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Collecte via overschrijving
Zoals inmiddels bekend – en u misschien zelfs wel vertrouwd –
houden wij in onze zondagse vieringen geen collectes meer.
Dit in verband met de aanhoudende coronamaatregelen.
Daarvoor in de plaats hebben wij een collecte ‘op afstand’: in

Kerkgebouw Westvest 90-92, 3111 BZ Schiedam
Postadres Hooiland 11, 3121 XD Schiedam

plaats van collecteren met collectezakje verzoeken wij onze
bezoekers van de vieringen nu vriendelijk een bijdrage over te
maken per bankoverschrijving. Met uw gaven maakt u onze
wekelijkse vieringen mogelijk.

Website www.vrijzinnigenschiedam.nl
E-mail info@vrijzinnigenschiedam.nl
Voorganger Ivo (I.M.) de Jong

U kunt uw bijdrage overmaken op

Pastoriedijk 198, 3195 HK Pernis

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

Telefoon: 010-8415105 of 06-53455966

Ondertussen wordt serieus nagedacht over een alternatieve,
eigentijdse wijze van collecteren voor de nabije toekomst.

E-mail: ivodejong@me.com
Voorzitter Richard van der Keur
Telefoon: 06 81122040

E-mailadressen: oproep

E-mail: ravanderkeur@icloud.com
Secretaris Maarten Bijl

Heeft u een e-mailadres? Of is uw e-mailadres gewijzigd? Geef
het aan ons door via info@vrijzinnigenschiedam.nl. Dan weet u
zeker dat u niets mist. Alleen leden en vrienden die níet over email beschikken, ontvangen bij uitzondering nog papieren post.

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

Lid of vriend worden van

Telefoon 010-2734356

Vrijzinnigen Schiedam

Verhuur gebouw Stichting Westvest90

Heeft u belangstelling om lid of vriend te worden van
Vrijzinnigen Schiedam? Wij vertellen u er graag meer over. Stuur
een e-mail naar info@vrijzinnigenschiedam.nl of bel 010
4707522.

Henk Nieuwenhuis
Telefoon: 06 29354520
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.
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Abonnement € 25,00 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.

E-mail info@richtekst.nl
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Advent
Richard van der Keur
Op dit moment van schrijven leven we in adventstijd.
Kerstbomen worden opgetuigd, kaarsen ontstoken en we maken
ons op voor het samen delen van dat ene vergezicht van licht en

Ondertussen hebben we de eerder aangekondigde
thuisbijeenkomsten met leden en vrienden afgerond.
Enerverende gesprekken waarin veel is besproken en die een

vrede. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Ze zullen
weer luid klinken, de kerstklassiekers. Over de geschiedenis
van enkele van die klassiekers schrijft Hjalmar Rosing, onze
organist en muziekkenner bij uitstek, in deze winter-editie van
Stemmen een schitterende persoonlijke mijmering.

verhelderend beeld hebben gegeven van wat ons bezighoudt,
verbindt en inspiratie geeft met betrekking tot onze
geloofsgemeenschap. En toch, iedere bijeenkomst verliep
anders en kreeg eigen accenten. Wel kwamen telkens een aantal
specifieke aandachtspunten naar voren, met name op het gebied
van de invulling van de vieringen van onze …
geloofsgemeenschap; volgens het merendeel is dát wat wij ten
diepste zijn, een geloofsgemeenschap, meer dan een vereniging
of een ‘gemeenschap’.

Net als vorig jaar zal het samenkomen toch weer anders zijn
dan we voorheen gewend waren: op afstand dichtbij. Corona
houdt onze samenleving nog altijd in de greep en het blijft voor
geloofsgemeenschappen als de onze
schipperen tussen samenkomen en
het coronavirus buiten de deur
houden. We mogen weer
versoepelen, schreef ik vorige
keer, maar inmiddels wordt een en

Al staan we voor ons gevoel
misschien soms op een eiland en
weten we niet altijd goed welke kant
we op moeten met ons verhaal,
doorgaans gestoeld op hoop en

ander alweer teruggeschroefd. Zo
gaan bijvoorbeeld de hoorcolleges
van mijn OVP-opleiding weer via
Zoom. Het is zoals het is. Voor die
opleiding werk ik nu toe naar een

vertrouwen, streven velen van ons
toch naar behoudt en verdieping van
wat wij hebben. En dat willen we
blijven delen, met elkaar en met
anderen. Aan het bestuur is nu de

afronding in het voorjaar.
Ondertussen bereid ik mij voor op
een aantal gastpreekbeurten bij
diverse afdelingen van
Vrijzinnigen Nederland. Een

taak om de gesproken woorden
samen te brengen tot een (breed)
gedeelde visie op onze nabije
toekomst, waarin we samen zoeken
naar het gewicht van de woorden die

goede manier om daadwerkelijk
aan de slag te gaan met de kennis
en inspiratie die ik heb opgedaan.

Woorden om door te geven en
te delen in een eigentijdse
manier van kerk-zijn.

Medegeïnspireerd door de boeiende stof van de opleiding, komt
er ook weer creativiteit op gang. Voor een nieuwe publicatie
van het VVP (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten) over
alledaagse spiritualiteit schreef ik De eeuwigheid in het zachte
mos, een spiritueel kortverhaal. Ook werk ik op dit moment in
een kleine muziekstudio in Den Haag aan een drietal nieuwe

klinken in onze geloofsgemeenschap.
Woorden om door te geven en te
delen in een eigentijdse manier van
kerk-zijn, in een taal waarin traditie
en modern denken samenvallen.

Na zoveel woorden, zoveel gedachtes, mogen we in deze
adventstijd weer stil worden en uitzien naar het wonder van
licht en vrede. “Blijft alleen wat onzichtbaar is voor mijn ogen,
wat mijn ziel uit liefde helder vermoedt: verzameld rond
fragmenten van de ruimte, bescheiden verscholen tussen de
lijnen van de tijd”, schrijft mysticus Khaled Roumo in zijn
gedicht Entre les lignes du temps.

liedjes, die half januari online zullen verschijnen onder de titel
Vasteland. In februari van het nieuwe jaar hoop ik deze muziek
met u te mogen delen, muzikaal begeleid door Hjalmar Rosing,
in een speciaal liedjesconcert op de tweede zondag.

