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Geachte Gemeente,  
Heel veel tijd om te lezen heb ik de afgelopen 
jaren helaas niet meer. Dan is het prettig als een 
boek meteen op de eerste pagina’s handvatten 
geeft om over na te denken. Het boek dat ik nu 
kort opensloeg kwam al op pagina 4 met een 
viertal lessen, die ik graag met u deel – ze zijn 
van toepassing op de ‘overgangsperiode’ waarin 
we nu al gemeente zitten. Les 1 was: denk terug 
aan het verleden, en koester herinneringen op 
het moment dat alledaagse en onalledaagse zor-
gen het zicht op genade, geloof, hoop en vertrou-
wen op God ontnemen. Les 2 was: behoudt per-
spectief, en zorg ervoor dat het eigen onver-
mogen of juist zelfvertrouwen het zicht op God in 
de weg staat. Les 3 was: zie dat je deel bent van 
een groter geheel: een gemeente waarin andere 
gelovigen ook hun weg met God gaan. Mede-
gelovigen, die allemaal hun eigen talenten en 
ervaringen hebben. Trek samen op! En de laat-
ste les: maak van deze gemeenschap niet je ei-
gen koninkrijk. God gaat ermee zijn eigen weg. 
Volgens de auteur, de Engelse pastor van de 
Londense kerk St. Martin-in-the-Fields, Samuel 

Wells, zijn deze lessen een heldere samenvatting 
van het Christelijk geloof: de eerste les is wat we 
de Bijbel noemen. Al die verhalen waarin God de 
mens uitnodigt om met hem een relatie aan te 
gaan. Les 2 omvat de ware kern van deze verha-
len: Jezus. De derde les is de kerkelijke gemeen-
schap. In dit alles zijn we niet alleen. En de laat-
ste les, de manier waarop God ons blijvend ver-
rast: dat is wat we het Koninkrijk noemen. Veel 
verder ben ik in het boek nog niet gekomen. 
Maar ik herkende in deze vier lessen ook een 
boodschap en een bevrijdend perspectief voor 
ons als vacante gemeente: blijf dicht bij het 
Woord en koester de herinneringen; behoud de 
focus op Jezus; houdt elkaar vast en herken el-
kaars talenten; en het is uiteindelijk in Gods han-
den.  
 
Met die lessen zetten we als Kerkenraad ook on-
ze schouders onder het werk dat van ons ver-
wacht wordt. In de komende tijd verwachten we 
het rapport dat Tim Vreugdenhil en Reinoud Bei-
mers hebben geschreven over de zwakke en 

mailto:hardavanwageningen@gmail.com
mailto:hansteerds@gmail.com
mailto:kerkdebron@live.nl
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sterke kanten van de gemeente. Op 17 maart, 
na de dienst, zullen zij dat ook aan de gemeen-
teleden presenteren. Tegelijkertijd zijn we als 
Kerkenraad ook in discussie over het pioniers-
project Betondorp Bloeit. Het project loopt nu 
bijna 3 jaar, een mooi moment om het te evalue-
ren. Bovendien is het goed om het te zien in het 
perspectief op de toekomst van De Bron zelf, dat 
voortvloeit uit het eerdergenoemde rapport. On-
dertussen zijn er tal van initiatieven genomen: er 
is een interessebijenkomst geweest om het 
kringwerk voort te zetten, er is weer een eerste 
gebedsbijeenkomst geweest, en ook de Jonge 
Bronners zijn weer bij elkaar gekomen. Ook in 
de tussentijd gaat het werk in de gemeente 
voort!  
 
