferhaal is mooglik ynspirearre troch it ferslaan fan it leger fan Demetrius I
Ûnder lieding fan Nikanor, dy’t dêr by sneuvele. Ek Nikanor waard de kop ôfslein
en dy waard de besetting fan de twangstins foarhâlden om har ta oerjefte te
bewegen ( 2 Makk. 15).
Mar yn ’e folgjende slach sneuvele Judas de Makkabeeër, en doe like alles wer
hopeleas. It boek is bedoeld om it folk oan te moedigjen de striid net op te jaan.
Net bidde en ôfwachtsje, mar bidde en tûk en moedich oanpakke, en fertrouwe
op help en seine fan God.

De profeet Daniël
Al dy dingen lykje yn it boek Daniël al foarsein te wêzen, en wol sa krekt dat it
meast wierskynlike is dat de lêste haadstikken dêrfan nei de dea fan Antiochus IV
skreaun binne. De klam leit der op, dat dizze tiid wol ferskriklik is, mar dat it
dochs mar tydlik is. Dat úteinlik de macht is oan de Iene, ‘heech op jierren’ en
dat dy foar ivich tabetroud wurdt oan de “Minskesoan” yn in keningskip dat net
fergiet: de Messias (Dan. 7: 14).
Yn dat haadstik wurdt twaris útlein wat dat betsjut. Fers 18: De hilligen fan ’e
Alderheechste sille lykwols it keningskip krije en sille dat keningskip foar ivich
harres meitsje, ja, oant yn alle ivichheid. En yn fers 27, dêr’t de ingel oan Daniël
de betsjutting sa útleit: it keningskip, de hearskippij en de gruttens fan de
keninkriken ûnder de hiele himel sil oan it folk fan de hilligen fan de Alderheechste jûn wurde. Har keninkryk is foar ivich en alle machten sille har hulde
dwaan en nei har harkje. It is in dúdlike ferwizing nei in kommend messiaansk
ryk. En de fjirde hoarn fan de geitebok, ( Dan. 8: 9-11) is in dúdlike ferwizing nei
Antiochus IV, dy’t him god allyk tochte, ‘epifanes’. Dy’t it sierlike lân oanfalle
doarste en de Alderheechste syn deistich offer ûntnimme. En dy’t net troch
minskehannen stoar. Hy waard it type fan de anty-messias. En dan wurde de
rjochterstuollen set. En dêrnei komt de eintiid. (Dan 8: 17-19)

Messias ferwachting
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Sa ûntstie it idee dat dizze ferskriklike tiid, in tiid wie fan in lêste striid tusken
de anty-messias mei alle krêften fan it kwea tsjin de Messias en syn hilligen.
Dat dy tiid folge wurde soe troch de oardielsdei, de “jom JHWH” fan de eardere
profeten. Ek dat soe in ferskriklike tiid wêze foar de goddeleazen en de sûnders,
mar de hilligen soenen dêr oan ûntkomme en mei de Messias yn it kommende
messiaanske ryk libje.
Dat wie de hoop dy’t de minsken yn de ferskriklikste benearing oerein hâlde,
dêr’t hja mei langstme nei útseagen. En dat harren der ta brocht foar de hilliging
fan timpel en folk te fjochtsjen op libben en dea, tsjin harren fier oermânske
tsjinstanners.
Eibert van der Veen
Literatuer: Flavius Josephus; Joadske Âldheden XII,XIII
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Oer de Leafde dy’t bliuwt
De kearn fan wêr ’t it, nei myn betinken, yn it kristlik leauwen om draait, is de
leafde.
Oer de heechste foarm fan leafde spruts Jezus en oer dy leafde giet de ferneamde
tekst fan Paulus út syn brief oan de Korintiërs, it ‘Heechliet fan de leafde’.
Dy foarm fan leafde, neamt de Bibel Agapè. It is de leafde dy’t alle minsklik
libben de muoite wurdich makket. De Bibel ken ek de eroatyske leafde, tink mar
oan it boek Heechliet. Dizze Eros makket it minsklik libben mooglik yn biologyske
sin, mar Agapè kent in morele komponint. It giet om wat er yn it libben werklik ta
docht.
Dy leafde is ús tasein, it is in tasizzing, wy kinne har nea beetpakke en we krije
har nea yn ús besit. Se ûntkomt ús hieltyd wer, se is ús altyd in stap foar, se wol
mear fan ús as wy wolle en tinke te kinnen. Dy leafde is neffens Paulus it hert en
de siel fan de Tora en it fûnemint fan Kristus. Se is ropping, opdracht en seine.
Mar se hat ek in oare kant: se easket ek in soad. Dy leafde stiet faak heaks op de
eigen aard fan de minsk, op syn eigen karakter.
Agapè freget offers.