Ik wens u, mede namens het bestuur, een gezegend kerstfeest
en een bezield nieuwjaar.
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Vrijzinnigen Schiedam
Berichten
Inspiratie

Project Tweede Zondag

Onlangs ontvingen wij een onverwacht bericht
van Yvonne Mallander, bestuurslid van
Vrijzinnigen Hoeksche Waard, naar aanleiding

Na jaren van energieke inzet stopt Gerda van den Berg dit jaar met
de commissie Project Tweede Zondag. Zondag 12 december 2021
leidt zij voor de laatste keer de Tweede Zondagviering. Wel zal zij in

van ons blad Stemmen, editie juni 2021. “Open
up, zag ik in het voorwoord van de voorzitter
staan. Direct stond ik aan! Mijn maandopdracht
voor de poëziecursus waar ik aan deelneem was
Up”, schrijft zij. “Uiteindelijk is daar een

in maart 2022 nog een aandeel hebben in de Tweede Zondagviering
die dan in het teken staat van de eerder dit jaar geannuleerde Marcus
Passion. Op eigen wijze heeft Gerda jarenlang – met veel
waardering van onze kant voor haar inzet – invulling gegeven aan
het Project Tweede Zondag, waarbij zij vaak bewust en actief de

gedicht uit voortgekomen wat ik u bij deze doe
toekomen.”

kinderen betrok.

Met plezier plaatsen wij bijgaand haar gedicht.

Achter de schermen, zoals we dat dan noemen, wordt goed
nagedacht over de voortzetting en toekomstige invulling van deze
tweede zondagen. Een aantal tweede zondagen zullen deel gaan

GEDICHT

uitmaken van ons activiteitenprogramma. In februari gaan we van
start met een liedjesconcert van Richard van der Keur en Hjalmar
Rosing.

LHBT
LHBT-ers dolen rond
in't kerkelijk landschap
ziel onder de arm
op't randje van de afgrond

zoeken ontmoeting
veiligheid in hun

Digitale nieuwsbrief
Vrijzinnigen Schiedam

identiteitscrisis
een gemeenschap in omarming

vrijzinnigen kunnen dat?
God die bevrijdt
zonder vragen

Sinds september 2021 versturen wij een eigen digitale nieuwsbrief, speciaal
voor onze leden en vrienden. Dankzij de inzet van Hjalmar Rosing.
Standaard ontvangt u één keer per maand een nieuwsbrief met hierin de
belangrijkste mededelingen voor de betreffende maand. Denk aan
aankondigingen van vieringen, bijeenkomsten in het kader van het
jaarprogramma, belangrijk verenigingsnieuws, enzovoort.

wie of wat?

Yvonne Mallander,
Vrijzinnigen Hoeksche Waard

Heeft u uw e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Wilt u er evengoed
wel zeker van zijn dat u de nieuwsbrief in goede orde ontvangt? Stuur dan
een e-mail met uw actuele e-mailadres naar info@vrijzinnigenschiedam.nl.
Dan nemen wij u op in het mailbestand.
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Terug- en vooruitblik Tweede Zondagen
Iedere tweede zondag van de maand geven mensen
van binnen en buiten onze
geloofsgemeenschap invulling aan de zondagse
viering. Soms anders van vorm, meestal anders van
inhoud en vaak actueel.

TERUGBLIK
Tweede Zondag in de maand oktober. De troonrede van Jezus
(Matteüs 5) hebben wij samengevat gehoord. Het gaat vooral
over wat Jezus heeft zegt: "Wie door mijn woorden te begrijpen
en er iets mee doet, mag het volgende verwachten: Dan erven
wij het koninkrijk, dan worden wij getroost. Dan zijn wij
kinderen van God. Zullen wij dan eenmaal God zien?”

Dit is gelijk de laatste viering op de Tweede zondag zoals wij
het vijf jaar lang hebben gedaan. Over hoe deze de vieringen in
het nieuwe jaar 2022 worden ingevuld, horen jullie nog wel.

Deze samenvatting van de Bergrede is eenvoudig te onthouden.
Ten eerste: Wat heeft de ander nodig. Wat heb jezelf nodig. De
filosoof Levinas zegt: “Kijk in de ogen van de ander, dan lees
je waar de ander behoefte aan heeft of hoe je kan helpen.’”In

AfSCHEID
In de viering van september nam Kamiel afscheid van de
kindernevendienst. Evenals de joodse kinderen die op de
leeftijd van twaalf á dertien jaar hun Bar- of Bat Mitsma
doen, en daarna zelf verantwoordelijk zijn voor hun
kerkgang. Dit afscheid was uitgesteld door de coronatijd.
Kamiel kreeg een jeugdbijbel cadeau. Elin zal nog tijdens
sommige vieringen in de kerkzaal zelf gezellig bezig
gehouden worden door Els of Gerda.

die ogen zie je ook jezelf soms weerspiegeld. Dat is wat Jezus
bedoelde met zijn Troonrede: "Liefde tot de eeuwige en de
naaste en ook jezelf.”

De bijeenkomst was heel sfeervol. We zongen bij de piano het
lied dat Ivo beschreef in de laatste Stemmen: De maan is
opgekomen, lied 391.

De Tweede Zondagcommissie: Gerda van den Berg, Els Pruijsers
en Hjalmar Rosing

VOORUITBLIK
In de maand december is er op de tweede zondag van de maand
een adventsviering, geleid door Els, Gerda en Hjalmar.
Het thema is: ‘Wie gelooft er nog in engelen’, met een boeiend
verhaal over Tobit en de Aartsengel Rafaël, uit de aprocrieve
boeken in de Bijbel. Verder veel adventsliederen, nu wij weer
mogen zingen.

