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Mei
De lente is in volle gang. De fruitbomen in de omgeving staan
weer in bloei. De akkers met tulpen, die eerst vol kleur waren,
zijn nu weer groen. De vogels zullen de nesten weer vullen met
eieren. Alles wijst naar nieuw leven en groei. De maand mei
geeft nieuwe impulsen. Romantiek bloeit onder jongen en oudere mensen in het voorjaar ook op.
Dat is mooi, maar merken wij in de kerk ook iets van die nieuwe
impulsen, van dat nieuwe leven, van bloei en groei?
De maand mei is in de RK traditie de maand waarin Maria, de
moeder van Jezus veel aandacht krijgt. De (volks)devotie stijgt
dan tot grote hoogte. Die devotie gaat aan de Oud-Katholieke
gemeenschap grotendeels voorbij. Sterker nog de 'explosie' van
Mariaverering in de RK kerk heeft ons in de 19de eeuw verder
van die kerk afstand doen nemen.
Toch wil dat niet zeggen dat Maria voor ons onbelangrijk is. Zo
zingen we in de vespers altijd het Magnificat (Mijn ziel maakt
groot de Heer, …).
In een aantal Eucharistisch Gebeden, bijvoorbeeld nr. 4, komt
haar naam duidelijk naar voren, als verwijzing naar Christus.
In verschillende tradities van de kerk (Oost en West) zien we
verschillende accenten. Met een open houding hopen wij naar
Maria te kijken met respect voor die verschillende tradities. Op
11 mei vierden we de terugkeer van het Mariabeeld in onze kerk.
Dat wilden we niet alleen maar doen op cultuur historische gronden. Een mooi beeld en een mooi plaatje. We gingen daarom in
gesprek met vertegenwoordigers van de Protestantse, RoomsKatholieke en Oud-Katholieke kerken. Juist om te ontdekken
wat de gemeenschappelijke grond is. De Rooms-Katholieke kerk
en de Anglicaanse kerk hebbe aan het begin een poging ondernomen samen op zoek te gaan naar die gemeenschappelijke gronden. Het bleek dat het elkaar bevragen over zaken die ons verbinden en ook eventueel scheiden een goede manier was om nader tot elkaar te komen. In een artikel van de Nederlandse Raad
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van Kerken werd aan die poging gerefereerd. Citaat: "het zou
goed zijn als de Rooms-Katholieke kerk het stof van de traditie
haalt en de Anglicaanse kerk de koudwatervrees achter zich zou
laten om daarna het gesprek mogelijk te maken en aan te gaan".
Met dat in gedachten spraken de sprekers op zondagmiddag in
een volle kerk over Maria.
Heldere verhalen die bijdroegen tot een groter begrip en zeker
ook een aantal vooronderstellingen (misschien wel vooroordelen) wegnamen. Ook kwam er een voorstel naar voren om als
Enkhuizer kerken de mogelijkheid te onderzoeken om een dag
van 'Maria in Enkhuizen' te organiseren. Dit zal zeer zeker op
korte termijn worden opgepakt. Zo'n initiatief kan naar mijn mening de oecumene weer een stapje verder helpen.
Van de lezingen hopen we op niet al te lange termijn een bundel
te maken ten dienst van het gesprek onderling en natuurlijk ook
met de kerken waarmee we verbonden zijn.
Pastoor Joop.
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Over het beeld van Maria (met Kind)
Zoals in het artikel van pastoor Joop is vermeld was "Moederdag" een goede gelegenheid om bijzondere aandacht te geven
aan de "Moeder van de Kerk", Maria, de Moeder van onze Heer
Jezus Christus.
Voordat pastoor Henk Schoon vertrok naar zijn nieuwe parochies had hij bemiddeld om het beeld van Maria met Kind terug
te laten keren uit het Museum Catharijneconvent, waar naar toe
het beeld in de vorige eeuw was overgebracht.
Het is gebeeldhouwd in lindenhout en dateert van omstreeks
1690/1700, vermoedelijk vervaardigd in het atelier van Artus
Quellinus. De voorstelling is: Maria met op haar arm het Kind
Jezus. De hoogte is 141 cm.

Maria is afgebeeld, staande op de maansikkel, waarbij zij een
slang vertrapt (met een appel in de bek).
Deze symboliek verwijst o.a. naar:
Openb. 12:1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend
teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder
haar voeten.
Genesis 3:1 Van alle in het wild levende dieren die God, de
gemaakt had, was de slang het sluwst. … God heeft
ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze
zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we
HEER,
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sterven.' 4 'Jullie zullen helemaal niet sterven,' zei de slang.
5 'Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan
zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en
kennis zullen hebben van goed en kwaad.'
Genesis 3:15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij
bijt hen in de hiel.’

