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Waar kiezen we voor? 

Op de televisie is de oproep om te kiezen volop in de aandacht. 

Allerlei partijen willen natuurlijk graag dat we op hen stemmen 

omdat zij dan mogelijkerwijs weer een plek krijgen in het parle-

ment. Woorden als identiteit, normen en waarden zijn niet van 

de lucht. Wat ook opvalt is dat een ieder ruimte voor zichzelf op-

eist. Wij mogen er zijn, sterker nog, we moeten gehoord worden. 

Wat mij opvalt is dat er van werkelijke, oprechte communicatie 

veelal geen sprake is. Mensen brengen met kracht hun eigen 

standpunt naar voren. Van luisteren is geen sprake, tenzij men in 

de woorden van de anderen een reden ziet om de andere aan te 

vallen. Natuurlijk ten eigen voordele.  

Weer anderen brengen hun mening als een mantra naar voren en 

kunnen die eindeloos herhalen. Maar kun je je afvragen of zij be-

reid zijn daarover in gesprek te gaan. Je vraagt je dan af wat hun 

bewering dat de stem van 'het volk' telt, nog waard is als je al-

leen jezelf nog wilt horen. 

Afgelopen week was ik in de Achterhoek, nabij Lochem. Ik 

sprak daar met de bewoner van een van de mooie langgoederen. 

Zijn familie woont daar al enkele eeuwen. Ook toen kwam het 

onderwerp normen en waarden naar voren. Veel belangrijker 

was daaruit het gesprek het woord wellevendheid genoemd 

werd. Ben je werkelijk in staat om de ander net zo belangrijk te 

vinden als jezelf? Wil je als individu, als familie, als gemeen-

schap iets bijdragen tot het welzijn van de ander? 

Voorop staat dat wij de waarheid willen horen en uitdragen; 

goed luisteren is daarbij essentieel. Onze waarheid is niet altijd 

beter dan die van de ander. Echte waarheid is niet zomaar een 

mening of zoals sommige politici zeggen, een alternatieve waar-

heid. 

Het op zoek gaan naar wat werkelijk belangrijk is, samen met 

anderen, is ook een vorm van wellevendheid. De ervaringen van 

anderen zijn dan net zo belangrijk als die van onszelf. 
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In de kerk proberen we daar ruimte voor te bieden. Daar mag je 

jezelf zijn. Daarbij mag je hopen dat daarvoor interesse getoond 

wordt. Hier is voor een ieder van ons een taak weggelegd. 

In de evangelielezing van komende zondag staat dat de ware 

aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Het 

met elkaar bidden nodigt uit om na te denken over hetgeen wer-

kelijk belangrijk is voor jezelf én voor de gemeenschap waarvan 

je deel uitmaakt.  

Je zou dit de mensen die zich bezighouden met het besturen van 

ons land ook toewensen dat zij ruimte en tijd kunnen vrijmaken 

voor stilte om daarin te luisteren naar de noden van mensen. 

Pastoor Joop 

Over de afwezige kruisweg in de meeste 

Oud-Katholieke kerkgebouwen 

Onze kerken worden in verschillende plaatsen niet alleen door 

trouwe kerkgangers bezocht, maar ook door mensen die 'zomaar' 

eens komen kijken (en meer dan eens blijven komen!) of die bij 

een openstelling of op de Monumentendag het interieur van een 

Oud-Katholieke kerk te zien krijgen. Vooral uit de mond van 

mensen met een Rooms-Katholieke achtergrond klinken dan nog 

wel eens vragen over het verschil tussen oud- en 'gewoon'-katho-

liek, want zo noemen ze dat dan, en over de afwezigheid van 

twee, vooral voor wat oudere Rooms-Katholieken vertrouwde 

dingen: de biechtstoelen - ook al dienen die in veel Rooms-Ka-

tholieke kerken tegenwoordig ook alleen nog als bergplaats voor 

de geluidsinstallatie - en de veertien kruiswegstaties.  

Waarom zijn die bij jullie afgeschaft', vroeg mij nog niet zo lang 

geleden een mevrouw, die vertelde dat ze haar hele leven, naar 

mijn schatting zo'n jaar of vijfenzestig, al in Krommenie ge-

woond had en nog nooit de Oud-Katholieke kerk van binnen had 

gezien. 'We hebben ze niet afgeschaft', was mijn antwoord, 'maar 
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ze zijn er nooit geweest'. En dat hangt weer samen met het tijd-

stip in de geschiedenis waarop in ons land de katholieken in 

twee partijen uit elkaar gingen. 

Dit is soms al moeilijk uit te leggen 

aan mensen met een niet meer dan 

gemiddelde kennis van de vader-

landse geschiedenis en de ontwikke-

ling van de kruiswegdevotie is bo-

vendien een verhaal op zich. We 

moeten om te beginnen veel verder 

terug in de kerkgeschiedenis dan 

1723, het jaar waarin Cornelis Steen-

oven tot aartsbisschop van Utrecht 

werd gekozen en de wegen zich 

scheidden. 

