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De onbegrepen apostel
“Paulus was ook een man
van zijn tijd.”
De schoonheid dichtbij
“Nederland is het land van
ultieme vrijheid.”
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De collecte
Zondag 6 september 2020 starten wij weer met onze vieringen
volgens het reguliere schema. Qua organisatie en invulling zal dit
zo veel mogelijk gaan op de manier zoals vaste bezoekers van
ons gewend zijn, dus ook met koffie en thee voor aanvang en na
afloop van de viering. Met een paar uitzonderingen, waaronder de

Kerkgebouw Westvest 90-92, 3111 BZ Schiedam
Postadres Hooiland 11, 3121 XD Schiedam
Website www.vrijzinnigenschiedam.nl

wijze van collecteren. Voortaan mag u uw bijdrage per
overschrijving aan ons overmaken. In de afgelopen maanden is
dit letterlijk een waardevolle oplossing gebleken. Er zal dus niet
worden gecollecteerd met het gebruikelijke collectezakje, echter
verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage over te maken op

E-mail info@vrijzinnigenschiedam.nl
Voorganger Ivo (I.M.) de Jong
Pastoriedijk 198, 3195 HK Pernis
Telefoon: 010-8415105 of 06-53455966

IBAN: NL43 ABNA 045 834 51 56 t.n.v. NPB Schiedam.

E-mail: ivodejong@me.com

Met u uw gave maakt u mede onze wekelijkse vieringen
mogelijk.

Voorzitter Richard van der Keur
Telefoon: 06 81122040
E-mail: ravanderkeur@icloud.com
Secretaris Maarten Bijl
Telefoon: 010-4707522
E-mail: bijlhoudt@hotmail.com
Penningmeester Hans Werner
Telefoon: 010-5920785
E-mail: hawerner@kabelfoon.nl
Bankrekening
IBAN: NL43 ABNA 045 834 51 56
t.n.v. NPB Schiedam.
Organist/cantor Hjalmar Rosing
Telefoon 010-2734356

Lid of vriend worden van

Verhuur gebouw Stichting Westvest90

Vrijzinnigen Schiedam

Henk Nieuwenhuis

Heeft u belangstelling om lid of vriend te worden van

Telefoon: 06 29354520

Vrijzinnigen Schiedam? Wij vertellen u er graag meer
over. Stuur een e-mail naar info@vrijzinnigenschiedam.nl
of bel 010 4707522.

E-mail: verhuurwestvest90@gmail.com

Colofon
Stemmen is een uitgave van Vrijzinnigen Schiedam (afdeling
van Vrijzinnigen Nederland) en wordt gratis toegestuurd naar
alle leden, vrienden en abonnees.

Kopij Aanleveren kopij uiterlijk 6 november 2020
E-mail info@richtekst.nl
Abonnement € 20,00 per kalenderjaar, inclusief
verzendkosten. Het blad verschijnt 4 keer per jaar. Met uw
bijdrage steunt u tevens onze vereniging. U kunt zich
aanmelden via info@vrijzinnigenschiedam.nl. Graag onder
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. U
ontvangt per e-mail een bevestiging plus betaalgegevens.

Redactie Richard van der Keur
Fotografie Ivo de Jong en Richard van der Keur, tenzij
anders vermeld. Foto voorzijde: Unsplash, Masaaki Komori.
Drukwerk Juist! Druk en Print, Schiedam
Contact info@richtekst.nl of 06-81122040
2

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Vieren
Richard van der Keur
Drie weken was ik met man en hond in Aube sur Champagne
in Frankrijk. We hadden daar een huisje aan de rand van het
dorpje Cunfin en waanden ons er honderd jaar terug in de tijd,

die van samenwerking. Want de grote verenigingsaantallen
van weleer behoren definitief tot het verleden, in menskracht
en in euro’s. Geeft niets, daar worden we creatief van. En zo

zonder wifi. We reden en wandelden tussen glooiende
druivenvelden, door donkere
bossen en stille dorpjes, met
overal die vertrouwde,
uitnodigende blikvanger: de

had deze Stemmen aanvankelijk de allereerste editie van ons
splinternieuwe gezamenlijke blad
moeten zijn. Helaas, het liep
anders. Brielle heeft zich op het
allerlaatste moment voorlopig

kerk. Waar ik ook ben, als het
even kan ga ik een kerk binnen
en wentel mij in gewijde stilte.
Met mondkapje dit keer, want
dat is in Frankrijk nu verplicht.

“Een ruimte voor iedereen die
in gemeenschap vorm wil geven
aan zijn of haar geloof en
levensbeschouwing in vrijzinnig
perspectief.”

teruggetrokken. Inderdaad, dit
heeft alles te maken met het
coronavirus en het
besmettingsgevaar. Hun
kerkgebouw is klein, de
ventilatie niet goed. Dit heeft de
nodige gevolgen voor hun
nieuwe jaarprogramma.

De stilte is niet voor iedereen
even heilig. Een Nederlands
gezin – je pikt ze er zo uit,
alleen al vanwege hun lengte
— stormde de kerk binnen,

Toen de beslissing daar viel, was
hier het blad al zo goed als

moeder voor de troepen uit, in
draf naar de biechtstoel:
“Lodewijk, kom eens!” Moeder
schuift haar mondkapje tot
onder haar kin, een kind kijkt

gereed voor de drukker. Op
nieuw formaat, in een nieuwe
vormgeving, en met een content
dat grotendeels was toegespitst
op die samenwerking. Die

verveeld op. Moeder rukt het deurtje van de biechtstoel open.
“Ga er maar in zitten, Loodje. Maakt papa een foto.” Haar
ogen zoeken papa. “Jan. Ja-han! Hier!” Moeder wijst naar de
biechtstoel. “Even een foto maken. Loodje gaat biechten.
Haha. Voor opa en oma, vinden ze leuk.”

content moest nu in allerijl worden aangepast: van een
gezamenlijk blad naar toch weer een blad van Vrijzinnigen
Schiedam alleen. Was daarmee al die energie van de
afgelopen maanden voor niets? Nee. Zie deze Stemmen
nieuwe stijl. Een lezenswaardig en inhoudelijk blad waarmee
we hopelijk nóg beter mensen kunnen informeren over wat
wij Vrijzinnigen te bieden hebben: een ruimte voor iedereen
die in gemeenschap vorm wil geven aan zijn of haar geloof of
levensbeschouwing in vrijzinnig perspectief.