Wat freget de leafde fan ús?
Neffens Paulus stelt alles wat yn dizze wrâld, ek yn de wrâldgodstsjinsten, as
wichtich sjoen wurdt, sûnder de leafde neat foar. De prachtichste preken,
flamjende profesijen, de heechste steat fan ferljochting, in leauwen dat bergen
fersette kin, frachten woldiedigens, selsmartlerskip . . . sûnder de leafde is it
allegear lucht en leechte . . . ja, keart it al gau om yn syn tsjindiel.
De leafde giet streekrjocht tsjin it evangeelje fan dizze wrâld yn, de ferhearliking
fan it eigen gelyk, de opblaasde ego’s en it draaien fan rûntsjes om ús eigen as.
Agapè hat neat fan wat wy allegear wol ris binne: lytstinkend, oergeunstich,
habsuchtich en út op eigen belang. De leafde siket himsels net, mar siket altyd de
oar. En dat hat nochal wat om ‘e hakken.
Mar wat freget dy leafde dan konkreet fan ús? In selsopoffering foar dy oar, dy’t
sûnder grinzen wêze kin? Hoefolle moatte we dan fan in oar hâlde? Oant we der
sels ûnderstrûpe? En wa moatte we dan eins krekt leafhawwe?
Fansels: ha dyn neiste leaf as dysels . . . dat fine wy allegear wichtich.
Mar dyn fijân leafhawwe en de frjemdling dy’t my sa yrritearret? Om dêrfan te
hâlden is net gewoan, dat is hurd wurkjen, en dat kin men dochs net freegje fan
in minsk? Dat freget in altruïsme, in ûnnatuerlike selsbehearsking tsjinoer
allegearre dy’t ús ûnrjocht oandogge of yn it paad rinne.

‘Mei in ivich
duorjende
leafde haw
Ik dy leaf’
Jeremia 31:3

Skuld en wierheid moatte op tafel
Mar freget Agapè fan ús dat we alles dan mar goedfine? Dat we gjin grinzen stelle
meie oan oaren? Mei in oar ús dan fan alles oandwaan en dêrby in berop dwaan op
ús neisteleafde?
As dat sa wêze soe, wurdt Agapè in foarm fan selsmoard. It is in sterke tekst fan
Paulus, mar lit ús earlik wêze: der steane saken yn dêr’t wy kritysk op wêze
moatte. Sa lêze wy: ‘Alles kin hja ferneare.’ O ja? Ek it slimste? Moard? Bernemisbrûk? Bedriging? Smaad en laster? It stiet der. Alles. Is alles dan te fersoenjen?
Ja, seit de Bibel, mar allinnich troch slachtoffers en dieders sels, en yn folle
oprjochtheid. De wierheid moat boppe tafel.
Want der stiet ek: ‘Hja hat gjin nocht oan ûnrjocht, mar hja is bliid mei de
wierheid.’ Skuld kin weidroegen wurden, sadat se net langer it libben siik meitsje
kin. Mar allinnich as de skuld erkend wurdt.
De leafde bliuwt, de leafde giet noait ferlern. Ús kennis is einich, ek ús kennis fan
misdiedigers, fan wat harren yn djipsten beweecht. Wy meie net oardielje, sei de
man dy’t as ferûntrêstend belibbe waard. It binne wurden dy’t ús faak net passe,
want wy oardielje en rabje sa graach oer oaren. Smaad en laster, dat is sa maklik.
Krekt om't it sa dreech is net te oardieljen, binne it wize wurden en Jezus doarst
se te sizzen. It binne sokke wize wurden, want we kinne nea witte wat der efter
foardoarren bard is, wêrom oft minsken dogge sa’t se dogge. Oardielje net, dat
jo net feroardiele wurde sille! Net oardielje betsjut fansels net dat der gjin
rjochtspraak wêze moat. Dat der gjin grinzen binne en gjin wetten. It is in âld en
stiiffêst misferstân, dat de leafde boppe en bûten alle wetten om giet.
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It kin behoarlik stjonke ûnder dy mantel fan de leafde, dêr’t minsken bytiden alles
mei glêdstrike wolle, om't it de maklikste wei is.
De leafde is der net op út om alles mar goed te praten. Krekt net soe ik sizze.
Ek de leafde hat begrinzing nedich. Leafde sûnder ein en sûnder grinzen hellet
himsels úteinlik ûnderút.
Wis, sûnder leafde is eltse wet in lege regel, mar sûnder libbensregels, ôfspraken en
grinzen, is de leafde warleas. De Tora, de 10 wurden yn al har ferskaat en foarmen
fan tapassings, jouwe de leafde har stevichheid, lykas it minsklik lichem oerein
hâlden wurdt troch bonken en spieren. Hiel dat grutte ferhaal oer de leafde moat
bewarre bliuwe en trochjûn wurde.
Hoe? Alderearst troch it te dwaan. Mar dat kinne wy net allinnich. En tsjerken?
Wat ha dy mei dit ferhaal dien? Yn tsjerken is it al te faak besmoard en betize rekke
yn learstellings, leafdeleaze wierheidspretinsjes. Yn dogma’s dy’t úteinlik in
feroardieljende útwurking hienen op minsken. Op froulju, homo’s en oarstinkenden.
Tsjerken binne krekt minsken, meastentiids begien op har eigen belangen te’n koste
fan grut ûnrjocht. Tsjerken binne libjende mienskippen, bestjoerd en dus ek ôfhinklik
fan minsken. Alles is minskewurk. Wy ha elkoar dus nedich. En dat makket ús
kwetsber. Mar it stelt ús ek yn steat om ta grutte dingen te kommen.