De liturgie van Jeruzalem 

In de jaren 381 tot en met 384 maakte een zekere Egeria, een 

waarschijnlijk voorname, maar in ieder geval ondernemende 

vrouw uit het noorden van Spanje of het zuiden van het tegen-

woordige Frankrijk een reis via Constantinopel naar het Heilige 

Land, waar ze geruime tijd in Jeruzalem heeft verbleven. Ze 

heeft een reisverslag nagelaten, waaruit we veel te weten kunnen 

komen over de wijze waarop niet alleen in deze stad aan het 

einde van de vierde eeuw de liturgie gevierd werd, maar ook 

over de manier waarop het in het westen toeging, want Egeria 

signaleert duidelijke overeenkomsten en verschillen. 

In de eerste helft van de vierde eeuw werden op bevel van keizer 

Constantijn de Grote op de plaatsen waar de grote heilsfeiten van 

Christus' dood en verrijzenis waren geschied, kerken opgericht, 

die door hun omvang en inrichting het belang van Jeruzalem als 

het geestelijke centrum van het keizerrijk zichtbaar konden ma-

ken. Deze kerken boden de mogelijkheid om in de liturgie het 

hele heilsgebeuren aanschouwelijk te maken. Cyrillus, die in de 

tijd dat Egeria Jeruzalem bezocht bisschop van deze stad was, 
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besefte de functie en het belang van een indrukwekkende litur-

gie, met daarin het gaan van de ene plaats naar de andere om 

Christus letterlijk op de voet te volgen op zijn gang door lijden 

en sterven naar leven. Zoiets had Egeria thuis nooit meegemaakt, 

zodat zij er in haar reisverslag enthousiast over kon vertellen. 

Al vroeg werden de plaatsen waar de passie van de Heer zich 

heeft afgespeeld door stenen met inscripties gemarkeerd, die la-

ter door kleine kapellen werden vervangen. In de zondagsliturgie 

werd de gang van kerk naar kerk steeds plechtiger gemaakt en 

deze liturgie van Jeruzalem werd op haar beurt steeds meer het 

model voor de eredienst in andere plaatsen. De stad Jeruzalem 

werd met haar enorme rijkdom aan betekenis voor de Joodse en 

christelijke traditie als het ware over de gehele christelijke we-

reld geëxporteerd. 

De patronen van de liturgie van Jeruzalem werden elders gekopi-

eerd en ook bij de bouw van kerken liet men zich gaarne door de 

constructie van die in Jeruzalem inspireren. Men stelde zich voor 

dat men zich in een kerk, waar ook ter wereld, in de Eeuwige 

Stad bevond. Door de verering van relikwieën, die in de kerken 

een steeds voornamer plaats ging innemen, werd dit nog verder 

versterkt en wat door pelgrims uit Jeruzalem was meegenomen 

kreeg veelal grote aandacht. 

De kruistochten hebben, hoezeer ze ook als een zwarte bladzijde 

in de kerkgeschiedenis beschouwd moeten worden, in belang-

rijke mate bijgedragen aan de devotie jegens de kruisweg van 

Christus. Wanneer een priester of een kloosterling op bedevaart 

naar het Heilige Land was geweest of aan een kruistocht had 

deelgenomen, dan liet hij meermalen in of bij zijn eigen kerk of 

klooster bidkapellen inrichten waarin de overweging van de ver-

schillende episoden van de kruisweg centraal kon staan. Zo ont-

stond in de late Middeleeuwen de gewoonte om de kruisweg, 

uitgewerkt en afgebeeld in een aantal zogenaamde staties, in ker-

ken aan te brengen, zodat men zich kon voorstellen dat men in 

de Goede Week met de Heer door de straten van Jeruzalem ging. 

Bovendien bracht men de oriëntatie van een kerk, d.w.z. het naar 
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het oosten gericht zijn van de altaar ruimte, in verband met de 

richting naar Jeruzalem. 

De kerk: een nieuw Jeruzalem? 

Dit alles had natuurlijk een ach-

tergrond: het was niet zomaar 

een vroom spel. De overweging 

dat in de kerk als gemeenschap 

van gelovigen, maar eigenlijk 

nog meer in de kerk als organi-

satie het nieuwe, hemelse Jeru-

zalem een concrete gestalte 

krijgt, vond in de kerkbouw met 

alle daaraan verbonden symbo-

liek - en soms ook een flinke 

portie 'inlegkunde' - haar zicht-

bare vormgeving. De gedachte 

dat de kerk een soort aardse ko-

lonie is van het hemelse Jeruza-

lem, dat in de kerk de hemel op 

aarde is neergedaald en de 

aarde in de hemel is opgenomen 

en dat men in de kerk door de 

werking van de sacramenten 

een burgerschap verwerft van de stad in de hemel hangt ten 

nauwste samen met het denken over de verhouding tussen de 

kerk en de staat. Daarover kan men op veel verschillende manie-

ren denken, meer of minder genuanceerd. 