ADVERTENTIE

Koﬃe Thee & Zoet
Hoogstraat 153b
3131 BB Vlaardingen
Telefoon 06-54686563
info@koﬃetheeenzoet.nl
www.koﬃetheeenzoet.nl
Ook te vinden op Facebook en Instagram
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KERSTMUZIEK

Kerstliederen door de eeuwen heen
Welk gevoel roept kerstmuziek bij u op? Voor Hjalmar Rosing, onze organist en cantor, is kerstmuziek erg
belangrijk. “Ik waarschuw u alvast. De kans is groot dat ik het ergens in dit verhaal niet droog ga houden”,
sprak hij in de Tweede Zondagdienst van 13 december 2020 over kerstmuziek. In deze kerstmaand een korte
versie van zijn ‘persoonlijke mijmering’.
TEKST HJALMAR ROSING

Voor mij persoonlijk is kerstmuziek erg belangrijk. Velen van
u weten dat mijn jeugd bestond uit veel heen en weer reizen
tussen de VS en Nederland. Soms was dat vervelend,
bijvoorbeeld omdat ik niet mee kon doen met de

Once in Royal David’s City

einduitvoering van mijn balletschool, en soms was dat een
opluchting, bijvoorbeeld omdat ik niet mee kon doen met het
verplichte schoolkorfbaltoernooi.

werd gedimd en dan gebeurde het … We hoorden Once in
Royal David’s City … En dan was het kerst.

Van mijn keuze om in Nederland een
bestaan op te bouwen, zelfs uiteindelijk
de Nederlandse nationaliteit te
bemachtigen heb ik nooit spijt gehad.
Los van de politieke ontwikkelingen in
de VS die mij met afgrijzen vervullen,

Grandma had veel tijd nodig om al haar vrienden en bekenden
te groeten, ze was vele jaren bijzonder actief geweest in de
damesbond, maar uiteindelijk vonden we onze plek. Het licht

“We hoorden Once in
Royal David’s City …
En dan was het kerst.”

En niet alleen voor mij, begreep ik later.
Dit geldt voor letterlijk honderden
miljoenen mensen. In Engelstalige
protestante kerken over de hele wereld
wordt dit zo gedaan, en nog veel meer
mensen kijken op tv of luisteren via de
radio naar de dienst waar deze traditie

ben ik gewoon te Nederlands om daar nog
te kunnen aarden. Ik moet tegenwoordig in
mijn omgang met Amerikanen op mijn
woorden passen: de Nederlandse directheid
past mij als een handschoen. Maar één keer

vandaan komt: de viering van nine lessons
and carols uit Kings College, Cambridge.
Het is zozeer een gewoonte dat het wel lijkt
of het altijd zo geweest is. Toch is dat niet
zo, de traditie is nog maar ruim honderd

per jaar, zo vlak na Sinterklaas, gaat het
toch kriebelen. Zodra het een graadje vriest
komt het verlangen in mij op: zou het dit
jaar eindelijk echt winter worden? Voor mij
blijft de kerst van mijn jeugd, met de

jaar oud. Oorspronkelijk begonnen in de
stad Truro in Cornwall, markeerde deze
viering een enorme omwenteling in de
manier waarop kerst werd gevierd.

stijfbevroren meren, de sneeuwstormen en
de typisch angelsaksische kersttradities iets
waarnaar is stilletjes terugverlang.

We kunnen het ons haast niet meer
voorstellen, maar vanaf de reformatie was
het in de calvinistische en de anglicaanse
traditie in het geheel niet gebruikelijk om
kerst te vieren met een kerkdienst. Het kerstfeest had een

Aan het eind van de middag op 24
december haalden wij Grandma op uit het verpleeghuis waar
zij woonde in Spring Park. De temperatuur was meestal tussen
de -10 en -20, en ik kan me maar één jaar herinneren dat er
geen dikke laag sneeuw lag. Terwijl de zon onderging, reden
we langs de oever van Lake Minnetonka richting Wayzata. Als

kwalijke reputatie, enerzijds vanwege de bras- en
slemppartijen waarmee het gepaard ging en anderzijds
vanwege de katholieke gewoontes die maar moeilijk uit te
bannen waren. Onder de Engelse republiek werd kerst
afgeschaft, en bijvoorbeeld in Amsterdam bleven de kerken

we dan Wayzata binnenreden – het dorp waar mijn vader
geboren is – luidde de klok al van Wayzata Community
Church, de kerk waar mijn grootouders samen naar
overgestapt waren omdat hij Luthers was en zij Methodist en
eigenlijk niet mochten trouwen met elkaar.

tijdens de kersttijd helemaal dicht. Op plaatsen waar ze wel
open waren werd er totaal geen aandacht aan het feest besteed:
van Calvijn is bekend dat hij op eerste kerstdag preekte over
een tekst uit Deuteronomium.
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De kerstmuziek die wel klonk, klonk dan ook buiten de kerk en
was volstrekt seculier van aard: Impromptu zanggroepen

sneuvelde het tweede couplet, waarin er werd gesproken van
een ‘maged reine’ die hoog moet zijn geacht. In het nieuwe

trokken van huis naar huis om elkaar een goede gezondheid te
wensen, en daarvoor een hapje en een drankje terug te krijgen.

liedboek mocht het weer terugkeren. Ook in het buitenland
wordt dit lied gezongen.

Wassail Song

Zoals gezegd hadden de gelovigen in de katholieke traditie
weinig tot geen bemoeienis met de kerkmuziek. Dat betekent
natuurlijk niet dat er geen fenomenaal mooie kerstmuziek uit

Wassail Song komt uit die traditie, wederom een Engels
voorbeeld omdat van de traditie hier ten lande heel weinig
bekend is. Wassail is een verbasterd oudengels woord dat goede
gezondheid betekent. Het bekende lied We wish you a merry
Christmas komt ook uit deze traditie, wat meteen verklaart
waarom in de coupletten daarvan de zangers vragen om ‘figgy

die traditie bestaat. De grote componisten van de renaissance,
bijvoorbeeld Josquin dez Prez, Giovanni Pierluigi da Palestrina
en Tomas Luis de Victoria schiepen een repertoire dat
eeuwenlang toonaangevend is gebleven. De basis van hun
werken is steeds het gregoriaans, waarop zij in het strenge

pudding’: voor het zingen van een wassaillied hoor je iets
lekkers te krijgen.

contrapunt wondermooie muziek schiepen die in klank het
mysterie van het mens worden van God uitdrukt.

