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1 Pasen is oPnieuw oPstaan

In mijn vrije tijd zwem ik het hele jaar door. In de zomer lange 
afstanden buiten zwemmen in open water en in de winter noemen
we het buitenzwemmen, als het water onder de 8 graden is gekomen,
ook wel ‘ijszwemmen’.

Dit buitenzwemmen praktiseer ik in de winter eenmaal per week. Toen ik 
in januari, nadat het ’s nachts gevroren had over een dun laagje ijs het wa-
ter in stapte had ik de ervaring “dit is doodgaan”. Het is afzien, je moet 
ergens doorheen gaan. Je lijf krijgt een schok. Het water is zo koud dat 
het figuurlijk als scherpe mesjes in je lichaam snijdt. Op het moment dat je 
een minuut of vier in het water bent geweest en uit het water komt is er 
de geweldige ‘boost’ van warmte. Je lichaam slaat rood uit, een adrenali-
nestoot gaat door je lichaam, het is een ervaring van opnieuw opstaan uit 
een doodmakende situatie. Uit het koude water komen is een opnieuw 
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opstaan, wat mij als mens goed doet en zeker voor mijn immuunsysteem 
heel helend is.

Nu van het ijszwemmen naar verhalen uit de Bijbel, waar gesproken 
wordt over een ‘opstaan uit’ doodmakende situaties.

Eerst het Mozes verhaal waarbij het volk Israël uit Egypte, uit het angst-
land wordt bevrijd. Weg uit de slavernij van de Farao, uitgeleid door Gods 
wonderbaarlijke hand. Later het verhaal van Jezus van Nazareth, die als 
rechtvaardig mens na goed drie jaar als Rabbi te hebben rondgetrokken 
aan zijn levenseinde komt op Golgotha. Het verhaal van de discipelen is 
dat deze Jezus op de derde dag na zijn dood tot opstaan is gekomen, en 
uit deze beweging van Jezus en zijn kring van discipelen is de christelijke 
kerk geboren, waar wij als Doopsgezinden een onderdeel van zijn.

Onze vertaalslag naar Pasen mag zijn, dat wij opnieuw tot Opstaan ko-
men na enerverende ervaringen en in situaties van onrecht, dat wij de 
helpende hand blijven bieden aan de vluchtelingenstroom uit Oost-Euro-
pa. Ons gebed mag zijn dat daar de belanghebbende wereldleiders ook 
tot een opnieuw opstaan komen uit de doodmakende situatie die nu al 
weken heerst in de oorlog in Oekraïne. Zelf heb ik de hoop dat er in de 
diplomatieke gesprekken beweging mag komen tussen Oekraïne en Rus-
land en dat wij rond Pasen een staakt het vuren bereikt mogen hebben. 
Uiteindelijk zal deze oorlog toch door onderhandelen naar een eindpunt 
geleid moeten worden. Al dat vernietigen van mensenlevens en gebou-
wen is geen oplossing.

De hoop dat men tot een nieuw opstaan zal komen. Pasen wil in de kern 
zeggen: opstaan en verder gaan met het onuitroeibare verhaal van Gods 
kant. Laten wij opstaan en opgaan, vertrekken uit onze valleien van angst 
en wanhoop. Geestkracht – bevrijding, nieuw vertrouwen, nieuw levens-
perspectief, mens ga erin staan.

U allen een gezegend Pasen gewenst, ds. Tom Rijken 
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Paasgedicht - oPstaan en oPgaan

Kom laten wij opstaan en opgaan, 
Vertrekken vanuit de valleien van angst en dood.

Laten wij opstaan en opgaan, 
Vertrekken naar vruchtbare vlakten van leven en hoop. 

Uittocht uit duisternis, uit zwijgen, benauwenis:
intocht in warmte en licht, God zien in elkaars gezicht.

Uittocht uit niet-verstaan, in schaduw verloren gaan:
intocht in samenzijn, voorbij aan levenspijn.

