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Het laat zich niet sturen. Het is er zomaar ineens. 
En het is ook zomaar weg. En als je het probeert na te 
bootsen is het er nooit. Het laat zich echt niet sturen.

Daar stonden we. De dag ging over in de nacht, al 
was het pas vijf uur. Er hingen wolken. De hele dag 
al. De hele week eigenlijk. Geen weer voor het strand, 
maar toch gingen we. Geen idee waarom.

Daar stonden we. Guur en onaangenaam. Het zand 
overal en de wind snijdend in ons gezicht. Koud water 
tot aan onze voeten. Maar we waren er en we wilden 
er zijn. Het moest. Geen idee waarom.

We spraken daar. Over niks en over alles. En we 
liepen. Nergens heen, maar van de wind af. Het 
regende. We bleven lopen. Geen idee waarom.

We zeiden iets over de dingen die we zagen. En over 
de dingen die we niet zagen. Dingen die ertoe deden. 
Dingen die we nog niet eerder zo zeiden. Met de 
wind mee, door het zand. Tegen de wolken.

Toen we stilstonden voelden we even geen wind. 
Even geen zand. Even geen wolken. Er brak iets door. 
Iets dat we niet zagen, maar wat er wel was. Geest. 
Heilig. Daarom.

In dat vacuüm tussen zand, wind en wolken waren 
we. Stil, terwijl we spraken. Warm, terwijl we koud 
waren. Hard, terwijl we zacht werden. Verheven, 
terwijl we op de grond stonden. 

En toen blies de wind me weer omver. 
‘Kom we gaan terug, dit is niet te doen.’

Het laat zich niet sturen. Het is er. Nabootsen kan 
niet. De Heilige Geest is daar waar even een vacuüm 
is. Niet na te maken. Niet terug te halen als je doet 
wat je altijd deed. 

Laat het koude water je voeten kussen. Ze komt en 
gaat. Daar waar beweging is. Ga. Richting vacuüm. 
Richting Heilige Geest. 
 

Kalle Brüsewitz
Hoofdredacteur
kalle.bruesewitz@ads.nl
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            Nu de huisstijl is vernieuwd 
en we de toekomst ingaan als 
doopsgezinden die deel uitmaken 
van een gemeenschap, is het tijd 
voor een nieuwe naam voor dit 
magazine. Van Algemeen Doopsgezind 
Weekblad naar Doopsgezind NL was 
een grote stap – nu is het tijd voor 
de volgende stap. 
De naam Doopsgezind NL was 
gekoppeld aan de website, maar het 
blad is méér dan het verlengde van 
de website. 

We zoeken naar een pakkende naam 
die iets weergee� van het doops-
gezinde gedachtegoed, maar ook 
laat zien dat ons magazine stemmen 
laat horen uit de gemeenschap op 
het raakvlak van religie en maat-
schappij. O�ewel: in de wereld, niet 
van de wereld. Daarom schrijven we 
een prijsvraag uit.

Stuur uw idee naar: 
communicatie@ads.nl. De bedenker 
van de winnende naam ontvangt een 
boekenpakket, maar bovenal zal de 
nieuwe naam vanaf komend seizoen 
de cover sieren van, nu nog, 
Doopsgezind NL.
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Wat is vrijzinnige religiositeit in 
onze tijd?
‘Letterlijk betekent vrij-zinnig: de 
vrijheid hebben om zelf zin te geven 
aan het leven. Dat is een groot goed, 
maar het vereist ook betrokkenheid 
op de dilemma’s en grenzen van die 
vrijheid. De neoliberale samenleving 
baseert zich op de ‘negatieve vrijheid’ 
zoals de filosoof Isaiah Berlin het 
ooit noemde: ik ben vrij als niemand 
zich met me bemoeit.’

meet af aan jouw eigen vrijheid, 
anders is hij of zij geen ander...’

Waar komt dat moderne vrijheids-
begrip vandaan?
‘Dat is een optelsom van seculari-
sering, kapitalisme, vooruitgang in 
de wetenschap, politieke verworven-
heden en de ontwikkeling van de 
westerse mens. Het is een eeuwen-
lange ontwikkeling van mensen die 
steeds meer leren voor zichzelf te 

zorgen. De filosoof Charles Taylor 
noemt het de ontwikkeling naar 
het omsloten zelf. De moderne 
mens sluit zich af voor zijn of haar 
omgeving in een streven naar zelf-
ontplooiing en groei. De omgeving, 
de samenleving, de medemens is 
daarbij eigenlijk een noodzakelijk 
kwaad: ik kan niet zonder de ander, 
maar ik wil niet van de ander afhan-
kelijk zijn.’ 

Hoe bedoelt u dat? 
‘Het woord vrijheid verliest zo aan 
betekenis. De neoliberale vrijheid 
is gericht op keuzevrijheid en auto-
nomie: ik maak het zelf wel uit. Dit 
ideaal van vrijheid is onbegrensd 
in het begrenzen van alles wat van 
buiten komt. Ik denk dat dit een 
gevaarlijk ideaal is: vrijheid ontstaat 
pas in relatie tot de ander, de wereld, 
de aarde. Die ander begrenst van 

koudwatervrees

‘ De vrijzinnigen dragen het woord vrijheid 
 in hun naam: daar ligt een belangrijke 
 kans om zich te mengen in het huidige 
 debat over vrijheid. Vrijheid was lange tijd 
 een toverwoord en een vanzel�prekende 
 waarde, maar nu de neoliberale samen-
 leving steeds meer onder druk staat 
 moeten we toe naar een ander begrip 
 van vrijheid, naar een andere omgang 
 met vrijheid.’

‘ Vrijheid komt tussen haakjes te staan’ 

Antiserum tegen grenzeloze vrijheid

>>

En waar ligt dan die kans voor 
vrijzinnig-religieuzen?
‘Zij hebben de kans deze negatieve 
vrijheid te onderzoeken en te bekri-
tiseren, en te zoeken naar een andere 
vrijheid. De negatieve vrijheid 
moeten we overigens niet onder-
schatten: die zit in onze ‘culturele 
genen’. We leven in een samenleving 
die niet meer alles voor ons bepaalt. 
Geen kerk meer die zegt wat je moet 
doen, of een overheid die voor ons 

zorgt. We worden geacht kansen 
te pakken, succesvol te zijn en te 
concurreren met anderen. Deze 
‘marktwerking’ hee� ons vooruit-
gang, welvaart en een open wereld 
gebracht: de zogenoemde globali-
sering. Maar de donkere kant ervan 
is dat mensen op zichzelf worden 
teruggeworpen. Dat leidt tot vereen-
zaming. Daar ligt een rol voor 
vrijzinnig-religieuzen, mits zij niet 
staan voor een individueel geloof, 
maar een gemeenschap willen zijn.

tekst Kalle Brüsewitz
foto’s: p. 4 Isolde Ohlbaum,
p. 5 Toa He�iba,
p. 6 Wikicommons

Laurens ten Kate
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‘ Echte vrijheid ontstaat pas 
 in relatie tot de ander’

Het vrijzinnig gedachtegoed staat 
haaks op dit marktdenken. Het kan 
een antwoord formuleren en uit-
dragen op het denken dat ervan 
uitgaat dat de wereld maakbaar is, 
en dat er in die wereld nu eenmaal 
winnaars en verliezers zijn, alsof dat 
iets natuurlijks zou zijn. Momenteel 
wordt dat antwoord vooral gegeven 
door het populisme. Dat komt overal 
op. Er zijn charismatische leiders die 
veel steun krijgen.’ 

Veel van de aanhangers van dit soort 
leiders zoeken naar verbinding. Dat
is toch niet zo individueel?
‘Inderdaad laat het populisme 
mensen weer ‘ergens bij horen’: een 
cultuur, een religie, een volk, een 
natie. Dat is een antwoord op ver-
eenzaming, op het onversneden 
individualisme van de markt. Toch 
hebben populistische leiders, in ons 
land van Fortuyn tot Baudet, nauwe-
lijks kritiek op het neoliberalisme. 
Daarom is het uiteindelijk een 
machteloos antwoord dat heel 
naïef de grenzeloze vrijheid omarmt. 
Zoals Baudet dat vorig jaar handig 
deed in zijn verkiezingscampagne, 
inspelend op de onvrede over de 
vrijheidsbeperkingen door de 
pandemie. Daar zien we dat tover-
woord ‘vrijheid’ weer terugkomen. 
Veel mensen leggen hun lot in de 
handen van deze leiders. Ze zoeken 
een verbondenheid die niet open is, 
maar afgebakend en omsloten: 
wij en zij. 

Vrijzinnigen zouden een vrijheid 
kunnen inbrengen die onvoorwaar-
delijk is: de onvoorwaardelijke 
blootstelling aan de ander die mij 

mijn vrijheid gee� en tegelijk 
begrenst. Dat is een waagstuk. 
De durf om te verschijnen aan een 
ander, zonder te weten wat er gaat 
gebeuren. Dat is het risico van een 
echt vrije democratische wereld. 
Deze vrijheid hee� waarde in 
zichzelf. Ze is niet afhankelijk van 
wat ze ‘oplevert’, bijvoorbeeld 
identiteit, veiligheid, succes, of de 
trots van een groep. Het is een 
vrijheid die elke dag opnieuw moet 
worden geleefd.’ 

Mensen kunnen niet goed omgaan met 
onzekerheid. Mensen willen duidelijk-
heid. Is dat niet de kern van het 
probleem waarom het uitdragen van 
die nieuwe ‘vrijzinnige’ vrijheid niet 
zo goed lukt?
‘Dat is een belangrijk punt. En 
daarom is er een rol voor de over-
heid. Doordat je geen duidelijkheid 
hebt en alles onzeker is moet de 
mens beschermd worden. Dat spel 
moet je niet overlaten aan het 
individu alleen. Daar is het te 
kwetsbaar voor.’

