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Slavernij van alle tijden? 

De afgelopen dagen hoorden we veel over de uitreiking van de 

Oscars, een prijzenfestival voor belangrijke films. Eén van de 

films die een grote prijs kreeg was de film 'Twelve years a Sla-

ve'. Dit is een verfilming van een op waarheid berustend verhaal 

over Solomon. Hij is een vrij man en woont met zijn gezin in 

New York. Wanneer zijn gezin de stad uit is, wordt hij door twee 

mannen ontvoerd. Vastgebonden wordt hij naar het zuiden ge-

bracht en verkocht als slaaf. Solomon beweert een vrij man te 

zijn, maar niemand gelooft hem. Als slaaf 

wordt Solomon jarenlang afschuwelijk be-

handeld. Uiteindelijk besluit hij te ont-

snappen. 

Het dramatische verhaal schokt en ont-

roert degene die de film ziet. Al kijkend 

naar die film wil je dat het goed afloopt 

met de hoofdrolspeler. In de pers, radio tv 

en krant is inmiddels veel aandacht be-

steed aan deze film.  

Nadat ik naar één van de programma's die deze film bespraken, 

keek, werd ik meteen getrokken naar het verhaal over het lijden 

van Jezus. Het lijdensverhaal van onze Messias is eveneens aan-

grijpend. Ook over dit lijden hebben we een indringend verslag 

van de evangelisten. De uitvoeringen van de passionen (van o.a. 

Bach) zullen ons de komende weken weer ontroeren. Wellicht 

heeft u ook al luisterend de wens dat het beter zou moeten aflo-

pen met Jezus en dat niet zijn leven eindigt aan het kruis. 

In de 40-dagentijd die zojuist zijn aangebroken horen we in de 

schriftlezingen veel over de slavernij waarin het volk van Israël 

was gevangen. Ook in deze 40 dagen lezen en horen we over de 

moeite die het joodse volk zich getroostte om bevrijd te worden 

van het juk waaronder ze gebukt gingen. 

De onderdrukkers waren niet ontvankelijk voor de verzoeken 

van de Joden om vrijgelaten te worden. Uiteindelijk vluchtte 
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men weg. Dat uit de slavernij komen was geen eenvoudige zaak. 

Op hun tocht vanuit Egypte naar het Beloofde land waren er vele 

aanvechtingen. Het volk van Israël had moeite om gehoorzaam 

te zijn aan hun leiders. Rebellie ontstond toen het volk om voed-

sel en water vroeg. Dat zij de moed verloren had wellicht te ma-

ken met het niet voldoende zicht hebben (of houden) op de uit-

eindelijke bevrijding. Laten we teruggaan naar de vleespotten 

van Egypte!, was een veelgehoorde kreet. De weg naar bevrij-

ding is niet eenvoudig en zonder pijn. Toen niet en nog steeds 

niet. 

De film Twelve Years a Slave speelt zich af rond 1850. Ook van-

daag nog leven mensen in slavernij en worden uitgebuit. Denk 

maar aan de kledingfabrieken in Thailand en Bangladesh waar 

meisjes en jonge vrouwen onder erbarmelijke omstandigheden 

moeten werken. Ook horen we over bevolkingsgroepen elders in 

de wereld die in een minderheidspositie zijn en onderdrukt wor-

den. Het houdt dus niet op.  

Wij hier in het westen zijn er ons niet altijd bewust van dat ook 

wij onder één of andere manier prooi (kunnen) zijn van onder-

drukkende systemen of verslaafd zijn aan onnodige zaken. 

Het verhaal van Jezus - over zijn lijden 

en sterven - krijgt zijn glorieuze hoog-

tepunt in de Opstanding op de Paasmor-

gen. Het verhaal van Jezus eindigt niet 

in mineur. Het biedt namelijk perspec-

tief en geeft hoop aan allen of we nu in 

slavernij leven of niet. 

Laten we in de voor ons liggende veer-

tig dagen nadenken over die zaken die ons in de weg staan om 

bevrijd te worden of anderen vrij te maken. 

Pastoor Joop 
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Via de Veertigdagentijd naar Pasen 

Vanaf Aswoensdag (5 maart 2014) is de Veertigdagentijd begon-

nen. Een periode in het kerkelijk jaar voorafgaande aan de vie-

ring van de Opstanding van onze Heer Jezus, die wij Pasen noe-

men. Hieronder volgen wat bijzonderheden over deze periode 

van het kerkelijk jaar. 

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en eindigt op Stille 

Zaterdag. Voor veel christenen is de Veertigdagentijd een 'reis 

naar binnen' ter voorbereiding op Pasen. Een periode van vas-

ten, inkeer, bezinning en gebed. 

Het getal 'veertig' is in de Bijbel een aanduiding van een tijd van 

beproeving. Denk aan de reis van het volk Israël naar het beloof-

de land (40 jaren). Denk aan de periode dat Jezus in de woestijn 

verbleef (40 dagen). 

Aswoensdag 

Met Aswoensdag wordt de 40-daagse vastenperiode ingeluid. In 

de daarop volgende veertig dagen voor Pasen leven de mensen 

heel sober, er wordt al-

leen het hoogstnoodza-

kelijke gegeten. Het is 

ook een verwijzing 

naar de periode waarin 

Jezus dagen in de 

woestijn doorbracht 

zonder eten en drinken.  

