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DE MENS BEZIEN
Toen ik begon met het schrijven van dit stukje heb ik mezelf onmiddellijk de
vraag gesteld of het een beschrijving zou kunnen zijn vanuit het verleden - je
hebt de mens bezien - of gericht op het nu en de toekomst – en wat levert het
op als je de mens gaat bezien.
Eigenlijk heb ik er geen idee van, noch van het één, noch van het ander.
Over de eerste benadering is al veel geschreven: één van de voornaamste boeken hierover is de Bijbel.
Laat ik eens kijken:
Ik sla de Bijbel open op een willekeurige plaats: (Het Boek pag 216) Richteren
11. Het verhaal van Jefta.. En de prikkel zit 'm al in de eerste zin:

‘Jefta was een dapper man uit Gilead, maar hij was de zoon van een
prostituee..’
Nou, en?
Een kleine Jefta mag opgroeien bij de andere kinderen van zijn vader, maar als
die volwassen zijn geworden, jagen ze hem weg. Vanwege de centen. Natuurlijk
vanwege het geld.
Jefta vlucht naar het land Tob en wordt daar een eerzaam struikrover. En kennelijk drong zijn faam als bandiet of bandietenleider door naar de familie. Misschien had hij daar nog een zusje, echt of onecht, met een zwak voor hem... Zo
hield de familie wellicht op afstand een oogje in het zeil.
En toen een oorlog uitbrak tussen de Gileadbende en de Ammonieten vonden de
Gileadieten of hoe ze ook genoemd worden, het wenselijk om deze struikrover
als hun aanvoerder te benoemen in voor- en tegenspoed. Na enig geharrewar
zei Jefta ‘ja’ tegen het aanbod, uiteraard met de grootste bedenkingen, en over
het beroep van zijn natuurlijke moeder hoorde je niemand meer. En na de gebruikelijke politieke verwikkelingen die aan een oorlog annex zijn, ging Jefta de
strijd aan.
Natuurlijk, en dat was bij godvrezende Israëlieten gebruikelijk, smeekte hij om
de zegen van de Heer en hij beloofde dat hij als de Heer hem zou helpen en de
operatie succesvol zou eindigen, hij het eerste levende wezen dat hij bij thuiskomst zou aantreffen, zou offeren aan de Heer.
Daar had hij niet voldoende over nagedacht, want wie was de eerste die hem
tegemoet kwam toen hij thuis kwam.......... zijn dochter.
Kennelijk is hij getrouwd en heeft hij een dochter gekregen, maar dat wordt
nergens vermeld, Is dat gebeurd voordat hij erkend struikrover werd of tijdens
zijn bandietenleidersbestaan? Het is wel vreemd, dat daar met geen woord over
gesproken wordt, terwijl met nadruk impliciet gewezen wordt op de rechtschapenheid van Jefta. Dat zou moeten blijken uit de discussie die hij met de vijand,
en trouwens ook met zijn vrienden, voert over de rechtvaardiging van de oorlog.
Het komt me bekend voor…
Zijn dochter krijgt eerst twee maanden respijt om afscheid te nemen en daarna
zou hij uitvoeren wat zelfs Abraham niet hoefde. Overigens staat er een notitie

bij dit hoofdstuk waarin hij haar tot een kloosterlijk leven verplichtte.
De laatste zin van dit hoofdstuk is vermeldenswaard:

‘Sindsdien is het in Israël gebruikelijk dat de Israëlische meisjes elk jaar gedurende vier dagen het lot van Jefta´s dochter gedenken.’
Hoofdstuk 12 vermeldt de overige wapenfeiten van Jefta en dat hij in totaal zes
jaar richter was en toen stierf. En passant wordt in dat hoofdstuk ook melding
gemaakt van een meningsverschil met de Efraïmieten die kennelijk in hun eer
aangetast waren, omdat ze niet betrokken waren bij de oorlog tegen de Ammonieten , en zo natuurlijk de oorlogsbuit misliepen. Enfin, Efraïm kreeg klop en
42.000 mensen werden een kopje kleiner gemaakt met een variant op `butter,
brea en griene tsiis,…’ enz.
Ik kan niet anders dan met verbazing en herkenning dit stuk lezen. Ongetwijfeld
is het mogelijk om de vroomheid van Jefta te benadrukken, en daar is niets op
tegen maar het verbijsterende gemak om dat te combineren met moord en
doodslag verbaast mij elke keer weer.
Wat zou ik gedaan hebben? Ik zou het niet weten. Ik ken de omstandigheden
niet. Ik weet niet hoe het is om iemand al of niet ritueel te doden maar ik vrees
…......... ZIE DE MENS
Henk Gritter