Gaat het dan niet over vertrouwen?
‘Geloof is vertrouwen. En vergeving. 
Dat zijn de begrippen die de filosoof 
Hannah Arendt benoemt: vertrou-
wen dat mensen onderling, aan 
elkaar verschijnend in wat zij de 
publieke ruimte noemt, goed voor 
elkaar kunnen zijn, ook al zijn ze 
elkaars vreemde – en elkaar vergeven 
als iemand niet goed doet.’ <<

Blijf op de hoogte van het vrijzinnige gedachtegoed via 
www.meervoorvrijzinnigheid.nl

Verder lezen naar aanleiding van dit artikel:
> Isaiah Berlin – Twee opvattingen over vrijheid (1958)
> Hannah Arendt – De menselijke conditie (1958)
> Charles Taylor – Bronnen van het zelf (1990)
> Mark Fisher – Kapitalistisch realisme. Is er geen alternatief? (2009)
> Laurens ten Kate – De vreemde vrijheid (2016)
> Timothy Snyder – Over tirannie (2017)
> Noreena Hertz – De eenzame eeuw (2020)
> Bram Mellink & Merijn Oudenampsen – Neoliberalisme (2022)

There is so much to know / There is so far to go
But you are not alone / When this is your world

And I'm counting on you   (Chris de Burgh)

Dankbaar dat hij zo lang mijn dierbare partner 
hee� mogen zijn deel ik u mede

dat toch nog onverwacht is overleden

ds. S.A. Vis
Predikant

Voorzitter Algemene Doopsgezinde Sociëteit 1984-1994
Ridder in de orde van Oranje Nassau

  * Amsterdam † Westerhoven
   2 september 1927  8 april 2022
 

Marcel Gladdines

 De a�cheidsbijeenkomst hee� inmiddels plaatsgevonden

 Correspondentieadres
 Braambos 7 | 5563 ab Westerhoven

Nooit versagen, altijd strijden

Na een rijk en bewogen leven is van ons heengegaan 
onze energieke, levenslustige, lieve, lastige en loyale 

vader, schoonvader en pake

 Klaas Dirk Prins
Schoolmeester en zwemkampioen

  * Zaandam † Steenwijk
  10 augustus 1928  6 maart 2022

Getrouwd geweest met
Carolien Tamminga en Aaltje Kuiken

  Derk Jan en Claar Klaas, Frederiek
  Vrank
  Joke †
  Maaike en Edwin Franka, Rens

 De a�cheidsbijeenkomst hee� inmiddels plaatsgevonden

 Correspondentieadres
 Koningsboulevard 142 | 6852 pl Huissen

In het Afrikaanse land Burkina Faso zijn jonge, snel-
groeiende doopsgezinde gemeenten. Het aantal 
gemeenten is tussen 1990 en 2020 gegroeid van 1 naar 
21 en het aantal leden van 57 naar 668. 
De Doopsgezinde Zending wil graag de band met deze 
doopsgezinde gemeenten intensiveren. We hebben 
gevraagd waar we ze mee kunnen helpen. Het antwoord 
was: met een omheining. De Doopsgezinde Zending 
wil zich inzetten om mensen toe te rusten en geloo�-/
gemeente-opbouw stimuleren. Soms is het nodig om 
daarvoor heel praktische zaken te regelen.

De Association of Evangelical Mennonite Women of Burkina 
Faso (de vereniging van evangelisch-doopsgezinde 
vrouwen van Burkina Faso) richt zich op het opleiden 
van jonge meisjes, die vaak geen mogelijkheid hebben 
om naar school te gaan. Elk jaar organiseren ze in 
augustus workshops. Hun plan is om een trainings-

centrum te bouwen waar ze meisjes voor verschillende 
beroepen kunnen opleiden. Ze hebben daarvoor een 
stuk land gekocht. Om het gebouw te kunnen financie-
ren telen ze bomen op hun land. Het probleem is dat 
het moeilijk is dieren weg te houden bij de aanplant. 
Daarom zouden ze bijzonder geholpen zijn met een 
hek om hun land. 

Wij vragen uw hulp om met dit hek een eerste stap te zetten 
naar het opleiden van jonge zusters in Burkina Faso. Gi�en 
kunnen naar rekeningnummer nl91 trio 0338 5200 58 
t.n.v. Stichting de Doopsgezinde Zending, onder vermelding 
van ‘Pinkstercollecte Burkina Faso 2022’.

Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons 
wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard 
worden, een boomgaard die is als een woud.
– Jesaja 32:15

Burkina Faso
Pinkstercollecte Zending

ingekomen

Laurens ten Kate (1958) 
is bijzonder hoogleraar vrijzinnige 
religiositeit en humanisme aan 
de Universiteit voor Humanistiek 
in Utrecht. 
Hij bekleedt de leerstoel die in 
2015 door de Stichting Stimulering 
Vrijzinnig Gedachtegoed is 
geïnitieerd, een stichting waarin 
doopsgezinden, remonstranten 
en Vrijzinnigen Nederland samen-
werken. 

koudwatervrees

Hannah Arendt



Deze keer nemen we een kijkje bij het Mennistenerf 
in Zaandam.

groeten uit              Mennistenerf
groeten uit              Mennistenerf

Deze rubriek
laat iets zien van 
Nederland en van 
de vele bijzondere 
doopsgezinde 
gemeenten die 
ons land rijk is. 

groeten uit              Mennistenerf

  oms bewaar je ze als iets 
  lekkers voor later. Het 
  lezen lacht je toe, maar je 
  wacht nog. Of, soms, durf 
je er niet aan te beginnen omdat je 
bang bent voor de inhoud. Het lezen 
schrikt je af. Je stelt het uit.

Zo’n boek is het. Het bestaat uit 
twee delen. Ik kocht ze lang geleden 
in Amsterdam toen ik net was gaan 
studeren. Dit móést je lezen. De 
boeken verhuisden vervolgens met 
me mee van kamer naar kamer,
van huis naar huis. Steeds kregen 
ze een plaats in de boekenkast. Daar 
stonden ze jarenlang te verstoffen. 
Langzaam vervaagde het rood van 
het omslag. Maar ze zijn er altijd. 
Ze staan op een plank dichtbij de 
deur van mijn werkkamer. Ik zie ze 
bijna dagelijks, in het voorbijgaan. 

Moet ik toch eens gaan lezen, 
denk je op een dag. Misschien juist 
nu, in een tijd van ontwrichting en 
oorlog. Ik pak het eerste deel. Veeg 
er wat stof af. ‘Vijfde oplaag – 
November 1965 (goedkope uitgave)’. 
Ik blader door de verkleurde 
bladzijden. Dichtbedrukte pagina’s. 

Kleine letters. En weer stuit ik op 
de eerste regel van de inleiding: 
‘Dit boek behelst de geschiedenis 
van een moord. Een moord, tevens 
massamoord, op nimmer gekende 
schaal, met voorbedachten rade en 
in koelen bloede gepleegd.’ Ik leg 
de boeken op mijn bureau.

Mijn vrouw kijkt ’s avonds naar 
een film over de Tweede Wereld-
oorlog. We zeggen tegen elkaar: 
oorlog is er altijd geweest.
Onbegrijpelijk. Het stopt nooit. 
De waanzin. Op de website 
doopsgezinden-jodendom.nl lees ik 
een bijdrage over antisemitisme, 
over huiveringwekkende beeld-
vorming door de eeuwen heen. En 
ik kijk die avond nog eens naar de 
twee boeken op mijn bureau: 
J. Presser, Ondergang. De vervolging 
en verdelging van het Nederlandse 
jodendom 1940-1945. Meer dan 
duizend bladzijden. Geschiedenis 
van een massamoord.

Presser zag het schrijven van dit 
werk als roeping, als heilige plicht. 
Hij wilde de tolk zijn van hen die 
voor eeuwig gedoemd waren te 

zwijgen. Hij wilde nog eenmaal hun 
stem laten horen.
‘Nog éénmaal op aarde moest hun 
klacht, hun aanklacht weerklinken. 
Niets was meer over van de aller-
schamelste have van hun laatste 
uren, hun as was op de winden 
verstrooid. Zij hadden niemand 
anders in deze wereld dan de 
geschiedschrijver, die hun bood-
schap kon doorgeven.’ 

Aan het slot van deel II schrij� 
Presser: ‘Het leven gaat voort, zo 
ook de geschiedenis’. ‘Aber zuweilen 
muss einer da sein, der gedenkt.’ 
Soms moet er iemand zijn, die 
gedenkt. Deze boeken zijn een 
monument. Om niet te vergeten. <<

Er zijn boeken waar je maar niet 
aan toekomt om ze te lezen. 

Niet vergeten

column

tekst Yko van der Goot – foto Karsten Winegeart 

Yko van der Goot is emeritus 
predikant 

Jodendom, christendom en islam staan bekend als religies van het boek. In de rubriek 
Mensen van het boek zoekt Yko van der Goot naar woorden voor gedeeld geloof.

mensen
van het boek

S
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Wat is jouw favoriete plek in het Mennistenerf?
‘Dat is, hoe kan het ook anders, het restaurant. Let op, 
het restaurant is niet alleen een plek om te eten. Hier 
gebeurt alles. Het is restaurant, kerkzaal, bowlingzaal 
– preciezer: ’koersbalzaal’, gokhal voor ‘kienen’ o�ewel 
bingo, en filmzaal in één. De feesten op de zondag-
middag schijnen bekend geweest te zijn in de hele buurt, 
maar dat is sinds corona een beetje minder het geval. 
Toch, als Gerard-met-zijn-keyboard komt, dan gaat het 
dak eraf.’

Wat de definiërende karaktereigenschap van de mensen 
in het Mennistenerf? 
‘De meeste mensen die hier wonen en werken zijn 
Zaankanters. Harde werkers. Soms een beetje zuur, maar 
uitermate loyaal. De humor is een beetje rauw.’ 

Wat is een regionale lekkernij die je iedereen aanraadt? 
‘Mijn eerste associatie met Zaandam is de duivekater, 
het zoete briochebrood met een tikje citroen. Maar hier 
in huis heb ik dat nog niet gezien. Als er iets te vieren 
valt wordt er uitgepakt met banket van bakkerij Landsaat. 
Wat ik al zei: de Zaankanters zijn loyaal en gaan naar hun 
vaste speciaalzaakjes, vooral die op en rond de Zuiddijk.’ 

Wat speelt er de laatste tijd in het Mennistenerf?
‘Er is veel gaande. Momenteel hebben we een soort 

pauze, maar de corona-epidemie is erg ingrijpend 
geweest. Vooral tijdens de eerste golf zijn veel mensen 
ziek geworden, terwijl ze geen bezoek mochten ont-
vangen. En later slechts mondjesmaat. Verder merk je 
ook hier bepaalde dingen die in het nieuws zijn. Zo is 
er een groot personeelstekort. Ook hee� de politiek 
het over een grotere inzet van vrijwilligers in de zorg in 
de toekomst. Maar de inzet van vrijwilligers voor het 
Mennistenerf is al ongelofelijk groot. Het vervoer wordt 
gedaan door vrijwillige buschauffeurs, andere vrijwil-
ligers regelen het halen en brengen naar alle activiteiten 
– inclusief de kerkdienst, het serveren van koffie en thee 
op de kamers, het rondbrengen van de post, het ver-
zorgen van de tuin… Het is hartverwarmend dat mensen 
er zo de schouders onder zetten, en dat vaak jarenlang. 
Ik vraag me weleens af of het wel mogelijk is in de 
toekomst nog meer van hen te vragen.’

Wat maakt de doopsgezinde gemeenschap hier uniek?
‘Oorspronkelijk is het Mennistenerf doopsgezind. In de 
jaren vij�ig brachten de gemeenteleden het benodigde 
geld bij elkaar door koekjes in te pakken voor Verkade. 
Het huis is inmiddels verzel�tandigd en zit in een 
fusieproces met een huis met een hervormde achter-
grond. Er leven en werken nu niet veel doopsgezinden, 
maar de doperse gemeente is trots op het huis én 
betrokken. Nog altijd levert die vrijwilligers voor de 
kerkdiensten en het bestuur, en is voor een belangrijk 
deel verantwoordelijk voor de aanstelling van de gees-
telijk verzorger. Hoewel de doperse gemeente aan de 
Zaan langzaam vergrijst en krimpt, is duidelijk dat ze 
maatschappelijk dienstbaar en betrokken wil zijn, zoals 
ze van oudsher altijd is geweest.’ <<

De groeten uit dit doopsgezind zorgcentrum 
worden overgebracht door de geestelijk verzorger, 
ds. Iris Speckmann.

tekst 
Franka Riesmeijer
foto’s 
Iris Speckmann
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  aarachter zou alles 
  anders zijn. Melk en 
  honing zouden 
  vloeien, er zou rijk 
voedsel zijn en een goed leven in 
veiligheid. Geen onderdrukking 
meer, geen uitputtende slaven-
arbeid, geen angst om je zonen die 
al bij hun geboorte gedood zouden 
worden, geen tocht door een barre, 
eindeloos lijkende woestijn, geen 
angst voor achtervolging, geen 
honger en dorst meer... 