Op Aswoensdag krij-

gen de gelovigen as op 

het (voor)hoofd met de 

woorden: "Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult 

wederkeren."  

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. 

As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd 
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met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbran-

den van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As 

werd op het hoofd van 

zondaars gestrooid; as 

reinigt en geeft kracht 

tot nieuw leven. De as 

die wordt gebruikt is 

afkomstig van de ver-

brande en gezegende 

palmtakjes, uitgereikt 

op Palmpasen van het 

voorgaande jaar. Symbolisch worden de takjes van jubel en 

vreugde verbrand - door de dood heengaan - en worden tot teken 

van het kruis, de dood en de verrijzenis. 

Pasen 

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het 

graf, op de derde dag na zijn kruisiging (Goede Vrijdag). In veel 

kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een 

wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag 

met feestelijk gezang begroet. 

Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. 

Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd 

van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter opraak-

ten.  

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lente-

feest, zoals het rapen van eieren. Eieren worden beschouwd als 

een kiem van kracht. Deze 

werden in hun velden be-

graven opdat ze hun kracht 

op de bodem over zouden 

brengen en voor een goede 

oogst zouden zorgen. Later 

dienden de eieren voor de 

katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de 

http://www.beleven.org/feest/goede_vrijdag
http://www.beleven.org/feest/stille_zaterdag
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viering van Carnaval begon) weer op krachten te komen. Met 

Palmpasen werden de eieren ingezameld. 

Pasen is niet elk jaar op de zelfde (zon)dag, maar op de eerste 

zondag die volgt op de volle maan na het begin van de lente. Pa-

sen is daarom ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle 

voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur opnieuw 

beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloei-

en, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw 

leven. In de winkels wordt daarop ingespeeld. Overals zie je len-

tekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van chocola. De 

mensen lopen er ook op z'n "paas-

best" bij in hun frisse nieuwe kleren. 

Bij katholieke christenen is Pasen 

ook het eind van de vastenperiode die 

begon met carnaval. In Nederland 

kom je dit niet meer zoveel tegen. In 

sommige landen (bijvoorbeeld Spanje 

en Zwitserland) en in het oosten van 

ons land worden Paasvuren ontsto-

ken: de koude geesten van de winter 

worden weggejaagd en de lente ver-

welkomd. In Nederland zijn er nog 

wel namen tegen die hieraan herinneren: paasberg, paasveld.  

Enige historische wetenswaardigheden 

Vastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode 

die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. 

Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en 

Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel niet gevast 

op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op veertig 

dagen uitkomt.  

In het oosters christendom wordt er achtenveertig dagen gevast 

tot Pasen. De laatste week vóór Pasen wordt er niet meer gere-

kend tot de "Veertigdagentijd", maar tot de "Goede week". 
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In de vroegchristelijke tijd vastte men tot zonsondergang. Onder 

andere koning David en de profeet Daniël vastten in voorchriste-

lijke tijden al, om Gods hulp en steun te zoeken (2 Sam. 12:16; 

Daniël 9:3). Ook Jezus ging direct na zijn doop vasten (Matt. 

4:2). Rond het jaar 250 werd dit vasten uitgebreid naar alle da-

gen van de Goede Week, terwijl het Concilie van Nicaea in 325 

getuigt van een 40-dagen vasten. 

De Kerk heeft in de loop der eeu-

wen de regels omtrent het vasten 

versoepeld. In de 9e eeuw ver-

schoof men de enige maaltijd van 

zonsondergang naar 3 uur, vanaf 

de 14de eeuw naar de middag. 

De verschillende zondagen van de 

vastentijd hebben een specifieke 

naam. De eerste vijf zondagen ontlenen hun naam aan de begin-

woorden van het introïtusgezang: 

Eerste zondag: Invocabit 

Tweede zondag: Reminiscere 

Derde zondag: Oculi 

Vierde zondag: Laetare (halfvasten) 

Vijfde zondag: Judica 

Zesde zondag: Palmzondag 

De laatste week, de Goede Week, is het hoogtepunt van de vas-

tenperiode. Van deze week is het Triduüm samen met de Paas-

dag het absolute centrum van het liturgische jaar. Het omvat de 

dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Tra-

ditioneel zijn deze dagen nog sterker aan het gebed gewijd. Er 

bestaat ook een traditie om deze dagen in retraite door te breng-

en. Gedurende de vastentijd werd in de kerk vroeger een vasten- 

of hongerdoek opgehangen tussen het middenschip en het pries-

terkoor ter bedekking van het altaar. Dit gebruik is in sommige 

kerken in ere hersteld, de doek toont dan meestal afbeeldingen 

van armoede in ontwikkelingslanden. 
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De grondleggers van het gereformeerd protestantisme hebben 

wel oog gehad voor een goede vastenpraktijk. Calvijn wijdt in 

zijn grote werk de in-

stitutie verschillende 

paragrafen aan de 

praktijk van het vasten. 

Voetius gaat in zijn 

grote werk over de 

godsvrucht uitvoerig in 

op het daadwerkelijk 

vasten door gelovigen. 

Dit vasten is echter ge-

koppeld aan boetedoe-

ning, bijvoorbeeld 

rond biddagen en niet aan de periode van de veertig dagen voor 

Pasen. In het protestantse christendom van de 21e eeuw is deze 

praktijk goeddeels verloren gegaan. 