“Jawis hâld ik fan minsken,
yn de theologyske betsjutting
dan fansels”.

Leafde moat bliuwe
We moatte ús libben doare by te stjoeren as wy der efter komme, dat eat dêr’t wy
fan tochten dat it leafde wie, it úteinlik net is. Dat it ús kapot makket. Dat it net fan
ús makket wa ‘t wy wurde moatte. Somtiden is in relaasje dan net te rêden, te’n
koste fan. Somtiden moatte wy in kar meitsje dy’t oaren net begripe kinne.
Mar oardielje nea. Wa kin de ôfwaging ynfiele dy ’t in minske meitsje moat yn it
ljocht fan de godlike Agapè?
Mienskippen as de wurkferbannen binne net perfekt. Mar se binne my wol dierber.
Omdat der romte is om te sykheljen. Wy besykje al jierren yn liet en gebed, elts op
ús eigen wize, yn de omgong mei elkoar, nije ynhâld te jaan oan âlde, mar heechst
aktuele wurden. It hâldt yn dat wy harkje nei wurden fan eartiids en dat wy se lêze
yn it ljocht fan de leafde, hieltyd op ’e nij. Mar dat betsjut ek dat men oare wegen
ynslaan moat as de tiid der ryp foar is. Tsjerke en tradysje ûntjouwe har troch de
tiden hinne. Dat hat altyd sa west en dat sil ek sa bliuwe.
Mar wat yn alles altyd oerein bliuwe moat, is de leafde. Hegere leafde is der net, as
dat wy boarch steane foar oaren om ús hinne. De minsken dy’t ús jûn binne, sa sei
Jezus. Elkoar net falle litte, ek as it tsjinwierret, as wannear’t wy de oar net begripe
kinne. En dat dogge wy net om't we sa from of hillich binne. Nee, dat binne wy net.
Mar wy binne wol ree dy leafdeswurden serieus te nimmen, omdat we ûnderfûn
hawwe dat wy it der mei úthâlde, dat wy der as minsken fan opbloeie yn goeie en yn
kweade dagen.
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Bliuw dan sa yn de leafde fan de Alderheechste, sa drukt Jezus ús op it hert. Hy die
it ús foar. Dy wurden fan leafde, se wurde noch sprutsen en dien, oant hjoed-de-dei
ta. Wurden oer de leafde, dy’t bliuwt.

Yvonne Hiemstra
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Ts j e r k e t s j i n s t e n E a r n e w â l d
Datum

Tiid

9 desimber 09.30
16 desimber 09.30
23 desimber 09.30
24 desimber 22.00

Foargonger
oere
oere
oere
oere

Plak, omskriuwing

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
E. Stellingwerf-Vinke, Earnewâld
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Sjongtsjinst
Grifformearde tsjerke
Froukje Wesseling
Herfoarme tsjerke, Krystnachttsjinst
Muzikale meiwurking fan: Piet Herrema, Bert Otten, Wim Hobers en Bram
Stellingwerf. Nei ôfin kofjedrinken yn de Grifformearde tsjerke

25 desimber 09.30 oere
30 desimber 09.30 oere
31 desimber 19.00 oere

E. Stellingwerf-Vinke, Earnewâld
Ds. L. Adema, Warten
Dr. R. Klooster, Ljouwert

NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke

6 jannewaris 09.30
13 jannewaris 09.30
20 jannewaris 09.30
27 jannewaris 09.30

oere
oere
oere
oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
E. Stellingwerf-Vinke, Earnewâld
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. Stougie, Eastermar

FOW Earnewâld
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke

3 febrewaris
10 febrewaris
17 febrewaris
24 febrewaris

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
E. Stellingwerf-Vinke, Earnewâld
L. Durksz, Grins
Ds. Huitema, Drachten

FOW Earnewâld
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL, Nachtmiel, mienskiplik, Griff. Tsj.