Het Kind heeft een (wereld)bol in de hand, een verwijzing naar
de plaats Die het in de Schepping inneemt. Denkt u maar aan de
Spiritual: "He's Got the Whole World in His Hands".

Over het Museum Catharijneconvent
Dat is een rijksmuseum voor religieuze kunst in Utrecht, Adres:
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.
Het is gevestigd in het voormalige klooster het Catharijneconvent, dat vermoedelijk reeds in de 12de eeuw gewijd was aan
Catharina van Alexandrië. Website: www.catharijneconvent.nl/.
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Historie van de Mariaverering
Op een protestant georiënteerde website is daarover het
volgende artikel geplaatst:
In de Bijbel wordt weinig over Maria meegedeeld. In het licht
van de Bijbel moet de bijzondere Mariaverering als mensverheerlijking of
verafgoding van een gewone, zij
het ook begenadigde, vrouw
worden afgewezen. Haar kan
geen voorbidders- of middelaarsrol worden toegekend.
Christus, niet Maria, is de
Middelaar, Vredevorst, de Deur,
Koning der koningen, enz.
Jezus zelf maakte zich 'los' van haar
en zijzelf wees op de Heer Jezus:
Joh 2:3 En toen er gebrek aan wijn
kwam, zei de moeder van Jezus tot
Hem: Zijn hebben geen wijn.
Joh 2:4 En Jezus zei tot haar: Wat heb
Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog
niet gekomen.
Joh 2:5 Zijn moeder zei tot de
dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet
dat.
Reformatorische christenen wijzen
op grond van deze bijbelse teksten Mariaverering als "afgodendienst" af.

Over de ontwikkeling van de "Mariaverering"
Hoewel bovengenoemde teksten weinig plaats geven aan een
verering van de Moeder van Jezus, hebben de kerkvaders en vele
bisschoppen in de eerste eeuwen haar toch een bijzondere plaats
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toegedacht. In verslagen van de concilies is daarover het
volgende vermeld:
431: In de Mariakerk te Efeze wordt in dat jaar het derde oecumenische concilie gehouden.
Onder andere werd de
kwestie behandeld of
Maria de moeder van
God genoemd mag worden. Nu kende Efeze al
lange tijd de verering van
een moedergodin, Artemis.
Verteld wordt dat de burgers van Efeze tijdens het
concilie van zonsopgang
tot zonsondergang de
wacht bij de kerk hielden.
Toen zij hoorden dat
Maria 'Moeder Gods' genoemd mocht worden,
schreeuwden zij van
vreugde. Ze hielden daarna optochten met
wierook en fakkels.
De Rooms-Katholieke kerk herdenkt deze verklaring van Efeze
op het Mariafeest, dat wordt gevierd in aansluiting op het feest
van de geboorte van de Heer. Het is het oudste Mariafeest.
De verering van Maria ontwikkelde zich vooral sinds de 5de
eeuw en bereikte een hoogtepunt in de late middeleeuwen.
553: het concilie van Constantinopel stelt het dogma vast dat Maria
altijd maagd was gebleven.
1854: paus Pius IX kondigt het dogma af van de onbevlekte ontvangenis van Maria.
(Door een uitzonderlijke genade van God is Maria de enige mens in
heel de geschiedenis wiens ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest
is, zelfs dus niet met de erfzonde.)
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Door de verklaring van dit dogma (1854) werd in de RoomsKatholiek kerk een golf van Mariaverering in gang gezet. Als
volksdevotie is de Mariaverering een van de belangrijkste.
Dit dogma wordt ten stelligste afgewezen door de OostersOrthodoxe, Oud-Katholieke en Protestantse kerken.
1950: paus Pius XII kondigt op 1 november het dogma af van de tenhemelopneming van Maria. Zij zou na haar dood met lichaam
en ziel, geheel en ongedeeld, in de heerlijkheid van God zijn
opgenomen.
(Maria zou niet aan vergankelijkheid onderhevig kunnen zijn,
omdat zij haar hele leven zonder de gevolgen van de erfzonde
was en in haar leven niet gezondigd had.)