SWdV 

Roddelen 

Een wijsheid uit de joodse verteltraditie. Er was een jongetje dat altijd 

roddels verspreidde over zijn vriendjes. Zijn ouders vonden dat heel 

vervelend en vroegen de rabbi om raad. Deze gaf de jongen een veren 

kussen en gebood hem dit kussen op het marktplein open te scheuren, 

alle veren met de wind te laten meewaaien en dan weer bij hem terug 

te komen. Toen hij het laatste veertje had uitgeschud, meldde de jong-

en zich bij de rabbi.  

'Ga terug naar de markt, raap alle veren weer op en stop ze in het kus-

sen,' sprak de rabbi. 'Maar dat is onmogelijk,' stamelde de jongen. 'Dat 

heb je goed gezien,' zei de rabbi. 'Net zo onmogelijk als het terugne-

men van al die roddels over je vriendjes die jij hebt verspreid. Let dus 

voortaan op je woorden. Ze zijn als veren, eenmaal uitgestrooid, kun je 

ze nooit meer terughalen.' 
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Over de vier evangeliën  

Alle christenen weten dat de woorden en werken van Jezus 

Christus voornamelijk staan opgeschreven in vier boekjes van de 

bijbel, die ook wel evangeliën worden genoemd. Het zijn de boe-

ken: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Johannes is qua in-

houd en stijl duidelijk afwijkend van de drie eerder genoemde 

schrijvers. 

 

Een oplettende lezer zal opmerken dat de eerste drie evangelie-

boeken op vele plaatsen overeenkomstige geschiedenissen en 

verhalen bevatten. Daarom worden deze evangeliën (Matteüs, 

Marcus en Lucas) de synoptische evangeliën genoemd. Deze 

aanduiding is afkomstig van de aan het eind van de 18e eeuw 

ontstane gewoonte om de drie teksten in kolommen naast elkaar 

te zetten zodat ze makkelijk met elkaar vergeleken konden wor-

den (het Griekse woord synopsis betekent samen (ge)zien). 

Tegenwoordig gaat men er over het algemeen van uit dat van de 

drie synoptische evangeliën dat van Marcus het oudste is en dat 

die van Matteüs en Lucas op dat van Marcus gebaseerd zijn. De-

ze aanname wordt wel de prioriteit van Marcus genoemd. 

Argumenten voor de het aannemen van de prioriteit van Marcus 

zijn onder andere: 
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 Er zijn veel passages die woord voor woord hetzelfde zijn alle 

drie de teksten, maar er zijn ook passages die woord voor 

woord hetzelfde zijn in twee van de drie teksten, terwijl de 

derde tekst dezelfde passage in andere bewoordingen vertelt. 

Vrijwel overal waar dat laatste het geval is, dus waar twee 

evangeliën dezelfde bewoording gebruiken terwijl de derde 

een andere bewoording gebruikt, zijn het Marcus en Matteüs 

of Marcus en Lucas die dezelfde bewoordingen gebruiken en 

nooit Matteüs en Lucas. 

 Er zijn een aantal passages die in zowel Matteüs als in Lucas 

voorkomen, maar die in Marcus ontbreken (als verklaring 

hiervoor wordt het bestaan van een tweede bron aangenomen, 

bron Q genoemd). Wat opvalt bij deze passages, is dat de 

volgorde ervan in Matteüs en Lucas niet overeenkomt. De 

passages in Matteüs en Lucas die ook in Marcus voorkomen 

staan daarentegen over het algemeen wel in dezelfde volgorde 

in Matteüs en Lucas. Dit kan eigenlijk alleen maar verklaard 

worden door aan te nemen dat Matteüs en Lucas beiden ge-

bruikmaakten van Marcus, terwijl ze daarnaast nog een ge-

meenschappelijk bron hadden, waaruit ze passages overna-

men die ze tussen de passages van Marcus plaatsten, waarbij 

Matteüs en Lucas die passages elk op andere plekken tussen 

de van Marcus overgenomen passages plaatsten. 

 Het taalgebruik en de stijl van Marcus is op sommige plekken 

onelegant of lastig te begrijpen. Vaak zijn de formuleringen 

waarbij dat het geval is niet overgenomen door Matteüs en 

Lucas. Als Marcus niet de eerste tekst zou zijn, maar geba-

seerd zou zijn op Matteüs of Lucas, dan zou dat betekenen dat 

Marcus op verschillende plekken eigenaardige, onelegante of 

lastige taalconstructies heeft toegevoegd bij het overnemen 

van teksten uit Matteüs of Lucas. Dat is niet erg waarschijn-

lijk: waarom zou hij dat doen? 

De meest gangbare hypothese gaat ervan uit dat Marcus het 

oudste evangelie van de drie is, en dat Lucas en Matteüs voor 
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hun tekst gebruik hebben gemaakt van Marcus in combi-

natie met een of meerdere andere bronnen. 

Van de 662 verzen in het evangelie volgens Marcus zijn er 406 

ook terug te vinden in zowel het evangelie volgens Matteüs als 

in het evangelie volgens Lucas. 145 

verzen uit Marcus zijn enkel terug te 

vinden in Matteüs, en 60 verzen enkel 

in Lucas. De overige 51 verzen van 

Marcus zijn alleen in Marcus te vinden. 