Het beloofde land is dichtbij. Maar 
wat weet men er eigenlijk over? 
Behalve belo�es, dromen en wen-
sen? Als de Israëlieten verder zouden 
gaan zouden ze de werkelijkheid van 
dit land binnentreden. Maar wat als 
daar vijanden op de loer liggen? Ze 
kennen de wegen niet: wat als ze 
hun oriëntatie verliezen? Wat als ze 
overvallen worden? Wat als ze geen 
voedsel vinden? Wat als...

Heb jij een ‘beloofd land’? 
Dromen, onvervulde behoeftes, 
wensen die uit zouden komen, 
als...? Is dat al eens dichtbij 
gekomen? Welke stappen zou 
je dan moeten nemen? Kun je 
je voorstellen dat je droom 
werkelijkheid wordt? Wat zou er 
dan kunnen gebeuren? Neem je 
die stappen ook echt? Schieten 
je ‘wat als...’ zinnen te binnen?

Israël zendt verkenners uit. Ze 
trekken door het hele gebied, zien 
de vruchtbare akkers en wijngaarden, 
ontmoeten de bewoners, zien de 
grote steden. De verkenners keren 
terug met reusachtige wijndruiven 
als bewijs van de vruchtbaarheid. 
En met veel verhalen over velden en 
wijnbergen vol vruchten, indruk-
wekkende steden, dikke muren, 
bewoners die groot en sterk zijn. 
Iedere keer als ze vertellen worden 

die groter... en uiteindelijk zijn de 
bewoners reuzen. Geruchten doen 
de ronde. Ze zouden moeten 
vechten, zouden door de reuzen 
verslaan en vermoord worden. 

De Israëlieten zijn bang. De droom 
van het beloofde land verdwijnt; dit 
lijkt meer een nachtmerrie. Tegen-
argumenten helpen niet tegen de 
angst. Dan toch maar liever blijven 
waar je bent. Het is niet goed in de 
woestijn, maar ze weten tenminste 
hoe ze kunnen overleven. Waarom 
zel� niet teruggaan naar Egypte? 
Daar is tenminste voedsel en water. 
Daar kennen ze de wegen. Ze weten 
welk gedrag hun voordelen oplevert. 
Ze kennen de onderdrukkers. 
Ze worden geslagen, uitgebuit, 
maar – meestal – niet vermoord. 
Ze kunnen er overleven.

Als je het verhaal leest, lijkt het 
alsof de Israëlieten gek zijn 
geworden. Het beloofde land, de 
uitkomst van hun wensen laten 
liggen en teruggaan naar Egypte, 
de plek van onderdrukking? 
Misschien hebben ze teveel zon 
gehad tijdens de woestijntocht?
Dat is echter niet zo. De Israëlieten 
tonen in dit verhaal trekken die 
typerend zijn voor mensen. Een 
compleet nieuw gebied betreden 
is verbonden met angst. Dat geldt 
letterlijk voor vertrek naar een 
onbekende regio, maar ook voor 
diepgaande veranderingen in je 
leven. Een geheel nieuwe oplei-
ding en werk bijvoorbeeld. Wat 
als ik dan niet voldoende verdien? 
Wat als ik me niet er niet prettig voel, 
het werk niet goed kan doen? Wat 
zullen anderen zeggen… de ‘reuzen’ 
die dat werk al lang kunnen? Wat als 
ik status verlies, geen erkenning krijg? 
Zelfs een verandering van je eigen 
gedrag kan je ten diepste bang 
maken. Vrijer en assertiever 
worden? Vaker ‘nee’ zeggen? Klinkt 
leuk. Maar wat als anderen me dan 
afkeuren? Wat als ik de oriëntatie 

verlies? Waar moet ik naartoe als ik 
me niet meer tot anderen kan richten? 
Wat als niemand me meer steunt? 
Misschien toch liever terug in mijn hol, 
toegeeflijk en onzichtbaar zijn. Dat is 
geen zelfstandig leven, maar ik weet 
wel hoe te overleven.

Als God hoort dat de Israëlieten het 
beloofde land niet binnen durven 
gaan, ontsteekt hij in woede. Hij 
wordt in dit verhaal afgeschilderd 
als een menselijke hulpverlener die 
diep teleurgesteld is. Hoe kan het 
dat dit volk nu zijn hulp afwijst? 
Hoe lang nog zal het weigeren op mij 
te vertrouwen? (Num 14:11) 
En vanuit zijn woede wil hij allen 
vernietigen, behalve de weinigen die 
voor de intocht in het nieuwe land 
gepleit hadden. Mozes moet hem 
tot bedaren brengen en bidt: Laat 
daarom zien hoe groot uw verdraag-
zaamheid is Heer. God vergee� 
inderdaad zoals hij steeds vergiffenis 
hee� geschonken, van Egypte af tot 
hier toe (Num 14:19), maar er zijn 
consequenties. Degenen die de 
angst van het volk hebben aan-
gejaagd, sterven. De anderen 

moeten terug en door de woestijn 
trekken, veertig jaar lang. God bege-
leidt hen zoals tot nu toe, beschermt 
hen, voedt hen. Pas daarna is een 
nieuwe poging mogelijk om het 
beloofde land binnen te gaan.

Vertrouwen – daar draait het 
eigenlijk om. Als je – letterlijk of 
figuurlijk – onbekend terrein wilt 
betreden, kun je nooit weten wat 
je werkelijk tegenkomt. Hoe het 
zal gaan. Tegen de onzekerheid en 
angst helpen geen verhalen van 
anderen, noch rationele inzichten. 
Je moet vertrouwen krijgen om de 
beslissende stappen te durven 
nemen. Maar vertrouwen kun je 
niet afdwingen, zelfs God niet. 
Zonder dit vertrouwen blijft de 
oude woestijn, hoe droog en bar 
ook, aantrekkelijk. Het oude is het 
vertrouwde, biedt daarom oriën-
tatie en een soort van veiligheid. 
Je weet hoe er te overleven, ook al 
houdt het je van echt leven af. 
Hoe krijg je het nodige vertrouwen 
om stappen richting het beloofde 
land te ondernemen? Dat is 
precies wat God uiteindelijk doet: 
door de mensen met veel geduld 
en steun te begeleiden, wanneer 
nodig. Dit kunnen ook wij doen
als we een ander op zijn of haar 
weg begeleiden. <<

seminarium

Ze waren in de buurt van de grens. Niet zomaar een 
grens, maar de grens naar het beloofde land.

Wat als...

Vrees voor het beloofde land 
tekst Christiane Karrer – foto Anton Lecock

Numeri 13 & 14

D

Christiane Karrer 
is docent bijbelse 
theologie aan het 
doopsgezind semi-
narium



boeken

leren
Van de geschiedenis

In de Verenigde Staten leek de 
democratie af te brokkelen onder het 
bewind van Donald Trump. Helemaal 
toen op 13 januari 2021 aanhangers 
van de a�redende president het 
Capitool bestormden. En in Europa 
komen populistische partijen op die 
de fundamenten van onze rechts-
staat willen aantasten. Denk aan het 
gewenste verbod op hoofddoekjes 
en het ter discussie stellen van de 
onafhankelijke rechtspraak. 
De meeste mensen gaan ervan uit 
dat onze overheidsinstellingen 
stabiel genoeg zijn om antidemo-
cratische aanvallen te weerstaan. 
Maar dat is een vergissing die in 
de westerse geschiedenis vaker 
is gemaakt. 
In dit mooi uitgegeven boek staan 
twintig lessen, tevens de titels van 
de hoofdstukken. Je kunt de lessen 
opvatten als persoonlijke aanspo-
ringen. Ik noem er enkele. 
1) Gehoorzaam niet bij voorbaat; 
2) Verdedig maatschappelijke 
instellingen; 8) Wees het eerste 
schaap over de dam; 9) Koester onze 
taal; 10) Geloof in de waarheid; 

dingen niet zien. Boven alles hangt 
het verhaal van klimaatverandering: 
in de periode 1930-1940 trokken 2,5 
miljoen klimaatvluchtelingen naar 
Californië. 
Momenteel warmt de aarde in rap 
tempo op waardoor experts vrezen 
voor nieuwe Dust Bowls en andere 
extreme gevolgen. Dat verhaal, het 
verhaal van een veranderd klimaat, 
kan niet genoeg verteld worden en 
Aimee de Jongh doet dat met verve.
Kalle Brüsewitz

Dagen van Zand, Aimee de Jongh, 
uitgeverij Scratch, € 29,90

schuren
Hoezo zondebok?

‘Als het niet jeukt, heb je niet goed 
gelezen’, leerde ik ooit bij exegese. 
Ik las Schuldig over de hele lijn. Hoe 
de witte man de ideale zondebok werd. 
Bij iedere bladzijde wilde ik heel 
hard: ‘ja maar!’ schreeuwen. Dit boek 
jeukt niet, het schuurt.
Schuldig is een kwaad boek, een 
pamflet. De bevlogen belezenheid 
van Bruckner spat van de bladzijden 
af. Essays, boeken, kunst, politiek, 
toneel, literatuur, filosofie – hij 
citeert en betoogt met verve. Door 
zijn felle toon kan de oppervlakkige 

lezer het boek gemakkelijk afdoen als 
‘geschreeuw van een boos mannetje 
wiens voorrechten worden afgepakt’. 
Dit boek is echter allesbehalve 
oppervlakkig. De woede van Bruck-
ner gaat niet over het feit dat hij 
persoonlijk een zondebok is. Het 
boek waarschuwt tegen een tijd-
geest, een gelijk dat overgevoelig is 
en tegen geen weerstand of tegen-
slag meer bestand is. Waar níets 
meer mag schuren, en waar dus 
niemand ooit iets leert van zijn 
ervaringen. Het gaat over angst.
En een volkomen en welbewust 
gebrek aan nuance, aan balans. 
Bruckner zoomt uit en al lezend 
besef je: dit boek schuurt, in de 
wereld waarin ik leef. En het enge 

is dat die wereld niet schurend 
aanvoelt, totdat je dit boek leest. 
Dus gelukkig is er Bruckner. Lees 
het. Laat je wakker schuren. Je 
hoe� het niet met hem eens te zijn 
(zeker niet), als je je maar bewust 
bent waarom niet. Als je maar zelf 
denkt. Als je maar denkt.
Wieteke van der Molen 