Voor wie zichzelf een beetje lucht gunt, ligt de humor
dichtbij. Het komt me vaak goed van pas bij het schrijven van
bijvoorbeeld een nieuw toneelstuk. Want niet zelden schuilt in
humor de ernst van wat ons ten diepste raakt. Laten we elkaar
wat mij betreft ook het komende kerkjaar een beetje lucht
gunnen, want corona roert nog flink in onze
vanzelfsprekendheden, met alle gevolgen van dien.

Samen met u zie ik uit naar weer een reeks mooie vieringen
in ons kerkgebouw. Zondag 6 september aanstaande starten
we weer. Vieringen met verstilling, gelaagde woorden en
muziek. “Wat de kerk uniek maakt, is de liturgie met haar
lofzang en gebed”, schrijft Henri Frölich in Liberaal

“Met dit blad schrijven we toekomstgerichte geschiedenis.”
Dat was oorspronkelijk mijn openingszin voor dit blad.

christendom. In zijn woorden is de kerk een concentratiepunt
en oefenplaats van geloof. “Een plek waar het onzegbare
present wordt gesteld in woorden, rituelen en symbolen. Een
plek waar je met anderen zoekt naar de humaniteit die God
voor ogen staat in deze wereld, voor anderen en voor jezelf.”

Vrijzinnigen in Schiedam en Brielle zouden de handen ineen
slaan. Omdat onze geschiedenis er een is van twee met hart
en ziel opgebouwde waardevolle verenigingen, een
geschiedenis waarmee we ons nu op de toekomst willen
richten. Dat kan niet zonder een drempel over te stappen:

Ik verheug mij erop.
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Vrijzinnigen Schiedam
Berichten
Vieringen
De coronacrisis heeft op nagenoeg alle
geloofsgemeenschappen van Vrijzinnigen Nederland zijn
weerslag gehad. Ook in Schiedam heeft het bestuur dit

mogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar. Die afstand
nemen we ook voor en na afloop van de viering zo veel
mogelijk in acht, waarbij we een beroep doen op ieders eigen

voorjaar noodgedwongen moeten besluiten alle bijeenkomsten
in ons kerkgebouw aan de Westvest voor een aantal maanden
af te gelasten. Hoewel op dit moment van schrijven nog
weinig zeker is, hebben wij in ieder geval onze vieringen
vanaf zondag 7 juni jongstleden weer kunnen hervatten.

verantwoordelijkheid. Er wordt niet gecollecteerd, u kunt uw
gave overmaken op ons bankrekeningnummer. (Zie pagina 2
van dit blad).

Zondag 6 september hebben we onze jaarlijkse Startzondag.

Daarbij nemen wij voor zover van toepassing de landelijk
geldende coronamaatregelen in acht. Zo kunt u bij
binnenkomst en bij het naar buiten gaan uw handen
desinfecteren. Liedboeken liggen in principe voor u klaar in
de banken waar u kunt gaan zitten. De banken staan waar

Vanaf die datum schenken wij tevens weer koffie en thee. Zo
hopen wij vanaf september weer zo veel mogelijk door te
kunnen gaan met onze bijeenkomsten in ons kerkgebouw en
daarbuiten. Met de gulden regel: anderhalve meter afstand.

Startzondag met lunch
Dit jaar gaat niet alles zoals we gewend zijn. In een enkel
geval is dat in ons voordeel. Zondag 6 september vieren wij
onze traditionele Startzondag anders dan anders: met een
lichte lunch. Zo maken we een beetje goed wat we eerder dit
jaar aan ons voorbij moesten laten gaan: het eveneens
traditionele en zeer gewaarde paasontbijt. De startviering
wordt voorgegaan door Ivo de Jong en krijgt weer een
bijzondere invulling. Met na afloop koffie, thee en een lichte
lunch, mogelijk gemaakt de inspanningen van Edith en Jan
van Broekhoven. Geen lunch aan tafel, maar een klein buffet,
op zo’n manier opgesteld dat afstand houden mogelijk is.
Want gepast afstand houden is en blijft tot nader bericht de
standaard, ook met een hapje en een drankje in de hand.
Zondag 6 september Startzondag met een lichte lunch na afloop.

Luncht u mee? In verband met de inkoop verzoeken wij u
vriendelijk ons dit voor 3 september a.s. te laten weten. Per email via info@vrijzinnigenshiedam.nl of telefonisch bij Edith
van Broekhoven: 010 - 471 33 43.

ADVERTENTIE

Koffie Thee & Zo Vlaardingen
Telefoon 06 54686563
info@koffietheeenzovlaadingen.nl
www.koffietheeenzovlaardingen.nl
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IN MEMORIAM

GEDICHT

Dit van Ommen-Dijkstra

De moerbeitoppen
ruischten

Op 6 juli jl. is van ons heengegaan op 96-jarige leeftijd:
Dirkje (Dit) van Ommen-Dijkstra, weduwe van Jan van

God ging voorbij;

Ommen.