Laten wij opstaan en opgaan, vertrekken
laten wij gaan met haastige spoed.
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2 KerKdiensten & agenda

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

diensten

De diensten worden gehouden in ’t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel 
en beginnen om 11.00 uur, tenzij anders vermeld.

3 april ds. L. Pondman-de Wilde
10 april Schalmdienst Lutherse Kerk Breda 10.30 uur
 ds. M. Rosen Jacobson en ds. A.A. Rijken
14 april Witte Donderdag Avondmaalsdienst 19.30 uur
 ds. A.A. Rijken
1 mei zr. R.S. Rompen-Phaff
5 juni ds. A.A. Rijken, plaats wordt nader bekend gemaakt

agenda

3 april Eetgroep bij Tobias
7 april Bijbelkring in ‘t Klooster 14.00 uur
12 april Kerkenraadsvergadering
 bij Marjolein Peters 19.30 uur
20 april Kring Tilburg bij Marianne Phaff 14.00 uur
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3 Van de KerKenraad

Op 8 maart vergaderde de kerkenraad. Er werd gesproken over de 
Schalmdienst van 10 april in de Lutherse Kerk.

Het gaat dan om de organisato-
rische zaken. De inhoud van de 
dienst wordt door de twee pre-
dikanten, ds. Maaike Rosen Ja-
cobson (Remonstrants) en van 
onze gemeente ds. Tom Rijken, 
ingevuld. U mist de Waalse Kerk 
in dit rijtje, helaas hadden zij al 
een eigen dienst gepland, maar 
de volgende keer (Advent) zijn 
ze zeker weer van de partij. Wij 
vinden het Schalmverband heel 
waardevol, al komen er van onze 
gemeente nooit veel mensen naar 
de diensten. Voor kleine kerkge-
nootschappen als de Walen, de 
Remonstranten en wijzelf is het 
goed om elkaar vast te houden en 
ons op een bescheiden manier te 

manifesteren in kerkelijk Breda. En het kan heel verrijkend zijn om af en 
toe over de eigen grenzen heen te kijken. U bent van harte uitgenodigd 
om op 10 april om 10.30 uur in de Lutherse Kerk te zijn.

Ook de organisatie van de viering op Witte Donderdag werd besproken. 
Om 19.30 uur bent u van harte welkom om samen stil te staan bij het laat-
ste maal dat Jezus met zijn vrienden deelde en dat wij vieren als Avond-
maal.
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Wat we verder dit jaar nog willen en kunnen organiseren hangt af van 
de mogelijkheden die Het Klooster ons kan bieden. De kerkenraad is hier 
volop mee bezig en houdt u op de hoogte.

Wij zijn blij en dankbaar dat we weer ‘gewoon’ kunnen vergaderen en 
vooral dat we dat in verbondenheid en goede harmonie kunnen en mo-
gen doen.

De volgende vergadering is gepland op 12 april.

Marjolein Peters, secretaris

Dieric Bouts, Triptiek met het Laatste Avondmaal, 1464–1468, Leuven.
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4 uPdate oVer de actiViteiten 
in oeKraïne

stel je eens Voor

Sirenes van het luchtalarm blèren hun waarschuwing in het rond. In pa-
niek zoek je snel een schuilplaats. Opeens herinneren ijskoude vingers je 
eraan dat je in de haast bent vergeten een warme jas aan te doen. 
Dit is op dit moment de werkelijkheid voor veel mensen in Oekraïne.

loKale Partners

Temidden van al deze ont-
beringen, werken onze lo-
kale partners en voorzien 
ter plekke en waar mogelijk 
in essentiële behoeften. Ze 
ontvangen geld en hulpgoe-
deren vanuit het buitenland, 
maar kopen, waar mogelijk, 
ter plekke o.a. voedsel, me-
dicijnen, dekens, matrassen. 
Allemaal zaken, die ieder-
een momenteel nodig heeft, 
maar steeds moeilijker ver-
krijgbaar zijn. Matrassen 
gaan naar mensen die in kel-
ders of in trappenhuizen sla-
pen. Verder dienen schoollo-
kalen vaak als onderkomen 
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voor mensen die ‘onderweg zijn’. Men koopt benzine, zodat mensen per 
auto verder kunnen trekken naar een veilig deel van het land. 