Schuldig over de hele lijn. Hoe de witte 
man de ideale zondebok werd, Pascal 
Bruckner, uitgeverij Davidsfonds, 
Antwerpen, € 24,99

expositie

slavernij
Zwart in Groningen

Het Groninger Museum hee�, in 
samenwerking met meerdere musea 
en culturele instellingen in stad en 
provincie, een culturele manifestatie 
ingericht rond het thema Bitterzoet 
Erfgoed. Over het algemeen wordt 
gedacht dat slavernij hier niet veel 
voorkwam. De musea willen dit 
beeld rechttrekken: slavernij was 
ook deel van de geschiedenis van 
Groningen. 
Het Groninger Museum laat zien 
hoe dit verleden in de kunst naar 
voren kwam. Bijvoorbeeld in de 
portretten van rijke mensen, die tot 

slaaf gemaakte mannen en vrouwen 
op de achtergrond lieten zetten. 
Hiermee zeiden ze ‘kijk eens hoe 
welvarend ik ben’. Deze zwarte 
mensen verliezen volledig hun 
menselijkheid: ze zijn een pronk-
middel, net als de piano of de dure 
kleding. 
Schrijver Vamba Sherif hee� deze 
zwarte mensen op de achtergrond 
uitgebeeld in korte verhalen. Die zijn 
gebaseerd op historische teksten en 
op de fantasie van de schrijver, en 
geven zo een stem aan mensen die 
geen stem mochten hebben.
Nog iets anders valt op: de titels 
van de schilderijen zijn aangepast. 
Bijvoorbeeld: ‘Het portret van een 
onbekende en Gesina van Swinderen 
von Rheden’. De onbekenden 
worden zo het centrale punt van de 
tentoonstelling. Ook is hier een daar 
de begeleidende tekst bij de 
portretten aangepast, om de wic- 
of voc-geschiedenis te benoemen 
van deze rijksten van Groningen. 
Voorheen werd hun biografie kort 
samengevat zonder daarop te letten. 
Bij deze tentoonstelling is er nu juist 
wel aandacht voor.
Als laatste zijn hedendaagse kunst-
werken van Faisel Saro te zien. Deze 
zijn, tussen alle zeventiende- en 
achttiende-eeuwse werken, heel 
anders van toon en het startpunt van 
een hedendaagse dialoog. Ze zijn 
pijnlijk en rauw, maar hadden wat 
mij betre� wel wat meer in de 
spotlight mogen staan. 
Het Groninger Museum is altijd een 
bezoek waard, maar deze tentoon-
stelling is essentieel. Hij drukt je 
neus op de meest ongemakkelijke 
feiten die niet langer ongeweten 
mogen blijven. 
Franka Riesmeijer

Bitterzoet Erfgoed – Zwart in Groningen, 
Groninger Museum en andere 
instellingen, te bezichtigen t/m 
11 september 2022

19) Wees vaderlandslievend – wat iets 
anders is dan nationalistisch. Een 
nationalist is niet geïnteresseerd in 
wat er in de echte wereld gebeurt; 
die broedt op macht, wraak enzo-
voort; 20) Wees zo moedig als je 
maar zijn kunt. 
Dit is een hoogst actueel boek, en de 
lessen zijn urgent. Er staan mooie 
tekeningen en foto’s in die de sfeer 
van de voorbije eeuw goed oproe-
pen. Wel heb ik een advies: lees het 
boek langzaam en laat ieder 
hoofdstuk apart op je inwerken. 
André Maris

Over tirannie – Twintig lessen uit 
de twintigste eeuw, Timothy Snyder, 
vert. Inge Pieters, ill. Nora Krug, 
uitgeverij Balans, € 19,95

stof
Harde tijden

The Dust Bowl was een ovaalvormig 
gebied in het midden van de Ver-
enigde Staten dat tussen 1930 en 
1940 uitdroogde. Het was een tijd 
van ongekende sto�tormen; gedu-
rende een heel decennium viel er 
geen regen. De tijden waren keihard. 
In Dagen van Zand van Aimee de 
Jongh wordt het verhaal verteld van 
een fotograaf die naar het gebied 
wordt gestuurd om verslag te doen 
van de droogte en de ontberingen 
van de bewoners van het gebied. 
Het boek is een historische roman 
als een graphic novel, met prachtige 
tekeningen. Het is zowel een 
geschiedenis van klimaatmigratie 
als een weergave van het leven op 
het platteland van Amerika ten tijde 
van The Great Depression. En het is 
een verhaal over de kracht en de 
zwakte van fotografie. 
De conclusie van de hoofdpersoon 
is dat fotografie de kunst van de mis-
leiding is. Fotografie laat veel zien, 
maar veel vaker laat het heel veel 

In de rubriek media & cultuur verschijnen besprekingen 
van boeken, muziek, films, tentoonstellingen en andere culturele uitingen.

media & cultuur

13

 De druppels bij de besproken items geven de waardering 
van de recensent weer. Die kan uiteenlopen van één druppel 
(niet best), tot vijf druppels (uitstekend).

12
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ADS-directeur Machteld Stam:
‘Integendeel! Het logo was mooi en 
voor velen heel vertrouwd. Maar we 
leven in 2022 en gaan graag met 
onze tijd mee. Dat betekent loslaten 
en nieuwe wegen inslaan: hoe wij 
geloo�gemeenschap zijn en hoe we 
ons presenteren.’ 

Coördinator communicatie 
Kalle Brüsewitz: ‘Slechts drie 
mensen wisten van de wens voor een 
nieuwe huisstijl en zij vormden de 
eerste ‘ballotage’. We wilden niet per 
se een nieuwe huisstijl, maar wel 
kijken of het zou lukken. We besloten 
Susan de Loor van Kantoordeloor 
om een ontwerp te vragen. Als dat 
ons zou bevallen zouden we door-
zetten, anders niet.’

Ontwerper Susan de Loor:
‘Ik kreeg woorden mee over doops-
gezinden: ‘geloof ’, ‘verbinding’, 
‘zingeving’, ‘volwassenendoop’, 
‘geweldloosheid’. Die spreken tot 

de twee o’s en de p aan elkaar kon 
verbinden. Toen werd het schetsen. 
Zoeken naar mogelijkheden. 
Al snel kwam ik tot de symboliek van 
het dopen. Als je de ‘o’ openmaakt en 
je laat er een druppel in vallen, is het 
net een doopschaal. Tegelijk kan de 
druppel fungeren als puntje op de ‘i’ 
eronder. En de druppel op de ‘i’ kan 
de vlam van een kaars zijn.’ 

Kalle: ‘Dat de kleur iets van het 
doperse blauw moest hebben leek 
logisch. Al is dat ook een kwestie van 
smaak, zoals het hele logo. Er zullen 
mensen zijn die het niet mooi vin-
den, of het überhaupt onnodig 
vinden. Of mensen die de symboliek 
te plat vinden en meer dingen in het 
logo hadden willen onderbrengen. 

de verbeelding en zijn erg belangrijk 
als je een huisstijl gaat ontwikkelen 
voor die doelgroep.’

Kalle: ‘Gekozen is voor werken met 
het woord ‘doopsgezinden’. Dat is 
bewust. 
Ondanks alle verschillen en het 
‘a-woord’ (autonomie), zijn we een 
gemeenschap van mensen die 
grotendeels dezelfde basis hebben, 
namelijk het doopsgezinde geloof. 
Door van doopsgezind naar 
doopsgezinden te gaan, is geprobeerd 
de gemeenschap beter weer te 
geven.’

Susan: ‘Eerst heb ik gekeken hoe 
het woord in elkaar zit. Al snel zag ik 
dat ik de mooie ronde vormen van 

Er is een nieuwe huisstijl, voor alle doopsgezinden 
in Nederland. Maar waarom? Was de vorige niet goed 
genoeg?

Eigentijds & levend

nieuwe huisstijl

tekst Kalle Brüsewitz – beeld Susan de Loor

Machteld: ‘Het proces was leuk 
maar ook spannend. Want iedereen 
kijkt op zijn of haar eigen manier 
naar het logo en vindt daar iets van. 
Ik ben blij met de reacties, want er 
blijkt betrokkenheid uit. Sommigen 
zijn meteen enthousiast, anderen 
moeten eraan wennen. Maar over 
het algemeen lijkt de tijd er rijp voor. 
Ik hoop dan ook dat de gemeenten 
en instellingen de nieuwe huisstijl 
beschouwen als een cadeautje en 
het gaan gebruiken in al hun 
media-uitingen: het gemeenteblad, 
e-mails, websites, sociale media en 
op het bordje naast de kerkdeur. 
Op die manier kunnen we onze 
eenheid in verscheidenheid uit-
dragen en laten zien dat we een 
eigentijdse en levende geloo�-
gemeenschap zijn.’ <<

Allemaal legitiem, maar dit is het 
uiteindelijk geworden.’

Machteld: ‘Het leuke van het 
nieuwe logo vind ik dat het niet 
alleen eigentijds en fris oogt, maar 
ook veelzeggend is. Het vertelt haast 
een verhaal. Doopsgezinden, doop-
water, het licht dat de wereld wordt 
ingebracht – prachtige thema’s 
waarmee je met buitenstaanders 
een gesprek over doopsgezinden 
kunt voeren.’

Kalle: ‘Er is nog een andere reden 
voor een nieuw logo. In de loop der 
jaren hebben gemeenten en instel-
lingen hun eigen variaties gemaakt 
van het oude logo. Door hun een 
nieuwe huisstijl aan te bieden hopen 
we tot een uniformere uitstraling 
te komen, wat de herkenbaarheid 
van doopsgezinden vergroot.’CMYK-drukwerk

Algemene
Doopsgezinde Sociëteit

Jongeren

CMYK-drukwerk

Algemene
Doopsgezinde Sociëteit

Jongeren

CMYK-drukwerk

Algemene
Doopsgezinde Sociëteit

Leeuwarden

Het nieuwe logo kan 
op deze manier door alle 
doopsgezinde gemeenten, 
instellingen en organisaties 
gebruikt worden.



Op YouTube vertelt de schrij�ter Karen Powell een uur lang vol passie over haar 
zoektocht. Een zoektocht op de vraag waarom sommige kerken beter in staat lijken 
te zijn inclusief te blijven en zel� te verjongen, en andere totaal niet. Karen hee� 
het niet direct over het introduceren van iets nieuws, zoals hippe muziek of fancy 
sprekers. Nee, veel belangrijker is het gevoel van jongeren. Het gevoel rond de plek 
die je in een gemeenschap krijgt; het gevoel dat mensen zien wie je bent, niet wie 
je zou moeten zijn; het gevoel dat je ertoe doet en van waarde bent; het gevoel 
van gemeenschap, van samenzijn. 

Karen verpakt haar bevindingen in zes principes. Ik kan me daar in vinden en ben 
benieuwd naar de mening van anderen. Daarom ga ik in gesprek met een aantal 
bevlogen jonge mensen in onze gemeenschap: Laura Hoogcarspel, Nick Everts 
en Petra Prins. Ze zijn actief in het jongerenwerk, hebben belijdenis gedaan of zijn 
zel� dominee geworden. Laura begint het gesprek. ‘Voor mij zijn twee dingen 
belangrijk: sociale contacten en spirituele verdieping.’ Daar is iedereen het mee 
eens. Vervolgens bespreken we één voor één de principes van Growing Young.

‘Jonge mensen moeten ook hun 
ruimte innemen.’ Ook daar zijn we 
het mee eens, maar dat kost wel 
enorm veel tijd en levert veel 
frustratie op. Is het dat wel waard? 
Petra droomt van een jongerenker-
kenraad – al zit dat vooral nog in 
haar hoofd. Ikzelf zou heel graag een 
landelijk jongerenberaad willen 
organiseren.

Principe 2 – Leef je in
Dit principe van je inleven is heel 
logisch. Toch hebben we het idee dat 
er wel heel veel óver jongeren en 
jonge mensen wordt gepraat, maar 
niet zoveel mét jongeren. In het boek 
worden prachtige voorbeelden 

genoemd van gemeenteleden die 
met elkaar a�preken dat ze, in plaats 
van jonge mensen te bekritiseren en 
te veroordelen, zich juist in hun 
leefwereld zullen verplaatsen. Dat 
betekent niet dat je het met alles 
eens moet zijn, maar – ga vooral 
met jongeren in gesprek en ontdek 
hoe zij de wereld zien!