Daarnaast zijn sommige verhalen die in 

alle drie de evangeliën voorkomen pre-

cies hetzelfde geformuleerd, terwijl 

andere verhalen die in alle drie de tek-

sten voorkomen juist anders geformu-

leerd zijn. Ook gebeurt het soms dat 

twee van de evangeliën dezelfde formulering gebruiken terwijl 

het derde een andere formulering gebruikt. 

De vier evangelisten 

Over de evangelisten zijn nog deze bijzonderheden te vermel-

den: 

Matteüs 
De kerkelijke overlevering heeft de discipel Matteüs altijd als 

schrijver van dit evangelie aanvaard, er is 

nooit over getwijfeld. Matteüs was een tol-

lenaar voordat Jezus hem riep om Hem te 

volgen. Het is ondenkbaar dat iemand an-

ders dit evangelie heeft geschreven en het 

vervolgens de naam van Matteüs heeft ge-

geven. Vrijwel iedereen had in die tijd na-

melijk een hekel aan tollenaars (zoals her-
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haaldelijk te lezen in het Nieuwe Testament). Men had dan beter 

de naam van een andere discipel kunnen kiezen. Maar er zijn 

meerdere bewijzen die Matteüs aanwijzen als auteur: 

- Al rond de jaren 120-130 n.Chr. schrijft Papias: 'Matteüs heeft de 

goddelijke uitspraken in de Hebreeuwse taal samengesteld en iemand 

anders heeft ze zo goed mogelijk geïnterpreteerd.' 

- Irenaeus schrijft in Adversus Haereses in 170-180 n.Chr.: 'Matteüs 

bracht ook een geschreven evangelie aan de Joden uit, in hun eigen 

dialect, terwijl Petrus en Paulus in Rome preekten.' 

- Door het hele boek heen is de schrijfstijl Joods, waaruit blijkt dat de 

schrijver zeer waarschijnlijk een Jood was. 

Marcus 

Net als het evangelie van Matteüs is dit evangelie anoniem. 

Maar er zijn meer bewijzen voor het au-

teurschap van Marcus. Marcus was geen 

discipel, maar maakte wel al vroeg deel 

uit van de groep volgelingen van Jezus. 

Op latere leeftijd nam hij deel aan een 

zendingsreis met Paulus en Barnabas. 

Nog later was hij de rechterhand van 

Petrus. Dit evangelie is dan ook zeer 

waarschijnlijk gedicteerd door Petrus, 

terwijl Marcus alles opschreef. Dit evan-

gelie wordt dan ook wel 'het evangelie 

naar Petrus' genoemd. 

- Papias schreef rond 120-130 n.Chr.: 'Marcus, die de vertolker van 

Petrus geworden was, schreef nauwkeurig datgene op wat hij zich 

herinnerde.' 

- Een andere bevestiging vanuit de vroegchristelijke kerk komt van 

Irenaeus rond 170-180 n.Chr.: 'Marcus, de vertolker van Petrus begint 

zijn evangelieverhaal op deze manier.' 

- Clemens van Alexandrië benadrukt rond 195 n.Chr. de samenhang 

tussen Marcus en Petrus: 'Terwijl Petrus in Rome in het openbaar 
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tegen sommigen van Caesars gelijken het evangelie predikte en veel 

getuigenissen met betrekking tot Christus aanhaalde, opdat men in 

staat zou zijn datgene wat verteld werd en wat Petrus verkondigde 

goed te onthouden, schreef Marcus - de discipel van Petrus - het in 

zijn geheel op, wat resulteerde in wat nu als het evangelie van Marcus 

bekendstaat. 

- Alleen in dit evangelie wordt de vlucht van een jonge man (Marcus 

zelf?) uit de tuin van Getsemané beschreven (Marcus 14:51-52). 

Lucas 

Lucas is de enige niet-joodse schrijver in de gehele Bijbel. Hij 

schreef naast dit evangelie ook het boek Handelingen. Hij was 

een arts die zeer waarschijnlijk in An-

tiochië werd geboren. Op latere leef-

tijd kwam hij tot geloof, waarna hij 

besloot om dit evangelie te schrijven. 

Het evangelie naar Lucas (en ook het 

boek Handelingen) is uniek, omdat het 

zoveel plaatsnamen en personen 

noemt. We weten dat Lucas alles ge-

schiedkundig gezien uiterst zorgvuldig 

en nauwkeurig heeft opgeschreven. Er 

zijn meerdere argumenten die het au-

teurschap van Lucas ondersteunen (ook m.b.t. het boek Hande-

lingen). 

- Lucas is volgens de overlevering van de kerk altijd geassocieerd ge-

weest met het auteurschap. Als een 'verzonnen' keuze zou Lucas niet 

logisch zijn omdat hij ten eerste geen jood was en ten tweede niet een 

van de eerste discipelen van Jezus was. 

- Irenaeus schrijft in Adversus Haereses in 170-180 n.Chr.:'Ook Lucas, 

de metgezel van Paulus, schreef het evangelie in een boek.' 

Soortgelijke verwijzingen kunnen ook bij Clemens van Alexandrië (ca. 

195 n.Chr) en Tertullianus (ca. 207 n.Chr) worden gevonden. 
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- De Muratorische Canon (ca. 170-180 n.Chr.) luidt:'Het derde boek 

van het evangelie: naar Lucas. Deze Lucas was een geneesheer.' 

- Zowel het evangelie als het boek Handelingen zijn door een goed 

opgeleide, van oorsprong Griekse schrijver geschreven. 