In de gebieden die nog niet zijn bezet, doen lokale partnerorganisaties 
hun uiterste best om kwetsbare mensen te voorzien van eerste levens-
behoeften. Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten en zieken. Kerken 
zijn belangrijke punten geworden voor de distributie van hulpgoederen 
en verder functioneren ze ook als een plek van troost in een tijd vol trau-
ma en stress. 

Neem bijvoorbeeld New Hope Center, een geloofsgemeenschap en loka-
le partner in Zaporizja. De gevechten in de buurt worden steeds heviger 
en eisen steeds meer levens. Het aanwezige team wordt steeds kleiner, 
maar is gelukkig nog steeds operationeel. Momenteel tovert men kan-
toren om tot slaapruimtes, zodat mensen er kort kunnen verblijven. Het 
gaat om mensen die dorpen en steden in het zuiden ontvluchten, zoals 
Marioepol.

Zie Facebook: New Hope Center Zaporizja.
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De Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties zorgen voor geld en 
hulpgoederen, maar het bovenstaande maakt duidelijk dat de lokale part-
ners geweldig werk doen onder zeer moeilijke omstandigheden. Langza-
merhand zie je echter dat men moe wordt. Steeds meer werk moet door 
minder handen worden gedaan.

Daarom blijft gebed en aandacht heel belangrijk: de mensen in Oekraïne 
voelen zich hierdoor zeer gesteund en bemoedigd. Zo beseffen ze dat ze 
er niet alleen voor staan!

oPVang Vluchtelingen

Na iedere rit met hulpgoederen naar de grens, worden op de terugweg 
mensen naar Duitsland gebracht. Het aantal mensen dat in Bielefeld en 
omgeving wordt opgevangen bij particulieren groeit met de dag en loopt 
nu tegen de 100 personen. Verder hebben ongeveer 40 mensen onder-
dak gevonden in het vakantiehuis van de Sonnenberg Gemeinde, een 
doopsgezinde gemeente in het Zwitserse Les Mottes, in de buurt van 
Tramelan.

andere initiatieVen

Ook in doopsgezind Nederland zijn plannen in de maak om mensen uit 
Oekraïne onderdak te bieden. Zodra daarover iets te melden is, zult u 
hiervan op de hoogte worden gebracht. Tenslotte zijn een aantal doops-
gezinde gemeenten betrokken bij lokale initiatieven.

Kijk ook voor meer informatie over andere doopsgezinde initiatieven op: 
www.doopsgezind.nl

Uw financiële steun is en blijft belangrijk en is welkom op:
NL 27 TRIO 0786 8803 33

t.n.v. Doopsgezind Werelwerk te Deventer
omschrijving ‘hulp Oekraïne’
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5 geloVen

Doopsgezinden gaan op een heel eigen manier om met 
geloofsbelijdenissen. Niet algemeen geformuleerd en telkens weer 
herhaald, maar persoonlijk geschreven en als grondslag van de 
volwassendoop. Maar dat wil niet zeggen dat er geen hele mooie 
geloofsbelijdenissen geschreven en vooral gedaan zijn.

In het Evangelie van Johannes 21: 1-14 verschijnt Jezus voor de derde keer 
aan zijn leerlingen. Het is een bekend verhaal. Na alle heftige gebeurtenis-
sen zijn de leerlingen nog steeds erg aangeslagen en ze besluiten om de 
draad weer op te pakken door te gaan doen wat ze al hun hele leven de-
den: vissen op het Meer van Tiberias. De hele nacht vangen ze helemaal 
niets en in de morgen zien ze aan de oever een man staan. Die vraagt hen 
of ze iets te eten hebben. Het antwoord is: nee, en hij zegt dat ze het net 
over de andere kant uit moeten gooien. Dan vangen ze enorm veel vis en 
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met moeite krijgen ze het aan land. Daar zien ze dat de man al een vuurtje 
heeft waar brood en vis liggen te wachten. Kom, eet iets, zegt de man, en 
breng ook wat mee van de vis die jullie net gevangen hebben.