Principe 3 – Zet de boodschap van 
Jezus centraal
Nick formuleert het mooi. ‘Voor 
mij hoe� Jezus niet per se centraal 
te staan, maar misschien wel de 
authenticiteit van de geloo�ervaring.’ 
We zijn het erover eens dat open 
en eerlijk zijn belangrijk is. 
Dus niet bang zijn om je eigen 
overtuigingen of twijfels te delen 
met anderen. Zolang je de ander 
maar de ruimte laat om zijn/haar 
eigen gedachten te vormen. En 
misschien ook samen op zoek gaan 
naar de kern: is dit of dat nog steeds 
vredestheologie, of misschien iets 
anders? ‘Jongeren ervaren toch een 
beetje dat de verhalen uit de bijbel 
bij opa en oma horen’, mijmert Petra. 

Principe 4 – Werk aan een warme 
gemeenschap
Ik merk tijdens het gesprek dat 
iedereen verlangt naar die warme 
gemeenschap, maar dat dat niet 
altijd zo gevoeld wordt. Er is behoef-
te om meer gezamenlijke activiteiten 
te ondernemen, bijvoorbeeld samen 
koken en eten. Laura mist dit bij haar 
plaatselijke gemeente, daar wordt 
veel door professionals gedaan. Petra 

en Nick geven aan dat er bij hen veel 
groepjes zijn. Maar dat kan het 
gevoel van gemeenschap juist 
ondermijnen, omdat je dan uiteinde-
lijk alleen de mensen uit je eigen 
groepje goed kent. Nick: ‘En voor 
een nieuwkomer is het moeilijk 
inzicht te krijgen in al die clubjes.’ 
We zijn het erover eens dat het fijn is 
om activiteiten te doen samen met je 
lee�ijdsgenoten, maar dat gezamen-
lijke activiteiten net zo belangrijk 
zijn. Daarin is een kerk juist uniek: 
al die generaties onder één dak. 
Wat ook niet helpt is dat in het 
pastoraat jonge mensen soms 
worden vergeten. Daardoor hebben 
ze veel minder een band met de 
dominee. Petra merkt op: ‘Dat is 
toch wel gek. Eerst deel je je 
belijdenis met iedereen en daarna 
houdt het op. Ik zou natuurlijk mee 
kunnen doen met een van die groep-
jes, maar daar heb ik helemaal geen 
tijd voor. Ik werk meer dan fulltime. 
Daarom zou bijvoorbeeld een 
interactieve dienst heel leuk kunnen 
zijn.’ Laura: ‘Ik hecht niet meer 
zoveel waarde aan de autonomie van 
een gemeente. Ik vind nu veel meer 
voldoening in landelijke zaken, zoals 
Dopersduin en de digitale kapel. 
Niet dat ik daar elke week aan 
meedoe, maar het idee dat het er is 
en dat het kan, is heel erg fijn. En in 
Dopersduin voel ik die gezamenlijk-
heid waar ik naar op zoek ben. Als ik 
daar ben ga ik elke dag wel twee keer 
naar de kerk. Je doet iets samen, én 
ik heb het gevoel dat ik gezien word 
en mijn kinderen gezien worden. 
Daar voel ik me thuis.’

Principe 5 – Geef jeugd en gezinnen 
in alles prioriteit
Dit principe voelt wat onbeleefd aan. 
Idealiter krijgt iedereen evenveel 
aandacht. Maar al pratend komen 
we er toch op uit dat het niet anders 
kan, als je wilt dat doopsgezinde 
gemeenten over een paar jaar nog 
bestaan. Er moet dan echt iets 
veranderen, want de kerk is nu 

helemaal op ouderen gericht. Het 
probleem is dat jongeren en jonge 
gezinnen zwaar in de minderheid 
zijn. Ze doen vaak niet mee in 
gemeenteberaden omdat ze geen lid 
zijn, of nog ingeschreven staan bij 
hun ouders en dus niet worden 
uitgenodigd. Het is dan erg moeilijk 
om veranderingen tot stand te 
brengen. 
Prioriteit geven betekent ook dat de 
(hoeveelheid) tijd waarop jonge 
mensen naar de gemeente kunnen 
komen, doorslaggevend is. Nick: 
‘Iedereen mag dit op een post-it op 
zijn computerscherm plakken: houd 
het dragelijk. Heel veel dingen 
mogen echt wel korter. Dat geldt ook 
voor vrijwilligerswerk: maak de 
klussen korter en beter te overzien. 
De organisatie in de gemeente is nu 
heel zwaar, met heel veel clubjes. Al 
dat werk zal niemand gaan overne-
men... Áls er al jongere mensen zijn, 
hebben ze daar vaak geen zin in of 
zien er het nut niet van in.’ 

Principe 6 – Wees relevant voor 
anderen
Dit is heel erg waar. Petra vertelt 
enthousiast over een buurkerk. 

‘Er is hier een stadskerk die de 
kerkzaal helemaal hee� aangepast, 
met een podium en theaterlichten. 
Ze hebben zel� een eigen band met 
jonge mensen. Overal kun je lezen 
dat ze openstaan voor iedereen en 
heel veel voor de gemeenschap 
doen, zoals daklozenopvang. Het 
enige wat ik minder prettig vind is 
dat ze heel duidelijk aangeven welke 
weg je moet gaan in het geloof. 
De boodschap is duidelijk, zeg maar. 
Volgens mij zouden wij dit als 
doopsgezinde gemeente ook 
kunnen. We zijn namelijk een heel 
open gemeenschap met veel vrijheid 
over hoe je wilt geloven. Maar ik heb 
het gevoel dat we nog sterk een 
schuilkerk zijn. We durven onszelf 
niet goed te laten zien.’ 
Aanwezig en zichtbaar zijn, dat is een 
aandachtspunt. En het woord 
‘relevant’ is belangrijk, oppert Nick. 
Wees relevant! <<

Principe 1 – Geef leiderschap door
Alle drie zijn voorstander van meer 
jonge mensen op plekken met 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld 
in de kerkenraad. Maar dat is vaak 
niet aantrekkelijk, omdat je dan de 
enige vij�ig-minner bent en de 
werkcultuur anders is. Toch zijn 
idealiter alle lee�ijden vertegen-
woordigd in de kerkenraad. Laura 
vertelt dat, toen ze gevraagd werd 
voor het bestuur van een fonds, er 
ook een ander jong persoon werd 
aangenomen terwijl er maar één 
vacante plek was. ‘Anders had ik het 
niet gedaan, denk ik.’
Nick hee� het gevoel dat de bewe-
ging meer van onderaf moet komen. 
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Praat mét jongeren, 
niet over ze

Veel kerken zijn op zoek 
naar het juiste recept om 

te verjongen. 
Wat zegt het boek Growing Young 

daarover, dat in juni in 
Nederland uitkomt?

tekst Esther van Hoeve – foto Pxhere 

Wees relevant!

Ruimte maken

jeugdwerk

Esther van Hoeve 
is jongerenwerker 
bij de ads
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Tot dat moment werd in doops-
gezinde kring vooral de Biestkens-
bijbel gelezen, waarvan de eerste 
druk verscheen in 1560. Er zal 
plaatselijk wel wat strijd zijn geleverd 
om deze vertaling, waarmee men 
vertrouwd was, voortaan niet meer 
te gebruiken. Dat er tot 1721 nog 
Biestkensbijbels werden uitgegeven 
is tekenend in dat verband. In ver-
maningen zijn overigens voor zover 
bekend maar vier exemplaren 
bewaard gebleven. Ook dat is 
begrijpelijk: wat moet je doen met 
oude bijbels waarin niet meer 
gelezen wordt? Een nog steeds 
actuele vraag…
Afgaande op het aantal aanwezige 
Statenbijbels in vermaningen is 
de Biestkensbijbel gaandeweg 
vervangen. In enkele vermaningen 
bevinden zich Statenbijbels die 

zeggen. Het is goed mogelijk dat 
Statenbijbels pas later door particu-
lieren aan de kerk zijn geschonken.

In IJlst is een Statenbijbel aange-
troffen uit 1756, uitgegeven door de 
bekende familie Keur te Dordrecht 
en voorzien van illustraties. Bij de 
aanschaf van een Statenbijbel had 
men de keus om illustraties en/of 
topografische kaarten te laten bij-
binden. Meerdere uitgevers boden 
series aan voor door hen uitgegeven 
bijbels, zo ook de firma Keur. 
Meestal treffen we in hun bijbels een 
serie prenten aan met op iedere 
pagina zes afbeeldingen, elk ver-
gezeld van een onderschri� en een 
verwijzing naar de passage in de 
bijbel. In IJlst staan slechts twee, 
maar wel grotere prenten op een 
pagina. Deze gaan terug op een serie 
die tussen 1625 en 1627 in Frankfurt 
werd uitgegeven door Mattheus 
Merian de Oude (1593-1650), onder 
de titel Icones Biblicae. De bijbelpren-
ten in deze bundel zijn voor het eerst 
als ets uitgevoerd in plaats van als 
houtsnede. In de bijbel in IJlst wordt 
de naam van Mattheus Merian 
echter nergens vermeld. Waarom de 
eigen series van de firma Keur niet 
zijn gebruikt, of meer eigentijdse 
prenten van andere kunstenaars, zal 
te maken hebben met de voorkeur 
van de persoon die de bijbel 
bestelde. De prentenserie van 
Merian was een van de meest 
verspreide en blijkbaar nog steeds 
in trek. <<

aanwijsbaar in gebruik zijn geno-
men door doopsgezinden. Blijkens 
een handgeschreven tekst voorin 
een grote Statenbijbel in folio-
formaat te Westzaan, bezat een 
doopsgezinde familie die al in 1682 
en schonk hem later aan de kerk. In 
de Lokhorstkerk in Leiden bevinden 
zich meerdere bijbels uit 1683 van 
een kleiner formaat (kwarto) die 
voor deze kerk zijn aangescha�. 

Gaandeweg zal men ook ver-
trouwd zijn geraakt met kaarten en 
bijbelprenten, maar ook hier geldt 
dat dat plaatselijk kan verschillen. 
In Holwerd bevindt zich een eerste 
uitgave van de Statenbijbel (1637) 
waaraan later topografische kaarten 
van omstreeks 1702 zijn toegevoegd. 
Of dit gebeurde op verzoek van de 
kerkenraad is niet met zekerheid te 

Marco Blokhuis is als 
erfgoedspecialist voor 
het protestantisme 
verbonden aan 
Museum Catharijne-
convent

Hee� uw gemeente ook
een oude Statenbijbel? 
Neem een foto en stuur 
die op aan de ads. 
Mogelijk kan deze
rubriek er aandacht 
aan besteden.

tekst Marco Blokhuis
foto Museum Catharijneconvent

Twee leden van de 
opgeheven doopsgezinde 
gemeente Den Helder 
bij de opening van 
het nieuwe Slaaphuis.

het object Statenbijbels

Toen in 1637 de eerste druk van de Staten-
vertaling verscheen had een aantal strenge 
doopsgezinde gemeenten koudwatervrees 
om deze nieuwe vertaling direct in gebruik 
te nemen. Best begrijpelijk.

Vrees voor
 het nieuwe Sinds jaar en dag biedt Dopersduin een plek 

aan eenieder, jong en oud, om samen 
te komen, te ontmoeten, rust te vinden, of 
op reis te zijn. 

Dopersduin – Broederschapshuis Schoorl 90 jaar!