Baptisten Gemeente ‘Elim’
40 dagenproject 2013
Thema: ‘Zie de mens, zie de Mens’

Inleiding
In de 40 dagenperiode
staan we stil bij de weg
van Jezus, richting
Goede Vrijdag en Pasen.
Het thema:

‘Zie de mens, zie de Mens’
bepaalt ons bij de mens en bij
God in het verhaal van Jezus.
We komen de verschillende
neigingen/trekjes van de mens
tegen, aan de hand van
verhalen rondom Jezus’ gang
naar het Kruis.
De trekjes zijn nog steeds
aanwezig bij mensen, die
meer gericht zijn op zichzelf
dan op de ander.
Niets menselijks is ons vreemd!
In de verhalen van Jezus zien we dan ook steeds hoe God die mens accepteert,
maar vervolgens ook zijn licht laat schijnen in Jezus’ handelen.
Bij elke zondag dus: ‘Zie de mens, zie de Mens’.
Stilstaan bij de trekjes van de mens, en vervolgens bij hoe Jezus daarmee om gaat.
17 febr ‘zie de mens en zijn verlangens’. Je kunt denken aan jaloersheid:
‘het gras van de buren…’. Je kunt denken aan het streven van de mens om hogerop te komen. Alles wat met begeren en verlangen te maken heeft, om er zelf
beter van te worden. Vaak ten koste van de ander.
24 febr ‘zie de mens in zijn omgaan met schuld’. Je kunt denken aan het
verhaal van de man, die een grote schuld had, en die hem is kwijtgescholden.
Hoe gaat hij dan om met iemand anders? Denk aan het gebed: ‘vergeef ons

onze schuld, gelijk ook wij…’
3 maart ‘zie de mens, die gericht is op resultaat’. Je kunt denken aan de
mens, die geen geduld heeft en meteen resultaat wil zien. Denk aan het verhaal
van de vijgenboom, die zonodig gekapt moest worden omdat hij een tijdje geen
vrucht gedragen had. Gericht zijn op resultaat heeft vaak te maken met de
vraag: word ik er beter van? Daar tegenover staat, dat je de ander ruimte geeft
om te groeien. Aandacht voor het proces. Laat hem nog één jaar…!
10 maart ‘zie de mens die iets moois vast wil houden’. Denk aan het feit,
dat je heel mooie dingen graag vast wilt houden. Blijven genieten van heel
mooie ervaringen, en daarmee niet te hoeven denken aan het gewone, vaak
moeilijke dagelijkse leven. Denk aan het verhaal van de verheerlijking op de
berg. Eerder gericht op het ‘verblijven bij God’ dan, gesterkt door de ervaring,
samen met God de wereld in gaan.
17 maart 'zie de mens en zijn keuzes’. In het leven worden wel eens verkeerde keuzes gemaakt. Dan gaat het om schuld en schuldgevoel. Hoe ga je
daar later mee om? Je kunt slachtoffer worden en blijven van je keuzes, of je
durft nieuwe keuzes te maken. Alles is afhankelijk van vertrouwen: geloven is
vertrouwen'.
24 maart ‘zie de mens als koning’ of… als dienaar. Veel mensen herkennen bij zich zelf de behoefte aan applaus. Dat ze door anderen bewonderd en
geëerd worden. Voordat je het weet, laat je je meeslepen. Het verhaal van de
intocht van Jezus in Jeruzalem laat zien, hoe Hij daarmee om gaat.
29 maart ‘zie de mens , in al zijn vergankelijkheid’, resultaat van zijn
strijd: de weg van het kruis, de doornenkroon. Het staat model voor de weg van
de mens zonder God. ‘zie de mens’, in al zijn decorumverlies. Jezus laat zien,
dat God zich met die mens vereenzelvigt.
31 maart ‘de opstanding van de M(m)ens’. De weg van het leven wint
het van de weg van de dood. De weg van de Mens biedt meer perspectief dan
de weg van de mens.
Opzet
De rode draad in dit project is het zinnetje ‘zie de mens, zie de Mens’, waarbij elke week even stilgestaan wordt bij een herkenbaar trekje van de mens, om
dat dan vervolgens te plaatsen in het licht van het verhaal van Jezus’ lijdensweg.
Elke week wordt een plaatje en een tekst uitgereikt, passend bij dat thema. Iedereen wordt uitgenodigd om in de week die volgt, aandacht te geven
aan dat thema en een reactie op het plaatje of tekst te geven. Thuis kunnen ze
dan die week stilstaan bij de vraag wat het thema voor hen betekent. Dat kan al
dan niet met illustraties (krantenknipsels, plaatjes) de volgende zondag meegenomen worden. Dan worden de reacties verzameld en bevestigd aan een draad.
Aan het begin en aan het eind van de dienst is er een moment, dat in
het teken staat van het project: aan het begin in het teken van de afgelo-