In de komende maanden wacht ons een aantal 
bijzondere diensten. Op zondag 10 maart ver-
wachten we weer veel scholieren van het Pieter 
Nieuwland College. In het kader van een project 
waarin zij verschillende religieuze instellingen 

bezoeken en onderzoeken, brengen tal van leer-
lingen ook een bezoek aan De Bron. Na de 
dienst zullen ze ook gemeenteleden kort intervie-
wen. Dan hebben we op 31 maart een dienst 
voor en door kinderen. Deze altijd vrolijke dien-
sten zijn zeer belangrijk – niet alleen voor onze 
kinderen, maar ook voor de toekomst van onze 
gemeente. Marja van Galen heeft daarin de lei-
ding. Tenslotte is er dan ook de paasperiode. In 
de stille week zullen er enkele vespers zijn, die 
voorbereiden voor de bijeenkomsten op goede 
Vrijdag en Paaszondag. Harda van Wageningen 
en Paul van Oosten hebben daarvoor het initia-
tief genomen. Daarvoor zijn we hen heel dank-
baar. Elders in deze Meerzicht treft u meer infor-
matie over de diensten in de komende periode.  
 
 

 
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, 

Hans Teerds 

Mensen 

In memoriam 
Op 22 januari is mevrouw Lammerdina Florine 
Groenewoud-van Wigcheren op 91 jarige overle-
den. Zij woonde lange tijd met haar man aan de 
Archimedeslaan  en later in Diemen.  Zij werden 
de laatste twee jaren verpleegd  in de Hofmeyer-
straat.  Mw. Groenewoud is lange tijd onderwijze-
res geweest in Amsterdam waar zij ook haar 
man heeft leren kennen.  De uitvaartdienst heeft 
op 28 januari onder leiding van ds. Dirk-Jan Thijs 
plaats gehad in de aula Van de Nieuwe  Ooster-
begraafplaats.  
Op haar kaart stond de tekst uit psalm 91: ‘Wie 
schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig sla-
pen, want de Almachtige beschermt hem. Ik ge-
tuig daarvan en zeg tegen de Here: U bent mijn 
toevlucht, bij U ben ik veilig en geborgen.’ 
 
 

Op 10 februari is mevrouw Marina Elsendoorn – 
Bor op 92 jarige leeftijd overleden. Zij woonde tot 
het laatst zelfstandig in de Ter Gouwstraat. De 
heer en mevrouw Elsendoorn  waren jarenlang 
actief in de Westerkerk. 7 Jaar geleden overleed 
haar man. De laatste jaren werd mevrouw Elsen-
doorn trouw begeleid door haar dochter Gerdien 
naar De Bron en was vorige maand nog bij de 
kerkdienst.  De uitvaartdienst heeft 15 februari 
plaats gehad op de Nieuwe Ooster.  
Op haar kaart stond de tekst uit Jesaja 41, vers 
13: ‘Ik de HEERE uw God grijp uwe rechterhand 
aan: die tot u zeg: ‘Vrees niet, Ik help u.’ 
 
Wij wensen beide families troost en sterkte toe 

bij het verwerken van dit verlies.  
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Stille week 2019 
De week voor pasen wordt ook wel stille week 
genoemd. 
In deze week staan we stil bij het lijden van 
Christus en worden we ook een beetje stil van 
binnen. 
In de vespervieringen zal dat ook gebeuren.  
We komen bij elkaar om te zingen, te bidden en 
te luisteren naar bijbelteksten. 
 Het karakter van de vieringen is eenvoud en 
inkeer en is een mooie manier om bij elkaar te 
komen als opmaat voor Pasen. 
Op witte donderdag zal er na de dienst een korte 
seidermaaltijd zijn. Deze maaltijd werd al ver-
schillende malen gevierd in de voorgaande ja-
ren. 
 Nu zal dat in verkorte vorm na de viering plaats-
vinden. Het is de maaltijd die Jezus hield met 
zijn discpelen, ook wel het  laatste avondmaal 
genoemd. 
 Het joodse feest van Pesach, waarin veel sym-
bolen naar voren komen, hebben te maken met 

de tijd dat het joodse volk in Egypte was.  
Ze verwijzen ook naar Jezus.  
Dat komt op een mooie manier aan de orde in 
de seidermaaltjd. Het is geen complete maaltijd 
maar meer ‘eten met betekenis’. Kom het maar 
meemaken.  
 Graag opgeven bij Harda als je mee wilt doen. 
Het zal na de vesper plaatsvinden in de ontmoe-
tingsruimte. 
 