Ook dit dogma wordt ten stelligste afgewezen door de OostersOrthodoxe, Oud-Katholieke en Protestantse kerken.
De verering van Maria is zeker kenmerkend voor de RoomsKatholieke leer en praktijk. Dit had tot gevolg dat de moeder
van Jezus in haar aardse leven altijd maagd is gebleven en geen
andere kinderen dan haar zoon Jezus hebben gehad. Ze wordt
daarom onder meer 'de moeder van God', 'moeder van God de
Zoon', 'bruid van de Heilige Geest', de 'Koningin van de hemel',
'toevlucht van de zondaars', 'Medeverlosseres' en 'moeder van de
kerk' genoemd. Ze heeft de rol van middelares gekregen, tot wie
dikwijls wordt gebeden.

Over Maria in de
bisschoppenverklaring van 1889
In de verklaring van de (Oud-Katholieke) bisschoppen van de
Unie van Utrecht, uitgegeven in 1889 worden een aantal door
Rome uitgevaardigde besluiten, waaronder die omtrent Maria als
"onbijbels" vastgesteld.
Hier volgen enkele delen van de bisschoppenverklaring:
o Over de geldigheid van de geloofsbelijdenissen:
Wij houden vast aan de grondstelling der oude kerk, welke
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Vincentius van Lerinum in deze stelling uitgesproken heeft:
"Houden wij vast, wat overal, wat altijd, wat door allen geloofd is,
want dit is waarlijk en eigenlijk katholiek".
Wij houden daarom vast aan het geloof der oude kerk, zoals het in
de oecumenische geloofsbelijdenissen en in de algemeen
aangenomen leerstellige uitspraken van de oecumenische synoden
der onverdeelde kerk van de eerste tien eeuwen uitgedrukt is.
o Over de "onfeilbare uitspraken" door de paus:
Als met het geloof der oude kerk in tegenspraak en de oude kerkelijke grondwet vernietigend verwerpen wij de Vaticaanse besluiten van 18 Juli 1870 over de onfeilbaarheid en het alomvattend
bisschopsambt of de kerkelijke oppermacht van de paus van Rome.
Dat belet ons echter niet het historische primaatschap te erkennen,
zoals verscheidene oecumenische concilies en de vaders der oude
kerk dat aan de bisschop van Rome als de "primus inter pares" ("de
eerste onder zijns gelijken") toegekend hebben met toestemming
van de gehele kerk der eerste tien eeuwen.
o Over de onbevlekte ontvangenis van Maria:
Wij verwerpen 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.
o Over de besluiten van het concilie van Trente (1545-1563):
Het concilie van Trente nemen wij niet aan in zijn besluiten, die de
kerktucht betreffen, en zijn leerstellige uitspraken nemen wij
slechts aan, voorzover zij met de leer der oude kerk
overeenstemmen.
o Over de leer van Christus tegenover dwalingen en
onverschilligheid:
Door getrouw vasthouden aan de leer van Jezus Christus, onder
afwijzing van alle door de schuld der mensen daarmede vermengde
dwalingen, alle kerkelijke misbruiken en heerszuchtige pogingen,
menen wij met het beste gevolg het ongeloof en de onverschilligheid omtrent de godsdienst, het ergste kwaad van onze tijd, te
kunnen tegengaan
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De bisschoppen in 1889

Op 8 mei 2014 plaatste de Enkhuizer Courant over het
voorgenomen Maria-congres op 11 mei, het volgende artikel:

Maria keert terug in Enkhuizen
Ze staat al op haar sokkel aan de muur van de Oud-Katholieke
kerk in de Breedstraat: Maria met Jezus in haar armen. Het beeld
is na bijna een eeuw terug in Enkhuizen. Zondag, op Moederdag,
wordt haar terugkeer gevierd met een symposium en een feestelijke vesperdienst, geleid door de Oud-Katholieke bisschop Dirk
jan Schoon. Het lindenhouten beeld is rond 1700 gemaakt en
heeft tot ongeveer 1920 in de Enkhuizer kerk gestaan. In die tijd
richtte het kerkgenootschap een eigen museum op, dat later overging in het Catherijne Convent: een museum voor religieuze
kunst in Utrecht. Maar in plaats van te pronken in een vitrine
stond het sinds 2004 in depot.