pen week, aan het eind met de nieuwe ‘opdracht’ voor de komende week.
De predikanten worden uitgenodigd betrokken te zijn bij het thema en na te
gaan hoe zij een verbinding kunnen leggen in hun verkondiging. Dat kan letterlijk via de suggestie van het Bijbelverhaal, maar ook op andere wijze, via eigen
invulling.
Bij het project hebben we ook een projectlied. Het is een lied, dat min of meer
bekend is, maar toepasselijk om heel bewust bij stil te staan in het licht van dit
thema.
Projectlied
Elkander te aanvaarden
Melodie: ‘de winter is vergangen’
Elkander te aanvaarden zoals Gij ons aanvaardt,
één huisgezin op aarde de ander alles waard.
Help ons dat waar te maken en geef ons te verstaan
wij leven voor de liefde, Gij hebt het voorgedaan.
Gij breekt ons uit het schema, veranderd is de tijd:
aanvaarding is het thema, liefd’en waarachtigheid..
Help ons te repeteren ‘zeventig zevenmaal’,
‘t binnenste buiten keren: een lach is liefdestaal.
Heer wil ons onderwijzen, wanneer wij uur na uur
ons best doen mens te wezen, de rug tegen de muur.
Leer ons om mensen geven, om Jan en alleman,
om Jezus’wil, om Adam en wat hij worden kan.

NB 31 maart: Paasontbijt en Paasviering
Op de eerste Paasdag willen we als gemeente beginnen met een paasontbijt in de kerk: het begint om 9.00 uur!
Aansluitend zullen we dan onze Paasviering hebben, waarbij alle lijnen van ons
40 dagen project bij elkaar komen:

Thema: ‘Het feest van de opstanding van de m(M)ens’.
Toen en nu!
We nodigen u allen uit om hieraan deel te nemen!
NB Het ontbijt begint om 9.00 uur, de viering zal dan ongeveer om
10.00 uur beginnen!

Van het Dagelijks Bestuur
We zitten midden in de 40 dagentijd en in het thema ‘zie de mens, zie
de Mens’. Voor ons ook een reden om stil te staan bij ‘zie de gemeente,
zie de Gemeente’. Het is fijn om te zien hoe zoveel mensen betrokken

•

•

•

zijn bij de activiteiten, terwijl je tegelijk vaststelt, dat het toch maar om
een kwetsbaar groepje mensen gaat. In de komende tijd zijn er twee
zaken, die invloed kunnen hebben op ons gemeente-zijn. En waarin wij
ook onze keuzes in moeten maken. Het betreft het verzoek het Interkerkelijk Jongerencentrum te mogen vestigen in ons kerkgebouw, en het
proces op het niveau van de unie met betrekking tot de mogelijke samensmelting tussen de unie en de ABC gemeenten
Interkerkelijk JongerenCentrum. Als Dagelijks Bestuur hebben we
al gereageerd op de conceptstatuten, waarbij wij suggesties hebben
gedaan om het Interkerkelijk karakter van het Jongerencentrum beter
te garanderen. Voor ons is van belang, dat het interkerkelijk karakter
gewaarborgd wordt, zodat wij als gemeente niet geassocieerd kunnen
worden met één bepaalde kerk.
NB wie geïnteresseerd is in de conceptstatuten van het Jongerencentrum en de reactie van het DB kan dat even laten weten
aan mij. Dan kan die het krijgen.
Ook hebben we aangegeven, dat wij het eerste jaar zien als een proefjaar, op basis waarvan een goede evaluatie moet plaatsvinden, waaruit
duidelijk wordt in hoeverre het Jongerencentrum voorziet in de behoefte. Voordat er gedacht wordt aan allerlei verplichtingen op de langere
termijn.
We hopen op korte termijn een definitieve reactie te kunnen ontvangen,
op grond waarvan wij een voorstel voor de gemeentevergadering kunnen formuleren. Die gemeentevergadering hebben we nu gepland op
woensdag 3 april a.s. om 19.30 uur. U ontvangt daarvoor nog een
uitnodiging
Proces van samensmelting Unie en ABC gemeenten. Zoals u weet
zijn een aantal werkgroepen bezig geweest om te kijken wat de mogelijkheden zijn om tot samensmelting te komen. Eén van de belangrijkste
werkgroepen is die over de identiteit. Het rapport van deze werkgroep
wordt op een aantal regio-avonden besproken. (zie nieuws van de
unie) Vervolgens zal het verder op de A.V. besproken en besloten worden. Wij, als DB, hebben bij een eerste lezing van het rapport, vastgesteld, dat onze gemeente heel moeilijk past in het aangegeven raamwerk. Overigens denken we ook, dat we daar niet de enige gemeente in
zullen zijn. Er is sprake van een uitgebreide geloofsbelijdenis, waarbij
wij het gevoel hebben, dat die niet functioneert als steuntje in de rug
met veel ruimte voor verdere eigen invulling (zoals wordt gesuggereerd), maar dat het meer een dichtgetimmerd geheel geworden is,