Johannes 

Johannes is, net als Matteüs, één van de twaalf discipelen. Hij 

staat ook bekend als één van de 

drie discipelen die het dichtst bij 

Jezus stonden, samen met Petrus 

en zijn broer Jakobus. Algemeen 

wordt aangenomen dat hij ook 

daadwerkelijk de auteur is van dit 

evangelie. Daar zijn ook meerdere 

argumenten voor. 

- Irenaeus ca. 170-180 

n.Chr:'Naderhand heeft Johannes, de 

discipel van de Heer, die ook aan zijn 

boezem had gelegen, zelf een evange-

lie gepubliceerd gedurende zijn verblijf in Efeze in Azië.' 

- De Muratorische Canon uit ca. 180 n.Chr.:'Het vierde evangelie is 

van Johannes, een van de discipelen.'  

- De schrijver kwam uit Palestina. Hij heeft kennis van de geografie en 

topografie, in het bijzonder van Jeruzalem en het omliggende platte-

land van Juda. 

- De schrijver refereert een aantal keren aan 'de discipel die Jezus lief-

had'. Hij was aanwezig bij Jezus' avondmaal en gedurende die laatste 

nacht. Hij maakte deel uit van Jezus' kring van vertrouwelingen. 

- Johannes en Jakobus (de twee zonen van Zebedeus) worden nooit 

met name genoemd. Petrus en anderen worden vaak genoemd. Jakobus 

is als martelaar gestorven ca. 44 n.Chr. en daarom is Johannes de enige 

overgebleven kandidaat. 
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- Johannes de Doper wordt alleen maar 'Johannes' genoemd in het do-

cument en dit geeft aan dat er geen verwarring was met een andere Jo-

hannes (Johannes de discipel, met andere woorden: de auteur). 

- Achtergrondinformatie, persoonlijke details en zorgvuldig vastge-

legde persoonlijke gesprekken (zie Johannes 3, 4, 8-10 en 13-17) 

suggereren het werk van een ooggetuige. 

 

 

 

 

Symbolen behorend bij de 4 evangelisten. 

Bronnen: Wikipedia en vele andere websites 

SWdV 
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Feest op Moederdag, 11 mei  

Op 11 mei hebben we een bijzondere middag. Dan geven we 

aandacht aan het teruggeplaatste beeld van Maria in onze kerk. 

Het beeld is een lange tijd in het Catharijneconvent tentoon-

gesteld geweest. Door inspanningen van de vroegere pastoor van 

Enkhuizen, Henk Schoon, komt het nu terug. Hij zal vertellen 

hoe dat gelukt is.  

Ook spreekt de conservator 

van het Catharijneconvent 

over de cultuurhistorische 

waarde van het beeld.  

Over Maria wordt er in de 

verschillende stromingen bin-

nen de christelijke kerken ver-

schillend gedacht. Daarom is 

het goed om daar aandacht te 

geven.  

Ds. Henk Haandrikman 

spreekt over de betekenis van 

Maria in de protestantse tra-

ditie; pater Peter Peelen zal dit 

doen vanuit de RK traditie en 

pastoor Mattijs Ploeger vanuit 

de Oud-Katholieke traditie.  

Onze bisschop Dirk Jan 

Schoon zal in de afsluitende Vesper voorgaan.  

In het laatste onderdeel van het programma praten we nog even 

na en onderwijl heffen wij het glas. 

Het programma begint om half 3 en eindigt om ca. 18:00 uur 

Neem vrienden en bekenden mee! 

De eucharistieviering (op 11 mei, om 10 uur) vervalt die dag. 
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Maria in het Oud-Katholicisme 

Verklaring over de positie van Maria in het heilswerk van God 

en over het vraagstuk van een Oud-Katholieke Mariaverering.  

 Volgens het bijbelse getuigenis (naar Lucas) is Maria door God uit-

verkoren om de Zoon van God ter wereld te brengen en zij heeft 

zich in vrijheid en liefde voor God opengesteld voor de werking 

van de heilige Geest. Om die reden meent de Internationale Oud-

Katholieke Theologenconferentie dat allereerst het mysterie van de 

menswording van God in Jezus Christus, de incarnatie van het 

Woord van God, grondslag en uitgangspunt van elke uitspraak over 

Maria vormt: dit Woord - uit de Vader geboren voor alle tijden en 

één van wezen met de Vader - is vleesgeworden door de heilige 

Geest uit de maagd Maria en is mens geworden (geloofsbelijdenis 

van Nicea-Konstantinopel). Als moeder van Hem die de gehele 

menselijke natuur heeft aangenomen, wordt Maria geprezen als 

degene die God heeft gebaard (theotokos) (oecumenisch Concilie 

van Efese). Deze belijdenis hebben de Oud-Katholieke kerken in 

hun godsdienstige praktijk altijd gehandhaafd, zowel in het credo 

als in de gedachtenis in het eucharistisch gebed, waarin Maria als 

eerste van de heiligen wordt genoemd. 