Eeuwfeest
De Oud-Katholieken van Enkhuizen willen het beeld al heel lang
terug. Pastoor Joop Albers: "Wim de Boer, die in de jaren '80
pastoor was in deze kerk probeerde het beeld al naar Enkhuizen
te halen. En ook Henk Schoon, die hier tot 2012 pastoor was, is
er flink achteraan gegaan. Hij vroeg het toen het beeld in 2004 in
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het depot verdween en toen hij in 2008 bezig was met het eeuwfeest van onze kerk. Hij had gehoopt dat Maria terug zou zijn bij
het 100-iarig bestaan van het kerkgebouw." Steeds weigerde het
museum. Maar . de aanhouder wint. In 2010 trof Henk Schoon
de museumdirecteur en de conservator van het Catherijne Convent en vroeg hij het opnieuw. Vorig jaar kwam het verlossende
antwoord via een mailtje: het beeld mocht naar Enkhuizen.
Twee weken geleden was het zover. Maria kwam, goed ingepakt
in een kist, met een vrachtwagen voorgereden bij het kleine
kerkje aan de Breedstraat. Het was nog een hele toer om het
bijna manshoge beeld op de hoge sokkel te krijgen, maar die
klus heeft Albers samen met parochiaan Dick Schekkerman
geklaard. "We hebben tafeltjes op elkaar gezet, zo konden we
het in etappes steeds hoger tillen. Het is zwaar en sommige delen
zijn kwetsbaar, maar het is gelukt."

Symposium
Zondag vanaf 14.30 uur draait het in de Oud-Katholieke kerk
van Enkhuizen allemaal om Maria. Er is een oecumenisch symposium waarbij dominee Hendrik Haandrikman (PKN), pater
Peter Peelen sj (rooms-katholiek) en de Oud-Katholieke
theoloog Mattijs Ploeger ingaan op de rol van Maria in hun
kerken. Om 17.00 uur begint de vesperdienst.
"In de Rooms-Katholieke kerk is Maria belangrijker dan in onze
kerk", zegt Albers. "Ons Mariabeeld is niet bij het altaar geplaatst omdat we dat een te prominente plek vonden. Het gebed
'Wees gegroet Maria' zul je in de Oud-Katholieke kerk niet horen. Wij bidden niet rechtstreeks tot Maria. Dat doen we ook
komende zondag niet. We zingen wel het Magnificat: een prachtig loflied voor Maria."
Bron: Enkhuizer Courant, 8 mei 2014, Connie Vertegaal
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Dank
Het symposium op zondagmiddag 11 mei j.l. werd erg goed bezocht. We hadden ruime aandacht in de geschreven pers gehad
(dank aan Connie Vertegaal); het internet (website). Ook RTVNH was aan het filmen op vrijdag 9 mei. Daarvan hebben vele
van u de resultaten op de TV gezien.
Bovendien hebben de leden van de parochie er voor gezorgd dat
de gasten zich welkom wisten. Er zijn daaraan vele uren gespendeerd. Denk maar eens aan alle voorbereidingen op het gebied
van catering, uitnodigingen enzovoort.
Hartelijk dank voor alle inspanningen!
Pastoor Joop

Interieur parochiekerk met het Mariabeeld
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De leer der Kerk is
beïnvloed door onderlinge strijd
Hoewel de meeste parochianen de kerk veelal beschouwen als
een gemeenschap van gelijkgezinden waarin de door Christus
opgedragen naastenliefde wordt gepredikt, hebben de leiders van
de Kerk eeuwen achtereen onderlinge meningsverschillen over
de uitleg van de Bijbel met elkaar "bevochten".
Weliswaar staat de inhoud en opbouw van de door ons gebruikte
liturgisch delen reeds een aantal eeuwen vast, maar over de uitleg en consequenties van uitspraken die de Schrift bevatten zijn
tot op de dag van vandaag de meningen van de verschillende
kerkleiders beslist niet eensluidend. Daardoor voeren de verschillende meningen en uitleggingen vaak tot strijd.
Toch kunnen we hen daarover niet te zwaar bekritiseren. Immers, een evolutie in denken en praktische uitvoering is van alle
tijden. Gaat u zelf maar eens na wat in een mensenleven is
veranderd in opvattingen en denkwijzen.
Vele ouderen zullen moeten toegeven dat leringen en opvattingen die in hun jeugd min of meer vanzelfsprekend waren nu beslist niet meer gelden of geheel of ten dele zijn aangepast aan de
praktijk. Vanaf het midden van de twintigste eeuw is ook de
wereld om ons heen "open" gesteld voor vele mensen, waardoor
we kennis hebben gekregen van de grote culturele verschillen
tussen de volkeren op deze aarde.
Daarom, als al binnen één generatie opvattingen en leringen
totaal op de kop kunnen worden gezet, hoe zullen we het de
leiders van de Kerk dan kwalijk nemen dat zij eeuwen hebben
geworsteld met het hoe en waarom en de uitleg van de leer van
de Heilige Schrift. Want ook zij werden steeds geconfronteerd
met de dagelijkse praktijk, die verandering onderhevig was en
moesten daarop een antwoord vinden in overeenstemming met
de Bijbelse leer.
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Om een indruk te krijgen hoe geworsteld is om de culturen van
de verschillende volkeren op één kerkelijke lijn te krijgen volgt
hier een (zeer) beknopt verslag over de eerste concilies (kerkvergaderingen) zoals die in de eerste eeuwen van het bestaan van de
Kerk zijn gehouden. De Kerk baseert zijn leer en opvattingen tot
op de huidige dag op de daar genomen beslissingen, hoewel …..