Wat is het precies, die fluïde gemeenschap van 
individuen? Wat maakt juist die plek en haar activiteiten 
tot een baken van samenzijn en saamhorigheid? De tekst 
van Mattheüs 23:8b, de kern van het huis, lijkt ons dat 
te vertellen: Jullie hebben slechts één Meester en jullie zijn 
elkaars broeders en zusters. Het is die zin die maakt dat, 
zoals de vernieuwde website van Dopersduin uitlegt, 
alle mensen ten diepste gelijkwaardig zijn. Geen van ons 
is verheven, noch verlaagd ten opzichte van de ander.

Dopersduin brengt mensen bij elkaar, en vooral 
met elkaar in contact. Wegen worden gekruist, kortston-
dig lopen ze parallel, gaan samen op, en gaan dan weer 
uit elkaar. Met een continu veranderende samenstelling 
van gasten, vrienden en familie is de gemeenschap nooit 
precies hetzelfde, maar altijd daar. De gemeenschap op 
Dopersduin vloeit en bloeit. Mensen komen er binnen 
en gaan weer weg - en toch blijven ze er altijd mee 
verbonden. Het mooie is dat je welkom bent zonder 
enige vorm van lidmaatschap of kader: jij mag zijn wie 
je bent. Wel is iedereen óók medeverantwoordelijk. Want 
deel uitmaken van betekent ook een steentje bijdragen, 
naar vermogen, op iedere lee�ijd en met eigenaarschap. 
Zo dragen Femke (2) en Willem (4), maar ook meneer 
Peeters (89) stuk voor stuk bij aan het samenzijn. 

De kracht van Dopersduin valt op, ook buiten het 
Schoorlse. In heel het land steunen lokale gemeenten 
het broederschapshuis; met grote of kleine bedragen, 
een bezoekje, door mee te helpen of mee te denken. 
De doopsgezinde gemeenten in Den Helder en Assen 
doneerden na hun opheffing hun kapitaal aan het huis. 
Daardoor boden zij niet alleen financiële ondersteuning 
van de verbouwing van Slaaphuis 1, maar konden vooral 
datgene wat bij hen ophield op Dopersduin zien door-

gaan, groeien en bloeien. Want in een doopsgezinde 
broederschap waar gemeenten vergrijzen, kleiner 
worden, of zel� geen predikant meer hebben, biedt 
Dopersduin een alternatief: een plek om thuis te komen, 
op te laden, even weg van de wereld te zijn. Waar je weer 
bij jezelf mag komen, en bij God. Een plek waarvan je 
weet dat er mensen zijn zoals jij, om mee te praten, te 
delen, te zingen, of gewoon even samen te zijn. 

Dat men naar Dopersduin trekt betekent niet dat 
Dopersduin zelf stilstaat. Het huis treedt proactief naar 
buiten om mensen te raken, zeker de afgelopen twee 
jaar. Met inmiddels een goed beluisterde podcast, 
Gelukkig de Mens, en een eigen YouTube-kanaal dringt 
het gevoel van gemeenschap actief de huizen van 
mensen binnen. Want, zoals directeur Wieteke van der 
Molen aangee�, waar een predikant op zondag soms 
tegenover slechts een handjevol mensen met ziel en 
zaligheid over de bijbel vertelt, bieden nieuwe media 
de mogelijkheid om diezelfde mensen, en meer, in hun 
eigen vertrouwde omgeving te bereiken. Bijna toe aan 
de honderdste aflevering luisteren er gemiddeld zo’n 
220 mensen naar de podcast: randkerkelijken, onkerke-
lijken, doopsgezinden, jong en oud. Ook deze virtuele 
gemeenschap is divers en groeiend. 

Deze zomer viert de gemeenschap op Dopersduin 
negentig jaar in dienst staan van de broederschap. 
Negentig jaar samenkomen voor ontspannen inspiratie 
en bijna vanzel�prekende bezinning. Niet omdat dat 
moet, gewoon omdat dat gebeurt. 
Dopersduin is de plek waar je thuiskomt, waar je altijd 
wel iemand tre� voor een goed gesprek. Of kunt zingen. 
Of afwassen… <<

tekst Sophia Mons – foto Kalle Brüsewitz

In dienst van de gemeenschap
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Op zondag 26 februari wonen 
Oekraïense vluchtelingen de 
kerkdienst bij. ’s Middags houden 
we een open-huisbijeenkomst, waar 
ongeveer twintig mensen, inclusief 
acht Oekraïners, bij aanwezig zijn. 
Er is muziek van Harry Loco, mensen 
vertellen over hun terugkerende 
nachtmerries over de Tweede 
Wereldoorlog, er worden kaarsjes 
aangestoken en er is stilte. Woorden 
schieten tekort.

In maart is de kerk op zondag-
middagen open van 16.30 tot 18.00 
uur. Dan is er een stiltekring en een 
nagesprek. Op 1 mei zijn wij aan 
de beurt om Oekraïners welkom te 
heten in onze dienst. We zingen 
He got the whole world in his hands, 
we bidden het vluchtelingengebed 
afgewisseld met lied 997, we bidden 
het Coventry-gebed en zingen als 
a�luiting Ga maar gerust. We zijn stil, 
er wordt gehuild en onze harten en 
geest zijn met de Oekraïners, dichtbij 
en veraf.
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Toeval bestaat niet. Begin april stond op de agenda 
van de kerkenraad: wat te doen met de pastorie in 
Heemstede nu ds. Herman Heijn met emeritaat is? 

Het is 24 februari 2022 en het onwaarschijnlijke is 
toch gebeurd: Rusland is Oekraïne binnengevallen. 

Via de buurt-app en dankzij de gulle gaven van 
gemeenteleden werd het huis in tien dagen tijd geschikt 
gemaakt voor de opvang van acht à tien mensen. 

Gedoneerd werden een zes-pits gasstel, wasmachine, 
ijskasten, een keukenuitzet, bedden, tafels en meer. 
Ook de bijdragen van Kringloopwinkel Snuffelmug 
waren zeer welkom. En toen kwam er een telefoontje 
van de (burgerlijke) gemeente: kunnen we komen kijken 
of het echt geschikt is voor vluchtelingen? Een half uur 
later stonden twee ambtenaren op de stoep… en waren 
totaal verbaasd over hoe gezellig het er allemaal uitzag. 

‘Eehh’, zei een van hen. ‘We zitten met acht vluchte-
lingen waar we voor vannacht nog onderdak voor 
moeten zoeken.’ Twee uur later arriveerden ze: 
drie moeders, een oma en vier jongens van 1 tot 12 jaar. 
Plus een hond en een poes.

Gelukkig hadden we als werkgroep al een soort regle-
ment opgesteld: geen logés, dieren in overleg, niet roken 
in huis, koken alleen in de keuken, en tuinieren mag. 

  erkopen, verhuren, of… ter beschikking 
  stellen van vluchtelingen? Een werkgroepje 
  zocht razendsnel uit wat de mogelijkheden 
  waren. Vragen als: hoeveel zou het kosten, 
wat kon de gemeente doen, hoe kon je het totaal lege 
huis gemeubileerd krijgen. Er moest snel geschakeld 
worden – de nood was hoog! Het kon.

De koster uit Heemstede zal gedurende de tijd dat de 
vluchtelingen gehuisvest worden een aantal extra uren 
betaald krijgen. Er werd een werkgroepje samengesteld 
om de boel goed op de rails te krijgen. 

tekst Willemien Ruygrok
foto Anke van der Meer

tekst & foto Annelies Klinefelter

De op Fredeshiem verblijvende 
vluchtelingen worden goed op-
gevangen door het personeel. Een 
enkele keer wordt ons gevraagd 
met nieuw aangekomenen naar de 
kringloopwinkel te gaan voor kleren. 
De huisjes zijn nu voor het meren-
deel leeg en daarna kan de geplande 
verhuur gewoon doorgaan. De 
tijdelijke opvang op Fredeshiem 
wordt vergoed door fondsen.

Ondertussen hee� de burgerlijke 
gemeente haar taak als coördinator 
opgepakt en professionele organi-
saties ingehuurd om bad, bed 
en brood, taallessen, werk en vrij-
willigersinzet te regelen. Mocht er 
iets gebeuren waarbij een predikant 
of een kerkelijk vrijwilliger iets extra's 
kan betekenen, dan mag er een 
beroep op ons worden gedaan.

Hoe houden we elkaar vast in voor- 
en tegenspoed? Door te leven in de 
geest van de Opstanding, en onze 
moed niet te verliezen dat het eens 
Vrede zal zijn. <<

Gastvrij in Steenwijk

Gastvrij in Heemstede

V
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tassenactie
Hulpgoederen naar Jordanië

De voorbereidingen voor het 
transport met hulpgoederen naar 
Jordanië dat in oktober van dit jaar 
gepland is, zijn in volle gang. De 
container uit Europa zal voorname-
lijk gevuld zijn met comforters en 
tassen met inhoud. Ook in ons land 
wordt aan deze items gewerkt. 
De verwachting is dat we vanuit 
Nederland ruim 400 comforters 
kunnen sturen. Voor wat betre� de 
zelfgemaakte tassen hebben we als 
doel 1000 tassen met toiletartikelen 
en 1500 tassen met schoolspullen.
Ambitieus? Zeker! Maar met de hulp 
van veel mensen is dit haalbaar. 
Jeannette Stenvers en Marjan Huisman

Wilt u meedoen aan deze actie en ook 
tassen maken? Graag! U kunt contact 
opnemen via comforters@doopsgezind.nl. 
U krijgt dan het patroon en informatie 
toegestuurd.

Opvang Oekraïners

Het grote werk kon een aanvang nemen: inschrijven bij 
de gemeente, leefgeld, bankrekening, school voor de 
kinderen, kennismaken met de omgeving. 
De burgemeester hee� de hele groep op het raadhuis 
ontvangen. Bijzonder. <<
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Nel: ‘Ja, hij blij� voor mij een 
eeuwige student! De training duurde 
enkele maanden, en in die tijd 
gingen we enkele keren op de zon-
dagmorgen naar de dienst. Voor mij 
stond toen vast dat ik lid wilde 
worden.’

Zoals de gewoonte is in Aalsmeer 
kwamen twee leden van de kerken-
raad bij hen thuis voor het gesprek 
over het lidmaatschap. 
Nel: ‘Willem en ik hadden dit samen 
besproken.’ Willem vult aan: ‘Ja, 
Nel is jaren achtereen met mij mee-
gegaan naar de kerk, dus besloot ik 
om nu met haar mee te gaan.’
Dat besluit was voor hem niet een-
voudig, omdat hij veel hee� geleerd 
van zijn PKN-leraren. Zij hebben 
hem de weg gewezen in zijn geloof, 
en dat wilde hij niet beschamen. 
Omdat het ook mogelijk was vriend 
te worden – naast het lidmaatschap 
van de PKN – hee� hij ervoor 
gekozen op deze wijze samen met 
Nel op te trekken. 

Willem is de eerste vriend in Aals-
meer die tevens kerkenraadslid is. 
Hij vult dat wel op zijn eigen wijze 

in. Als hij bijvoorbeeld de uitno-
diging stuurt voor de dienst, schrij� 
hij altijd: ‘Komende zondag hoopt 
voor te gaan…’ 
Dit toont Willem ten top: enorm 
betrokken maar wel met eigen kleur 
en karakter. Ook voor Nel was er 
meer dan alleen de zondagse dien-
sten: zij is lid is geworden van de 
kring Ruth. ‘Daar heb ik meerdere 
vriendinnen mogen ontmoeten.
Ook heb ik een tijd meegewerkt aan 
de quiltgroep, en daar kom ik af en 
toe nog op bezoek.’