waarbij de ruimte ver te zoeken is. Onze gemeente-slogan ‘zo kun je
ook gemeente zijn’, wordt dan eerder tot ‘zo kun je alleen maar gemeente zijn’. Om uw eigen oordeel te geven vindt u verderop in de

•

Schakel de voorgestelde geloofsbelijdenis. Ook kunt u op verzoek
het rapport van de werkgroep Identitiet ontvangen.
Op de gemeentevergadering zullen toch minstens ook aandacht moeten
geven aan de plaats die Elim (nog) wel wil innemen in onze unie en in
dit proces.
Noteer de datum van de gemeentevergadering: woensdag 3 april a.s.
19.30 uur

Piet Brongers

NB Bijzondere kerkdiensten
10 maart 9.30 uur. Dienst mmv Byzantijns mannenkoor
Friesland
Dit is al een jaarlijkse traditie. Goed om het op tijd te weten. Het wordt weer
een sfeervolle dienst, onder leiding van Ds. Bert Wijchers.

31 maart 9.00 (!) uur. Paasontbijt, met aansluitende Paasviering.
In het verleden hebben we daar heel goede ervaringen mee gehad. Iets van
Elim als huisgezin, rond de tafel. Vergeet niet dat het om 9.00 uur begint.
U hoeft dan thuis niet te ontbijten. De viering zelf begint dan ongeveer om
10.00 uur.

21 april 9.30 uur. Dienst met medewerking van ‘de sjongers van it Spitael’.
Daar hebben we vorig jaar van genoten. De moeite waard dus om ze weer bij
ons te hebben en ervan te genieten. De dienst wordt geleid door Piet Kingma

Dialoog Remko en Cor

Hallo Remko,
Deze keer ga ik beginnen met iets van mijn jeugd in Zeist. Van 1966 tot 1970
zat ik daar op de MULO. We kregen wel iets mee van de roerige jaren, maar
sterk gedoseerd, zeg maar. Het was een school met acht klassen, van elke jaargang twee. Kun je nagaan hoe kleinschalig en vertrouwd die school was. Klas 3