Neen, niet voorbij, hij toefde;

Beiden waren zij lid van onze geloofsgemeenschap. Toen
haar man nog leefde bezochten ze regelmatig de
kerkdiensten. Tijdens mijn bezoeken aan haar als geestelijk
verzorgster van het Jacobs Gasthuis en de Drie Lanen, waar

Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

zij in een ruime flat woonde, hoorde ik van haar
lidmaatschap. Zij werd daarom ook bezocht door Edith van
Broekhoven van de Aandachtscommissie. Dit was ook lid
van de Dames Leden Bond, onze toenmalige
vrouwenvereniging. Toen zij achteruitging, woonde zij

Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,

alleen nog de diensten in het Jacobs Gasthuis bij. Het ging
een tijd goed, tot zij ook dat niet meer kon opbrengen. In de
afscheidsdienst las ik Psalm 121: "Ik sla mijn ogen op,
waar komt mijn hulp vandaan.” In mijn gesprekken met
haar, in toch veel jaren, spraken we over haar geloof. Haar

Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;

sprak de liefde aan, samen delen, dat kon zij goed met haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en andere familie
en kennissen. Ook met haar enige broer en schoonzuster.
Haar eigen zuster heeft nog even bij haar in het Jacobs
Gasthuis gewoond. Zover het mogelijk was lieten zij allen

'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

haar niet in de steek en zochten haar trouw op; haar huis
hing vol foto's met herinneringen. De psalm zegt: "Ik ben
met je als je voet wankelt.” Zo moest Dit op het laatst ook
letterlijk opgevangen worden in Frankeland. Al ging zij
lichamelijk achteruit, geestelijk was zij nog heel goed bij de

Den morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zoo zacht geslapen,

tijd. Dit had een sterke wil en dat is gebleken, zij wilde de
regie van haar leven in eigen hand houden. Zo is zij
uiteindelijk van ons heengegaan op hoge leeftijd. Tijdens
de samenstelling van de afscheidsdienst spraken wij daar
over. Dit was altijd vriendelijk en klaagde nooit. Haar

En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

familie zal haar zeker missen, ook allen die haar gekend
hebben. Haar kinderen en kleinkinderen en één van de vijf
achterkleinkinderen hebben prachtig gesproken in de
afscheidsdienst. Maar ook al word je zo oud, het blijft
moeilijk. Zelf zou ze denk ik dit zeggen, als Dit! "Huil niet

Nicolaas Beets (1814-1903)

Ingezonden door Els Pruijsers.

om mij, denk alleen aan hoe wij zo vaak samen waren. Ik
ben niet ver, slechts aan de overzij.” Daar heeft zij nu
vrede. Moge dit onze troost zijn in de dagen die komen.

Ledenvergadering 4 oktober 2020

Gerda van den Berg
De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op zondag 4
oktober 2020. Gelieve deze datum alvast te reserveren in uw
agenda. De vergadering vindt plaats na afloop van de viering, in
de kerkzaal, zodat we de gepaste afstand van 1,5 meter kunnen
waarborgen. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging
met agenda en eventuele andere vergaderstukken.
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Piekmoment
Wat is jouw piek-ervaring? Het moment
dat je door iets of iemand werd
aangestoken, je je door God gekend
voelde en gezien? Deze vraag stelde

De overdenking was geïnspireerd op
het schilderij van Paul Gauguin, uit
1889. Een zelfportret van de schilder
die depressief door het landschap

Gauguin.” Gauguin zag niet alleen
opeens de vrouw maar ook de zon. Zijn
piek-ervaring, een alles veranderende
ontmoeting. Hij legde deze ervaring

onze voorganger Ivo de Jong de
aanwezigen in zijn viering van zondag
7 juni jongstleden. “Als je de kern, de
ziel wil pakken, vast wilt houden,
grijpen, be-grijpen, als je er een selfie

wandelde met zijn jas aan en pet op het
hoofd - “het was petweer” - en opeens
vanachter een hek werd aangesproken
door een boerin: “Bonjour monsieur

vast op doek en de aanwezigen kregen
op weg terug naar huis een credocard
mee met de afbeelding van het doek.

van maken wil - dan blijkt het even ongrijpbaar en kwetsbaar als de
paarlemoeren bel van een bellenblazer.
Spreken over God en het mysterie van
leven lukt niet met geweld van ratio,
procenten, statistieken of selfies.” Aldus
Ivo in zijn overdenking. “Het geheim
devalueert als het wordt doorverteld,
vandaar ook Jezus’ gebod om te
zwijgen. Geen enkele doorvertelling is
ooit afdoende. Wat gebeurt er in de
binnenkamer van God tot mens?”

You Tube-kanaal
Een (corona)crisis maakt creatief. Toen wij noodgedwongen
onze kerkdeuren tijdelijk moesten sluiten, zochten wij onder
meer de weg van social media. Met online filmpjes en
vieringen van onze voorganger Ivo de Jong en onze

stadswandeling en kerkviering, gemaakt door Richard van
der Keur. Wie goed oplet ziet ook onze oud-voorzitter
Tineke Eenling en haar man Sjoerd, en oud-secretaris
Wendelmoet Koek en haar man Jan. Speciaal voor de

Commissie Bijzondere Vieringen. Hiervoor hebben wij
speciaal een eigen YouTube-kanaal geopend, onder de naam
Vrijzinnigen Schiedam. Daar vindt u alle filmpjes op een rij.
Met onder andere ook een vrolijke en fleurige korte terugblik
op de viering van het 110-jarig bestaan van ons kerkgebouw

gelegenheid overgekomen uit respectievelijk Harlingen en
Doorn. De link naar de film vindt u ook op
www.vrijzinnigenschiedam.nl.

aan de Westvest met beelden van de historische

Beelden uit de film van Vrijzinnigen Schiedam, een korte
impressie van het jubileumfeest 110 jaar Westvestkerk.
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Uitgelicht
Activiteiten Schiedam
Meditatie Spinalonga
Zondag 13 september 2020
Onze vieringen op de tweede zondag van de maand
hebben vaak een andere invulling dan wij gewend zijn op
andere zondagen. Zo is er doorgaans geen voorganger en
laten we de traditionele liturgie wat meer los. Deze
zondag hebben we een meditatie over Spinalonga, een fort
bij Kreta, Griekenland. In dit fort was een leprozerie
gevestigd. Uiteindelijk is er een geneesmiddel
uitgevonden om de ziekte te bestrijden. Nu hebben we het
coronavirus en hopen we wederom op een geneesmiddel.
Deze meditatie staat dan ook in het teken van hoop.
Wanneer zondag 13 september 2020 Aanvang 10.30 uur
Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam
Entree vrij