Komt allen tezamen
Hodie Christus Natus Est

In zekere zin kun je zeggen dat veel van de huidige populaire

Op het grensvlak van katholicisme en protestantisme werkte de

kerstmuziek die te horen is teruggrijpt op deze traditie: All I
want for Christmas is you heeft oudere wortels dan we
misschien zouden denken! Voor echt traditionele kerkerlijke
kerstmuziek zullen we dus niet in onze eigen geschiedenis
moeten zoeken, maar bijvoorbeeld kijken naar onze katholieke

grootste componist die ons land heeft voortgebracht: Jan
Pieterszoon Sweelinck. Enerzijds componeerde hij
koorbewerkingen van de Psalmen, anderzijds heeft hij ook
wonderschone muziek geschreven die volledig in de katholieke
wereld thuishoorde. Eén van zijn bekendste werken is een

broeders en zusters. En dan komen we er achter dan onze
gewoonte om de kerstnachtdienst te beginnen met Komt allen
tezamen wel degelijk eeuwenoude wortels heeft. Hoewel we het
zingen op een melodievariant uit de achttiende eeuw, is dit lied
zelfs het oudst bekende kerstlied. De traditie schrijft het toe aan

kerststuk: Hodie Christus Natus Est, een stuk dat nog steeds
graag wordt uitgevoerd. Het stuk toont aan dat renaissance
kerkmuziek niet alleen mystiek hoeft te zijn, maar ook pure
vreugde kan uitbeelden. En daarnaast herinnert het ons eraan
hoeveel schoonheid en kunstzinnigheid er verloren is gegaan

de heilige Bonaventura, die leefde in de dertiende eeuw.
Musicologisch valt daar wel het een en ander op af te dingen,
maar boeiend is de middeleeuwse opmerking dat dit lied
bedoeld was om in de kerstnacht rond het altaar te zingen en te
dansen. Dat moet een vrolijke boel geweest zijn, en ik kan me

door de keuze voor het calvinistisch protestantisme.

Ik ben een engel van de Heer
In Duitsland sloeg Luther een veel kunstzinniger weg in. Dat
zal mede veroorzaakt zijn door het feit dat hij zelf een zeer
muzikaal mens was, en de muziek daardoor veel beter naar

niet voorstellen dat de pastoor dat vandaag de dag in de basiliek
toe zou laten. Helaas.

waarde schatte. Hij leunde ook veel dichter tegen de katholieke
tradities aan, bijvoorbeeld van het kerkelijk jaar, en schafte
kerst dan ook zeker niet af. In het repertoire dat hij schreef
vinden we ook een echt kerstlied, dat tot op de dag van vandaag
gezongen wordt. In het Nederlands kennen we het als: Ik ben

Nu zijt wellekome
Ook uit de rooms-katholieke traditie stamt het enige
Nederlandse kerstlied dat ook buiten de Nederlandstalige
wereld bekend is: Nu zijt wellekome. Dit lied treffen we voor
het eerst aan in een Antwerpse bundel: Theodotus’ paradys der
gheestelycke en kerckelycke lofsangen uit 1627. Maar het bevat
een restant van een veel oudere traditie. De laatste regel van elk

een engel van de Heer. Wie naar de tekst ervan kijkt, in het
LvK73 is het gezang 133, denkt misschien dat de vertaler het
wel erg kinderachtig heeft gemaakt, met zinsneden als: “’t Is
van een kindje lief en klein / dat wil altijd je vriendje zijn”,
maar daarmee is Jan Wit juist heel dicht bij het origineel

couplet is namelijk ‘Kyrie eleis’. Dit verwijst naar de
middeleeuwse gewoonte waarin de gemeente, die verder geen
actieve bemoeienis had met de gezongen mis, wel dat woord
mocht zingen. Dergelijke liederen werden dan ook leisen
genoemd. Samen met de gewoonte van het ‘kindje wiegen’,

gebleven. Luther voorzag het lied namelijk van de aantekening:
voor de kinderen, om in de kerstnacht te zingen. Een
kindernevendienstlied avant-la-lettre dus.

waarbij kerkgangers een meegebrachte pop wiegden in de
kerstviering, was de onuitroeibaarheid van dit gebruik één van
de redenen waarom men in Amsterdam de kerken helemaal
sloot met kerst. Toen het lied in het LvK 173 werd opgenomen

>> Vervolg op bladzijde 12.
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VAN DE VOORGANGER

Het donderde in Keulen
Ivo de Jong
De laatste Duitse stad van

sterren viel te lezen.

mijn treinvakantie was
Keulen, de laatste plaats die

Sporen daarvan vind je
ook terug in het Onze

ik bezocht was de Dom. Die

Vader. Mattheüs wilde

grote, hoge, zwarte, oude

symbolisch laten zien

dom staat immers pal naast

dat de hele wereld zou

het treinstation. Ik was er

gaan uitlopen voor deze

eerder geweest en had toen
twee souvenirs gezien die ik

ene koning in zijn
voederbak. Nergens in

als reliek mee naar huis

de Bijbel lees je hun

wilde nemen: een

namen, nergens staat

flessenopener in de vorm

dat het er drie waren.

van de twee torens, en een

(In de kerken van het

kerstlichtje met daarop de

Oosten zijn het er zelfs

armenstal, en de drie
koningen met hun drie

“De fantasie van het geloof is flink

kamelen (ik zal Kerstavond

aan het versieren gegaan.”

meenemen – nee, niet de

twaalf, en er bestaan
prachtige verhalen dat
het er vier geweest
zijn.) Ze zouden door

kamelen, het lampje plus

apostel Thomas

opener).

gedoopt zijn en met hem helemaal in India terecht zijn
gekomen.

