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1 De gebarsten kruik Die zich niet 
hoefDe te schamen

 Een van mijn lievelingsverhalen

Een waterdrager in India had twee grote kruiken. Beide hingen ze 
aan het uiteinde van een stok die de waterdrager op zijn schouders 
droeg. Eén van de kruiken had een barst. De andere, ongeschon-
den en gaaf, leverde na elke tocht naar de bron een volle maat 
water af in het huis van de meester van de waterdrager. De gebar-
sten kruik verloor de helft van het water onderweg. Twee jaar lang 
bracht de waterdrager dagelijks anderhalve kruik water naar het 
huis met zijn twee kruiken. De gave kruik was fier op zijn perfecte 
prestatie niets van het water verloren te laten gaan. De gebarsten 
kruik schaamde zich diep over zijn onvolmaaktheid.

Na twee jaar van wat hij aanvoelde als een onvolmaakt bestaan, 
sprak de gebarsten kruik de waterdrager aan bij de bron. 
“Ik schaam me over mijzelf en biedt mijn verontschuldigingen aan.”
“Waarom?” vroeg de waterdrager. 
“Twee jaar lang heb ik maar de helft van het water kunnen bijhou-
den, en de rest is verloren gegaan op de weg naar huis. Door mijn 
barst moet jij harder werken, en krijg je minder betaald”, sprak de 
kruik.

De waterdrager kreeg medelijden met de gebarsten kruik, en vroeg 
hem goed te kijken naar de bloemen op de weg naar het huis. En 
inderdaad, de kruik zag de prachtige bloemen aan de kant van de 
weg en de zonnestralen die erop schenen. Maar zijn akelige gevoel 
verdween niet, en opnieuw verontschuldigde hij zich bij de water-
drager, want hij was weer de helft van het water kwijt.



De Ark         jrg 18  nr 4  

2

Maar de waterdrager zei: “Heb je gemerkt dat de bloemen alleen 
aan jouw kant van de weg groeien, en niet aan de kant van de gave 
kruik? Dat is omdat ik altijd geweten heb van jouw barst, en daarom 
zaadjes geplant heb aan jouw kant van de weg. En elke dag heb jij 
door jouw barst water gegeven aan de zaadjes. Twee jaar lang heb 
ik de mooiste bloemen zien groeien en ervan geplukt om op tafel 
te zetten zodat iedereen hun schoonheid kon zien. Als jij niet jezelf 
was geweest, had deze schoonheid niet bestaan”. 

Ik denk dat de neerslachtige gebarsten kruik zich nutteloos voelt. 
Hij kijkt naar de nieuwe kruik die veel meer teweegbrengt en veel 
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nuttiger is. “Wat hebben anderen aan mij? Ik voel me zo nutteloos.”
Goed dat de wijze waterdrager meer ziet dan de gebarsten kruik 
op dat moment ziet: zwakte en kwetsbaarheid heeft ook een ande-
re, een sterke kant. En dat geeft hem hoop en is een echte troost.

Ik geloof dat de apostel Paulus hetzelfde bedoelt, als hij in een brief 
aan de christenen in Korinthe schrijft (2 Corinthiërs 4:5-7):

We verkondigen niet onszelf, maar we verkondigen Jezus 
Christus als de Heer, en onszelf als dienaren van u om Jezus’ 
wil.
Want dezelfde God die gezegd heeft: Uit de duisternis zal 
licht schijnen! heeft geschenen in ons hart, om ons te verlich-
ten met de kennis van zijn heerlijkheid die afstraalt van het 
gelaat van Christus.
Maar deze schat dragen we mee in aarden potten, en zo 
wordt duidelijk dat die onmetelijk grote kracht niet van ons-
zelf komt maar van God. 

Of met de woorden van Huub Oosterhuis uit gezang 487 (oude 
liedboek):

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Paul F. Thimm
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Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Marjolein Peters:
T 0162 47 03 24
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl

agenDa

 13 september Bijbelkring bij Wies en Frans
 9 oktober Verbintenisgroep bij Wies en Frans

2 kerkDiensten & agenDa

Diensten

 12 augustus Zomerdienst grote kerk Breda
  10.30 uur Dhr. L. Bovenkerk (Jefta) over
   ‘De vrouw uit spreuken’

 19 augustus Zomerdienst grote kerk Breda
  10.30 uur Dhr. Frank Ploum (Ekklesia) over
   ‘De Samaritaanse vrouw’.

 9 september Startzondag, zie elders in dit blad

 30 september Intrededienst, zie elders in dit blad
  15.00 uur Inloop vanaf 14.30 uur



augustus | september 2018

5

3 Van De kerkenraaD

Op 18 juli vergaderde de kerkenraad. Niet lang, maar er moest 
toch even gesproken worden over de Startzondag en
de Intrededienst.

Over beide gebeurtenissen vindt u de gegevens elders in dit blad. 
Verder werd er nog gekeken naar het dienstenrooster voor 2019.

In verband met de be-
schikbaarheid van onze 
predikant ds. Thimm en 
de organist Rob Rauch zul-
len de diensten niet meer 
op een vaste zondag val-
len, maar van maand tot 
maand verschillen.

Zo gauw het rooster rond is zullen we het in de Ark publiceren, zo-
dat u de data in uw agenda kunt noteren.

De volgende vergadering is gepland op 22 augustus 2018.

Marjolein Peters
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4 startzonDag 2018

We beginnen het nieuwe seizoen 2018/2019 met een Startzondag 
op 9 september.

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom in het Museum De Looi-
erij, Kerkstraat 33, 5101 Dongen. De Verbintenisgroep organiseert 
deze dag.
U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee, waarna de viering 
begint. Tussen de middag is er een lunch en in de middag krijgt u 
een rondleiding door het museum. De dag zal afgesloten worden 
met een kopje koffie/thee.