De (eerste) vier oecumenische concilies
Wat is 'Oecumenisch'
Het woord 'oecumenisch' is afgeleid van het Griekse oikoumenê,
dat 'bewoonde wereld' betekent. Letterlijk is een 'oecumenisch
concilie' dus een wereldwijd concilie, een concilie waar de hele
bewoonde wereld vertegenwoordigd is. Maar de feitelijke betekenis is toch een andere. Om te beginnen zijn sommige concilies
waar bepaalde regio's niet vertegenwoordigd waren, later toch
als 'oecumenisch' aanvaard. Anderzijds zijn er concilies geweest
waar representanten uit vele delen van de wereld aanwezig waren en die toch niet de status 'oecumenisch' hebben gekregen.
Een oecumenisch concilie is dan ook eerder een concilie waarvan de beslissingen later gezaghebbend zijn geworden voor de
'hele kerk'. Maar na het schisma tussen de Westerse en Oosterse
Kerk is ook het begrip 'hele kerk' niet meer zo zeker en vanzelfsprekend.
Hoewel de breuk gewoonlijk gedateerd wordt in 1054, toen paus
Leo IX en patriarch Michael Caerularius van Constantinopel
elkaar wederzijds excommuniceerden, was het schisma tussen
Oost en West feitelijk het eindresultaat van een voorafgaande
eeuwenlange periode van vervreemding tussen de twee Kerken.

Dogma (= leerstelling)
Veelal werden door de dogmatische uitspraken van de concilies
bepaalde groepen buitengesloten, die dan niet meer tot 'de kerk'
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werden gerekend. Dat gold al voor het eerste oecumenische concilie, in 325 in Nicea. Dat veroordeelde het arianisme, dat vooral
in West-Europa nog lange tijd veel aanhangers had. Dezen erkenden het concilie niet en behoorden dan ook niet tot de katholieke, orthodoxe kerk.
Uit de tijd voor het schisma van 1054 zijn er zeven oecumenische concilies die door beide kerken worden aanvaard. De oosterse kerk heeft daarna geen oecumenisch concilie meer gehouden. De Rooms-Katholieke Kerk kent na de zeven echter nog 14
oecumenische concilies, die door de Oosters-Orthodoxe Kerk
niet worden aanvaard.
Hiertoe behoren de concilies van Lateranen (vanaf 1123), dat
van Trente (1545-1563), en het Eerste en Tweede Vaticaans
Concilie (1e: 1869-1870; 2e: 1962-1965).
De traditionele protestantse kerken erkennen over het algemeen
de dogmatische uitspraken van de eerste vier oecumenische concilies. Hierna volgt de beschrijving van deze vier:
De vier oecumenische concilies zijn:
1.

Het concilie van Nicea in 325 (Nicea I)
Het concilie dat later als het eerste oecumenische concilie is
beschouwd, werd door keizer Constantijn bijeengeroepen in
Nicea in 325. De aanleiding was de strijd over de godsleer die
ontstaan was naar aanleiding van de visie van Arius, die leerde
dat Jezus Christus, de Zoon van God, een schepsel was. Weliswaar het allerhoogste schepsel, in wie alle andere dingen zijn geschapen, maar niet God. Hierover kwam hij in botsing met zijn
bisschop.
De leer van Arius werd veroordeeld en de orthodoxe leer werd
onder woorden gebracht in de geloofsbelijdenis van Nicea (het
Nicenum).

2.