Keulen dankt zijn belang aan deze drie koningen. Hun
relieken bevinden zich sinds 1164 in de stad. De Keulse

De fantasie van het geloof is flink aan het versieren

bisschop Rainald kreeg ze cadeau van keizer Barbarossa,

gegaan. In Autun vond ik deze prachtige afbeelding: drie

want Rainald had hem geholpen Milaan te onderwerpen.

koningen met kroon en al in bed onder een

In die stad lagen ze opgeslagen (Milaan wil ze nu terug;

regenboogdeken. Een engel met een glimlach maakt ze

ze hebben een kootje en een draadje gekregen). Eerst

voorzichtig wakker en wijst met haar andere vinger naar

werd er rond 1200 een gouden reliekschrijn omheen
gebouwd. Daaromheen later een kerk. Die bleek al gauw

de ster. En wáren het wel koningen? Ook dat staat
nergens in de Bijbel. Gelovigen hebben dat

te krap voor de menigten pelgrims. Al in die

geconcludeerd uit de drie geschenken: mirre, wierook en

middeleeuwen werd besloten om er de grootste kerk van

goud: die waren duur. Geschenken voor een koning, en

het noorden omheen te bouwen. Zo kwamen de drie ook

dus: van koningen. Bovendien was er een voorspelling in

in het stadswapen terecht, en iedere zichzelf

Psalm 72:11: "Laten alle koningen zich neerwerpen voor

respecterende koning of keizer (of admiraal) uit de buurt
zocht bevestiging bij de koningen en wilde met hen op

hem.” De hele oecumene van toen! Ze staan voor drie
windstreken ver weg: vandaar de zwarte koning. En wat

de foto, lees: op een glas-in-lood raam, een schilderij,

bewijst dit alles? Dat er heel veel is geloofd. Het duizelt

een wandkleed. De selfies van toen.

me, in die Dom van Keulen, ik houd in gedachten een
donderpreek tegen alle rijk- en dommigheid, maar zou

Dat kerstverhaal van Mattheüs is dus aardig uit de hand –

dat helpen? De humor van een flessenopener helpt mij te

van Mattheüs – gelopen. Ook in onze laatste

relativeren.

Bijbelvertaling worden de drie slechts magiërs genoemd;
de sterrenkundigen van toen. Astrologie was wetenschap.
Men geloofde dat wat op aarde gebeurde eerder in de
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“Prachtig toch? Vroom en vrolijk, ongeveer
hetzelfde als vrij en zinnig!”

Maar dan nu over die drie gegeven gaven. De kerk heeft

we in Brielle de overledenen, zoals een week eerder in

vanouds drie ambten of functies. Ze worden uit elkaar

Schiedam. Het werden indrukwekkende bijeenkomsten,

gehouden door de drie grote P’s: De P van priester, de P

met muzikanten Richard van de Keur en Hjalmar Rosing

van pastor, en de P van profeet. Dat is het goddelijke

uit ons Schiedam.

evenwicht. Priester is wierook; pastor is goud (“‘t is wel

Dit alles schrijf ik op de grauwe maandag van 15

goud, mien jong”); mirre is profeet.

november. Over twee zondagen begint de Advent.

Wierook is van belang, wegens het priesterlijke ambt.
Daar staat dopen voor, begraven, trouwen: de

Het wordt al maar donkerder, het weer valt ook al niet
mee: de hemel zit potdicht. Het wordt tijd om kaarsen aan

sacramentele kant. Wierook is de plechtige plicht van de

te steken. Net als gister in de kerk. Het is onze

kerk.

profetische, priesterlijke en pastorale opdracht om licht te
geven in het donker; naar het eerste woord dat uit de

Ook het geschenk van het goud hoort bij de roeping van

zwarte hemel klonk: LICHT.

de kerk: spaarbankboekje, zekerheid, veiligheid. Een kerk
moet je ook het gevoel geven dat je ergens bij hoort, je

Kom op, word wakker, kop op, rechtop, hou vol.

thuis voelt. Goud: het genieten. De pastorale kant.

Ik steek mijn koningslampje aan en open een

Onlosmakelijk verbonden met waar de kerk voor staat.

kloosterbiertje.

Wierook en goud.
De foto bij dit artikel is van Ivo de Jong.

Mirre staat dus voor de profetische kant. Mirre wordt
door profeten immers gebruikt om te zalven. Maria
Magdalena zalft Jezus met mirre. David en de andere
gezalfden werden door profeten aangewezen met mirre.
Mirre is de bevestiging van een roeping - tot gezalfde, tot
ADVERTENTIE

profeet; roeping tot het ambt van roepende. Vaak in de
woestijn, inderdaad. Mirre moet mensen helpen hun
eenzame roeping te dragen. Om de waarheid onder ogen
te komen en die te openbaren, te roepen, trouw te blijven.
Er waren drie wijzen, of magiërs, astrologen, of
koningen. ik geloof dat de zwarte, de Mandela van de drie
de mirre binnenbracht. De mensen zullen hem wel hebben
weggekeken – “Een vreemdeling zeker die verdwaald is
zeker”.
Ik heb aan Keulen
een lichtje en een
opener
overgehouden. En
vanaf vandaag dus
ook een
Kerstmeditatie.
Gisteren gedachten
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BOEKEN

Uit het leven van een hond
Onze geloofsgemeenschap heeft al jaren een eigen leesgroep. Welke boeken lezen we zoal? In deze Stemmen
bespreken we een aantal van de gelezen boeken, zoals Uit het leven van een hond van Sander Kollaard en De
overgave van Arthur Japin.
TEKST MAGDA HEESEN

De leesclub, lang geleden gestart

en zijn organen van zuurstof
voorziet en dat ergens in dat

met leden van de toenmalige
NPB of Vrijzinnige

proces de levenslust begint te
vloeien. En dat is, begrijpt hij,
terwijl zijn ogen
eindelijk dichtvallen, terwijl in
het oosten de zon alweer