In verband met de organisatie graag uw opgave voor 
1 september bij Frans van Berkum, 0162-314690 of 
fransenwies@kpnplanet.nl 
De kosten zijn een vrijwillige bijdrage.
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5 intreDeDienst

Op zondag 30 september zullen ds. Akke Clara Thimm-Stelwagen 
en ds. Paul Thimm intrede doen in onze gemeente.

U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur, de dienst begint om 
15.00 uur.

Omdat de zaal waar we normaal zitten te klein is, wordt u verwacht 
in de grote zaal (zaal 1) van Het Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel. 
Na de dienst is er gelegenheid om de beide predikanten geluk te 
wensen onder het genot van koffie/thee, een hapje en een drankje.

U krijgt allemaal een persoonlijke uitnodiging.

De Kerkenraad



De Ark         jrg 18  nr 4  

8

Op de laatste bijeenkomst van dit seizoen heeft de bijbelkring 
zich gebogen over Matteüs. We constateerden hoe verschillend 
de vertalers van diverse bijbeluitgaven met de tekst omgaan. Om 
daarvan een voorbeeld te geven:

Het eerste gedeelte van hoofdstuk 15 gaat over ‘rein – onrein’. De 
Statenvertaling geeft van vers 15 de volgende vertaling: ‘Ziet u niet 
dat alles wat in de mond ingaat, in de buik komt en in de afzonde-
ring weer uitgescheiden wordt?’
De bijbel in gewone taal zegt het heel plastisch: ‘[…] En tenslotte 
verdwijnt het in het riool.’
Pieter Oussoren hanteert in de Naardense Bijbel een woordspe-
ling: ‘[…] wegzakt naar de buik en er op het gemak wordt uitge-
worpen.’ (Althans, wij denken dat het een woordspeling is.)

Terwijl Jezus door elke evangelist wordt neergezet als een man vol 
mededogen en aandacht en begrip voor de ander, is zijn houding 
ten opzichte van de Kananese vrouw heel hard. Wat de vrouw ook 
doet als ze vraagt om hulp voor haar dochter, Jezus gaat niet in 
op haar smeekbeden. Hij gaat zelfs zover dat hij aangeeft alleen 
te komen voor de verloren schapen van Israël. Dat is nog een stap 
verder dan ‘eigen volk eerst’.

Uiteindelijk geeft hij toe met de woorden: ‘O vrouw, groot is je ge-
loof!’ Het lijkt wel of Jezus zich ineens realiseert dat hij een vrouw 
tegenover zich heeft die – net als hij – opkomt voor de ander en die 
de strijd tegen onrecht niet uit de weg gaat.

De tweede wonderbare spijziging lijkt op de eerste, alleen is er nu 
sprake van zeven broden en enkele visjes. Als iedereen genoeg 

6 Verslag bijbelkring
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heeft gehad blijven er zeven manden met stukken brood over. Ie-
mand bedacht dat dat geschikt was als ‘leeftocht voor onderweg’. 

Bestudering van bovenstaande teksten fungeert voor ons in ieder 
geval als ‘leeftocht voor onderweg’.

Namens de Bijbelkring, Anneke Polling
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7 geloVen met een glimlach

alles al gehoorD

De Amerikaanse schrijver Mark Twain (1835-1910) richtte zich een 
keer na de dienst tot de zeer zelfbewuste predikant:

“Uw preek is me erg goed be-
vallen. Trouwens ik heb thuis 
een boek, waar al de woorden 
die u hebt gezegd, in staan.”
“Dat is toch niet mogelijk!” ant-
woordde de dominee ontzet.
“Jawel, dat mag u gerust van 
mij aannemen!” zei Mark Twain.
De nog steeds twijfelende domi-
nee zei: “Dat boek wil ik graag 
eens zien.”

De volgende dag kreeg de dominee een pakje, verstuurd door 
Mark Twain. Nieuwsgierig opende hij het pakje en vond daarin…
een woordenboek!

grenzeloos begrip

Een oecumenisch congres in Parijs begon met openingswoorden 
van vertegenwoordigers uit verschillende landen.

Toen de gedelegeerde uit Rusland aan de beurt was, ontstond een 
pijnlijke situatie: niemand kon zijn toespraak in het Engels vertalen.
Gelukkig redde de Lutherse bisschop van de ‘Landeskirche Hanno-
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ver’ Lilje (1899-1977) de pijnlijke situatie. Hij vertaalde de woorden 
van de gelukkige gast in vloeiend Engels.

Na afloop van de bijeenkomst kreeg hij een compliment van een 
nieuwsgierige aanwezige: “Meneer de bisschop, we weten dat u 
hoogbegaafd bent. Maar dat u de Russische taal perfect beheerst, 
dat was mij nog niet bekend!” Lilje antwoordde met een glimlach: 
“Ik ken geen Russisch, maar ik weet, wat men bij zulke gelegenhe-
den zegt!”

leren Van anDeren

Tijdens een godsdienstles stelt de dominee de vraag: “Waarom is 
het zo belangrijk om uit de ervaringen van andere mensen te le-
ren?” – Julia weet het: “Omdat wij niet lang genoeg leven om alle 
fouten zélf te kunnen maken.”
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gefeliciteerD jarigen!

15 augustus–dhr. J. van Harskamp

16 augustus – mevr. G.J. Venemans-de Wilde

20 augustus – mevr. M.L. du Rieu

1 september – dhr. M.J. van der Waaij

1 september – dhr. D. Peters

3 september – mevr. S.M.S. Krook

4 september – dhr. P.A. Beun

22 september – dhr. G.S. Schaafsma 

26 september – dhr. K.J. van Hilten