De leerlingen durven niet te vragen wie die man eigenlijk is, die hen zegt 
om het over een andere boeg te gooien, die hen uitnodigt om de maaltijd 
te delen. Ze durven het niet te vragen omdat ze het eigenlijk wel weten. 
Wat een prachtige verwoording van geloven: je weet het niet maar je 
weet het wel. Je verstand zegt dat je koortsachtig moet zoeken, onder-
zoeken, vorsen, maar je hart, je gevoel weet beter. 
Op die manier verschijnt Jezus gelukkig nog altijd.

Marjolein Peters

EEn doos vrEdE

Ik droomde dat ik in de hemel was,
en in de shop een bordje las
waarop geschreven stond:
‘Alles te koop’.

Terwijl ik binnenloop
zie ik een engel en ik zeg:
‘Doe mij maar een doos vrede
om mee te nemen naar beneden’.

De engel zegt: ‘Sorry meneer,
het spijt me dat dat niet gaat.
Wij hebben hier wel alles,
Maar van alles slechts het zaad’.

Hein Stufkens
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6 Kringen & groePen

6.1 eetgroeP: geborgenheid erVaren

Eetgroep bijeenkomst bij Kim en David op 20 februari. Centraal op de 
bijeenkomsten staat de reisgids ‘Tussen zon en maan’. Het is fijn om 
elkaar weer in levenden lijve te zien en te ontmoeten. Er is veel om 
over bij te praten en daar genieten we van. Evenals we van de lekkere 
lunch genieten. Het thema is dit keer: ‘geborgen zijn’.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een thuisopdracht. Je kunt deze 
opdracht doen d.m.v. een wandeling of fietstocht ergens in de natuur. 
Het liefst op een plek die indruk op je heeft gemaakt of op een andere 
plek die fijn is voor jou om de vraag te overpeinzen: ‘waar vind ik gebor-
genheid?’
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De eetgroepleden vertellen elkaar waar die geborgenheid ervaren wordt. 
Dit is zeer divers, van de plaats waar je woont, je gezin, tot een plek in 
de natuur waar je rust kunt vinden. Soms zit geborgenheid ook in het on-
zichtbare, zoals in het ervaren van liefde en vrede, gevoelens en emoties 
die rust en geborgenheid geven.

Het is een ontdekkingsreis en misschien ook een gegeven wat door de 
levensjaren heen kan veranderen. De gesprekken breiden zich uit naar 
gevoelens van onrust en dis-comfort. Dus even die geborgenheid niet 
voelen. Bij dis-comfort ben je uit balans en de bijzondere vraag die je je-
zelf dan kunt stellen is: “waar raakt de dis-comfort mij in mijn bestaan?” 
Zelfreflectie ten top. Kortom een prachtig gesprek met diepgang.

De volgende keer is op zondag 3 april bij Tobias, het thema is dan ‘mens 
zijn’.

Groet van Janneke Rijken-Groeneweg

6.2 Kring tilburg

Door omstandigheden kon de bijeenkomst in februari niet doorgaan 
en daardoor nu een verslag van onze bijeenkomst op vrijdag 18 maart 
bij Marianne Phaff.