Geloofsgemeenschap en nu een
leesclub met mensen van
verschillende pluimage, kwam
weer bij elkaar op 13 september

opkomt, terwijl de aarde
onverstoorbaar haar hitte loost in
een desondanks kil universum.”

jongstleden bij ons aan de
François Haverschmidtlaan. Wat
is samen praten over een door
allen gelezen boek een vreugde
en verrijking. En wat geeft het

“ Levenslust: willen leven. Uit
die bron stroomt de rest: willen

verbinding: iets waar velen in

opstaan, willen eten en drinken,
willen werken, willen lachen en
lezen en praten en dansen en met
de hond wandelen … En willen
liefhebben niet te vergeten.”

deze tijd naar hunkeren.
Leesclubs zijn erg in.
Sander Kollaard (1961) heeft
met dit boek de libris
literatuurprijs 2020 gewonnen.

Sander Kollaard schrijft op

En wij kunnen dat wel begrijpen:

de achterflap van zijn boek:

Het is een juweeltje van een

“Aan het eind van de dag
zien we Henk met zijn hond

boek en zelf noemt hij het een

op de bank. Wat was dit voor

klein boek, waarin hij een dag uit het leven van Henk, een
I.C verpleegkundige beschrijft. s‘ Morgens blijkt zijn
hond ziek. Ook horen we Henks levensverhaal: alles

een dag? Het wordt allesbehalve een gewone zaterdag als
Henks hond ziek blijkt. Het dier zal sterven, niet vandaag

speelt zich af dicht bij dood en verdriet en toch is het geen

of morgen, maar binnen afzienbare tijd. Dat gegeven gaat

verdrietig boek. Het is een boek vol levenslust. Het

als een sleepnet over de bodem van de dag en haalt de

ontroert en maakt blij als je al die mooie zinnen, met veel

gebruikelijke gedachten boven: dat de tijd maar één

metaforen erin, leest. Het is het leven, ons aller leven dat

richting kent; dat we zo kwetsbaar zijn; dat we zo

je al lezende herkent. De weg naar levenslust opent hij
voor zichzelf en laat hij aan anderen zien.

eenzaam zijn, hoeveel liefde we ook vinden.”
Dankbaar nemen we van elkaar afscheid. Het volgende
boek dat we gaan lezen is Het wonderlijke verhaal van de

Uit het leven van een hond, enkele fragmenten:

man die van India naar Zweden fietste voor de liefde van

“De uren gaan, het leven gaat. De slaap sluipt naderbij. Schurk
(de hond) zucht. Henk ziet het hondenhart kloppen in de
hondenborst. Hij legt een hand op zijn mannenborst en voelt

Per.J. Anderson.

zijn mannenhart pompen. Hij stelt vast dat zijn bloed stroomt
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De Overgave
Arthur Japin schrijft graag historische romans. Behalve historisch, is De overgave daarnaast ook een
psychologische roman. “Een monumentaal, spectaculair en spannend boek.”

TEKST MAJA NIEUWENHUIS

Japin schrijft graag historische

vertellen, zonder dat de

romans. De overgave is daarnaast

walging overheerst. Ik vond

ook een psychologische roman. Een

het bijzonder om te lezen hoe

monumentaal, spectaculair en

Japin, fijnbesnaard als hij is,

spannend boek. Wel zwaar, vonden

dit indringend maar nooit

we, maar wie het lezen kon

platvloers kan beschrijven.

volhouden werd steeds meer
geboeid. Gelukkig is er te midden

De overgave is een titel die

van de loodzware thematiek ook

voor meer verklaringen

humor te vinden. Tegen het decor

geschikt is. De Comanches zijn

van het doorgaans zo

van plan zich na een jarenlange

geromantiseerde Wilde Westen

strijd over te geven aan de

beschrijft Japin de bikkelharde

autoriteiten. Maar er is ook

werkelijkheid rondom de

sprake van een overgave van

nietsontziende strijd tussen de

Granny Parker. Haar leven

Comanche indianen en de blanke

lang heeft ze

kolonisten. De kolonisten zijn van

de indianen die haar droom

plan de indianen te bekeren tot het

hebben verwoest gehaat, en nu

christendom, maar daar komen ze

komt haar achterkleinkind

in de verste verte niet aan toe.

Quanah vragen of ze hem
informatie wil verstrekken

Japin vertelt door de ogen van de

over zijn moeder. Die innerlijke

legende Granny Parker het verhaal van de Amerikaanse

strijd moet voor Granny Parker tegen wil en dank

burgeroorlog. Een conflict tussen de noordelijke en

uitlopen op een overgave. Ondanks dat haar man zei dat

zuidelijke staten van 1861 tot 1865. Granny is de tweede

ze geen greintje van die eigenschap bezit, moet ze haar

vrouw van de evangelist en kolonistenleider John Parker.

vijanden leren vergeven.

Hij wordt door indianen vermoord. Ze heet eigenlijk
Sally, maar omdat zijn eerste vrouw dezelfde naam had en

Sleutelfiguur in de roman is Cynthia Ann, de kleindochter

zijn tweede vrouw wat ouder was, werd ze Granny

met wie Granny een speciale band heeft. Cynthia Ann

genoemd. Omdat haar achterkleinzoon (een Comanche-

wordt door de indianen ontvoerd. Op alle mogelijke

hoofdman die zich aan de autoriteiten gaat overgeven) bij

manieren probeert Granny haar op te sporen en te

haar langskomt voor informatie, wordt ze gedwongen nog

bevrijden, totdat ze de moed bijna opgeeft. Maar omdat

een keer het verschrikkelijke wat haar in het leven

het na alle geleden persoonlijke verliezen het enige is dat

overkomen is, te vertellen. Je leeft mee, ook met haar

haar leven zin heeft, zet ze toch door. Als ze haar

wraakgevoelens, die we ons gaandeweg steeds beter

uiteindelijk vindt, blijkt Cynthia Ann haar nauwelijks nog

kunnen voorstellen. Japin laat haar gruwelijkheden

te verstaan. Als Granny begint te marcheren – wat ze deed
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toen Cynthia Ann werd weggevoerd uit het Fort Parker –

Al met al een verrijkend avontuur, dit boek met vele

komt er herinnering los.

lagen, dat ons perspectief mogelijk heeft bijgesteld en
dat nog lang in ons zal doorwerken.