De vieringen zullen ’s avonds plaatsvinden in de 
Bron 
 
14 april  palmzondagvesper         19.30 uur  
18 april  witte donderdagvesper   19.30 uur  
met aansluitend sedermaaltijd      20.30 uur  op-
geven bij hardavanwageningen@gmail.com of 
 tel. 0620176773 
19 april   goede vrijdagvesper      19.30 uur 
 20 april  stille zaterdagvesper     19.30 uur 

Uit de Kerkenraad 

Als Kerkenraad zijn we momenteel in afwachting 
van het rapport dat Tim Vreugdenhil en Ronald 
Beimers voor ons schrijven. Ze maken een zoge-
noemde quick-scan van de gemeente, en verbin-
den daar ook een aantal perspectieven voor een 
mogelijke toekomst voor onze gemeente aan. Ze 
hebben velen geïnterviewd: velen van u hebben 
de sessies bijgewoond die zij hebben belegd. 
Daarnaast hebben ze met de Kerkenraad gesp-
roken, met mensen van buiten de kerk, en met 
Margrietha Reinders, die als pionier verbonden is 
aan onze gemeente. Binnenkort ronden zij het 
rapport af: nu kan ik over de inhoud daarvan dus 
nog niets zeggen. Op 17 maart zal het, na de 
dienst op zondag, aan de gemeente worden ge-
presenteerd. Het is belangrijk om te beseffen dat 
het rapport vooral als spiegel is bedoeld. Het is 
niet de mening van de Kerkenraad, maar het is 
bedoeld om over door te spreken in een onder-
ling gesprek. De komende maanden zullen dus in 
het teken staan van reflectie op het rapport: wel-
ke lessen kunnen we leren? Wat kunnen we 
goed toepassen? Wat betekent dit voor de ma-
nier waarop het pioniersproject Betondorp Bloeit 
verbonden is aan onze gemeente. En voor de 
meesten van ons ook: wat betekent dit voor het 
beroepen van een nieuwe predikant (of een team 
predikanten)? Kom dus ook op 17 maart naar de 
dienst, en luister en discussieer mee! 
 

Ondertussen zijn we in de kerkenraad bemoe-
digd door de eerste maanden, en hoe we als ge-
meente de schouders eronder zetten in deze va-
cante periode. Het is mooi om te zien hoe de tie-
nerdiensten steeds meer vorm krijgen. We zijn 
blij met Willemijn Dijkdrent als onze tienerwerker/
student-trainee, en de manier waarop Tedo, Har-
da en Anjo haar begeleiden in haar werk. Het is 
ook fijn te merken dat de gemeenteleden naar 
elkaar omzien. Fijn ook dat de gebedskring weer 
maandelijks bij elkaar komt (elke eerste dinsdag-
avond van de maand om 19.30 in De Bron), net 
als de Jonge Bronners (elke laatste zondagavond 
van de maand, 18.30 uur in De Bron).  
 
Mocht u vragen, suggesties, plannen, of opmer-
kingen hebben, schroom niet om contact op te 
nemen met de Kerkenraad of een van de Kerken-
raadsleden. Voor pastorale zaken, neemt u het 
beste contact op met Harda van Wageningen. 
Wilt u dat er iets door de Kerkenraad besproken 
wordt, laat het dan door de scriba (Aart Noordzij) 
op de agenda zetten. Voor overige zaken kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. De con-
tactinformatie staat elders in deze Meerzicht.  
 

 
Met een hartelijke groet namens de Kerkenraad, 

Hans Teerds 

mailto:hardavanwageningen@gmail.com
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  De Blik van Dick 
Betuttelen  

 
Onze Lieve Heer was naar het Malieveld gegaan 
en vanaf de zijkant aanschouwde hij de demon-
stratie die scholieren uit het hele land daar hiel-
den. Ze kwamen op voor het klimaat. Eindelijk 
moest er toch eens iets worden gedaan, niet al-
leen maar gepraat en gezeur over en weer of de 
aarde nou wel of niet aan het opwarmen was, en 
zo ja, hoeveel dan wel. Als het niet zo was – niet 
heel erg waarschijnlijk – dan deed je misschien 
een aantal dingen voor niks. Als het wel waar 
was, dan moest de mensheid toch echt als de 
donder aan de slag. Onze Lieve Heer was het 
helemaal met deze jongeren eens. Het ging ten-
slotte om hun toekomst en daar kon je geen risi-
co’s mee nemen. 
 