Foto Unsplash, Juli Kosolapova

Spel met de Apostel Paulus
Zondag 8 november 2020
In deze viering gaan we verder over de Apostel Paulus.
Eerder al was er een viering van Gerda van den Berg over
zijn leven en bekering. Nu komen wij bij zijn laatste
levensjaren als gevangene in Rome. Wij beelden deze
periode van Paulus’ leven uit in woorden, muziek en spel.
Alle aanwezigen mogen, zonder woorden maar met gebaren, meespelen. Ook de

Het eiland Spinalonga.

kinderen spelen mee. Gerda van den Berg praat het geheel aan elkaar, met
Hjalmar als de Apostel Paulus en Peter als schrijver Lucas. Met verder
medewerking van onder andere Els Pruijsers.
ADVERTENTIE
Wanneer zondag 8 november 2020 Aanvang 10.30 uur
Waar Kerk Vrijzinnigen Schiedam, Westvest 90, Schiedam Entree vrij

ADVERTENTIE
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VAN DE VOORGANGER

De langste psalm
Ivo de Jong
Van collega Klaas Yntema kreeg ik de psalmen in de vertaling
van Gerard Swüste. Hij is er zelf mee bezig, leest er een per
dag en vermoedde dat ook ik ervan zou opknappen. Nu, en dat
is zo. Ik heb er een paar weken geleden een dienst aan gewijd.
Psalmen hebben mij mijn
hele leven al begeleid.
Natuurlijk heb ik ze in de
vrije vertaling van Huub
Oosterhuis en in de letterlijke

verschijnt. Ik vind dat een eer. Alleen: dit thema ligt niet zo
goed in de vrijzinnigheid. Ik ben wat onder de leden rond
wezen vragen, en trof vooral weerstand en verbazing. Het was
vroeger een van de breekpunten met de orthodoxie. De
Heidelberger catechismus leerde

“In alle Nederlandstalige kloosters
worden ze gezongen en ze blijken
me steeds meer op het hart
geschreven.”

hele generaties dat wij “ganselijk
onbekwaam zijn tot enig goed en
geneigd tot alle kwaad”: wij zijn
geboren zondaars. Tegenwoordig
vinden we echter gelukkig dat “de
meeste mensen deugen”. Ook bij
vrijzinnigen.

vertaling van Pieter Oussoren
(De Naardense Bijbel), al
zweer ik toch nog steeds bij die
van Ida Gerhardt en Marie van
der Zeyde. Die zing ik

Terug naar de psalmen. Want daar
zing ik dat het gaat om de weg, en

regelmatig. In alle
Nederlandstalige kloosters
worden ze gezongen en ze
blijken me steeds meer op het
hart geschreven. Dat zingen

om gelukkig op weg te zijn, en dat
de weg je gelukkig maakt. Gelovig
zijn, wandelend zingen is een
gezonde manier om onderweg te
zijn. En dat het zonde is als je van

gaat zo: Je staat in de
kloosterbanken tegenover
elkaar en zingt de psalm zo in
tweeën: eerst de linkerkant van
de monniken, dan de rechter, tot

het padje raakt. De Bijbel is per slot
het boek van menswording via de
Exodus. Van wakker worden,
opgewekt zijn. Psalm 119 leert je
dat bij uitstek te beleven.

de psalm uit is. Tussen de
verzen in haal je diep adem en
luister je naar de andere kant.

Als ik thuis de psalmen solo zing, let ik goed op mijn adem,

Voor degenen die het Hebreeuws
niet machtig zijn, een verheldering.
Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters (consonanten). De
klinkers worden erbij gevonden, maar tellen niet mee. Psalm

en: op de stilte. Daar gebeurt iets. Dit heet onberijmd
psalmzingen. Protestanten zingen berijmd. Vaak is de tekst
veranderd, zodat ze past op het ritme en de melodie. Daarbij
wordt veel gewonnen, maar ook verloren; de teksten gaan een
ander leven leiden. Er wordt meer geïnterpreteerd, en dat is

119 telt 22 maal 8 verzen. Iedere letter krijgt acht verzen; 7
plus 1. 7 is het getal van de volheid (dagen van de week,
boven hier en onder plus de vier windstreken). 8 is eentje
extra; dat betekent dat de beker overvloeit (psalm 23).
Uitbundigheid is troef! Dan begint dus ieder vers 8x met

tijdgebonden.

Ik ben nu twee maanden bezig met psalm 119: de langste
psalm, zelfs het langste hoofdstuk uit de Bijbel. Dat komt zo.
De redactie van het (prachtige) maandblad Open Deur

dezelfde letter, hier de Alef. Zowel de 1e als de 2e regel begint
met hetzelfde woord: Asjree! Dat betekent: Gelukkig! Of Rijk
ben je! Of Gezegend, welzalig, of zalig. Psalm 1 begint met
dit woord, maar de zaligsprekingen die wij kennen beginnen
er niet voor niets mee. Het waren joden die het nieuwe

verzocht me in juni van dit jaar het openingsartikel te
schrijven voor het nummer over ‘zonde’, dat in oktober

testament schreven; ze kenden hun Thora en Tenach. Want wat
is ze mooi.
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Op de afbeelding zie je een jad. Dat is een aanwijsstokje dat
eindigt in een vinger. Onze woorden jat en jatten hebben we
uit het Hebreeuws gejat. Je ziet duidelijk de ruimte in de regel.
Dit is Bijbelse poëzie. Ze werkt met gedachtenrijm. Er wordt
tweemaal ongeveer hetzelfde gezegd, maar … het gaat erom
wat je daartussenin beleeft. Inderdaad, iets zoals de beroemde
Zen-koan: “Wat is het geluid van een klappende hand?”
Bijbelse poëzie dus: alle acht verzen met dezelfde letter, in een
overdaad van acht maal; 176 verzen lang. Onvertaalbare
schoonheid. En de psalm begint met tweemaal “Gelukkig”.