Bijzonder is dat het doperse bij Nels 
achtergrond hoort. Een jaar nadat 
zij lid was geworden bleek dat haar 
voorouders lid waren geweest van de 
DG Aalsmeer. Dat is voor haar nog 
steeds verbazingwekkend. Willem 
graa� graag in stambomen en is 
voor meerdere mensen de archieven 
in gedoken. Zo kwam hij dit toevallig 
tegen. Nels oud-grootouder Willem 
Bol, geboren in 1740, speelde een 
leidende rol bij de splitsing tussen 
de Oude Friezen en de Nieuwe 
Friezen in Aalsmeer. Willem: ‘Dat 
was voor ons echt wonderlijk om 
te lezen.’

Hebben jullie elkaar op een andere 
manier leren kennen tijdens jullie 
gesprekken? Praten over het geloof 
bevat toch veel meningen, ervaringen, 
gevoelens en bijna ongrijpbare ideeën 
– hoe was dat bij jullie?
Nel beaamt dit, maar Willem zegt: 
‘Nou… we zijn al 35 jaar getrouwd!’ 
Nel: ‘Ik droeg het geloof uit bij de 
verzorging van de bejaarden, bewust 
en onbewust. Als ik neuriede in de 
gang zeiden mensen dat ze al wisten 
dat ik aan het werk was. Omdat ze 
de liederen herkenden. Ik beleef 
mijn geloof vooral in hand- en 
spandiensten. Willem is sterk in het 
bewoorden van zijn geloof, ik ben 
meer een doener. We hebben 
regelmatig gesprekken over het 
geloof, niet per se rond deze zoek-
tocht. De kerkdiensten bespreken
we altijd na.’ <<

Nel, hoe ben je ertoe gekomen lid 
te worden van de doopsgezinde 
gemeente?
‘Voordat we tien jaar geleden in 
Aalsmeer kwamen wonen, waren 
we allebei lid van de protestantse 
gemeente in Ouderkerk aan de 
Amstel. Er waren drie protestantse 
gemeenten in Aalsmeer. Dat was dus 
niet eenvoudig. Ik legde mijn oor 
te luisteren bij enkele vriendinnen 
die ik inmiddels had leren kennen. 
Iemand zei tegen me: ‘Jij moet eens 
naar de doopsgezinde kerk gaan, 
daar ben je geknipt voor.’ 
Dat hebben we met elkaar bespro-
ken; Willem zou meegaan. 
We hadden wel een beetje koud-
watervrees voor we erheen gingen. 
Ik was blij om niet alleen te hoeven 
gaan. 
Direct had ik het gevoel thuis te zijn. 
Hier en daar stelde ik wat vragen, 
en hoorde dan bijvoorbeeld dat alle 
leden gelijk zijn. Ze noemden elkaar 
ook zusters en broeders. Het gaf mij 

Willem is vriend geworden. Hoe ben je 
daartoe gekomen? 
‘Enkele weken voordat we naar een 
dienst van de DG Aaalsmeer gingen, 
stond er in het weekblad van 
Aalsmeer (De Nieuwe Meerbode, FR) 
dat de doopsgezinden een training 
voor lekenpredikers gingen starten. 
Ik heb toen naar voorzitter Miekje 
Hof�cholte gebeld of ik daar – als 
lid van de PKN – ook aan kon deel-
nemen. ‘Maar natuurlijk’ reageerde 
ze, ‘je bent hartelijk welkom!’ 
Dat was voor mij de eerste kennis-
making met de doopsgezinde 
gemeente.’

Willem staat als kerkelijk werker 
ingeschreven bij de PKN omdat hij 
een HBO-studie aan het Nederlands 
Bijbel Instituut hee� gevolgd. Hij 
gaat dan ook regelmatig voor in 
bepaalde PKN-kerken. Hij meent dat 
bijscholing rondom het preken altijd 
leerzaam kan zijn. Sinds de leken-
prekerscursus in Aalsmeer gaat hij 
daar ook voor, en in Almere, Arnhem 
en Hoofddorp. Hij vindt het fijn om 
op deze manier op allerlei plekken 
mensen te ontmoeten.

een fijn gevoel.’ Willem merkt op: 
‘Inderdaad kon ik na een paar weken 
aan Nel merken dat ze het fijn vond 
om ernaartoe te gaan.’ Nel: ‘Vooral 
het koffiedrinken na afloop had voor 
mij een bijzondere sfeer.’

Nel, je bent overgeschreven. Heb je 
overwogen om op doopsgezinde wijze 
je eigen belijdenis te schrijven? 
‘Ik ben bij het Leger des Heils groot-
gebracht, die doen ook niet aan de 
kinderdoop. Op mijn achttiende 
ben ik daar wel heilsoldaat geworden. 
Na ons trouwen ben ik met Willem 
meegegaan naar de hervormde kerk. 
Ik ben op belijdenis gedoopt bij de 
PKN toen onze dochter Esther 
geboren was; we zijn tegelijkertijd 
samen gedoopt! 
Voor mij hoefde dat niet opnieuw 
bij de doopsgezinden. Er is wel 
gevraagd of ik een eigen belijdenis 
wilde schrijven, maar dat vond ik 
toen te spannend. Ik zou het overi-
gens wel willen, misschien later nog.’

tekst Franka Riesmeijer – foto Archief familie Van Bloemen

Nel van Bloemen-van Eijk (68 jaar) en Willem van 
Bloemen (71 jaar) zijn in 2015 betrokken geraakt 
bij de doopsgezinde gemeente in Aalsmeer. 

lid of geen lid

Een warm gevoel

Nel als lid, Willem als vriend. Geen geval van koudwatervrees voor Willem, 
maar een bewuste keuze. Hoe is dat in zijn werk gegaan?

‘ Direct had ik het gevoel 
 thuis te zijn’
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  en moment van ijzing-
  wekkend inzicht, als je 
  bese� dat je je ondanks 
  jezelf aan de vooravond 
bevindt van iets dat veel en veel 
groter is dan jij. Iets dat je dreigt op 
te slokken, met huid en haar. Wat jou 
en alles wat je bent en wilt en zou 
kunnen zijn wegvaagt en inzet voor 
iets dat je nooit gewild hebt. In ieder 
geval niet met jou in die rol. Iets dat 
je overkomt. Noem het lot, toeval, 
voorbestemming, leiding van de 
Heilige Geest, of roeping. Maar het 
overkomt je, en er is geen ontsnap-
pen aan. 

Het is groter dan jij en sterker en 
machtiger, en als je verstandig bent 
wil je maar één ding: wegrennen. 
Zo snel en zo ver mogelijk: weg van 
hier! Sterker nog, er zijn verhalen 
over mensen die dat probeerden. 
Jona, bijvoorbeeld. Jona wordt 

geroepen en reageert instinctief: 
weg! Zo snel en zo ver mogelijk. 
En natuurlijk, het verhaal bezingt 
hoe er absoluut geen ontkomen aan 
is, en uiteindelijk is er een wonder-
baarlijke wederopstanding voor 
nodig om Jona daar te krijgen waar 
hij moet zijn, en zel� dán gaat het 
niet van harte. Maar dat is nu precies 
waarom het zo’n ontzettend goed 
verhaal is. Omdat Jona doet wat we 
allemaal zouden willen doen, of 
misschien wel proberen te doen als 
het ons overkomt: wegwezen. Zo ver 
en zo snel mogelijk. Verstandige 
man, die Jona. Ook al is er geen 
ontkomen aan. Want het overkomt 
hem. 

En toch, en toch… precies hier, op 
het snijvlak van menselijke natuur en 
goddelijke roeping, begint het. Hier 
wordt het écht spannend. Hier wordt 
de bijbel Bijbel. Geen superhelden 
van al dan niet buitenaardse oor-
sprong, of door spinnenbeten 

veroorzaakte superkrachten. Geen 
halfgoden met bovenmenselijke 
gaven en een blindelings helden-
dom. In plaats daarvan: mensen. 
Mensen die het overkomt. Met 
angst, beven, twijfel, wanhoop en 
een zich instinctief afwenden van 
dat waartoe ze geroepen worden.
Mozes. Het hele volk Israël aan de 
rand van het land, die eerste keer 
in Numeri. Jeremia. Jona. Vragen, 
twijfel, ongeloof. Instinct. Koud-
watervrees. 

En, onverwacht misschien en 
schrijnend: Jezus zelf. Juist de 
man die haast per definitie wordt 
neergezet als voorbestemd al voor 
zijn geboorte (zel� vanaf het begin 
van de schepping): als Messias, 
Redder, Zoon van God, Lam, 
Verlosser – juist hij. Verbijsterend 
kwetsbaar.
Wonderbaarlijke geboorte, doop, 
wonderen, volgelingen, intocht, 
pesach met gelijkgestemden en dan: 
Getsemane. De vooravond van 
gevangenneming en kruisiging, 
dood, wederopstanding en alles wat 
daar vervolgens nog na kwam. 
Misschien wel de laatste avond dat 
deze mens puur en alleen zichzelf 
was. In ieder geval gee� de bijbel 

hem die ruimte, als je het nog zo 
kunt lezen. Dat is het lastige: ieder 
van ons weet al hoe dit afloopt en 
onwillekeurig lees je dat erin mee. 
Zel� de evangeliën hebben dat al, 
en toch… tussen de regels door…

Marcus schrij�: 
Hij voelde zich onrustig en angstig 
worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me 
dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ 
Hij liep nog een stukje verder, liet zich 
toen op de grond vallen en bad dat dit 
uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht 
gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is 
alles mogelijk, neem deze beker van mij 
weg. Maar laat niet gebeuren wat ik 
wil, maar wat u wilt.’ 
(Marcus 14:34-36)

Onrustig, angstig, dodelijk bedroefd. 
Die kramp van binnen. Marcus raakt 
het diepste: Laat dit uur aan mij 
voorbijgaan. Ieder van ons voelt dat. 
Ieder van ons. Want het overkomt je 
en je wilt maar één ding. Weg.
Mattheus echter had de achterflap 
van het boek al gelezen en verwoordt 
dat nét even anders, passender bij 
een Verlosser. Jezus is weliswaar 
angstig en bedroefd, maar hij knielde 
toen en bad diep voorovergebogen: 
‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, 
neem deze beker van mij weg. Maar 
laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat 
u wilt.’ 
(Mat. 26:37-39)

Bij Lucas is Jezus in eerste instantie 
niet angstig, onrustig of bedroefd. 
Pas na zijn gebed verschijnt een 
engel uit de hemel om hem kracht 
te geven: 
Hij werd overvallen door doodsangst, 
maar bleef bidden; zijn zweet viel in 
grote druppels als bloed op de grond. 
(Lucas 22:43-44)

Overvallen door doodsangst, zweet 
dat als grote druppels bloed op de 
grond valt… De bijbel schetst een 
mens die, als hij zou kunnen, dat zou 
doen wat wij allemaal zouden doen: 
weg! Weg hier! Onmiddellijk, zo snel 
zo ver mogelijk hiervandaan. Nu! 