 In plaats van een zekere terughoudendheid in het verleden, die ver-

klaard kan worden uit de afwijzing van ultramontane vormen van 

verering in de negentiende eeuw, laten de tegenwoordige liturgi-

sche boeken een grotere openheid zien voor teksten die Maria ver-

melden en prijzen. Zo wordt Maria's geloof weer vaker in liederen 

en gebeden geprezen (zij fungeert als typos van de kerk en als 

beeld van onze toekomstige voltooiing in God; als model voor de 

gelovigen, in wie Christus vorm aanneemt; als zuster in het lijden; 

en in andere poëtische beelden). Ook haar rol als voorspreekster, 

die indirect (in oraties en prefaties) en direct (in de Christus- resp. 

allerheiligenlitanie, het Ave Maria) ter sprake komt, wordt opnieuw 

gezien. Bovendien worden er vaker afbeeldingen van Maria en 

Mariabeelden in Oud-Katholieke kerken aangetroffen.  

Zo blijkt duidelijker dat wordt ingestemd met de profetische woor-

den van het magnificat: "Zie, van nu aan zullen alle geslachten mij 

zalig prijzen" (Lucas 1:48). De relatie tot God en Christus en het 

doxologische karakter van de lofprijzing van Maria worden daarbij 
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zorgvuldig gehandhaafd. De afzonderlijke Oud-Katholieke kerken 

geven daar in de praktijk wel verschillend vorm aan, telkens naar 

hun historische context, zoals bijvoorbeeld in Polen. Daarnaast stelt 

de conferentie vast, dat liturgie, theologische reflectie en praktische 

gebedsvormen niet altijd overeenstemmen. 

 De Oud-Katholieke theologie heeft zich met het oog op de beide 

Mariadogma's van 1854 en 1950 tot nu toe afwijzend uitgesproken. 

In de Utrechtse Bisschopsverklaring van 1889 staat: "Wij verwer-

pen ook, als in de Heilige Schrift en de overlevering der eerste 

eeuwen geen grond vindende, de verklaring van Pius IX van het 

jaar 1854 over de onbevlekte ontvangenis van Maria." Overeen-

komstig spraken de Internationale Bisschoppenconferentie van de 

Unie van Utrecht (1950) en de Gemengde Orthodox-Oud-Katho-

lieke Dialoogcommissie (1977) zich over beide dogma's uit. Op 

grond van de geconstateerde openheid voor de figuur van Maria en 

in de context van bilaterale oecumenische dialogen schijnt het niet 

uitgesloten te zijn, dat bij nieuwe bindende rooms-katholieke inter-

pretaties van de beide dogma's deze verwerpingen opnieuw over-

dacht worden. 

Neustadt/Weinstrasse, 29 augustus 2008 

Vertaling uit het Duits: drs.L.van Buuren 

De schat in de keuken 

Rabbi Isaak woonde in Polen in de stad Krakau. 's Nachts, in een 

droom, werd aan rabbi Isaak verteld dat hij naar de veraf gelegen stad 

Praag moest reizen. Daar moest hij onder de grote brug die naar het 

koningspaleis voert naar een verborgen schat graven.  

Rabbi Isaak hechtte geen waarde aan die droom. Maar toen de droom 

zich voor de zesde keer herhaalde besloot hij op zoek te gaan naar de 

schat. 

Hij kwam bij de brug, maar tot zijn ontsteltenis zag hij dat de brug dag 

en nacht door soldaten bewaakt werd. Vanaf veilige afstand observeer-

de hij de brug. Omdat hij daar elke morgen stond, werd hij uiteindelijk 
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door de kapitein van de wachters ontdekt. Deze vroeg waarom de rab-

bi hier stond. 

Rabbi Isaak werd heel erg verlegen, maar omdat hij zag dat de kapitein 

een goedhartige christen was, vertelde hij zijn droom. De kapitein 

brulde van het lachen en zei:  

"Goede genade, u bent rabbi en u neemt dromen serieus? Als ik net zo 

dom was als u zou ik nu niet hier zijn, maar in Polen rondlopen, in de 

stad Krakau. En ik zal u vertellen waarom. 

Ik heb ook een droom die zich maar steeds herhaalt. Vannacht was hij 

er weer. Een stem zei tegen me, dat ik naar Krakau moest gaan, naar 

het huis van een zekere Isaak, om daar, in de hoek van de keuken naar 

een verborgen schat te graven. Zeg nou zelf, zou het niet idioot zijn als 

ik daar heen ging en naar een man die Isaak genoemd wordt zou 

vragen, waar toch de helft van de mannelijke bevolking in die stad 

Isaak heet? Hoe kan je nou een droom serieus nemen?" 

De rabbi Isaak was stom-

verbaasd. Hij bedankte 

de kapitein voor diens 

verhaal, en ging zo snel 

mogelijk terug naar Kra-

kau, rende zijn huis in, 

groef in de keuken, en 

vond een schat, zo groot, 

dat hij voor de rest van 

zijn leven van alle kom-

mer verlost was.  
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De Opgestane  

Want als Hij is opgestaan vannacht  
dan ook onze moed  
om te doen als Hij.  

Want als Hij opgestaan is  
in deze vroege ochtend  
dan ook onze wil  
om Hem te volgen.  

Want als Hij is opgestaan  
dan ook ons geloof  
dat het donker  
niet het laatste woord spreekt. 

Dio van Maaren  
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Vastenproject Oeganda 

Hilversum, 4 maart 2014 

Aan alle pastoors, kerkbesturen en diaconale werkgroepen 

Zusters en broeders, 

Het vastenproject dit jaar is bestemd voor een 

project in Oeganda.  