Het concilie van Constantinopel in 381 (Constantinopel I) De
strijd over de godsleer was na het concilie van Nicea bepaald nog
niet gestreden. Men debatteerde nog tientallen jaren, op concilies
en daarbuiten, en allerlei visies passeerden de revue. Ging het in
Nicea alleen over de Zoon, in de loop van het debat kwam ook de
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vraag op naar de godheid van de heilige Geest. Naast Athanasius
hebben andere kerkvaders bijgedragen aan een oplossing. Van
hen is de formulering dat God één in wezen is, maar bestaat in
drie personen, Vader, Zoon en Geest.
De oorspronkelijke geloofsbelijdenis van Nicea werd hier aangepast en uitgebreid. Wat tegenwoordig veelal 'de geloofsbelijdenis van Nicea' wordt genoemd, is deze uitgebreide geloofsbelijdenis, het Nicea-Constantinopolitanum.
Degenen die de godheid van de heilige Geest ontkenden, werden
veroordeeld.
3.

Het concilie van Efeze in 431
Toen in de vierde eeuw uitspraken over de godheid van Christus
aan de orde waren, kwam al de vraag op naar zijn mensheid en de
relatie tussen beide.
In de eerste helft van de vijfde eeuw ontbrandde hierover opnieuw een strijd. De aanleiding werd gevormd door de weigering
van de aartsbisschop van Constantinopel om Maria, de moeder
van Jezus, 'Moeder van God' (letterlijk: God-draagster), te noemen. Voor hem was dit een aantasting van God, alsof God een
menselijke moeder had.
De aartsbisschop van Alexandrië benadrukte de eenheid van
godheid en mensheid in Christus. Omdat zijn mensheid vanaf de
conceptie verenigd was met het Woord, de eeuwige Zoon van
God, kun je, ja, moet je, zeggen dat Maria ook 'de Moeder van
God' is, aldus Cyrillus. Dat betekent voor hem beslist niet dat zij
voorafgaat aan de eeuwige God, maar deze uitdrukking is nodig
om de eenheid van Christus te belijden. Op dezelfde manier kun
je zeggen dat de Zoon van God 'naar het vlees is gestorven', wat
ook niet inhoudt dat God is gestorven.

4.

Het concilie van Chalcedon in 451
Nadien ontstonden er opnieuw problemen, doordat een abt in
Constantinopel, de eenheid van Christus zozeer benadrukte dat
zijn mensheid tekort werd gedaan. Die zag hij als een druppel in
de oceaan van de godheid. Hij maakte gebruik van een formule
die door Apollinarius was bedacht, 'één geïncarneerde natuur van
het Woord van God'.
Na twee eerdere concilies (in 448 en 449) over deze kwestie riepen keizer Marcianus en zijn echtgenote Pulcheria een concilie
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bijeen in Chalcedon in 451, dat als het vierde oecumenische concilie bekend staat. Het concilie van Efeze dat onder leiding van
Cyrillus had gestaan, werd in Chalcedon erkend, en diverse geschriften werden gecanoniseerd.
Onder druk van de keizer werd een 'definitie' opgesteld (in Efeze
was besloten dat er geen nieuwe geloofsbelijdenis mocht worden
geformuleerd), waarin de eenheid van Christus centraal staat,
maar waarin de blijvende onderscheidenheid van de twee naturen
ook uitdrukkelijk wordt beleden. Kort samengevat: Christus is
één persoon in twee naturen.

Tot zover een summier verslag van kerkelijke strijd in de eerste
eeuwen na Christus. Hiervoor vindt u ook nog enkele uitspraken
die zijn gedaan door de "Oud-Katholieke" bisschoppen in hun
verklaring van 1889. Ook deze verklaring getuigt van een groot
verschil in opvatting tegenover de uitspraken in het eerste
Vaticaans Concilie in 1854.

Contemplatie
Contemplatie is een andere term voor beschouwing. De term
stamt van het Latijnse contemplatio. Letterlijk betekent contemplatie "het scheiden van iets uit zijn omgeving". Contemplatio is
de Latijnse vertaling van het Griekse 'theoreia'. Contemplatie is
verwant aan meditatie.
Meestal gebruikt men de term contemplatie specifiek bij de
kloosterorden die een beschouwend oftewel contemplatief leven
leiden, met name onder een kloosterregel als de Regel van Benedictus, die gebed, studie en stilte tot het hart van het monastieke
leven maakt. De leden van deze orden verlaten hun klooster of
abdij niet en houden zich aan een strakke vorm van clausuur.
Hoewel contemplatie en meditatie nauw aan elkaar verwant zijn,
is er een verschil: bij meditatie wordt vaak een onderwerp, iets
of iemand in het midden van de aandacht geplaatst (objectgerichte meditatie), bij contemplatie probeert men zich meer
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ontvankelijk op te stellen en te verblijven bij het voorwerp van
contemplatie om zich hierdoor te laten doordringen. Zo kan de
verhouding subject-object worden omgezet in een verhouding
tussen twee subjecten. Als voorwerp of liever onderwerp van
contemplatie kan men bijvoorbeeld God, Jezus, een Bijbeltekst,
een spirituele tekst of een deugd kiezen.
Met name de dominicanen beschouwen contemplatie als een
wezenlijk element in hun bestaan. Voor hen is contemplatie de
voorwaarde voor actie, sterker nog, de vruchten van contemplatie moet men aan anderen bekendmaken, in navolging van een
uitspraak van Thomas van Aquino, "contempleren en het
gecontempleerde aan anderen overdragen".
Bron:Wikipedia