a en klas 3 b. Er waren maar een stuk of 10 leraren en je werd daar als leerling
ook gekend. Als ’s morgens de bel ging, stonden de leraren bij de deur om je
een hand te geven. Dat paste heel goed bij mij. Want van de lagere school had
ik het predikaat ‘speels’ meegekregen. Kun jij je nu niet meer voorstellen, hé?
We hadden daar verschillende leraren, waaronder meneer Visser, de directeur,
Hasselaar, Sintnikolaas (hij gaf Duits en werd Zwiebel genoemd) en meneer
Sijens. Linze Sijens kwam uit Friesland. Daar merkten wij niets van, maar hij
was er trots op. Dan had hij het over Paezens, Moddergat en Lioessens… Daar
sprak hij over alsof het indrukwekkende steden waren. Tijdens de lessen aardrijkskunde kwam hij er telkens met een schrik van gespeelde verontwaardiging
achter dat zijn geboortedorp niet eens op de Nederlandse kaart stond.
In het laatste schooljaar moesten wij voor Nederlands niet alleen 5 boeken lezen, maar ook een gedicht uit het hoofd leren. Want tijdens het mondelinge
examen werd er van elke kandidaat verwacht dat die een gedicht uit de vaderlandse literatuur kon opzeggen, declameren. In dat laatste jaar was Sijens ook
onze leraar Nederlands. Hij gaf dus ook Aardrijkskunde en Biologie. Daar maakte hij veel werk van. Hij woonde trouwens in net zo’n eenvoudige flatwoning als
ik en als veel leerlingen. En hij had een gezin met opgroeiende kinderen. Zodoende had hij eigenlijk geen gelegenheid om ons ook goed voor te bereiden op
dat gedicht. Wij werden er langzamerhand steeds ongeruster op. Maar Sijens
hield vol dat dat een goede zaak was: als we het te vroeg wisten, dan zouden
we niet scherp genoeg zijn. Pas een paar weken voordat het mondelinge examen gehouden zou worden, kregen we van hem te horen welk gedicht wij uit
ons hoofd moesten leren. En het was een onbegrijpelijk gedrocht van een gedicht. Hij, Sijens, kreeg een stortvloed van kritiek van ons te verduren. Maar we
moesten een gedicht hebben wat door de examinatoren zou worden goedgekeurd. Dus wij leerlingen waren helemaal afhankelijk van wat Sijens bracht en
hoe hij het gedicht uitlegde. Daar heeft hij uren aan besteed. Ik herinner het mij
nog heel goed. Maar het ging ons echt het ene oor in, het andere uit. Onbegrijpelijke middeleeuwse zinnen, geen idee. Kun je je voorstellen hoe moeilijk het is
om zo’n gedicht uit je hoofd te leren én te declameren?
Toen was daar de dag van het mondelinge examen. Een vroeg zomerse dag,
ergens in een respectabel gebouw aan de Oudegracht in Utrecht. Cor, 16 jaar,
nog steeds speels… Een middelbare man als examinator en een ook middelbare
vrouw als gecommitteerde achter een tafeltje. Gesprek over de vijf gelezen boeken. Die vrouw van in de vijftig doet een knoopje los van haar blouse. De examinator schuift lachend een stukje in haar richting. Vriendschappelijk bespreken
ze het antwoord wat de leerling zojuist heeft gegeven. Nog een knoopje los.
Roomwitte oppervlakten tekenen zich af, hier en daar een lichtblauwe waas van
een adertje… Nog een knoopje los, hij zit haast bij haar op schoot, rode wangetjes… daar tegenover zit Cor, te vertellen over de boeken die hij heeft gelezen.

Rustig blijven, het moeilijkste moet immers nog komen…
Dan is het tijd voor het gedicht. Declameren. Volgens Sijens kon je daar het
beste bij gaan staan. En dan luidop, zodat iedereen het kan verstaan. Daar gaat
Cor staan, midden in de zaal, pal tegenover twee verhitte tortelduifjes:
Hy droech onse smerten.
T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
T'en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Dat is een lied van Jacobus Revius, uit 1630. Ik heb het toen geleerd, niet begrepen, maar wel keurig en heel luid opgezegd onder de beschreven omstandigheden. En daarna ben ik het hele lied glad vergeten, zal ik je zeggen.
Tot ongeveer vijf jaar geleden. Toen ontdekte ik dat het in onze Baptistenbundel staat. Ik kreeg een steek door mijn hart. Van herkenning, maar ook van
wel en niet begrijpen. Dat van die zonden zit me nog steeds niet lekker. Maar
dat ik als mens de dood van Christus mag beleven als iets speciaals voor mij..
dat dan weer wel. Dat schreef ik ook vorige keer al. Wonderlijke woorden, wonderlijke waarheid. Soms denk ik bij mezelf: Gelukkig is de Heer niet helemaal
voor niks gestorven.
Dat wilde ik even bewaren tot nu we de 40-dagentijd ingaan. Ik ga dat gedicht
nog wel eens lezen, de komende dagen.
Groeten,
Cor