Een heel duidelijke theorie hierover had paus Gregorius VII 

(1073-1085), die eenvoudig vond dat de vorst aan de paus als het 

zichtbare hoofd der kerk, de hemelse en volmaakte maatschap-

pij, ondergeschikt was. In 27 richtlijnen geeft het door Gregorius 

al vrij kort na zijn aantreden uitgevaardigde Dictatus Papae te 

kennen, dat de paus niet alleen de absolute macht over de kerk 

heeft, maar ook over de leken, koningen en keizers incluis. Hier-

mee kwam hij in conflict met de Duitse koning Hendrik IV, die 
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zich beriep op de zogenaamde leer van de twee zwaarden, waar-

in op de (wel heel bijzonder smalle) basis van Lucas 22, 38 de 

koninklijke macht beschouwd wordt als van God gegeven en 

niet van een mens afhankelijk, zelfs niet van de paus. Tijdens de 

synode van Worms in 1076 liet hij de paus door de Duitse bis-

schoppen afzetten. Gregorius excommuniceerde op zijn beurt 

koning Hendrik en doordat dezelfde bisschoppen die hem eerst 

steunden nu pijlsnel eieren voor hun geld kozen, kwam de ko-

ning in een volstrekt isolement terecht. Hij kon niets anders meer 

doen dan letterlijk de gang naar Canossa maken, het boetekleed 

aantrekken en de paus om vergeving smeken. Deze liet de dee-

moedige koning nog een maand wachten en hief vervolgens de 

excommunicatie op. 

Gregorius met zijn visie van een directe macht van de kerk over 

de staat is weliswaar tamelijk extreem, maar ook wanneer er 

sprake is van een indirecte macht, zoals veel middeleeuwse theo-

logen en canonisten de verhouding tussen kerk en staat benade-

ren, ziet de kerk zich nog altijd als tenminste een afspiegeling 

van de volmaakte samenleving, de societas perfecta, in de vorm 

van het nieuwe Jeruzalem. Deze opvatting, waarvan de kern al 

vroeg in de geschiedenis van het christendom is aan te wijzen, 

komt in de middeleeuwen tot volle ontwikkeling. Een voorbeeld 

hiervan is de hymne Urbs beata Jerusalem (waarvan een verta-

ling in het Gezangboek voorkomt als nummer 373), die in de 

achtste eeuw al bekend was. Een gotische kathedraal, met pijlers 

en pinakels die tot in de hemel lijken te rijzen, beelden, schilde-

ringen en glazen, is hiervan de verbeelding bij uitstek. 

De stad en het lijden 

Dat de kruisweg in dezelfde tijd en in dezelfde denkwereld tot 

ontwikkeling komt, is dan ook niet zo vreemd. Men was om ver-

schillende redenen gefascineerd door Jeruzalem, zoals we heb-

ben gezien. Daarbij komt een tweede element, waarnaar de 

christenen in het Westen hun belangstelling lieten uitgaan en dat 

vanaf de tiende eeuw vrij veel invloed op de gestalte van de li-

turgie gaat uitoefenen: het lijden van Christus. 



- 8 - 

Niet alleen de passie in het algemeen, maar ook het vergoten 

bloed en het geschonden aangezicht van de Heer werden ver-

eerd, alsook de lijdenswerktuigen: de doornenkroon, de lans, de 

nagels, de lijkwade en niet te verge-

ten ontelbare relieken van het hei-

lige Kruis. In de late Middeleeuwen 

zien we dan ook pelgrims in Jeruza-

lem onder leiding van waarschijnlijk 

Franciscanen rondgaan langs plaat-

sen die herinneringen bewaren aan 

het lijdensverhaal. Deze omgang, de 

circulus, zou volgens een vrome, 

maar niet bijster betrouwbare tradi-

tie na Jezus' verrijzenis dagelijks ook door Maria zijn gemaakt. 

De tocht ging van de zaal van het laatste avondmaal, het huis 

van Annas en Kajafas, Golgota en het heilig Graf, het pretorium, 

de hof van Getsemane, de Olijfberg, de beek Kedron en de berg 

Sion. Tussen het heilige Graf en het pretorium, het gerechtsge-

bouw van Pilatus, bevonden zich veertien plaatsen waarop een 

specifiek onderdeel van het lijden van Christus in herinnering 

werd gebracht. Deze staties waren niet geheel identiek met de 

thans bekende en in de verschillende landen waarin men dit 

voorbeeld nader uitwerkte, liep het aantal staties en hun precieze 

aanduiding nogal uiteen: er is onder andere een kruisweg met 43 

staties bekend. 

De uiteindelijke vastlegging van het veertiental staties begint bij 

het werk van een zekere Bethlem, een priester die rond 1518 een 

boekje wijdde aan de kruiswegdevotie. Ook de beschrijving die 

een andere Nederlandse priester geeft van Jeruzalem in de dagen 

van Jezus' leven op aarde heeft een belangrijke rol gespeeld. De-

ze Christiaan van Adrichem, heel toepasselijk ook wel aange-

duid met Cruys, was rector van het Barbaraklooster in Delft en 

hij publiceerde zijn werk in 1584 te Keulen, kort voor zijn over-

lijden. Na zijn dood werd nog een dergelijk boek van zijn hand 

uitgegeven, dat een veelzeggende titel draagt: Theatrum Terrae 
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sanctae et Biblicarum historiarum, een schouwtoneel van het 

Heilige Land en de bijbelse geschiedenis.  

Beide werken hadden grote invloed: zij werden vertaald en tot in 

de negentiende eeuw herdrukt. Aan de twaalf staties die Cruys 

beschrijft voegt een Spaanse Franciscaan, Antonio Daza, in zijn 

Exercicios espirituales, geestelijke oefeningen van 1625, er twee 

toe, die eigenlijk niet meer op het lijden van Christus betrekking 

hebben: de kruisafneming en de graflegging. 