Meditiatieruimte - Benedictushof - Abdij van Egmond
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Column van Greet
wat zou gaan komen. Deze
handelingen zijn de oogst van
vele bezoeken aan dit en andere
kloosters, het is een reinigingsritueel geworden om zo open mogelijk dat te ondergaan en te beleven wat wordt aangereikt. Een
heldere rivier tussen het oude en
het nieuwe land.

"Weinig mensen weten
wat God in hen tot stand zou
brengen,
als ze zich zonder terug houden,
zouden overgeven aan de leiding
van de genade".

Ignatius van Loyola (1491-1556)
Deze woorden
van Ignatius
vond ik vanmorgen in mijn mailbox en ik kreeg ze van Janneke.

Zij is degene geweest die vier
dagen onze leraar wilde zijn in de
cursus Contemplatie in de abdij
van Egmond. Graag wil ik jullie
laten delen in mijn ervaringen van
die goeie dagen.
Misschien heet dit dan geen
column meer en wordt het een
soort verslagje maar dat mag vast
wel voor een keer.
We werden op donderdagmiddag
verwacht om vier uur maar dat
kon ik echt niet afwachten en zo
pakte ik de trein van 9.55 en was
ik lekker op tijd in Egmond.
Dat gaf mij de ruimte om allerlei
zaken voorlopig even op te bergen in laatje B van Beslommeringen, om alvast wat kaartjes
te schrijven en op de post te
doen, die geweldige winkel van
de abdij te bezoeken en om
tenslotte in de kapel te gaan
zitten om mij voor te bereiden op

De kleine groep waarmee ik de
komende dagen zou optrekken
druppelde binnen en als eerste
zag ik tot mijn grote vreugde
Ankie, met wie ik de lectorenopleiding heb gedaan!
Wat een verrassing, mijn 'maatje'
zo dicht bij mij. En wat heeft ze
goed voor me gezorgd, maar
daarover later.
Janneke heette ons welkom. Zij is
een gepensioneerd psycholoog
met nevenfuncties zal ik maar
zeggen. Een prachtige vrouw en
als ik het lef had gehad om haar
om een foto te vragen dan zou die
nu op mijn nachtkastje staan. Zo
iemand waarvan je denkt: zó zou
ik ook willen stralen.
De huisregels werden doorgenomen, enkele wijzigingen in het
rooster en nadat we de tassen
naar onze kamers hadden gebracht op naar de ruimte waar we
velen uren in stilte zouden doorbrengen.
Om een beetje een idee te krijgen
van hoe onze dagen eruit zagen
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zal ik proberen beknopt iets daarover te vertellen. Om 7.00 uur
werden wij verwacht voor de
eerste meditatie van twee keer
vijfentwintig minuten, gevolgd
door ontbijt en eucharistieviering.
Vervolgens vertelde Janneke ons
iets over misvattingen wat mediteren betreft, over onze houding
tijdens de meditatie, over hindernissen tijdens de meditatie en
drogredenen om het niet te doen.
Gedurende de dag komen we een
aantal keer bij elkaar om te mediteren, om naar Janneke te luisteren, om te eten en om naar de
kapel te gaan. Ook is er ruimte
om wat te wandelen of te rusten
en dat alles in STILTE.
Aan de ontbijttafel wordt al snel
gewezen of geknikt naar datgene
wat je graag op je boterham zou
willen doen maar waar je net niet
bij kunt. We bedanken elkaar met
een glimlach en knipogen naar
degene die schrikt als zij per
ongeluk haar bestek wel erg hard
op haar bord laat kletteren.
Ons is gevraagd om buiten de
meditaties de stille houding te
bewaren. Dat betekend dus ook
tijdens het afwassen waardoor dit
niet zo favoriete klusje zich als
een
nieuwe
ervaring
zal
openbaren. Prettig om zo naast
iemand te staan en in alle rust
ervoor te zorgen dat we straks
schoon servies hebben voor het
avondeten. Hoe eenvoudig.