Van de Raad van kerken in Smallingerland
Beste leden van de Raad van Kerken Smallingerland,
De Initiatiefgroep inkomensondersteuning Smallingerland houdt dit jaar
voor de derde keer een actie in het kader van armoedebestrijding.
Jullie werkgroep De Arme kant van Drachten van de Raad van Kerken, de diaconieën van de Protestantse Gemeenten en andere kerken en organisaties werken
hieraan mee.
In de periode van 2 april tot en met 14 april 2013 gaan we weer een actie houden. We gaan in een deel van Drachten huisbezoeken doen om de mensen persoonlijk te benaderen. Wij denken op deze manier laagdrempelig tot een gesprek te kunnen komen en de bewoners indien nodig verwijzen naar instanties
die hulp kunnen bieden.
Deze actie is met steun van de provincie Friesland opgezet door Raad van kerken Friesland met de bedoeling om op diverse plaatsen groepen te formeren die
actief mee werken om armoede tegen te gaan.
De gemeente Smallingerland ondersteunt deze actie mee en wij vragen aan de
leden van Raad van Kerken om ons te helpen met het leveren van huisbezoekers voor deze actie.
Wij denken 500 à 600 adressen te bezoeken met 30 tot 40 huisbezoekers. Omdat de Arme kant van Drachten meewerkt in de organisatie, vragen wij u als
Raad van Kerken hierin ons te ondersteunen en om de deelnemende kerken
mee warm te maken voor onze actie.
Huisbezoekers krijgen nog een trainingsavond. Dit een eenmalige actie en de
tijd die we vragen tijdens de actie is 4 à 6 uur.
Opgaven en nadere inlichtingen kunnen bij Koos Witteloostuin per mail
(witteloostuijn@online.nl) of per telefoon (0512-522926)
Met vriendelijke groet,

Anna van der Meer
coördinator Initiatiefgroep inkomensondersteuning Smallingerland
diaconaalwerker@pgdrachten.nl
06-18462427

Koos Witteloostuijn
secretaris Initiatiefgroep inkomensondersteuning Smallingerland
witteloostuijn@online.nl
0512-522926
PS Wie belangstelling heeft kan reageren, rechtstreeks of via
Piet Brongers

Een nadenk verhaaltje…!
De tempel met de duizend spiegels
Een hond had van de tempel met de duizend spiegels gehoord.
Hij wist niet wat spiegels zijn, maar zijn verlangen om de tempel te bezoeken
was groot. Na een tocht van enkele weken kwam hij bij de tempel. Hij liep de
trappen op, en toen hij door de poort was gegaan, keken uit duizend spiegels
duizend honden naar hem. Dat verheugde hem en hij kwispelde met zijn staart.
Toen verheugden zich ook in de spiegels duizend honden en kwispelden met
hun staart. Hij verliet de tempel met het bewustzijn: de wereld is vol met vriendelijke honden.
Van nu af aan ging hij dagelijks naar de tempel met de duizend spiegels.
Op een middag kwam een andere hond in de tempel met de duizend spiegels.
Toen hij door de poort was gegaan, keken uit duizend spiegels duizend honden
naar hem. Hij werd bang, liet zijn tanden zien en gromde. Toen gromden uit de
spiegels duizend honden met ontblote tanden terug. De hond trok zijn staart in
en liep weg met het bewustzijn: De wereld is vol met boze honden.
Nooit meer kwam hij terug naar de tempel met de duizend spiegels.
Via Anja Wouda op de VCK

Van de penningmeester
Contributie De Schakel 2013
Geachte broeders en zusters,
Rond deze tijd is het weer de bedoeling dat u uw abonnement op De Schakel
betaalt. Of u nu een papieren of een digitale Schakel krijgt, de kosten zijn € 10,per jaar.
Acceptgiro’s zijn inmiddels erg duur geworden. Om die reden stuur ik die dit jaar

niet meer naar elke abonnee toe.
Voor Elim is het gunstig als u het bedrag zelf overmaakt door internetbankieren
of met een papieren overschrijving.
Mocht ik uw betaling voor de zomer nog niet hebben ontvangen, dan ontvangt u
van mij later dit jaar alsnog een herinnering met een acceptgiro.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Cor van Waveren