Deze reeks krijgt algemene verbreiding door toedoen van een 

andere Minderbroeder, Leonardo de Porto Maurizio, die leefde 

van 1676 tot 1751, dus precies in de 

tijd dat de Cleresie in de Nederlan-

den een zelfstandig bestaan ging lei-

den. Deze uiterst barokke figuur, in 

1867 door Rome heilig verklaard. 

predikte op volkse wijze in het noor-

den van Italië en vond in de kruisweg 

een middel bij uitstek om de devotie 

tot het lijden van Christus op aan-

schouwelijke, theatrale wijze onder 

de mensen te brengen. Hij richtte dan ook maar liefst 576 kruis-

wegen op. Leonardo was typisch een kind van zijn tijd: gericht 

op de uiterlijkheid van volksdevoties, rozenkransen, broeder-

schappen, processies, uitbundige sacraments- en Mariaverering 

(al een eeuw vóór het Romeinse dogma van 1854 predikte hij de 

onbevlekte ontvangenis!) en dit alles was nu precies wat de 

priesters van de Cleresie niet waren. Bovendien drong het for-

mele voorschrift van de Romeinse congregatie voor de aflaten te 

laat door om ook de Oud-Katholieken van het eerste uur te heb-

ben kunnen overtuigen.  

In 1731 en 1742, toen de keuze van Steenoven al vérstrekkende 

gevolgen had gehad, werd het bidden van de kruisweg vanuit 

Rome als normaal en legaal voorgeschreven en van aflaten voor-

zien, die ook op de arme zielen in het vagevuur konden worden 

toegepast. 



- 10 - 

Hier zien we dus de formele oorzaak van de afwezigheid van 

kruiswegstaties in Oud-Katholieke kerken in ons land. Ze zijn 

nooit afgeschaft, want ze zijn er nooit geweest. Maar de echte 

grond van de afwezigheid ligt dieper. We stelden al vast, dat 

deze devotie gemakkelijk inpasbaar was in een grote kerk, 

waarin men kon rondlopen en waarin van alles en nog wat, 

vroom en minder vroom, onafhankelijk van elkaar kon gebeuren. 

Daarbij kon de kruisweg, die uitdrukking gaf aan de aandacht 

voor de Eeuwige Stad en aan die voor het lijden van de Heer, 

bijdragen aan het denkbeeld dat de kerk Jeruzalem is, een vol-

maakte samenleving naast of boven de onvolkomen wereldse 

maatschappij. 

In zijn inaugurele rede ging professor Jan Hallebeek onlangs op 

aan aantal aspecten van dit denken in. De gerichtheid op het ui-

terlijke van de reguliere geestelijken aan het eind van de zeven-

tiende en het begin van de achttiende eeuw, in tegenstelling tot 

de 'jansenistische' wereldgeestelijken, die een innerlijk en bijbels 

geïnspireerd geestelijk leven op hun gelovigen trachtten over te 

dragen, wordt ook in de rede over de 'Wondere afscheidpreekens 

van Pater Daneels' in Oudewater in het jaar 1705 behandeld. 

Maar Hallebeek constateert bovendien, iets, dat met de afwezige 

kruisweg in verband blijkt te staan: 

"... Voor de Cleresie was de katholieke kerk geen societas per-

fecta, gelijkwaardig aan de staat en onafhankelijk van de staat. 

De Cleresie zag ook de geestelijken in de eerste plaats als staats-

burgers die de bescherming van de wereldlijke overheid konden 

inroepen, indien nodig zelfs tegen de paus ..."  

De Cleresie dacht in het algemeen dus anders over de vroom-

heid, over de liturgie, over de kerk en over zichzelf dan de pa-

ters. Bovendien waren de schuilkerken niet groot genoeg om 

biddend en mediterend rond te trekken van statie naar statie, wat 

in principe een voorwaarde was voor het verdienen van de aflaat. 

Als het echt niet anders kon, dan was het voor de gelovigen ook 

voldoende om twintig Onzevaders, evenveel Weesgegroetjes en 

Gloria Patri te bidden, maar dan wel met een speciaal gewijd 
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kruisbeeld in de hand, of tenminste op het lichaam gedragen. En 

als je dit nu allemaal zo noemt - wat ik voor deze gelegenheid nu 

eens met opzet doe -, dan wordt meteen duidelijk dat de kruis-

weg niet alleen te laat de kerk van onze voorouders bereikte om 

invloed uit te oefenen, maar vooral uit een geheel andere denk- 

en leefwereld kwam en daardoor weinig kansen kreeg. Zullen we 

het maar zo laten? 

Koenraad Ouwens 

Dit artikel over de kruiswegstaties is verschenen in De Oud-Katho-
liek, jrg. 114, nr. 2717, april 1998, p. 41-43; nr. 2718, mei 1998, p. 
53-54. 

Preek bij de 2e zondag van de 40-dagentijd 

Lezingen: Gen. 12,1-4a; Tim. 1,8b-10; Mat. 17,1-9 

De rabbijnen vertellen ons dat Abram niets ziet in de afgodsbeel-

den, die zijn vader Terach van klei bakt en op de markt verkoopt. 