Even verderop staat het zowel bij 
Mattheus als Marcus letterlijk 
verwoord: 
Sta op, laten we gaan! Kijk, hij die mij 
uitlevert is al vlakbij. 
En oh, ik weet dat de traditie dat 
anders leest en misschien hee� die 
traditie gelijk, maar toch… Tussen 
de regels door klinkt hier de hart-
verscheurende echo van Jona’s 
wanhopige wegvluchten. Van een 
instinctief: misschien is het nog niet 
te laat. Misschien is God genadig. 
Misschien overkomt dit mij (toch) 
niet. En zie, dit raakt dieper dan 
heldendom, dan opoffering, dan 
voorbestemde verzoeningsdaden. 
Een mens, die het ook allemaal maar 
overkomt en die ten diepste het 
allerlie�te hard zou willen weg-
rennen. En dat dan níet doet. 

Met de moed der wanhoop. Hop. 
Het ijskoude water in. Kome wat 
ervan komt. 
Want boven jezelf uitstijgen 
overkomt je. Dat wil je niet. Moed 
overkomt je. Als je onrustig bent 
en bang, en als alles, alles in jou 
schreeuwt: wegwezen. Nú! 
En toch. Juist dan. <<

bijbel

E

Het overkomt je. Je hebt het 
nooit zo gepland, gedacht of 
gedroomd. Maar ineens is het er. 

Er is geen ontsnappen aan…

Met de moed der 
wanhoop tekst Wieteke van der Molen – foto Pxhere
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tekst Kalle Brüsewitz – foto Henk Stenvers

Hoe staat het met de voorbereiding?
‘Het vergt al vele jaren enorm veel van iedereen om het 
congres mogelijk te maken. Dat het in Indonesië zou zijn 
weten we al heel lang, maar corona hee� alles anders 
gemaakt. Pas onlangs is bijvoorbeeld besloten dat er 
toch toegang zal zijn voor 1.250 mensen, en niet 700, 
waarvan uitgegaan werd. Het verandert steeds en dat 
maakt het heel intensief. Maar de organisatie is er klaar 
voor en het wordt een heel mooi evenement.’

Wat gebeurt er op zo’n congres?
‘Het is echt bedoeld voor ontmoeting en verbinding 
tussen anabaptisten van over de hele wereld. Een heel 
gemêleerd gezelschap met soms heel uiteenlopende 
manieren van geloo�beleving, maar de gemene deler is 
dat het allemaal anabaptisten zijn. Het laatste congres 
was in 2015 in Pennsylvania, Amerika. Daar kwamen bij 
de opening en bij de sluiting 8.000 mensen samen. 
In de tussenliggende dagen was dat ongeveer de hel�. 
Dat zijn mensen van alle lee�ijden, uit alle hoeken van 
de wereld. Helaas kan dat nu niet, vanwege de pandemie 
die nog steeds niet over is. Maar niettemin is de 
ontmoeting heel belangrijk.’

Hoe ziet het er inhoudelijk uit?
‘Het thema van deze assemblee is: Jezus volgen over 
grenzen heen. De dagen zijn opgedeeld in sub-thema’s, 
zoals ‘zorg voor de aarde en voor elkaar’. De dagen 
beginnen met zang en eindigen altijd met een viering. 
Elke dag zijn er sprekers. Verder is het mogelijk excursies 
te doen en zijn er heel veel workshops. Die workshops 
gaan over allerlei onderwerpen. Ze bieden informatie-

goed om er op die manier rustig in te groeien. Inmid-
dels ben ik er meer dan klaar voor. Het is overigens niet 
zo dat ik alles drastisch anders ga doen. Het betekent 
vooral dat ik eindverantwoordelijk ben, en een van de 
internationale gezichten zal zijn van de doopsgezinden 
wereldwijd.’

Wat wil je bereiken in je termijn?
‘Ik wil, zonder daarmee te zeggen dat dat nu niet zo is, 
dat MWC een plek is waar we met z’n allen veilig kunnen 
spreken over onderwerpen waar we het misschien niet 
over eens zijn. Alle leden moeten zich veilig voelen en 
met respect behandeld worden. Het gaat bijvoorbeeld 
over de rol van vrouwen in de kerk en de houding ten 
opzichte van lhbtqi+-ers. Dat zijn thema’s waar interna-
tionaal heel verschillend naar gekeken wordt. Maar ik 
vind het belangrijk dat er ruimte is om die, vaak lastige, 
gesprekken te voeren. Iedereen hee� waarde en elk lid 
van MWC wil ik erbij houden. Ik ben iemand die graag 
wil verbinden en wil voorkomen dat leden ertussenuit 
vallen of geen deel meer uit willen maken van de wereld-
wijde gemeenschap.’

Zijn er nog andere thema’s?
‘Een relatief nieuwe thema is: de effecten van migratie. 

Dat past natuurlijk in een veel bredere maatschappelijke 
discussie. Doopsgezinden zijn door migratie over de 
hele wereld verspreid geraakt. Overal waar ze kwamen 
woonden al mensen, en overal waar ze vertrokken lieten 
ze mensen achter. Het is dan ook goed om te kijken naar 
de rol van doopsgezinden in het migratievraagstuk. Niet 
alleen voor onszelf, maar ook als onderdeel van het brede 
maatschappelijk debat. Een ander thema dat aan belang-
rijkheid wint, is duurzaamheid. De zorg voor de aarde is 
een belangrijk vraagstuk. Ook dat gesprek wil ik voeren.’

Waarom moeten mensen de assemblee meebeleven,
volgens jou?
‘Er moet natuurlijk niets, maar ik hoop dat mensen zich 
realiseren dat elke doopsgezinde deel uitmaakt van een 
groter geheel. Dat internationale verbinding essentieel 
is. We vieren samen, we inspireren elkaar, en laten we 
vooral kijken waar we elkaar kunnen vinden en verster-
ken.’ <<

voorziening, bijvoorbeeld door het presenteren van 
organisaties en commissies, maar er zijn ook inhoude-
lijke workshops over onderwerpen die wereldwijd spelen.’ 

Zijn er, behalve de beperking van het aantal deelnemers, 
nog meer aspecten anders dan voorgaande keren?
‘De coronapandemie hee� ervoor gezorgd dat de digitale 
ontwikkeling in een stroomversnelling is geraakt. Het is 
deze assemblee voor het eerst mogelijk om vrijwel alles 
digitaal mee te maken, vanuit alle hoeken van de wereld. 
Zo kunnen we voor het eerst echt, wereldwijd, (soort van) 
samen zijn en de wereldwijde gemeenschap nog groter 
maken, al is het op kilometers a�tand.’

Je klinkt heel positief, maar het digitale contact is toch 
ook noodzaak?
‘Het is inderdaad vooral heel spijtig dat niet iedereen die 
erheen wil, erheen kan. Het verleden hee� uitgewezen 
dat het echt indrukwekkend is om zo’n congres mee te 
maken. De ontmoeting met mensen die totaal van jou 
verschillen, is bijzonder. Zeker als je ook nog iets 
gemeen hebt. Er zijn levens veranderd tijdens assem-
blees. Er zijn vriendschappen voor het leven gesloten
 en er zijn huwelijken uit voortgekomen. Dat boots je 
niet na door digitale deelname, maar toch is het prachtig 
dat mensen een klein deeltje van de wereldwijde 
gemeenschap die daar samenkomt, kunnen meemaken 
vanuit hun huiskamer. Of vanuit de eigen kerk met een 
groep gemeenteleden, of met vrienden. Alles kan.’

Voor jou is het ook een bijzonder moment. Je bent vanaf 
het congres de eerste Nederlandse president van MWC!
‘Ik heb een jaar langer moeten wachten dan gepland 
– het is niet anders. Maar het mag nu wel eens gebeu-
ren. Vier jaar geleden werd ik president-elect. Vanaf dat 
moment draai je mee en leer je, officieel in drie jaar, de 
organisatie kennen. Nu kende ik die natuurlijk al, want
ik ben al jaren betrokken bij MWC, maar toch is het 

wereldcongres

‘Het verleden hee� aangetoond dat die ontmoeting 
zo ongelooflijk belangrijk is. Het verandert levens.’ 

‘ Het wordt een heel mooi 
 evenement’

Internationale verbinding
Doopsgezind Wereldcongres
De assemblee van MWC vindt plaats van 5 t/m 10 juli 
2022 in o.a. Salatiga en Semarang in Indonesië. 
Het thema is ‘Jezus volgen over grenzen heen’. 
Alle vieringen en gezamenlijke activiteiten zijn online 
te bekijken, zowel live als op een later moment. U moet 
zich daarvoor wel registreren via de website van de 
assemblee. Omdat op een zelf gekozen moment gekeken 
kan worden, is het mogelijk daartoe met een groep 
samen te komen. Verzamel uw gemeente, of andere 
mensen, en beleef het met elkaar! 

Voor meer informatie over het congres – bijvoorbeeld over 
het programma, de inhoud van workshops of de sprekers – 
of voor informatie over MWC, zie www.mwc-cmm.org/assembly

Henk Stenvers (1954) is president-elect van 
Mennonite World Conference. Met hem kijken 
we vooruit naar de assemblee van komende 
zomer in Indonesië, een jaar later dan gepland.

Tijdens de slotdag van het 
Wereldcongres in 2015 in 
Harrisburgh kwamen zo’n 
8000 anabaptisten samen.



Met interesse keek ik naar de 
dienst van oud-medestudent 
Jan Willem Stenvers in Groningen 
met als thema ‘koudwatervrees’. 

  a die dienst werd er namelijk gestemd 
  of men mij als regiopredikant wilde 
  beroepen. Nu ik hier schrijf, laat de 
  uitslag zich raden. Maar of het nou 
koudwatervrees is waarom de doopsgezinden moeizaam 
tot vernieuwing komen, blij� voor mij de vraag.

Koudwatervrees is de angst voor koud water. We 
gebruiken de term voor een overdreven terughoudend-
heid bij het beginnen van iets nieuws. Zoals de angst 
voor koud water ons aan de rand van het zwembad kan 
tegenhouden om het water in te gaan, zo kunnen we 
ons ook tegen (laten) houden om iets nieuws te begin-
nen. Maar als we zouden springen, dan zouden we 
erachter komen dat we ten onrechte bang waren. Het 
water zou heerlijk verfrissend zijn, en ook bij het nieuwe 
zouden we ons al snel als een vis in het water voelen.

Zou het waar zijn dat vernieuwing van de doops-
gezinde traditie, wat die ook moge zijn, wordt tegen-
gehouden door onterechte angst voor de toekomst? 
Wellicht speelt dat een rol, maar als nieuwe kracht zie ik 
ook mogelijke andere zaken. Laat ik enkele dingen 
noemen, waarvan ik me afvraag of die ons in de weg 
staan om de spreekwoordelijke sprong in de diepte te 
maken:

Natuurlijk vergt verandering moed en hee� 
iedereen weleens koudwatervrees. Maar of dat nou 
onze grootste uitdaging is, vraag ik me af. Mijn eerste 
maanden geven in ieder geval een wolk vol gedachten. 
Ik ben moedig genoeg om ze te benoemen en hoop 
op medestanders die open naar onze eigen traditie 
durven kijken. Niet als kritiek, maar als oprechte 
zoektocht naar toekomst. Misschien verdwijnt dan
zel� het laatste stukje koudwatervrees als sneeuw voor 
de zon en voelen we ons als vissen in het doopwater! <<
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tekst Nick Everts – illustratie Feiko Wouda

Koudwatervrees?!

Nick Everts is regiopredikant 
van Groningen, Drenthe en Oost-Friesland
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