Omdat de Oegandese president deze maand een 

anti-homowet heeft ondertekend zijn we als 

bestuur van Sint Paulus van mening dat het 

verstandig is om onze keuze voor een project in 

dit land toe te lichten. Deze onmenselijke wet 

maakt het mogelijk dat mensen die zich herhaaldelijk 'schuldig maken' 

aan 'homoseksuele activiteiten' veertien jaar tot levenslang gevange-

nisstraf krijgen.  

In Oeganda werken wij samen met de Healthy Vine. Dit is een organi-

satie die sinds jaar en dag door de Anglicaanse kerk in Nederland 

wordt gesteund. Het is een NGO, een Nederlandse stichting, die onaf-

hankelijk van de lokale kerk en overheid opereert.  

Toen wij 15 jaar geleden samenwerking zochten met de Anglicanen in 

Nederland zijn wij begonnen met het steunen van een project dat ook 

door hen wordt gesteund. Sindsdien hebben wij een band opgebouwd 

met de Healthy Vine, dat zich richt op de verbetering van de levens-

standaard van de bevolking in Oeganda. Jaarlijks leveren wij een klei-

ne bijdrage aan hun projecten. Healthy Vine wordt geleid door het 

Anglicaanse echtpaar Dennett, dat in Nederland woont. Met regelmaat 

reist dit echtpaar tussen Oeganda en ons land en brengt verslag uit van 

de voortgang van de projecten. 

Toen wij als bestuur van Sint Paulus een project uitkozen voor de 

Vasten hebben wij uitvoerig gesproken over het standpunt van de 

Anglicaanse kerkprovincie van Oeganda ten aanzien van homoseks-

ualiteit. Zij ziet homoseksualiteit als een onderdeel van de gebroken-

heid van de schepping en richt zich vooral op 'genezing'. Als bestuur 

zijn wij het er over eens dat we deze kerkprovincie vanwege deze ne-
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gatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit niet kunnen onder-

steunen. Via de intercommunie met de Anglicanen zijn we wel ver-

bonden met deze kerkprovincie. Onze bisschoppen (en theologen) 

laten in de gesprekken, die binnen de Anglicaanse kerkfamilie plaats 

vinden, onomwonden de visie van de Oud-Katholieke Kerk klinken.  

De Oegandezen, met wie we via de Healthy Vine een band hebben, 

willen we niet in de steek laten. Gelukkig staat de Healthy Vine los 

van het bisdom. In de statuten van de fruitcoöperatie van de Healthy 

Vine staat dat deelname open staat voor iedereen zonder dat er discri-

minatie mag plaats vinden.  

Inzake ons project hebben wij Dr. Adriaan van Klinken (Universitair 

docent in Leeds) geraadpleegd. Hij heeft ons er op gewezen dat acti-

visten voor de rechten van Lesbiennes, homo’s, biseksuele en trans-

genders (LGBT) in Oeganda en breder in Afrika, kritisch staan tegen 

over het koppelen van ontwikkelingshulp aan de mensenrechten situ-

atie van de genoemde groepen. Hun argument is dat deze koppeling 

contraproductief werkt (het versterkt de indruk van Westers impe-

rialisme) en dat het suggereert dat LGBT-rechten belangrijker zijn dan 

andere mensenrechten. Het lijkt hem beter om hulprelaties te gebrui-

ken om deze thema's bespreekbaar te maken. 

De negatieve houding t.a.v. homoseksualiteit in Oeganda is gegroeid 

onder invloed van buitenlandse zendelingen, veelal uit de Verenigde 

Staten. Wij hopen en bidden dat de contacten met de Europese Angli-

caanse kerk en zijdelings met de Oud-Katholieke Kerk, er aan mogen 

bijdragen dat er in Oeganda een positieve houding ten aanzien van 

homoseksualiteit groeit.  

Wij hopen dat u, door middel van de fruitcoöperatie van de Healthy 

Vine, de gewone man en vrouw in Oeganda wilt blijven steunen en er 

daarmee tegelijk ook aan bijdraagt dat de communicatiekanalen open 

blijven.  

Namens het bestuur van Sint Paulus, ok missie en diaconaat 

buitenland,  

In Christus verbonden,  

Pastoor Nico Sarot, voorzitter  
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Column van Greet 

 

De feestdagen 

liggen al weer 
een poosje ach-

ter ons en als 
het goed is zijn we de overtollige 

kilootjes al lang weer kwijt. Ja, ja, 
was dat maar waar he? 

Inmiddels weten jullie wel dat 

mijn muziekvoorkeur nou niet 
meteen de meest gangbare is. Ze 

noemen het Metal en daarin zijn 
dan weer allerlei vormen mogelijk 

zoals thrash-metal, death- metal 

en progressive-metal maar laat ik 
jullie vooral niet vermoeien met 

dergelijke begrippen. Voor de 
meesten van jullie zal het gewoon 

HERRIE zijn en ik heb echt niet de 

illusie dat dat zal veranderen na 
of door deze column. 

De vrienden van zoon Jan doen er 
niet moeilijk over en zetten bij mij 

ongevraagd op wat ze maar 
willen, luid, luider of knijterhard.  

Sinds december woont Jan op 

zichzelf en dat deed een van zijn 
vrienden enthousiast constateren 

dat ie nu nog vaker kon komen 
eten, want het idee dat ik alleen 

aan tafel zou zitten was voor hem 

onverdraaglijk. 