Goden gemaakt van klei en gebonden aan de aarde met zijn gril-

lige vruchtbaarheid. Vruchtbaarheidsgoden, alle offers en 

smeekgebeden ten spijt, hij en zijn vrouw Sara hebben nog 

steeds geen kinderen. Weg met deze beeldjes van aarde door zijn 

vader gemaakt. Abram wil weten welke God zijn vader gemaakt 

heeft. Wie is de schepper van alles wat leeft? Met deze - bijna 

revolutionaire, nieuwe - gedachte komt hij de Ene op het spoor. 

De Ene is geen God die aan aarde, grond is gebonden, maar een 

God die zich bindt aan mensen. Een God die met je meetrekt, 

waarheen je voeten ook gaan. Een God die geschiedenis schrijft 

met mensen. Abram luistert naar de stem, die vanuit zijn binnen-

ste steeds duidelijker klinkt. Hij wil niet langer gebonden zijn 

aan dit land waar hij woont, hij gaat deze grond met zijn aardse 

goden verlaten. ‘Je zal nakomelingen hebben, zo talrijk als de 

sterren aan de hemel. Ga Abram, ga op weg naar het land dat ik 

U wijzen zal...’ 
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Abram trekt weg, niet wetend wat hem allemaal te wachten zal 

staan: vijandelijke stammen, droogte, teleurstelling, lijden of 

verdriet. Maar Abram laat zich door dit vooruitzicht niet af-

schrikken. De belofte van nageslacht en de zegen die hij op zich 

voelt rusten, zijn als een vergezicht. Op dit vergezicht stelt hij 

zijn hoop en vertrouwen. Abram gaat op weg, samen met de 

Ene, zijn en Gods toekomst tegemoet. 

God verbindt zich met mensen; hij is de God van Abraham, 

Izaak en Jakob. Maakt zijn naam bekend aan Mozes en trekt met 

zijn volk mee door de woestijn. Verbindt zich met Elia en de 

profeten die na hem komen. Gewone en tegelijkertijd bijzondere 

mensen, omdat ze Gods visioen, Gods vergezicht, tot het hunne 

maken en daarmee richting geven aan het leven van velen. 

In de geschiedenis van God en zijn volk, is opnieuw iemand aan 

het licht gekomen. Hij wordt woord van God genoemd. Vleesge-

worden woord, vleesgeworden Thora. Deze Jezus is voor vele 

mensen een raadsel. Is hij de lang verwachte Messias, de bevrij-

der van Israël? Zal hij een einde maken aan de heerschappij van 

de Romeinen? Geen leger, geen mensenmacht heeft deze Jezus 

om zich heen verzameld. Zijn volgelingen zijn eenvoudige vis-

sers, voormalige blinden, armen. Gewone mensen, zoals wij, die 

hunkeren naar liefde, genezing, vergeving, troost. Mensen die 

worden aangetrokken door zijn verhalen over zijn vader en het 

koninkrijk Gods. Verhalen over gist en licht, over verloren zijn 

en gevonden worden. En Jezus maakt zijn verhalen met zijn le-

ven waar! Opnieuw schrijft God geschiedenis, laat zien hoe hij 

zich met mensen verbindt, in de persoon van Jezus op een wel 

heel bijzondere wijze. 

Maar deze Jezus gaat ook tegen de gevestigde orde in, trekt op 

met mensen die de rafelranden van het leven maar al te goed 

kennen. Hij spreekt vrijmoedig over God, zijn vader en lang-

zaam maar zeker, zien de godsdienstige leiders hem als een ge-

vaar. Een gevaar voor de kwetsbare orde tussen Joden en Romei-

nen. Jezus is zich bewust van deze ontwikkeling, die mogelijk 
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lijden en sterven inhoudt, maar hij wil zich er niet door laten 

weerhouden. 

Jezus’ verbondenheid met de Ene wordt daar boven op die berg, 

onmiskenbaar. Niet alleen door de aanwezigheid van Mozes en 

Elia, maar ook door de stem die uit de hemel weerklinkt 'Dit is 

mijn zoon, in wie ik welbehagen vind, luister naar hem!' 

Jezus wil zijn leerlingen laten zien wat hem ten diepste beweegt, 

wil laten zien wie hij is: Gods vergezicht. De leerlingen vangen 

een glimp op van wat Jezus gaande houdt, als hij optrekt naar Je-

ruzalem. Hij is het levende Woord, met zijn leven geeft hij God 

handen en voeten, een menselijk gezicht en vergezicht in één. 

Huub Oosterhuis dichtte er over. Hoe het woord van God niet 

meer verstomt en leidraad kan worden op je levensweg. Hoe ver, 

hoe droog, hoe dwars dan ook. Hoeveel verdriet, lijden en on-

macht je pad kruist: 

Een waterval van Licht  
van vreugde en gerede hoop  
van inzicht en vertrouwen  
zo overkomt Gij mensen  
ik besta uw woord en ga  
nog wist ik niets van U  
ooit zal ik u aanschouwen. 