Maar daar kwamen de betuttelaars meteen om 
de hoek kijken. ‘Wat een flauwekul, zo’n scholie-
renstaking.’ ‘Van opwarming van de aarde is 
geen sprake.’ ‘Andere landen doen niks, dus ons 
klimaatakkoord uitvoeren, is geld verspillen.’ 
‘Demonstreren is maar bijzaak voor die kin-
deren, ze spijbelen gewoon.’ ‘Ze horen op 
school te zitten in plaats van op het Malieveld 
rond te hangen.’ En zo meer, en zo meer. Om 
het hardst lieten politici, journalisten, ouders, 
schoolbestuurders en andere burgers en buiten-
lui van zich horen met een of meer van boven-
staande quotes. Zelfs de minister van onderwijs, 
nota bene van zo’n rentmeesterspartij met een C 
in de naam, stak waarschuwend het vingertje 

omhoog. Interviewers buitelden over elkaar heen 
om scholieren uitspraken te ontlokken dat ze 
best wel met het vliegtuig op vakantie gingen, of 
dit eigenlijk als een leuk dagje vrij zagen. Wat 
een armoedige benadering. De oude Romeinse 
wijsheid Non scholae sed Vitae discimus -je leert 
niet voor de school, maar voor het leven- deed 
hier toch zeker opgeld.  
 
Al die grijze dames en heren hadden er hele-
maal niets van begrepen, vond Onze Lieve 
Heer. In plaats van te luisteren naar de terechte 
kritiek van de jeugd en daar iets mee te doen, 
kwam men niet verder dan dit soort betutteling, 
bevoogding en paternalisme. Een ander de maat 
nemen om het eigen straatje schoon te vegen. 
En daar had Onze Lieve Heer het niet erg op 
begrepen. Ook Zijn Handleiding bij de Schep-
ping (delen 1 en 2) was bedoeld als leidraad 
voor het leven, niet om iemand anders, die een 
iets andere interpretatie, mening of overtuiging 
had, eens flink mee op het hoofd te timmeren. 
Liefst met een Statenvertaling in houten kaft.  
 
 
‘Zet ‘m op, jongens en meisjes’, gaf Onze Lieve 
Heer de jeugd een steuntje in de rug. ‘Laat je 
stem maar horen. Het is jullie planeet, jullie toe-
komst. En ook jullie kerk!’ 
 

Dick Spijker 
www.deblikvandick.nl 

www.facebook.com/deblikvandick 

Busreisje 
Bij voldoende belangstelling zal de Diaconie op 
zaterdag  

31 augustus a.s. 
 

een busreisje organiseren. 
Suggesties voor een uitje zijn altijd welkom! U 
kunt zich opgeven bij Nel Westra of Ans van 
Raalte.: 

Wetra230@zonnet.nl 
  
Ans.deschan@live.nl 

http://www.deblikvandick.nl/
http://www.facebook.com/deblikvandick
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Kerkbalans 
Beste gemeenteleden, 
 