Cynthia Ann heeft een babyzoontje, Quanah, de latere
Comanche-hoofdman. Het is mooi om te lezen hoe
Granny en Cynthia Ann vooral door samen te dansen
weer met elkaar in verbinding komen. Aangrijpend ook
hoe Cynthia Ann haar grootmoeder verzorgt, zoals in het
verleden Granny dat met haar kleindochter deed.
Tenslotte daagt het inzicht bij Granny dat zij Cynthia
Ann weer moet vrijgeven aan haar stam, omdat zij daar
gelukkiger zal kunnen zijn. Dat heb ik ervaren als een
bijzonder ontroerend moment. Over Overgave
gesproken.

Kerstliederen door de eeuwen heen
Vervolg van bladzijde 6 en 7.

Weinachtsoratorium
Eenmaal in de Duitstalige wereld, kunnen we natuurlijk niet
voorbij aan barokgrootheid Johann Sebastian Bach. Zijn
Weinachtsoratorium, dat overigens geen oratorium is maar

begeleiding is geschikt voor iedereen die twee gitaarlessen
heeft gehad. Als ze geweten hadden dat tweehonderd jaar later
wij hier, en de halve wereldbevolking, het nog zou kennen
zouden ze waarschijnlijk omvallen van verbazing.

bestaat uit een verzameling cantates voor de periode van
kerstavond tot en met Driekoningen, is na de Messiah van
Händel het meest uitgevoerde kerstwerk ter wereld. De
jubelende vrolijkheid ervan is ongeëvenaard. Maar Bach is
ook verantwoordelijk voor kerstmuziek die juist de innerlijke

We naderen het einde van deze rondwandeling door de
kerstmuziek. Ik begon daarstraks met de opmerking dat het
vieren van een kerkdienst met kerst pas veel later gebruikelijk
is geworden in de calvinistische en anglicaanse traditie dan we

verstilling, de piëtistische vroomheid van het lutheranisme van
zijn tijd vertegenwoordigt, die erop gericht was het individu zo
direct mogelijk te betrekken bij het geloof. We kennen het in
ons land onder de titel: Ik kniel aan uwe kribbe neer. De
oorspronkelijke titel luidt: Ich steh’ an Deiner Krippen hier.

vaak denken. Maar wat ze in Truro deden kwam natuurlijk niet
zomaar uit de lucht vallen. Het had alles te maken met de
emancipatie van het kerklied in de negentiende eeuw.
Dichters, juist ook van buiten de kerkelijke wereld, begonnen
zich bezig te houden met het schrijven van religieuze liederen.
En één van die dichters was Christina Rosetti. In haar kring
van kunstenaars was kerkgang nu niet bepaald modieus, en
haar beroemdste gedicht was dan ook niet bedoeld als
kerklied. Maar in de zetting van Gustav Holst is het dat wel
geworden, een zeer geliefd kerstlied waaruit ook weer een

Stille nacht
Dezelfde innerlijke verstilling spreekt uit het kerstlied dat
waarschijnlijk het beroemdste ter wereld is. Het verhaal dat
erbij hoort is te mooi om niet te vertellen, ook al is het maar de

piëtistische vroomheid spreekt. De kern van het lied gaat over
onszelf, hoe ik persoonlijk reageer op het kerstgebeuren: wat
zou ik hem geven als ik bij hem kwam? Was ik een herder, ik
gaf hem een lam. Was ik één der wijzen, ‘k gaf een gouden
schat. Wat kan ik hem geven? Ik geef hem mijn hart. In 2019

vraag of het klopt. Maar bij een goed verhaal is dat misschien
ook niet zo belangrijk. Het gaat als volgt: Op de ochtend van
24 december 1818 kwam Franz Xaver Gruber, de organist van
Obendorf in Oostenrijk er achter dat het orgel kapot was. Om
te zorgen dat er toch nog iets van muziek zou zijn in de

zong onze cantorij deze Nederlandse versie in de
kerstnachtdienst.

nachtmis, schreef hij samen met de pastoor Joseph Mohr een
niemandalletje, een simpel liedje voor twee stemmen en gitaar.
Het ritme leende hij van een Italiaanse dans, de seciliëne en de

>> Vervolg op bladzijde 14.
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COLUMN

De impact van de reformatie
op de positie van vrouwen
Menno Hofman
Op 19 september had ik het al over het boek van Beth Allison

En we moeten ook het antisemitisme bij Luther niet vergeten.

Barr, The making of biblical womanhood - How the
subjugation of women became gospel truth. Maar eigenlijk is
een preek te kort voor alles wat er in staat. Zo heb ik het niet
gehad over de reformatie.

Dit heeft bijgedragen aan het succes van de nazi’s en de
bijbehorende Jodenvervolging. Kortom, dat de reformatie niet
louter positief was, dat wist ik wel. Maar over de impact van
de reformatie op de positie voor vrouwen, daarover had ik nog
niets gehoord.

De reformatie, daar pluk ik duidelijk de vruchten van.
Opgegroeid met vooral de Doopsgezinde gemeenten. Waarin
een vrouw dominee was en ze had samen met een andere
vrouw een kind. Ondenkbaar zonder reformatie.
Met regiocatechese voor jongeren, waarin ik zoveel geleerd

In theorie zou de reformatie met meer aandacht voor zelf de
Bijbel lezen, waarbij de macht van de voorganger wordt
beperkt, tot meer invloed van vrouwen moeten leiden.
Toch viel dit in eerste instantie tegen. De nadruk kwam steeds

heb over de Bijbel en de culturele achtergronden. Ondenkbaar
zonder reformatie.

meer op de vrouw als moeder. Waarbij de vrouwen bij hun
gezin gingen zitten in plaats van vrouwen en mannen apart. En
daarmee kwamen de vrouwen meer onder de plak van hun
man, die de geestelijke
macht overnam van de

En later deed ik in
Wageningen, waar de
Doopsgezinden
samenwerken met de
Vrijzinnigen Nederland,
belijdenis waarop ik als
volwassene werd gedoopt.