Het eerste vers mag je vertalen als: Gelukkig zij die integer
(zuiver, helder, rein) de weg gaan. Het is een weg; niet een
doel; een manier van leven, niet een dogma. En dan gelukkig,
niet bang voor straf. Dat wordt bedoeld met de zin: “God straft
met inzicht”. Dat ook met Jezus woord: “Ik ben de weg”; de
eerste Christenen werden “mensen van de weg” genoemd. Het
tweede deel van dat eerste vers spiegelt dan: wandelen met de

“Wat wonderlijk toch, dat deze
teksten al honderd opeenvolgende
generaties hebben kunnen
inspireren.”

Thora in (de) Gods naam. Daartussen dus die geliefde
witregel. Ik kijk er de Naardense bijbel op na. Verdraaid:
Oussoren heeft zijn beste best gedaan om die eerste letter in de
vertaling te krijgen..:
1 Al wie gaaf van weg zijn: zalig!
2 Al wie houden zijn overeenkomsten: zalig! met heel het hart
hem zoeken!

De psalmen zijn nog eens tweeduizend jaren ouder. Wat
wonderlijk toch, dat deze teksten al honderd opeenvolgende
generaties hebben kunnen inspireren …! En terwijl ik dit
schrijf, luister ik via Spotify naar ‘150 psalms in classical
music' bijna 14 uur psalmen (elk een keer), van Gregoriaans

De hoofdletters zijn terecht. Ze geven de vrolijke

tot Schnittke. 25000 abonnees.

die wandelen volgens het onderricht van de Ene!

uitbundigheid treffend weer. Wandelen is het woord; niet
‘lopen’, of’ ‘gaan’. Het is eerder: huppelen, en zingen.
Betekent ‘Thora’ wet? Eerder onderricht, levenswijsheid,
houding.

Welnu. Met psalm 119 in het hart heb ik de “Open Deur
ingetrapt met mijn zonde.”

Ivo de Jong

Ik kan wekenlang genieten van een zo’n regel. Mijn eerste
bijbeltje was in zakformaat. Alle verzen waren op elkaar
geperst, je zag niks van poëzie. Ik las er dan ook nooit in.
Beter is het om gewoon een paar versjes tot je te nemen, en
die onderweg te verteren. Zo is voor mij de Bijbel een weg
naar ‘Goh’ of ‘God’ en bija een godsbewijs. Moet je maar eens
nagaan: als we Gorter, Couperus of Kloos proberen te lezen
blijkt dat al lastig; niemand leest Vondel meer.
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Paulus, de onbegrepen apostel
Wie was Paulus? Wat zeggen zijn geschriften over verzoening en verlossing ons vandaag de dag? In de zondagse
viering van Vrijzinnigen Schiedam van 14 juni jongstleden, als onderdeel van het zogenoemde Project Tweede
Zondag, nam Gerda van den Berg ons mee in een korte beschouwing over deze vermaarde apostel. “Hadden wij
zonder Paulus wel over Jezus gehoord?”
TEKST RICHARD VAN DER KEUR

Iedere zondag heeft de vrijzinnige geloofsgemeenschap van
Schiedam een viering in hun kerkgebouw aan de Westvest.

vrouwen zich op de achtergrond hielden, spoorde hij hun aan
te spreken. En ja, hij zette Jezus wel heel hoog op de troon.

Iedere tweede zondag van de maand wordt deze viering
verzorgd door iemand van onze geloofsgemeenschap of
andere belangstellenden. Vandaar de naam Project Tweede
Zondag. Al dan niet met een aantal van de vertrouwde
onderdelen uit onze vaste liturgie. De viering van zondag 14

“Maar is dat niet wat een bekeerling doorgaans doet? Die
steekt hoog van wal!”

juni werd verzorgd door Gerda van den Berg. Een sfeervolle,
verstilde viering over de apostel Paulus. Niet geheel zonder
reden, want met zijn stellige boodschap over verzoening en
verlossing door geloof in Jezus Christus wordt Paulus onder
vrijzinnige christenen nogal eens argwanend bekeken. Wie

Paulus is geboren in Tarsus, Klein-Azië, waar hij tot de

Visoen
zogenoemde godvruchtige joden behoort en het Romeinse
staatsrecht ontvangt. Voor zijn opleiding gaat hij naar
Jeruzalem, in een tijd dat volgelingen van Jezus steeds meer
de aandacht trekken en een opvallende groei doormaken. Dit
wekt argwaan in het Romeinse Rijk en het wordt de vroege

was deze apostel eigenlijk?

christenen steeds minder makkelijk gemaakt om hun geloof te
belijden. Paulus stelt zich op aan de kant van de Romeinen en
helpt actief mee met het vervolgen van Jezus’ volgelingen. Hij
doet dat onder andere in Jeruzalem en Damascus. Maar dan,
onderweg naar Damascus, rond het jaar 33 na Christus, krijgt

❝Is dat niet wat een
bekeerling doorgaans doet?
Die steekt hoog van wal.”

hij op een dag een visioen. Paulus, die in Bijbelboek
Handelingen eerste Saulus wordt genoemd, hoort de Heer tot
hem spreken: “Saul, Saul waarom vervolg je mij?”

In de Bijbel komt Paulus voor het eerst in beeld in het
Nieuwtestamentische boek Handelingen (van de apostelen).
Daarnaast bevat de Bijbel dertien brieven op zijn naam, al is
het auteurschap niet van al deze brieven onbetwist. Echter,
door de eeuwen heen vormden ze hoe dan ook de grondslag
voor een aantal belangrijke theologische leerstukken, denk aan
de kerkvader Augustinus (354-430), theoloog en reformator

❝Zijn plotselinge bekering
maakt de volgelingen van
Jezus argwanend.”

Maarten Luther (1483-1546) en de Zwitserse protestantse
theoloog Karl Barth (1886-1968). In sommige brieven voerde
Paulus een duidelijke pennenstrijd richting christelijke
gemeentes uit die tijd. “Zijn geschriften zijn van grote invloed
geweest op het christelijke denken. Maar daarmee maakte

Dit visioen brengt Paulus tot bekering. Om nu niet zelf
vervolgd te worden, slaat hij op de vlucht. Zijn plotselinge
bekering maakt de volgelingen van Jezus argwanend. Eerst wil
je ons vervolgen, en nu wil je je bij ons aansluiten? Hij ligt
vaak overhoop met Petrus. Uiteindelijk staan de volgelingen
hem toe het evangelie te verkondigen aan de heidenen.