Als lid van de gemeente heeft u de enveloppen 
voor de actie ‘kerkbalans’ de afgelopen maand 
weer in uw brievenbus gekregen. Het doel van 
deze actie is dat u nadenkt over hoeveel u dit 
jaar financieel wilt bijdragen aan De Bron. Via 
een retour-envelop kunt u uw beslissing meede-
len aan de Kerkrentmeesters, zodat zij enig zicht 
op hebben op de financiële armslag van de ge-
meente dit jaar. 
Velen van u hebben deze envelop weer terugge-
zonden, en hun bijdrage voor dit jaar kenbaar 
gemaakt. Hiervoor onze hartelijke dank. Diege-
nen die hier nog niet aan toegekomen zijn, vra-
gen wij als kerkrentmeesters om dit toch op korte 
termijn in orde te maken. Daar zijn verschillende 
redenen voor:  
Zoals u wellicht weet geven we jaarlijks meer 
geld uit dan dat er binnen komt. We zijn een klei-
ne gemeente, terwijl we toch grote kosten heb-
ben (zoals bijvoorbeeld aan het onderhoud van 
het kerkgebouw).  
Voor het beroepen van een nieuwe predikant 
wordt door het Regionaal College voor de Be-
handeling van Beheerszaken (RCBB, een con-
trolecommissie van de Protestantse Kerk Neder-
land (PKN), waar wij lid van zijn) gekeken naar 
de balans tussen wat er binnen komt, en welke 
kosten we jaarlijks maken. Zij gebruiken daar-
voor de opgaven die binnenkomen via de actie 
Kerkbalans. In principe moet de RCBB toestem-
ming geven voor het beroepen van een predi-
kant. Dat er voldoende geld binnenkomt is dus 
voor ons, als gemeente, dit jaar extra belangrijk! 
In het slechtste geval kunnen we dus slechts een 
parttime predikant beroepen.  
U ziet, uw bijdrage is dit jaar extra hard nodig. 
De kerkenraad heeft immers de ambitie om op-
nieuw een fulltime predikant te beroepen (al dan 

niet in een team met andere medewerkers). Van-
daar onze vraag om dit jaar eens extra kritisch te 
kijken naar uw jaarlijkse of maandelijkse bijdrage 
aan De Bron. Misschien kunt u wat meer mis-
sen? Wij zijn er u zeer erkentelijk voor.  
 
 
Overigens: mocht u een bepaald bedrag toezeg-
gen via de retourenvelop, maar blijkt dat door 
omstandigheden u niet aan uw toezegging kan 
voldoen, dan is dat geen probleem. Het is een 
voornemen, geen betalingsverplichting die u aan 
gaat met de gemeente.  
Het kan zijn dat u geen brief over de actie 
‘kerkbalans’ heeft ontvangen in de afgelopen 
maand. Waarschijnlijk bent u dan (nog) geen lid 
van de gemeente. Of wilt u geen gebruik maken 
van de retourenvelop van de actie ‘kerkbalans’, 
omdat u u liever niet vast wil leggen op een be-
paald voornemen? In beide gevallen is natuurlijk 
elke bijdrage aan de gemeente welkom. U kunt 
uw gift rechtstreeks over maken op de rekening 
van onze kerk, NL78 INGB 0000 4612 09.  
TNV  De Protestantse Gemeente Amsterdam-
Watergraafsmeer. 
Graag wel met vermelding Kerkbalans 2019 
 
Wist u trouwens dat uw giften aan de gemeente 
aftrekbaar zijn van de belastingen? De Bron 
staat als ‘ANBI’ instelling bij de belastingdienst 
aangemeld. Mocht u hierover vragen hebben, 
dan kunt bij een van de kerkrentmeesters te-
recht. 
 

 
 

Alvast dank, namens de kerkrentmeesters, 
Ben van Raalte 

Vastenactie door tieners 
Vanaf woensdag 6 maart (Aswoensdag) begint 
de 40-dagen-tijd, ook wel vasten-tijd genoemd: 
een tijd om even stil te staan in je leven en je te 
richten op God en de mensen om je heen. Met 
de tieners hebben we het gehad over dingen die 
veel tijd van je opslokken zoals bezig zijn met 
Facebook of Netflix en dat het goed is om dat 
tijdens de vastentijd juist niet of minder te doen. 
Maar in de 40-dagen-tijd kan je ook juist wel iets 
doen, waar je normaal niet zo gauw aan denkt: 
bijvoorbeeld het sturen van een kaartje aan de 
ander. Of geld geven aan andere mensen die dat 
nodig hebben. Om dit in praktijk te brengen gaan 