Dus: al gaande, de weg die zich als een vergezicht voor je uit-

strekt tot de jouwe maken. Gods woord als een baken in je bin-

nenste; onuitwisbaar in je hart neergelegd. De weg lijkt soms 

bijna onbegaanbaar en je weet niet precies waar het land ligt dat 

God je wijst. Maar dat het er is, dat wisten Abram, Mozes en 

Elia - en na vandaag - ook Petrus, Johannes en Jakobus heel ze-

ker. 

Die ervaring staat wel voorgoed in je binnenste geëtst. Het is een 

ervaring waaraan je je kan vasthouden, door alle lijden en dood 

heen. Nu wij nog, laten we gaan! Trekken we op naar Jeruzalem, 

samen met Jezus en met onze God, die geschiedenis schrijft in 

mensen en wiens vergezicht ook in ons zichtbaar wordt.  



- 14 - 

Vasten in de bijbel  

In de bijbel kunnen we drie vormen van vasten onderscheiden. 

Hier volgt van elk een voorbeeld.  

Luk.4:2: "Jezus vastte ...... en daarna kreeg Hij honger." Het 

betekent onthouding van alle voedsel, zowel vast als vloeibaar, 

maar niet van water. Er wordt gezegd dat Hij niets at, niet dat 

Hij niets dronk. Daarna staat er dat Hij honger kreeg, geen dorst! 

Bovendien verzocht de satan Hem met eten, niet met drinken, 

hoewel dorst veel erger is dan honger. Dit alles wijst op een 

vasten wat alleen het voedsel betreft.  

Niets wijst er op dat echt vasten ook onthouding is van slaap. 

Misschien roept de Heer ons wel eens een nacht slaap op te 

geven (2 Cor.6:5, 11:27), maar onthouding van slaap is geen 

wezenlijk deel van het vasten. Uit 1 Cor.7:3-5 meent men te 

mogen afleiden dat vasten voor gehuwden ook onthouding van 

huwelijksgemeenschap is, maar dan met wederzijds goedvinden. 

Uiteraard is dit geen wet.  

De tweede vorm van vasten is een absoluut vasten, d.w.z. ont-

houding van zowel eten als drinken. Gewoonlijk duurt dit nooit 

langer dan drie dagen (daarna is het schadelijk, zo niet dodelijk). 

Na de ontmoeting van Saulus van Tarsus met de verrezen Chris-

tus kon hij drie dagen niet zien, en at of dronk hij niet (Hand. 

9:9). Ook Ezra kende een dergelijk vasten van drie dagen lang, 

als rouwbedrijf over de trouwbreuk van de ballingen (Ezra 10:6, 

9:3).  

Koningin Esther vroeg van Mordechai: "Vast om mijnentwil; eet 

noch drink drie dagen zo min des nachts" (Esther 4:16). In de 

bijbel kennen we ook een absoluut vasten, wat meer een boven-

natuurlijk karakter draagt, omdat het zo lang duurt. Mozes bracht 

twee maal een periode van 40 dagen en nachten door in de te-

genwoordigheid van God, zonder te eten of te drinken. (Deut 

9:9,18, Ex 34:28)  

Ook het vasten van Elia op zijn tocht naar de Horeb kan als een 

bovennatuurlijk vasten opgevat worden, 40 dagen en nachten 
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door de gloeiende woestijn zonder voedsel. (1 Kon.19:8) In het 

algemeen vasten christenen niet op een dergelijke wijze.  

Het gedeeltelijke vasten. De nadruk ligt hier op de beperking 

van voedsel, in tegenstelling tot de volkomen onthouding. In 

Dan 1:8 besloten Daniël en zijn vrienden zich niet te veront-

reinigen met de koninklijke spijze of wijn van zijn tafel. In plaats 

daarvan vroegen zij toestemming groenten te eten en water te 

drinken. Het gevolg was, dat ze na verloop van tijd uiterlijk 

schoner waren en welvarender dan de anderen, die wel van de 

koninklijke spijze gegeten hadden (Dan 1:15).  

Hier ging dat net als alle andere vormen van bijbels vasten 

gepaard met het zoeken van God in deze periode door een in-

tensief gebedsleven. Ook Elia werd met eenvoudig voedsel 

(koeken van meel en olie) bij de weduwe van Sarfath geoefend 

in zelfverloochening. (1 Kon.17) Ook Elia's tegenhanger in het 

Nieuwe Testament, Johannes de Doper, was een man van veel 

vasten, met slechts eenvoudig voedsel: nl. sprinkhanen en wilde 

honing.  

De genoemde drie vormen van vasten komen in de bijbel voor in 

persoonlijke levens, zowel als in het openbare leven, regelmatig 

als wel incidenteel, meestal vrijwillig, soms verplicht. 
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Luther na 500 jaar 

In dit jaar (2017) zullen de protestantse kerken het 500-ste jaar 

van de Reformatie vieren. Immers, op de 31-ste oktober van het 

jaar 1517 zou Maarten Luther (1483-1546) zijn 95 stellingen op 

de kerkdeur van Wittenberg hebben geprikt. Al die 95 stellingen 

gingen over de misstanden in de kerk van zijn dagen. De kerk 

van vóór de Reformatie wordt meestal de "Oude Kerk" ge-

noemd, de almachtige volkskerk waarvan iedereen deel uit-

maakte, gelovig of niet. Alle mensen werden geboren binnen de 

gemeenschap van die Oude Kerk. Met behulp van haar bediena-

ren doopte ze de kindertjes en hield ze de geboorteregisters bij. 