Paulus het geloof niet bepaald eenvoudiger”, zegt Gerda in
haar viering over de apostel, waarna zij hardop enkele
gedachtes deelt. Want zou het niet kunnen dat Paulus in zijn
tijd eerst de gemeente die hij bezocht observeerde en juist
daarop zijn regels afstelde? Dus in de gemeente waar vrouwen
te luid hun stem lieten horen en de mannen overstemden, riep
hij de vrouw op “zich te dimmen”, en in de gemeente waar
!10

❝ Al had ik de gave om te profeteren en
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik
alle kennis en had ik het geloof dat bergen
kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik
zou niets zijn.”

Huisgemeenten
Paulus reisde langs de grote handelsroutes van die
tijd. Hij kwam in contact met zeer diverse
samenlevingen. Volgens het Bijbelboek
Handelingen vers 17 gaat Paulus naar de synagoge
waar hij de Schriften uitlegt. Hij woont er bij een
zekere Jason, een Griek, waarschijnlijk omdat hij
daar zijn beroep uitoefent; hij maakte tenten. (De
boeken Galaten en Romeinen doen vermoeden dat
hij een hogere functie bekleedde, met een

Paulus in Korintiërs 13

secretaris en een assistent.) Het huis van Jason was
de basis van waaruit Paulus het evangelie
verkondigde aan niet-joden. Zijn vele nieuwe
contacten zorgden voor een groei van de
zogenoemde huisgemeente, zoals die van Titius
Justus te Korinthe. Deze kleine huisgemeentes
vormden in die tijd het hart van het christendom.

Tegenstrijdig
Paulus spreekt zichzelf nogal eens tegen. Was hij
een vrouwenhater? In Korintiërs zegt hij dat
vrouwen moeten zwijgen, maar in een ander
hoofdstuk zegt hij even zo makkelijk dat wij “in
Christus allen één zijn”. En was hij getrouwd?
Waarschijnlijk wel, want anders mocht je in die
tijd niet optreden. Trouwen vond Paulus op zich
prima, maar hij moedigde het allesbehalve aan.
Want, zo dacht hij, Jezus zou spoedig weer komen.
Maar brand je van begeerte, trouw dan vooral wél.
“Paulus heeft het geloof ingewikkeld gemaakt.”,
zegt Gerda. “Hij heeft Jezus opgehemeld tot een
goddelijk wezen.” Hij stelde Jezus Christus
centraal, maakte duidelijk dat elk mens tot God
kan komen door geloof. Dus Oudtestamentische
wetten waren niet langer van belang.
De apostel Paulus aan zijn schrijftafel, geschilderd door Rembrandt, circa 1657.

Liefde

had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al

“Paulus was ook een man van zijn tijd”, concludeert Gerda.
“Over hem spreekt buiten de kerk niemand meer, wel over Jezus,
Krishna, Boeddha en Mohammed.” Toch hebben Paulus’
brieven, zijn reizen, bezoeken en verkondigingen het
christendom en de boodschap van verlossing en verzoening de
wereld overgebracht. “Dat zou je zonder meer een verdienste

gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had
ik de liefde niet, het zou mij niet baten.”

kunnen noemen.” Gerda verwijst naar een stuk proza van Paulus
uit Korintiërs 13: “Al sprak ik de talen van alle mensen en die
van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan
een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave
om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik

staat. Een warm betoog over een vaak onbegrepen apostel,
met mooie woordkeuzes, kwinkslagen en vrijzinnige
knipogen. Een mooie aanleiding wellicht om zijn woorden
nog eens opnieuw te bezien en ons vrijzinnig af te vragen:
Hoe kan ik deze woorden van verlossing en verzoening

alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen —

vertalen naar de tijd van nu? <

En zo tekende Gerda van den Berg in haar viering een
integer beeld van een man die anno nu zo onder kritiek
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COLUMN

Vakantie
Wouter Blokhuis
Watersport
Jaren heb ik mijn vakantie in Nederland
doorgebracht. Natuurlijk met die
gezinsleden die zich nog verwaardigden
om met hun ouders op vakantie te gaan.
Maar ook die zich daar soms te groot voor
voelden kwamen toch wel voor een paar
dagen langs. Omdat er ook vrienden of
vriendinnetjes langs mochten komen
waren die vakanties een dolgezellige boel.
De vrouw des huizes troonde dan als een
spin in het web en zag erop toe dat
iedereen van voedsel en drank werd
voorzien. Er was één voorwaarde aan onze
vakanties: er moest een mogelijkheid zijn
om watersport te bedrijven. Daar was in
Nederland makkelijk aan te voldoen. En
wat hebben we van die vakanties genoten.
Later namen kinderen soms hun eigen bootje mee. Zonen die
zichzelf leerden met een spinnaker – een bolstaand voorzeil –
voor de wind te varen. Anderen gingen gewoon kanoën, het
maakte niet uit wat, maar iedereen was met het water bezig.
Eén dochter vond met harde wind varen eng, maar toen namen
haar broers haar mee met windkracht zes op het meer in een
open zeilboot, lieten haar zelf aan het roer en zie, het was niet
meer eng.