Oplossing kerstpuzzel

Nieuws uit de Unie

Regioavonden samensmelting Unie-ABC
Het onderzoek naar een mogelijke samensmelting tussen de Unie van
Baptistengemeenten (Unie) en de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC) is in volle gang. De ingestelde werkgroepen proberen dit
voorjaar hun werkzaamheden af te ronden. Hierbij ontvangt u als raad
van de gemeente het resultaat van de werkgroep Identiteit.
Dit eindverslag van de werkgroep Identiteit zal worden besproken tijdens
6 regionale avonden, die op de volgende data en plaatsen worden gehouden:
18 maart
Unie BG Veendam en ABC gemeente Sneek
19 maart
Unie BG Dordrecht en ABC gemeente Eindhoven
20 maart
Unie BG Deventer en ABC gemeente Amsterdam
Wij nodigen u van harte uit om met 2-4 afgevaardigden per gemeente
aan deze gesprekken deel te nemen! De besprekingen tijdens deze regioavonden zijn ons inziens een voorwaarde om met elkaar scherper te krijgen of een ev. samensmelting wenselijk en haalbaar is.
NB hebt u interesse in het rapport of in het bijwonen van één
van de avonden (bijv. 18 maart in Sneek), geef dat even door
aan Piet Brongers. Het rapport kan gemaild worden.

Theologische Vorming
Symposium Gunnende kerk: het drama van tastbare kerkelijke
transformatie
Op vrijdag 5 april 2013 a.s. organiseert het Baptistenseminarium een
internationaal, Engelstalig symposium aan de Vrije Universiteit (VU) te
Amsterdam met als titel “Gunnende kerk: Het drama van tastbare kerkelijke transformatie”. Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van
de inauguratie van dr. Henk Bakker op de bijzondere leerstoel
“Geschiedenis, theologie en identiteit van het baptisme” aan de VU. De
dag zal in het teken staan van identiteiten en ethische veranderingsprocessen in lokale kerken. Verschillende internationale sprekers zullen lezin-

gen verzorgen, waaronder dr. Curtis Freeman van Duke University te
North Carolina (VS).
Voor meer informatie en opgave voor dit Engelstalige symposium kunt u
terecht op www.baptisten.nl/seminarium

Inauguratie dr. Henk Bakker
Op vrijdag 5 april a.s. vindt om 15.45 uur de inauguratie van
Henk Bakker plaats tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam plaats.
Elke gemeente ontvangt per post een uitnodiging die bestemd is voor alle gemeenteleden. De voertaal van de inauguratie is Nederlands; de inauguratie vindt
plaats in de aula van de VU.
Voor het bijwonen van de inauguratie hoeft u zich niet op te geven.

Voorgestelde Geloofsbelijdenis, als basis voor de
Alliantie/Samensmelting van de unie en de ABC
gemeenten
Artikel 1 de Alliantie ABC&U belijdt,
a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: Vader,
Zoon en Heilige Geest;
b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
c. onze Here Jezus Christus, God de Zoon, onze Verlosser, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning. In het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd,
Zijn goddelijke oorsprong, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn
plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en
heerlijkheid;
d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven;
e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die
hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus,
Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem;
g. de lichamelijke opstanding van de doden; van gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan ten oordeel;
h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren worden en vanaf dat moment in de gelovige woont en deze met andere

gelovigen in de gemeente van Jezus Christus samenvoegt. Daardoor wordt deze
in staat gesteld een heilig leven te leiden, te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus; Er is ruimte voor de uitingen van de Heilige Geest, mits binnen de Bijbels toegestane kaders (denk aan vertaling van tongen en toetsing
van profetieën);
i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de gemeente van Jezus
Christus vormen. Dat is het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en
die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen. De gemeente heeft een universele dimensie en omvat als zodanig alle
gelovigen van alle tijden op alle plaatsen. Deze nu voornamelijk onzichtbare gemeente zal zichtbaar worden bij de wederkomst van Jezus Christus;
j. dat de universele gemeente nu volwaardige zichtbare gestalte krijgt in de
plaatselijke gemeenten. Deze bestaan uit leden die hun geloof in Jezus Christus
als Heiland en Heer hebben beleden en op belijdenis van dit geloof zijn gedoopt.
In de gemeenten zijn de leden geroepen elkaar op te bouwen in het geloof, de
onderlinge gemeenschap, het getuigenis voor en de dienst aan de wereld. De
gemeente als gemeenschap van gelovigen is subject van gemeentelijke handelingen en beleid en kiest voorgangers, oudsten en diakenen om haar hierin te
leiden. De gemeente onderhoudt doop en avondmaal, die aan haar gegeven zijn
als instellingen van Christus, waarin Hijzelf present is. De ziekenzalving op basis
van Jacobus 5 wordt toegepast, met de pastorale aantekening dat de spanning
van het reeds-en-nog-niet bewust in stand wordt gehouden.