“De nadruk kwam steeds meer op de
vrouw als moeder.”

priester. En waar in de
Rooms-Katholieke Kerk
vrouwen die niet trouwden
nog extra geestelijke
mogelijkheden hadden,

Een belijdenis, waarin ik
onder andere schreef waar ik me voor in wil zetten, maar ook
dat ik me verzet tegen elke vorm van discriminatie.
Ondenkbaar zonder reformatie. De theologieopleiding en
voorgaan in kerkdiensten, terwijl ik daarvoor nooit een

deze optie verdween met de
reformatie.
Kortom, nóg een zwarte bladzijde uit de reformatie
geschiedenis.

verplicht celibaat was aangegaan. Ondenkbaar zonder
reformatie.
En ja, nu zou je kunnen denken aan de Oudkatholieken. Hierin
is natuurlijk ook veel mogelijk. Maar het lijkt mij sterk dat die

Maar uiteindelijk was die reformatie wel iets waardoor het
mogelijk was dat ik een theologieopleiding kon volgen bij de
OVP in Bilthoven, met veel meer vrouwen dan mannen.
Waarbij feministische theologie een van de aandachtspunten
was. Ondenkbaar zonder de reformatie!

op deze manier zouden kunnen bestaan, als Rome nog zoveel
macht had als voor de reformatie.
En ja, ik heb natuurlijk geleerd over wat de Dopers in Munster
hebben gedaan. Over Jan van Leiden en zijn schrikbewind
daar. Vanuit het idee om er een soort Jeruzalem van te maken,

Menno Hofman woont in Voorburg en is voorganger bij Vrijzinnigen
Nederland.

maakten ze het daar meer tot een hel, zeker voor wie anders
geloofden dan zij. Maar er is meer: de martelaren aan de
rooms-katholieke kant, want het geweld kwam niet van slechts
een kant.
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GEDICHT

De vlucht
Op een dag
Zal ik van mijn schrijftafel opstaan
En mij van de woorden verwijderen,
Van jullie
En van ieder ding apart.

Daarna zal ik achter een wolk aangaan,
En de wolk zal achterblijven.
Ook de zon zal achterblijven
Met de sterren en het ganse heelal.

Ik zal een berg aan de horizon zien
En ernaar toegaan,
Totdat de berg zal achterblijven.

Marin Sorescu (Roemenië, 1936-1996)

Kerstliederen door de eeuwen heen
Vervolg van bladzijde 12.

Goed, ik heb u nu haast een cd aan kerstmuziek laten horen, en
natuurlijk blijft het een heel persoonlijke selectie. Ik had
zonder moeite nog twaalf voorbeelden kunnen kiezen, maar
genoeg is ook genoeg. Misschien hoopte u nog op die andere
Nederlandse tophit, het Ere zij God, maar dan ga ik u
teleurstellen. Die verkeerd geciteerde Bijbeltekst op een schier
eindeloos herhalende pruisische mars staat mij bijzonder tegen,
en ik speel hem dan ook alleen onder protest. Maar ik wil niet
afsluiten zonder een echte kerstjubel, en daar heb ik twee niet
zo bekende kerstliederen voor gekozen van de hedendaagse
componist John Rutter. <

Nabeschouwing …
In de betreffende dienst waarin Hjalmar zijn mijmeringen over
kerstmuziek deelde met de aanwezigen, sloot hij af met het
luisteren naar het lied Star Carol, gevolgd door de
zegenwoorden. Als antwoord daarop luisterden we naar
Tomorrow shall be my dancing day.

Laten we gaan in vreugde en terugkeren in vrede.
Laten we met de bergen en heuvels zingen en juichen
Laten we met de bomen in het veld klappen en jubelen.
Zo zal de liefde en nabijheid van de eeuwige ons omringen
van nu af aan tot wij elkaar weer mogen ontmoeten.
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Agenda
Vieringen en activiteiten
Zo 23 januari

Schiedam

Ds. J.F. Klijnsma
Za 30 januari

Westvest 90, Schiedam

Bijzondere Viering

www.vrijzinnigenschiedam.nl
Aanvang vieringen: 10.30 uur,

Zo 6 februari

tenzij anders vermeld

Ds. Ivo de Jong
Zo 13 februari

2021

Vasteland – luisterliedjes met
Richard van der Keur en Hjalmar Rosing

Zo 5 december - 2e advent

Zo 20 februari

Ds. Ivo de Jong

Ds. N.Verburg

Zo 12 december - 3e advent

Zo 27 februari

Project Tweede Zondag

Ds. D.C. Peters

Zo 19 december - 4e advent
Richard van der Keur

Zo 6 maart

Vrij 24 december

Ds. Ivo de Jong

Kerstavondviering

Zo 13 maart

Aanvang: 22.00 uur

Project Tweede Zondag

Ds. Ivo de Jong

Zo 20 maart

Za 25 december

Ds. R.F. Philipp

Kerstviering

Zo 27 maart

Voor alle leeftijden.

Ds. M.C. Eberwijn-Verveld

Zondag 26 december is er geen viering.

Zo 3 april
Ds. C.A. Schoonenberg-Lems

2022
Zo 2 januari
Nieuwjaarsvesper
Aanvang: 17.00 uur; inloop vanaf 16.30 uur
Ds. Ivo de Jong
Zo 9 januari: geen viering
Zo 16 januari
Ds. K. Bezemer
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In vreugde en vrede
Laten we gaan in vreugde en terugkeren in vrede
Laten we met de heuvels en bergen zingen en juichen
Laten we met de bomen in het veld klappen en jubelen