Foto: Unsplash, Stefan Widua

“Die gelijkheid is denk ik zeker ook te
danken aan de invloed van talrijke
religies die in Nederland gerespecteerd
worden.”
Religie en vrijheid
Veel mensen voelen zich nu gedwongen in Nederland hun
vakantie door te brengen. Geen verre reizen meer. Soms

Stemmingen en uitzicht
Afgezien van deze ervaringen ontdekten we de schoonheid van
ons eigen land. Water en wind zorgden voor een dagelijkse
afwisseling van stemmingen en uitzicht. Later werden
landgenoten in grote getale in auto’s, bussen en vliegtuigen ver
buiten de landsgrenzen gebracht. Liefst naar de andere kant

voelen mensen zich teruggeworpen in hun bestaan en beknot
in hun vrijheid. Dat is het paradoxale in die gevoelens.
Nederland is een land waar ultieme vrijheid heerst. Waar
grondwettelijk iedereen gelijk is, los van huidskleur of
geaardheid. Die gelijkheid is denk ik zeker ook te danken aan

van de wereld. Een gezin van hardwerkende ouders, waarvan
de kinderen in het zicht van het eindexamen kwamen zou nog
eenmaal samen op vakantie gaan. De vraag was waar naartoe?
Thailand was zo gewoon, laten we naar China gaan. Zo
gezegd, zo gedaan. Twaalf uur vliegen heen, twaalf uur

de invloed van talrijke religies die in Nederland gerespecteerd
worden. Religies die zingeving aan het bestaan van hun
medemens hoog in het vaandel hebben staan en ons vrijheid
hebben gebracht.

vliegen terug. Dagen in een hoge snelheidstrein. Veel gezien,
dat wel. En een halfjaar later kwam er een virus. Ook uit
China. En het virus was nog gevaarlijk ook.

Wouter Blokhuis schrijft columns voor Vrijzinnigen Nederland. Vorig
jaar verscheen zijn boek Inge’s laatste reis. De hier geplaatste
column Vakantie verscheen eerder op de website van Vrijzinnigen
Nederland.
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Boeken
Wat lezen we?
In het boek Lekenpraat worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. Auteurs Annemiek Schrijver en
Hein Stufkens bevragen elkaar in een spannende briefwisseling over wat zij vandaag kunnen met teksten
waarvan ze in eerste instantie denken: wat moet ik ermee of: waar gáát dit over? Theoloog en presentator Jos
van Oord schreef een recensie.

Bijbels worden nogal eens willekeurig uitgedeeld. In
hotelkamers bijvoorbeeld. Maar werkt dat eigenlijk wel? Zoals
ooit die oude verhalen in gesprek met elkaar ontstaan zijn, zo

Paulus aanwezig is “omdat ik me niet te zeer zou
verheffen”. Wat betekent dat nou? Hein gaat ook op de vraag
in door te actualiseren: Wat is mijn doorn? Hij staat stil bij zijn

zou ook de uitleg daarvan het best in dialoog of in
groepsverband tot recht komen. Pas dan ontdek je dat de tekst
veel kleuren heeft of heel verschillend gelezen kan worden.
Niemand heeft de waarheid in pacht. Samen weet je meer. Ik
merk dat weer bij het lezen van het

schaduwkanten als koppigheid en mateloosheid en, zegt hij:
“Ik ben ook niet fulltime mijn broeders hoeder.” We zijn
inderdaad geen heiligen. Daarom hebben we onszelf te
accepteren. En dan kan je zwakheid een bijzondere bron van
kracht worden.

boek ‘Lekenpraat’ van presentator
Annemiek Schrijver en leraar,
dichter, auteur Hein Stufkens. Deze
twee kunnen het goed, in gesprek zijn
met elkaar, elkaar bevragend,

“Voorbij de angst mogen
we elkaar in de ruimte
zetten.”

docerend, en tussendoor bovendien
hun eigen levensverhaal vertellend.
Of in ieder geval dat wat je zelf
meemaakt tegen de tekst aanleggen
of zelfs ín de tekst.

Zo’n dialoog over die oude Paulus-tekst
vind ik spannend. Heerlijk om zo open en
ontvankelijk naar deze tekst te kijken en je
eigen verhaal daarin mee te nemen. De
woorden gaan dan leven. Wordt vlees in
jou. Zo komen de meeste verrassende
teksten langs. Annemiek stelt bijvoorbeeld
de tekst uit Johannes (4:17) aan de orde: “

Bij het lezen dacht ik steeds: ja, zo is
het bedoeld. De Bijbelse verhalen
zijn gelegenheidsteksten, bedoeld
voor mensen in die dagen, en zo mag
je dus ook op zoek gaan naar wat ze
je hier en nu te zeggen hebben. Laat
je geest maar werken. Dit duo lukt
dat. Geen tekst te moeilijk of te zwaar of het kan worden
‘ingekleurd’ door eigen ervaringen. Ze ‘strelen’ een tekst en

Ik heb geen man.” Annemiek vertelt over
haar relaties en doet een pleidooi voor een
rijk en divers liefdesleven. We zijn elkaars
eigendom niet. Hein voegt er zijn ervaringen aan toe en ziet
om zich heen dat liefde zo snel gepaard gaat met angst.

dan ontstaat er open veld tussen tekst en lezer, waarin alles
mogelijk is. Een vrije interpretatie die jou op dit moment
troost, prikkelt of uitdaagt.

Voorbij de angst mogen we elkaar in de ruimte zetten.

Twee wijze mensen aan het woord. Luisterend, bevragend.
Met levenswijsheid, maar ook met wijsheid uit spirituele en
Bijbelse bronnen. Het is daarom minder ‘lekenpraat’ – de titel

Zo komt er bij die bekende (maar ook onduidelijke) tekst van
Paulus — “Daarom is mij, opdat ik me niet te zeer zou
verheffen, een doorn in het vlees gegeven….” — een zee van
verhalen los. We weten niet precies wat Paulus daar bedoelde.
Maar is dat belangrijk? De tekst prikkelt de geest van de
gesprekspartners. Annemiek werpt Hein toe dat zij de eigen

van het boek. De ondertitel doet de inhoud meer recht:
verkwikkende teksten uit de Bijbel. Ja, dat is het. Een
verkwikkend bad. Heerlijk om met deze twee ‘leken’ (zal wel
beetje ironisch ondertoontje zijn) in dit bubbelbad ervaringen
uit te wisselen over oeroude teksten. Je komt er als

doorn niet goed kan vinden. Of het moet haar migraine zijn, of
haar ongeduld. Het valt Annemiek wel op dat die doorn bij

wedergeborene uit. <
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VAN DE VOORGANGER