Het lopen naar de meditatieruimte is een oefening op zich. Nu
krijgen andere zintuigen de kans
om eens lekker uit hun dak te
gaan. Mijn voeten in teenslippers
voelen het natte gras en maken
me meer wakker dan mijn wekker
die ik overigens vergeten ben.
Langzamer dan langzaam loop ik
over het pad, haal rustig adem,
ontspan mijn schouders die door
de ochtendkoelte omhoog willen
kruipen en groet elke slak die ook
op pad is. Zouden slakken wel
eens haast hebben? Hebben ze
meerdere snelheden? Terwijl ik
uitwijk voor de ene slak sta ik bijna op een andere en ik spring van
schrik opzij. Als ik omkijk zie ik
hoe zij als het ware haar rug bolt
en haar hoofdje buigt. Als een
Boeddhistische monnik leg ik mijn
handpalen tegen elkaar, mijn
vingertoppen omhoog en ik buig
voor mijn nieuwe vriendin. Wij
hebben elkaar gezien en dat ontroert me tot op het bot.
Oh, wat zou ik graag mediteren
op zo'n mooi meditatiebankje
maar ik ken mezelf en mijn knieën
in het bijzonder. Ik mediteer dus
op een gewone stoel zodat ik me
op de stilte kan richten en niet op
pijntjes en kramp. Dikke sokken
aan mijn voeten, fleece-deken om
mijn schouders en een handig
kussen om op mijn schoot te leggen zodat mijn gevouwen handen
kunnen rusten. En natuurlijk dwalen mijn gedachten om de haverklap af maar ik heb van Janneke

- 20 -

geleerd dat ik dan niet moet mopperen maar liefdevol tegen mezelf
kan zeggen: zo, nu gaan we weer
terug naar de stilte, daar waar
mijn Heer is. Al na een dag ben ik
om, ik wil niets liever meer dan
zijn in stilte.
Vier dagen in stilte en ik kijk anders naar mijn medecursisten. Ik
voel me met hen verbonden omdat zij met mij stil willen worden.
Ze zijn bereid om…
Ik ervaar mededogen waar ik
gewoonlijk geïrriteerd zou raken,
voel me dankbaar voor dat heerlijke eten dat we krijgen voorgezet en omdat we aanwezig mogen
zijn bij de Eeuwige Gelofte van
broeder Steve Purperhart. Even
ben ik bang dat ik te emotioneel
zal worden en ik denk aan de stap
die hij zet en die ik niet durfde te
doen. Maar mijn vreugde voor
hem blijkt groter dan mijn verdriet en Ankie zit naast me in de
kapel en woordeloos is zij mijn
steun en toeverlaat. Wat kan er
mij in Godsnaam gebeuren met
een vrouw zoals jij aan mijn zij,
neurie ik op mijn kamer. Van wie
is dat ook alweer?

Ik weet nu hoe het moet.
Kijk vooral eens op de site van
de Abdij van Egmond,
www.abdijvanegmond.nl
Onder het kopje Benedictushof
cursussen vindt je allerlei dagen
vol inspiratie, zeer door mij aanbevolen!

Greet
Wat kan er mij in godsnaam
gebeuren met een vrouw zoals jij
aan mijn zij, met een vrouw
zoals jij aan mijn zij.
komt uit een lied van Hans De
Booij: "Vrouw zoals jij"

Uit het woordenboek:
Contemplatie:
beschouwing, bespiegeling,
overpeinzing;
Contemplatief: beschouwelijk,
bespiegelend;
Contempleren: beschouwen,
nadenken.

Als ik zondagavond thuiskom voel
ik mij fit en gelukkig.
In de tuin staan tot mijn verbazing allemaal oranje klaprozen
die WELKOM THUIS roepen.
Kadootje van mijn Koning.
Morgen gaan we samen de kerk
schoonmaken.
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Onze jarigen
10
26
27
30
20
25
7
20
22

mei
mei
mei
mei
juni
juni
juli
juli
juli

27 juli
28 juli
30 juli
30 juli
30 juli

Afz.: Oud-Katholieke
parochie
Enkhuizen
p/a Dorpsweg 134,
1697 KH Schellinkhout
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