Iedereen die trouwen wilde was op de kerk aangewezen. Op je 

sterfbed werd automatisch ook weer de kerk ingeschakeld, voor 

de bediening van de genademiddelen (wanneer daar tijd voor 

was, want in de goede oude tijd stierf men vaak snel en jong) en 

voor de begrafenis. Ik heb het nu even niet over de kwaliteit van 

al deze diensten - of over de verschillen in bediening tussen de 

gewone man en de adel of de rijke burgerij, maar al deze taken 

waren voorbehouden aan de kerk. Buiten de kerk was er geen 

genade en geen heil; voor al zijn levensgrenzen, onderwijs, ar-

menzorg en ziekenzorg - voor zover men daar al gebruik van 

maakte - was iedereen volkomen afhankelijk van de kerk. De 

kerk bepaalde wat 'waarheid' was en bestreed alles wat ze als 

'onwaarheid' beschouwde; 'geloof door de Schrift' - was nauwe-

lijks aan de orde, er was veel meer sprake van 'verbeelding'. De 

"rechtvaardiging door het geloof" (Gal. 3:11b) hebben wij goed-

deels te danken aan het lezen van de Bijbel. Onze middeleeuwse 

voorouders konden meestal niet lezen; zij zagen de Bijbelse fi-

guren hooguit afgebeeld in glas-in-lood of in beelden en muur-

schilderingen. Pastoors en boetpredikers hielden zich geloof ik 

ook niet erg bezig met het persoonlijk geloof van hun parochia-

nen. Ze droegen de mis op, ze preekten tegen de zonden en be-

schikten over de 'genademiddelen'. De kerk bepaalde dus niet 

zozeer enig persoonlijk geloof van haar ingezetenen, als wel een 
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groot deel van het openbare leven en ze deed dat in samenspraak 

met stadsbesturen en adel.  

De stellingen die Maarten Luther op die bewuste avond op die 

bewuste kerkdeur bevestigd zou hebben - de enige bron hiervoor 

zou één verhaal zijn geweest van Philipp Melanchton (1497-

1560) - hadden wél van alles te maken met de kwaliteit van de 

verrichtingen van de kerk en haar bedienaren - en die was in zijn 

ogen niet best. Ook over de "genademiddelen" van de kerk was 

Luther gevallen: 'genade', zo had hij van de apostel Paulus ge-

leerd, werd bepaald door geloof in Christus als Verlosser, en niet 

door tussenkomst van de kerk. Het werd Luther door diezelfde 

kerk allemaal niet in dank afgenomen. De rebelse monnik viel 

letterlijk en figuurlijk in ongenade.  

Was Luther de eerste die 

zulke gedachten formuleerde 

over de bediening en ge-

loofswaarden die de kerk uit-

droeg en zegde na te leven? 

Nee, natuurlijk niet. Al veel 

eerder hadden er kritische 

stemmen geklonken, onder 

andere van Desiderius Eras-

mus (ca 1467-1536), die al-

leen al in zijn 'Lof der Zot-

heid' (1e druk 1511) de vloer 

aan veegde met bij voor-

beeld het optreden van kloosterlingen, naar zijn idee vooral inha-

lig en meer bezig met het goede leven dan met de zaken van de 

geest.  

De zou zo maar een van de eerste 'bestsellers' genoemd kunnen 

worden. Het werkje dat door de schrijver eigenlijk een niemen-

dalletje gevonden werd, is een der meest vertaalde boeken ter 

wereld geworden en wordt nog altijd weer uitgegeven, en dat 

dus al 500 jaar!! Ook andere schrijvers hebben Luther beïnvloed, 

zoals daar zijn Wessel Gansfort (1419-1489) - een pleitbezorger 
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voor Bijbelkennis - en Thomas à Kempis (ca 1380-1471), die het 

liefst "met een boekske in een hoekske" zat. Zijn "Navolging van 

Christus" - een pleidooi voor een leven in eenvoud en bezinning 

- wordt nog ook steeds in ontelbare vertalingen uitgegeven.  

Hoe kon dat gedachtegoed, die kritiek op de kerk, die al zo lang 

sluimerend aanwezig was onder geestelijken én burgers, hoe kon 

dat zo opeens dat enorme effect hebben, zo dat het een stortvloed 

aan nieuwe ideeën op gang bracht?  

Het antwoord op die vraag is afkomstig van een heel andere 

naam, die van Johann Gutenberg (ca 1397- 1468).  

Het verhaal gaat dat een wijnpers zijn inspiratiebron vormde 

voor het ontwerpen van zijn drukpers. Boekdrukkunst bestond 

wel, maar werd bedreven met houten blokken waarop een hele 

pagina in spiegelbeeld was gesneden. Gutenberg maakte om-

streeks 1450 de eerste matrijs met losse metalen letters, zodat 

een bladzijde veel sneller kon worden aangemaakt. Al werkten 

de overschrijvers voordien nog zo hard, het kopiëren van een 

Bijbel duurde al gauw een jaar. Rond 1475 kon een Bijbel in één 

week tijd gedrukt en ingebonden worden. Thomas à Kempis, 

Wessel Gansfort en Desiderius Erasmus leefden dus allen in het 

tijdperk van die baanbrekende uitvinding, en zij of hun geestver-

wanten maakten blijkbaar gretig gebruik van die nieuwe tech-

niek die hun gedachtegoed bliksemsnel verspreidde.  