Vroeg hij in het begin nog of hij 

aan kon schuiven, nu luidt de 
boodschap: ik kom woensdag 

i.p.v. donderdag. 

Met een aantal van deze vrienden 

speelt Jan in bandjes, metal-
bandjes uiteraard, en zo komt het 

dat ik tijdens optredens steeds 
meer jongeren leer kennen die 

mij bij binnenkomst hartelijk om-
helzen en me van bier voorzien.  

Zo ook vorige week toen ik naar 

jongerencentrum Manifesto in 
Hoorn ging voor een concert van 

een coverband van Rammstein.  

Ik ben een enorme fan van deze 

Duitse band en bedacht onder-

weg dat het allemaal nog wel 
eens lelijk zou kunnen tegen-

vallen want Rammstein heeft 
altijd een geweldige show en een 

heel eigen geluid. Nou ja, dan zou 

ik gewoon eerder teruggaan, jam-
mer dan maar. 

Om acht uur stonden er zo’n zes 
mensen voor de deur en een 

kwartier later mochten we er in. 
Drie jongens, blijkbaar vrienden, 

keken wat lacherig naar me. Mis-

schien dachten ze dat ik de juf-
frouw van de jassen was maar ik 

had m’n biertje sneller dan zij en 
liet ze maar in het ongewisse. Dat 

duurde niet lang. 

‘Mag ik vragen waar U voor 
komt?’  

Hij keek me vriendelijk nieuws-
gierig aan.  

‘Ik kom voor Willeke Alberti en 
jij?’  

Even was hij verbaasd maar toen 
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moest ie zelf ook lachen.  
‘Komt U echt voor de coverband 

van Rammstein? U lijkt me meer 
een dame die een galerie heeft 

of zo.’  

‘Oh en galeriehoudsters houden 
niet van Rammstein?’  

Tja, nou wist ie het zelf ook niet 
meer. 

Maar we raakten toch aan de 
praat en toen ik vertelde dat ik de 

avond ervoor naar een klassiek 

concert was geweest en de vol-
gende morgen als misdienaar in 

de kerk werd verwacht dacht ik 
hem nog even te shockeren.  

‘Wat leuk, bij welke kerk hoor je?’  

Geen U meer maar een vertrou-
welijk jij. Hij bleek lid te zijn van 

de Apostolische Gemeente in 
Utrecht en we beloofden elkaars 

website te bezoeken. 

Toen de band aantrad nodigde 

het drietal me uit om mee naar 

voren te gaan en zo stond ik mid-
voor, de beste plek van het heel-

al! Oh, wat zouden jullie vreemd 
hebben gekeken als je me toen 

had gezien. Ik ging compleet los 

en brulde alle nummers mee, net 
als de drie heren links van mij, de 

twee meiden rechts en de rest 
van de nu propvolle zaal.  

‘Ga je lekker?’ roept iemand ach-

ter me. Een boom van 2.08 m 
kijkt me stralend aan. Vriend van 

Jan. Ik knik. Even later krijg ik een 
biertje in m’n handen gedrukt, 

geen idee van wie. De meiden 
rechts grijnzen als de zanger voor 

ons op z’n knieën gaat en als mu-
ziekzusters zingen wij nu hem 

toe.  

Wat een feest!!! 

Ik voel me allang geen vreemde 

eend meer in de bijt. Dit metal-
volk heeft mij vanaf het eerste 

moment geaccepteerd en is net 
zo lief voor mij als ze voor elkaar 

zijn.’ De Nieuwe Hippies’ noem ik 
ze. 

Misschien heb je zo je beden-

kingen als je ze ziet met hun lan-
ge haren en piercings en leren 

jackies. Beetje luidruchtig mis-
schien en niet altijd even vaardig 

met vork én mes maar waar het 

het accepteren van anderen be-
treft zijn zij absolute koplopers en 

leermeesters. En dat woordje 
‘respect’ dat nogal eens gebezigd 

wordt, dat maken ze waar. Als 
geen ander! 

 

 

 

 

 

 

 

Greet 
 
 



 

 

Diensten in de "Goede week" 

13 april:  Palmzondag  10:00 u  Past. Joop Albers  

17 april:  Witte Donderdag  19:30 u  Past. Joop Albers  

18 april:  Goede Vrijdag  15:00 u  Past. Nico Schoorl  

19 april:  Paaswake  19:30 u  Past. Nico Schoorl  

20 april:  1ste zondag v. Pasen  10:00 u  Past. Nico Schoorl 

Bisschoppelijke groet  

bij het begin van de 40‐dagentijd (2014) 

De tekst hiervan is beschikbaar op onze parochiewebsite en er 

ligt een papieren exemplaar in de koffiekamer.  

Eveneens liggen daar de jaarlijkse boekjes met teksten die in de 

40-dagentijd kunnen worden gelezen. 
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Kopij volgende Nieuwsbrief 

Inleveren uiterlijk 11 mei 2014 aan S.W. de Vries  

(sw.devries@quicknet.nl).  

Deze verschijnt omstreeks 25 mei 2014). 

Onze jarigen 

 17 mrt   
 20 mrt  
 2 apr 
 2 apr 
 29 apr  
 30 apr 
 10 mei 
 26 mei 
 27 mei 
 30 mei 
 20 juni 
 25 juni 
 7 juli 
 20 juli 
 22 juli 

 27 juli 
 28 juli 

 30 juli 
 30 juli  
 30 juli 

 