de tieners op zaterdag 20 april taartjes en koek-
jes bakken en verkopen die op Paasmorgen (21 
april) aan de kerkgangers van De Bron. Er is 
geen prijs, u mag geven wat u kwijt kunt. De op-
brengst gaat naar een goed doel. We hebben 
met de tieners gekozen voor De Sociale Kruide-
nier. De Sociale Kruidenier is een De Sociale 
Kruidenier is een supermarkt en ontmoetings-
plek voor Amsterdammers met een krappe 
beurs. Nieuwsgierig? Het is gevestigd in het 
centrum op de Nieuwe Herengracht 18. (meer 
informatie op internet 
op www.socialekruidenier.nl). 

http://www.socialekruidenier.nl
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Betondorp Bloeit gaat verder!  
Bijna 3 jaar bestaat pioniersplek Betondorp Bloeit 
nu. We hebben veel mensen ontmoet achter de 
begraafplaats, in het wijkje waar bijna niemand 
van hoorde, waar geen buurtkerk meer is , geen 
pinautomaat, geen HEMA en geen Albert Hein. 
Waar veel mensen elkaar zien bij het kleine su-
permarktje van Marcel , Cafe de Avonden of het 
Brinkhuis. Waar veel ouderen alleen wonen en 
eenzaam zijn. Waar tegelijkertijd woningen wor-
den verkocht voor ongelooflijke bedragen en jon-
ge gezinnen zich vestigen. Waar buurtvrijwilligers 
proberen om de buurt leefbaar te houden en 
kwtesbare mensen te helpen . De kerk doet daar-
aan mee via haar pioniersplek. Daarom zijn wij 
trots op de BRON! We proberen om Gods ge-
zicht te laten zien aan mensen in de wijk en 
naast hen te staan. Vanuit onze opdracht om het 
evangelie van liefde en recht  handen en voeten 
te geven. Vlakbij ons, aan de andere kant van de 
begraafplaats. Helpt u ons ? De komende maan-
den gaan we beslissen over de voortgang van 
Betondorp Bloeit binnen de toekomstplannen van 

de BRON. We hopen op een goede samenwer-
king en bidden om Gods Geest, inspiratie en 
moed om door te gaan.  Het team van Betondorp 
Bloeit gaat door met maaltijden, ontmoetingen en 
vieringen. Ons aantal groeit gestaag! Heel veel 
dank voor jullie steun en gebeden.  
In het komende seizoen hopen we het geld bij 
elkaar te krijgen om ons rijdende restaurant 
“Prakkie en Praatje” op de rails te zetten, zodat 
mensen die niet mobiel zijn een lekkere goedko-
pe maaltijd thuisbezorgd kunnen krijgen. En 
daarbij contact hebben met ons team, met een 
naam en een gezicht. Niemand hoeft alleen te 
zijn !  
We sparen voor een tweedehands Canta, ideaal 
voor ons doel . Doet U mee?  
 
 
Een heel hartelijke pioniersgroet van Clementine, Ine-

ke, Jolande, Christina , Annie, Marion , Theo , Philo-
meen , Anna en Gloria.  
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Geloof, twijfel, zekerheid 

Het thema geloof is voor velen lastig in deze tijden 
van secularisatie. Hoe weet je of het waar is? Veel 
gelovigen en mensen die (nog) niet gelovig zijn maar 
wel geïnteresseerd worstelen met twijfel. Die twijfel zit 
diep in onze cultuur ingebakken. De moderne filosofie 
begint met de methodische twijfel aan alles waaraan 
maar te twijfelen valt met als doel uit te komen bij on-
betwijfelbare zekerheden (René Descartes), een 
zoektocht die overigens doorgaans als mislukt wordt 
beschouwd en wat in onze cultuur, na enkele eeuwen 
twijfel, leidt tot veel angst en onzekerheid en vaak ook 
intense gevoelens van leegte en zinloosheid.  
 