Wij vervolgden met Thuis op aarde Hoofdstuk 4: Een huis vol dieren! Ge-
nesis 6-9. Om beurten lezen we de tekst van de hoofdstukken uit ver-
schillende vertalingen. Denk terug aan de quilt van De Ark van Noach, die 
in onze vieringen hangt…. Dat verhaal zal ons allen bekend in de oren 
klinken. In het boek wordt een idee aangedragen om ieder onze reacties 
op dit verhaal te verwoorden op post-it briefjes, die we op een TV scherm 
plakken. De dubbele reacties halen we eruit en dan verdelen we de brief-
jes opnieuw: 1 kolom met feiten en de andere kolom met gevoelens….
Tja, staan alle feiten erin en hoe beleef je de gevoelens die de teksten 
oproepen…?
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We herkennen veel feiten zoals: Redding, vloed, regen 40 dagen, raaf, 
duif, ark, mensen, dieren twee aan twee, Noach en zijn vrouw, 3 zonen 
met elk hun eigen echtgenotes, storm, stilte regenboog…

God is teleurgesteld. Hij heeft spijt van zijn schepping en wil alles vernie-
tigen omdat de mensen slecht zijn, behalve de rechtschapen Noach en 
zijn gezin.

God geeft Noach een gedetailleerde opdracht: Bouw een Ark met vele 
ruimtes in verdiepingen. Teer alles van binnen en van buiten. Zorg voor 
eten en drinken en voor voer en water voor de dieren. Zorg voor een 
groot luik en ga aan boord als je familie en alle dieren aan boord zijn. Sluit 
het luik en wacht op wat komen gaat.

Wij noteerden in de kolom gevoelens: angst voor de toekomst, is God 
nog te vermurwen, denkend aan Nineve? Nieuwe kans(en)? Redding? 
Hoop om voor het goede te kiezen….
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Trees van Montfoort schrijft het volgende:
A: De slechtheid van de mensen, verval van de aarde
 B: Vernietiging
  C: Binnengaan van de Ark
   D: Begin van de vloed
    E: Stijgen van het water
     GOD DENKT WEER AAN NOACH EN DE DIEREN
    E: Het water zakt
   D: De aarde wordt droog
  C: Verlaten van de Ark
 B: De aarde zal voortbestaan
A: Zegen, respect voor het leven, verbond

Hier wordt gevisualiseerd hoe de beweging van de vloed gaat en de be-
weging van dood naar leven, de nieuwe kans die God de mensen geeft en 
Zijn teken aan de hemel met de regenboog als symbool van het verbond 
van God met de mensen. We mogen en kunnen kiezen; terugkeren op 
onze schreden en met God gaan….De basisvragen beantwoorden we. 
We gaan de volgende keer verder met de levensles die wij hieruit kunnen 
destilleren op pagina 48. We treffen elkaar weer op 20 april bij Marianne 
Phaff om 14.00 uur.

Namens de kring, Wies du Rieu

6.3 bijbelKring: februari en maart

Op 10 februari waren we als Bijbelkring weer als vanouds in het 
Klooster bijeen. Het was fijn elkaar weer vis-à-vis te kunnen begroeten. 
Tom had weer twee A-4- tjes gemaakt met daarop de belangrijkste 
aandachtspunten van Jacobus 5.

In de eerste verzen van dit hoofdstuk neemt Jacobus een scherpe toon 
aan tegenover de grootgrondbezitters, die zich ten koste van de aller-
armsten, het proletariaat, de dagloners, hebben verrijkt. Het was in Jaco-
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bus’ tijd zo, in de dagen van Jesaja en Jeremia, in de dagen van Jezus en is 
het in onze tijd anders? Het gaat niet om het afkeuren van rijkdom, maar 
vooral hoe er met rijkdom wordt omgegaan m.n. hoe wij als rentmees-
ters met de ons toevertrouwde materie omgaan. Jacobus verzet zich te-
gen het consumerende bestaan. Welvaart en overvloed van de ene mens 
mogen niet rusten op misbruik en uitbuiting van de andere mens. In vers 
7 tot 20 wordt de toon pastoraal en mild. We zien daar dat men in de 
gemeente in die tijd leeft met het actief uitzien naar de wederkomst van 
Christus. Het gaat over de ontferming en barmhartigheid van God. In vers 
12 komt het voor dopers zo bekende niet zweren, het verbod om de eed 
af te leggen met de aanroeping van God. Eigenlijk gaat het over betrouw-
baarheid. Ben jij, zijn wij als gelovigen betrouwbaar? In de verzen 13 en 
14 gaat het over moeilijkheden in het leven; verstil, ga in gebed. Het leeg 
worden is daarbij een belangrijk element – vastentijd. In vers 14 komt ‘de 
oudste’ naar voren, het enige ambt dat men dan kent. Zalving en gebed 
komen in de tekst aan bod als hulp bij genezing en heling in en van de ge-
meente. In vers 15 komt het element van de biecht ter sprake; uitspreken 
van onrecht wat je in je leven gedaan hebt. De brief eindigt dan in een 
pastorale toon met naar elkaar omzien en elkaar vermanen. Zo kwamen 
met elkaar aan het einde van de Jacobus brief.