3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
29 maart
31 maart

09.30
09.30
09.30
09.30
19.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere
oere

Frou G. Bies, Burgum
Frou de Vries, Drachten
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. L. Adema, Warten
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dr. R. Klooster, Ljouwert

FOW Earnewâld
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Goedfreed, Fryske tsjinst, Herf. tsjerke
Peaske, Fryske tsjinst, Herf. Tsjerke

7 april
14 april
21 april
28 april

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

A. Dykstra, Sint Anne
J. Koops, Easterwâlde
L. Durksz, Grins
Dhr. P. Fortuin, Deinum

FOW Earnewâld
Fryske tsjinst, Herfoarme Tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

5 maaie
12 maaie
19 maaie
26 maaie

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Noch net bekend
Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Da. W. Tinga, Grins

FOW Earnewâld
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
Pinkster, Fryske tsjinst, Herf. Tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

2 juny
9 juny
16 juny
23 juny
30 juny

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
J. Koops, Easterwâlde
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Da. L.P. Cnossen, Easterwâlde
J. Mulder-Vogelzang, Yndyk

FOW Earnewâld
Fryske tsjinst, Herfoarme Tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme Tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme Tsjerke
Fryske tsjinst, Herfoarme Tsjerke

Dr. R. Klooster, Ljouwert

FOW Earnewâld

7 july

09.30 oere

De tsjinsten fan de oare Frysk Oekumenysk Wurkferbannen
De lêste jierren wie it wizânsje wurden om de tsjinsten fan de oare Frysk Oekumenysk Wurkferbannen
(Sleat, Hjerbeam, Itens, Hegebeintum en Hantumhuzen) ek yn de Earn op te nimmen.
Mei yngong fan 2013 hâldt dy service op, om´t wy mar 2 * 8 siden yn it jier oerhâlde
foar ús eigen tsjinsten, meidielings ensfh.
Dat is spitich foar dy lêzers, dy’t by ferskate FOW’s tsjerkje, mar wy ferwize
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harren dêrom nei de hiemside www.fryskow.nl

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

Meidielings
Tsjerketsjinsten Earnewâld
De tsjinsten fan FOWE en Herfoarme Gemeente binne altyd te
finen op www.fowe.org. Twa kear yn it jier sil de ‘lytse’ Earn
ferskine, dy’t wy ek digitaal (PDF) beskikber stelle.
Minsken dy’t dat blêd graach ha wolle, kinne har E-post-adres
trochjaan oan tine.vanminnen@kpnplanet.nl
Wy ferstjoere it blêd tenei net mear oer de post.

Jeften
De ponghâlder wol elkenien tanksizze foar alle goede jeften dy’t
wy ek de foarbye tiid wer krigen hawwe.

Earnewâldster Rûnte
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

De lêzing fan Gerben Heitink ‘Golfslag van de tijd’ is te finen op
www.fowe.org en kin ek ynladen wurde.

Port Betelle

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

Omtinkers
De wrâld hoecht net te einigjen yn in ramp fan fjoer of iis.
Der binne oare mooglikheden: burokrasy of nostalgy bygelyks
It geheim fan in goeie preek is in goed begjin en in goed ein en dêr tusken yn moat men it
sa koart mooglik hâlde
Elke menút fan jo libben is wer ien menút foargoed foarby
In goed libben, in goeie dei, is wat oars as in ‘happy ending’
As dokter woe ik in ein meitsje oan it lijen fan minsken.
Slim genôch hâlde dat somtiden yn in ein meitsje oan it libben fan minsken.
De ivige dream fan in lokkich ein is faak net oars as it ûntrinnen fan jins bêst dwaan en
ferantwurdlikens
As jo hert brutsen is en de boaten efter jo ferbrând binne en as neat jo mear wat skille
kin: de ein fan it lok is it begjin fan rêst
In gelokkich ein hinget fansels ôf fan wêr’t men it ferhaal beëiniget
Elk ein is tagelyk altyd in nij begjin
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