Luther zou dus volgens Melanchton zijn stellingen met een groot 

vel papier of perkament op de kerkdeur hebben geplakt. De 

kerkdeur gebruiken als aanplakzuil voor zaken waarvoor men de 

openbare aandacht vroeg, was niet ongewoon. Ringwegen om 

dorp of stad bestonden niet: een weg liep van woonplaats naar 

woonplaats, daarbuiten was het vaak niet veilig. Dorpen en ste-

den waren vaak rondom de kerk ontstaan en iedere inwoner of 

voorbijganger liep er langs. De kerkdeur werd vaker gebruikt om 

aankondigingen te doen. Of Luther hem ook echt gebruikt heeft 

zullen we nooit weten, maar feit blijft dat hij zijn mond open 

deed of zijn pen gebruikte voor wat hem dwars zat, want hij 
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werd er ooit zwaar voor gestraft en hij wordt er nog steeds hevig 

om bewonderd. Tijden veranderen.  

De 31ste oktober 1517 wordt wereldwijd genoemd als het begin 

van de Reformatie. Eigenlijk is dat niet eerlijk. Lang voor die 

tijd al waren er vernieuwers geweest die geen gebruik nog kon-

den maken van de drukpers. Over die lieden, over die bijna ver-

geten dwarsliggers die hun kritiek niet zelden met hun leven 

hebben moeten bekopen, wil ik het een volgende keer hebben.  

Bron: 'Teken van Leven' - Beatrix Jonker-Voort 

predikant van de Doopsgezinde gemeente Enkhuizen e.o. 
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(laatste) Column van Greet 

 

Een Arabisch 

spreekwoord zegt: 
Als wat je te zeg-

gen hebt niet mooier is dan de 
stilte, zwijg dan. 

Maar de dichter L. Alene [die ik 
nog steeds moet lezen] zegt: Stil 

zijn is luchtledig gillen. En zo zijn 

er heel veel mensen geweest die 
iets zeiden of dachten of voelden 

over en bij stilte. Wanneer je er 
over leest of hoort zal de ene be-

schrijving je meer aanspreken 

dan de andere maar één ding is 
m. i. wel zeker: de schrijver wil 

ons bewust maken van de onme-
telijke waarde van stilte die we 

zomaar mogen ontvangen. We 

hoeven er geen kaartje voor te 
kopen, we hoeven ons er niet op 

te abonneren en we hoeven er 
geen ingewikkelde opleiding voor 

te volgen. Leven in en met stilte 
kun je al bereiken door er JA te-

gen te zeggen, wat afspraken te 

verzetten en eventueel in je a-
genda te zetten dat op die dag, 

op dat uur je even niet bereik-
baar bent voor iets anders dan 

…………………… 

Ik schreef de vorige keer over 
WACHTEN en wachten en stilte 

horen in mijn beleving bij elkaar. 
Lang heb ik gedacht dat ik mijn 

contact met de Allerhoogste het 
beste zou kunnen ervaren in een 

meditatie. Maar als er iets is 

waar ik volslagen ongeschikt 

voor ben dan is het wel medite-
ren. Tijdens de laatste dag van 

de cursus Contemplatie in de Ab-
dij van Egmond werd ons ge-

vraagd om in stilte God iets aan 
te bieden dat echt van onszelf 

was en ik kon Hem geen mooier 

cadeau geven dan mijn Grote 
Onvermogen Tot Mediteren! 

Dit gaat mijn laatste column 
worden voor onze Nieuws-

brief. Ik heb het een poosje met 

veel plezier gedaan maar de 
woordenstroom die ik met regel-

maat op papier slingerde is op. 
Mijn zwijgen is zo veel beter ge-

worden dan mijn spreken. 

Ik dank jullie voor de hartelijke 
complimenten betreffende mijn 

schrijfseltjes, het is fijn om te 
weten dat het met plezier werd 

gelezen. Nog één citaat dan: 

Heb de stilte lief boven alle din-

gen: zij zal je een vrucht aandra-

gen die in woorden onmogelijk 
beschreven kan worden. In het 

begin zijn wij het, die onszelf 
dwingen te zwijgen. Maar vervol-

gens groeit er uit ons zwijgen 

iets dat ons tot het zwijgen aan-
trekt. Dat God je het gevoel mag 

schenken van dat iets, dat uit de 
stilte geboren wordt! (Isaac van 

Ninive) 

Greet  
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Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief 

Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een 

periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….  

In overleg plaatsen we uw aangeleverde data graag in dit 

blad . . .   

Voor de verschijningsdata, etc. zie colofon blz. 1. 
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Onze jarigen 

 
 10 mrt  

 17 mrt 
 20 mrt 
 

 2 apr 
 2 apr 
 29 apr 
 30 apr 
 

 10 mei 
 26 mei 
 27 mei 
 30 mei 
 

 20 juni 
 25 juni 
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