Zwartekracht
Ivo de Jong
Zelf heb ik het nooit beleefd, wel heb ik mensen met een
B(ijna)D(ood)E(rvaring) ontmoet. Als ik hen geloven mag,
komt zonde van zwartekracht: de angst van je ego voor het

Bidden werkt anders dan schrijven. Als ik met God (met mijn
hogere zelf, met mijn toekomstige ik, met mijn ware naam,
met het Licht of met God) spreek, merk ik dat ik nog altijd

sterven.

niet ben waar ik wezen wil. Dan val ik stil met een glimlach,
en luister. Als ik bid zoom ik uit en open ik me voor een
groter geheel. Zo ontdek ik dan mijn eigen zwaartekracht. Al
die zonden zou ik ‘best wel’ van me af willen schrobben.
Maar je kunt jezelf ook zo straffen dat je alleen maar dieper in

Ze vertellen over een warm licht, en dat ze zelf steeds lichter
werden. Ze herinneren zich een weg omhoog, met steeds
minder zwaartekracht: “Toen ik inzag dat het werkelijk wáár
was van dat Licht en die Liefde, moest ik huilen van rouw en

de modder komt. De catechismus leerde hele generaties dat
wij “ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot
alle kwaad”. Maar juist machteloosheid is een beproefde
duivelse truc.

vreugde beide, en ik voelde hoe mijn tranen de zwarte
krachten afwasten.” En: “Hoe meer je aan deze kant al in het
licht leeft, des te
makkelijker de overgang
zal zijn. God straft met
inzicht.” Al weet ik niet
wat ik geloven kan, het is
een prachtige hypothese:
dat het leven een weg van
donker naar licht is. Een

“Het is een prachtige hypothese: dat
het leven een weg van donker naar
licht is. Een pad van wond naar
wonder, van zonde naar zon.”

Ik heb het gevoel dat God me
beter kent dan mijn vrienden.
Ik voel me door God betrapt
en begrepen, zondig en
gezegend beide. Zo’n ingebed

leven tussen Genesis (van pas
komen kijken) en Openbaring
(van het gezien zijn) voelt
ruimer, dan denken dat leven
slechts een drama tussen de coulissen

pad van wond naar
wonder, van zonde naar
zon.

van geboorte en sterven is. Als ik de
spiegel van het gebed zou verliezen,
raak ik een bron van zelfinzicht kwijt.
Met het ontkennen van zonde mis ik de
zegen. Hardnekkigheid is de ziekte die

Ik lees de briefwisseling van twee
van mijn christelijke helden:
Czeslaw Milosz en Thomas
Merton. De bundel heet Striving
towards Bein (“streven naar echt
zijn”). Beide mannen zijn
onbarmhartig eerlijk over zichzelf

Jezus niet genezen kon.

tegenover de ander. Die ander
reageert vervolgens vol compassie:
“Dat valt nog wel een beetje mee
met jou hoor, je oordeelt te hard
over jezelf. Ik daarentegen! Ik heb het veel bonter gemaakt

Gisteren fietste ik van een zorghotel
naar een volgend huisbezoek. Ik
passeerde de winkel van een stel dat een
jaar geleden getrouwd is. Zij is
transgender. Ze zijn geen lid van mijn kerk. Dus had ik
stilletjes hun huisje voorbij kunnen rijden. Dat deed ik
aanvankelijk ook. Geen haan zou ernaar kraaien. Dacht ik.
Maar een ingebed haantje herinnerde me aan de zonde waar

…” En dat menen ze dan nog ook, in Godsnaam.

Ook ik schrijf; een bezigheid die het van het mailen en appen
aan het verliezen is. Schrijvend met vulpen moet ik over
iedere zin nadenken. Zo kan ik mijn eigen gedachten volgen,
iets wat me nooit lukt als ik denk. En ik bid. Met de psalmen,

ik nu dus over schrijf. Honderd meter verder bekeerde ik me.
Het werd een onverwacht waardevol en genadig bezoek.
Stukken lichter fietste ik verder.

met of zonder Bijbel. Soms merk ik dat ik uren achtereen aan
het bidden ben. Ik voel dan dat ik ‘ingebed’ ben.
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Agenda
Vieringen en activiteiten
Schiedam

zo 29 november - 1e advent
Bijzondere Viering

Westvest 90, Schiedam

zo 6 december - 2e advent

www.vrijzinnigenschiedam.nl

Ds. Ivo de Jong

Aanvang: 10.30 uur,

zo 13 december - 3e advent

tenzij anders vermeld

Project Tweede Zondag
zo 20 december - 4e advent

2020

Richard van der Keur

zo 6 september - Startzondag

do 24 december

Ds. Ivo de Jong

Kerstavondviering

zo 13 september

Aanvang: 22.00 uur

Project Tweede Zondag

Ds. Ivo de Jong

zo 20 september

vr 25 december

Ds. J.F. Klijnsma

Kerstviering

zo 27 september

Voor en door alle leeftijden.

Ds. Nel Verburg
zo 4 oktober
Ds. Ivo de Jong
zo 11 oktober
Project Tweede Zondag
zo 18 oktober
Drs. Katrijne Bezemer
zo 25 oktober
Ds. Eric Cossee
zo 1 november
Gedachtenisdienst
Ds. Ivo de Jong
zo 8 november
Project Tweede Zondag
zo 15 november
Ds. L. Bosland
zo 22 november
Marianne Zandbergen

Een wens voor de werelds van een van de bezoekers
van onze vieringen.
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Piekmoment
Schilder Paul Gaugin wandelt in
het landschap van zijn donkere
ziel. Plotseling wordt hij
aangesproken door een hem
onbekende vrouw. “Bonjour
monsieur Gaugin”, roept zij
vanachter haar tuinhek. Zo’n
ontmoeting die je wereld
onverwacht kan verlichten, die je
laat pieken. Een onvergetelijk
piekmoment.