Twee vragen die Tom ons meegaf, wil ik u ook meegeven in deze vasten-
tijd:

1. Zijn wij aanspreekbaar op ons ja en nee? Staan we voor dat wat we 
uitspreken?
2. Wagen we het in stilte onze levensvragen voor God te brengen? 
Durven we onze zorg(en) met een medemens te delen? 

Op 10 maart zijn we met ‘Noach en de Grote Vloed’ van start gegaan. Een 
ontdekkingstocht in een oeroud Bijbelverhaal naar betekenis voor het 
hier en nu. Een boekje geschreven door Afke Maas- Smilde, uitgegeven in 
2021 door stichting LeV: Leren en Vernieuwen.
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De oudere generatie is opgegroeid met het verhaal van de zondvloed, 
waarbij we vaak de koppeling maken met zonde. Maar het gaat in het 
verhaal over de Grote Vloed niet over zonde. In het boek Genesis komt 
het woord zonde niet voor. In het Middelnederlands of het Hoogduits 
gaat het terug op ‘sinvluot’ of ‘sint vluot’ en daarin betekent ‘sin(t)’ al-
lesomvattend en/of aanhoudend. Ook in andere culturen komen we ver-
schillende verhalen over een grote vloed tegen; in het verhaal uit Me-
sopotamië, het gebied van de Babylonische Ballingschap, blijkt dat het 
Gilgamesj-epos ouder is dan het bijbelverhaal. Het was dus bekend bij 
de mensen die het bijbelverhaal Genesis op schrift hebben gesteld. Het 
boekje van Afke Maas-Smilde is een werk-/leerboek met vragen, die we 
vooraf thuis kunnen overdenken.

Tijdens de Bijbelkring staan we stil bij onze eerste indrukken over hoofd-
stuk 6-9 van het boek Genesis. De volgende vragen komen aan bod in dit 
eerste hoofdstuk:

a. Wat was er aan de hand in de wereld vóór de Grote Vloed?
b. Wat was er misgegaan met de mensheid na de Schepping?
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c. Wat moeten we met grote getallen over leeftijden, zoals de 120 
jaar van Genesis 6:3?
d. Wat voor mens was Noach dat hij uitgezonderd werd bij de Grote 
Vloed?

Ik wil met wat korte fragmentjes proberen een indruk te geven waarover 
we met elkaar aan het stoeien geweest zijn.
Vers 2 Hfdst. 6 NBG 51: ….zagen de zonen Gods, dat de dochters der 
mensen schoon waren.
NBV 2004: De zonen van de Goden zagen hoe mooi de dochters van de 
mensen waren.
Het gaat om de vertaling van het Hebreeuwse benee elohiem. Volgens 
het oude Israël zijn engelen verdeeld in verschillende rangen: er zijn ho-
gere en lagere engelen; sommige dichtbij de Eeuwige, die in later tijd 
‘dienstengelen’ genoemd worden en andere, die ‘demonen’ of ‘vernieti-
gings-engelen’ genoemd werden. In ons tekstgedeelte is het duidelijk uit 
de context dat hier niet de hogere en zuivere engelen bedoeld worden, 
maar die van laag allooi. De wijzen van de Talmoed zijn van oordeel dat, 
hoewel de dienstengelen geen nageslacht verwekken, de demonen zich 
wel voortplanten. Zoals de mensenwereld geen eenheid is, zo is de enge-
lenwereld volgens deze visie dat ook niet. Er zijn engelen die de Eeuwige 
dienen en er zijn engelen die liever hun eigen ‘goddelijke’ gang gaan. We 
komen in het Bijbelverhaal over de Grote Vloed in Genesis 6:1-4 een stukje 
van een mythologisch verhaal uit de oude culturen tegen. In vers 3 komt 
naar voren dat de Eeuwige niet goedkeurt wat er gebeurt. Dat maakt 
het Bijbelverhaal nu nét even anders dan de gebruikelijke mythologische 
verhalen uit de tijd van het veelgodendom.