Paasmorgen
O Heer! Wat een morgen
toen Gij vol majesteit het graf verliet
dat uw gemarteld lichaam had geborgen
en eng'len juichten in een overwinningslied!
O Heer! Wat een morgen
toen wachters vol ontzetting zijn gevlucht
en zij het wonder achter leugentaal verborgen
en voordeel trokken uit hun vals gerucht.
O Heer! Wat een morgen
toen vrouwen stonden bij het open graf
en vol van schrik hun aangezicht verborgen
totdat een engel hen uw boodschap gaf.
O Heer! Wat een morgen
toen Gij Maria Magdalena hebt gezocht,
haar hebt verlost van twijfel en van zorgen
en zij U als Levende aanschouwen mocht!
O Heer! Wat een morgen
toen Petrus uw vergiffenis ontving
waar hij zich in zijn wanhoop dacht verworpen
om zijn drievoudige verloochening.
O Heer! Wat een morgen
wanneer Gij zegt: "De dood is er niet meer!"
en ik, voor eeuwig in uw hart geborgen,
zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer!
Nel Benschop

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode maart/april 2013
datum
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
29 maart
31 maart
7 april
14 april
21 april
28 april
5 mei
12 mei

ouderling van dienst
Froukje Vellema
Wimmy Hofhuis
Cor van Waveren
Rients de Vries
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Froukje Vellema
Cor van Waveren
Rients de Vries
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Cor van Waveren

deurdienst
Gré Boonstra
Joke Admiraal
Tineke de Groot
Wiebe van der Pol
Wimmy Hofhuis
Gré Bos
Willem Schra
Gré Boonstra
Joke Admiraal
Tineke de Groot
Froukje Vellema
Wiebe van der Pol

NB Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand
anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:
Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 0512-382870
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Koster

Willem

Hans

Cor

Joke

Willem

Hans

Cor

Joke

Willem

Hans

Cor

Joke

Zondag

3 mrt

10 mrt

17 mrt

24 mrt

29 mrt

31 mrt

7 april

14 april

21 april

28 april

5 mei

12 mei

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Geluid

Bert

Ank

Bert

Ank

Bert

Ank

Bert

Ank

Piet

Bert

Ank

Bert

Beamer

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Henk

Arie

Arie

Henk

Organist

Gré Boonstra

E. Germeraad

J. Schra

E. Koster

Gré Boonstra

K. Grondsma

E. Germeraad

J. Schra

E. Koster

Gré Boonstra

K. Grondsma

E. Germeraad

Bloemen

Joke &
Rients

Cor

Hans

Henk

Rients &
Joke

Cor &
Henk

nvt

nvt

Joke

Rients &
Henk

Hans &
Joke

Cor &
Tietje

Koffie

DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

3 mrt

9.30

Ds. Jannes Hofman

UNIE

3e zondag 40 dagentijd +
H.A.

10 mrt

9.30

Ds. Bert Wijchers

Leergeld

4e zondag 40 dagentijd
Bijzondere dienst mmv
Byzantijns mannenkoor

11 mrt

19.45

17 mrt

9.30

21 mrt

14.30

24 mrt

9.30

25 mrt

19.30

VCK

26 mrt

19.30

Vergadering DB

bij Roel Vochteloo

29 mrt

19.30

Ds. Piet Brongers

Goede Vrijdag viering

31 mrt

9.00 (!)

Ds. Piet Brongers

3 april

19.30

Gemeentevergadering

7 april

9.30

8 april

19.30

14 april

9.30

18 april

14.30

21 april

9.30

22 april

19.30

28 april

9.30

Br. Anne Dijkstra

UNIE

5 mei

9.30

Ds. Karel Gerritsen

UNIE

6 mei

19.30

12 mei

9.30

VCK
Br. Jan Bos en Br. Cor van UNIE
Waveren
JVV

5e zondag 40 dagentijd

Ds. Jan Foppen

6e zondag 40 dagentijd

Ds. Bert Wijchers

UNIE

Elimzending

Paasontbijt en Paasviering

UNIE

viering H. Avondmaal

VCK
Zr. Jenneke Span

UNIE

JVV
Ds. Piet Kingma

Bijzonder doel

mmv ‘de sjongers van it
Spitael’

VCK

VCK
Ds. Arjan Noordhoek

viering H. Avondmaal
Slotavond

DANA