Ik citeer nog een fragmentje: gaat het er niet om hoe lastig het is voor 
elk mens die met respect voor God probeert te leven (‘nakomeling’ van 
Seth), om dit vol te houden, levend tussen mensen die vooral hun eigen 
verlangens en wensen volgen en daarbij geen rekening met God houden 
(‘nakomelingen’ van Kain). Zo komen we terecht op de voortdurende 
keuze, waarvoor mensen komen te staan. Een groepslid verwoordde dit 
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heel concreet: “Ondanks alle negativiteit in de afgelopen periode, heb ik 
hárd gewerkt om in het licht te blijven!” Een hartenkreet, die aangeeft 
dat het licht niet zomaar schijnt, maar ook door duisternis heen in stilte, 
gebed en meditatie bevochten wordt. We waren er even stil van in deze 
40 dagentijd; in deze woestijntijd vol discriminerende taal en oorlogsge-
weld.

Nog een fragmentje geef ik u: als we in Genesis 1 vers 27 lezen “de mens 
werd geschapen naar Gods beeld” wat zegt ons dat dan? Dat wij God-
delijk zijn en ons zodanig kunnen/mogen gedragen? Of moeten we het 
wellicht lezen als: De mens werd geschapen naar Gods beeld en het is 
zijn verantwoordelijkheid altijd op zo’n manier te handelen dat hij een 
gunstig licht werpt op God, wiens beelddrager hij is. Dit is niet alleen de 
taak van grote mensen, elk mens is gemaakt naar Gods beeld en werd 
daarom geschapen met het vermogen ernaar te leven. Dit schrijft Harav 
Finkel (1943-2011) in zijn uitleg van Genesis 1:27. ‘Beeld van God zijn’ is niet 
een eigenschap van de mens maar een opdracht aan de mens. Gelukkig 
hebben we nog vele dagen voordat we opgaan naar Pasen. Veel ging er 
over tafel, niet simpel of luchtig, wel oprecht en eerlijk naar elkaar toe. 
Dank voor een groep mensen én een leraar waarbij mensen zich veilig 
voelen en mensen met elkaar willen horen wat de Bijbel, de Eeuwige en 
zijzelf elkaar te verhalen en te leren hebben.

Volgende keer 7 april 14.00 uur gaan we verder met het einde van hoofd-
stuk 1 en we gaan ons ter voorbereiding vast verdiepen in hoofdstuk 2. 

Frans van Berkum
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gefeliciteerd jarigen!

1 maart  ¬  dhr. J.P. van der Mei

18 april  ¬  mevr. A.N.Broese van Groenou-Heuff

20 april  ¬  mevr. M. Peters-Mathijsen

21 april  ¬  mevr. R.S. Rompen-Phaff

23 april  ¬  mevr. H.P. Kisjes

24 april  ¬  dhr. R. Jansen

11 mei  ¬  ds. A.A. Rijken

20 mei  ¬  mevr. M.M. Phaff-Schaap

24 mei  ¬  dhr. B.J.A. Hulshoff

29 mei  ¬  mevr. Ds. G.A. Reinhold-Scheuermann