Dit is niet altijd zo geweest. In de eerste eeuwen van 
het christendom, in de tijd van de kerkvaders, is er 
een synthese ontstaan van christelijk geloof en Griek-
se filosofie. Hierin was de filosofie van Plato, die ruw-
weg vijf eeuwen voor Christus was ontstaan, domi-
nant, die het intellectueel geloofwaardig maakte dat er 
één God bestaat. Uiteindelijk is het de kerkvader Au-
gustinus die komt tot een grote synthese van de chris-
telijke theologie en de filosofie van Plato, en die syn-
these heeft het Westerse denken tot ongeveer de 13e 
eeuw na Christus gedomineerd. In deze benadering 
was er geen tegenstelling tussen hart en hoofd, en 
filosofische speculatie en spiritualiteit, wetenschap en 
gebed, gingen harmonieus samen. Door de invloed 
van de Griekse filosofie wordt ook echter ook het 
Griekse kennisideaal dominant. Waar de Hebreeuwse 
(oudtestamentische) manier van kennen een histori-
sche oriëntatie heeft, gaat de Griekse kenwijze uit van 
een het bestaan van onveranderlijke, tijdloze essen-
ties die achter de zintuiglijk waarneembare verschijn-
selen van onze wereld schuilgaan en die door de ratio 
kunnen worden gekend. Het Griekse denken is gericht 
op tijdloosheid en onveranderlijkheid.  
Nu is het zo, dat we in het Nieuwe Testament wel de-
gelijk een zekere invloed van het Griekse denken en 
spiritualiteit terugvinden. Zo zien we bij onder anderen 
Johannes en Paulus ook het idee van verlossing door 
kennis terug, namelijk kennis van Christus. Door deze 
kennis, deze verandering van je denken, krijg je deel 
aan de goddelijke natuur en word je steeds meer als 
God, liefdevol. Door deze geloofskennis is de gelovige 
‘in Christus’ en krijgt Christus steeds meer gestalte in 
hem/ haar. Kijk maar eens naar de vele verwijzingen 
naar het ‘in Christus’ zijn bij Paulus. Wie door geloof 
zo gaat denken over zichzelf als deze beweringen 
stellen, wordt steeds meer als Christus, zonder steeds 
met veel moeite tegen de zonde te moeten strijden, 
zoals zo lang is gedaan in de christelijke traditie. 
Christus heeft de zonde al overwonnen, aan het kruis, 
dus we hoeven helemaal niet te strijden tegen de zon-
de. We kunnen gewoon in geloof aannemen dat we 
dood zijn voor de zonde en levend voor God, alleen 
door genade: “Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de 
zonde, maar in Christus Jezus levend voor 
God.” (Romeinen 6:11). Hier zien we het Griekse ide-

aal van verlossing door kennis terug, maar in het 
Nieuwe Testament gaat dit harmonieus samen met 
het Hebreeuwse, meer relationele kennisideaal, dat 
veel meer te maken heeft met ondervinding, ervaring, 
persoonlijk geraakt worden door iets, en het handelen 
naar Gods wil. Vanuit een nieuwtestamentisch per-
spectief is het dan ook cruciaal om vervolgens ook te 
handelen naar wie je gelooft te zijn in Christus: recht-
vaardig, liefdevol. (Om je deze identiteit in Christus te 
kunnen toeëigenen, heb je wel een besef van afhan-
kelijkheid van Christus, van Gods genade in hem, no-
dig, anders wordt het vorm van positief denken, en ik 
weet uit eigen jarenlange ervaring dat dat absoluut 
niet werkt; het werkt alleen uit genade, niet vanuit on-
ze eigen kracht. Als dit eenmaal lukt, dan wordt het 
een stuk eenvoudiger om heilig te leven, omdat je op-
houdt te strijden tegen een vijand (zonde) die al ver-
slagen is, namelijk aan het kruis. Wel zal dit geloof in 
onze identiteit in Christus door moeilijke situatie wor-
den beproefd. Maar het begint toch met het in geloof 
aannemen van onze nieuwe identiteit in Gods gena-
de: in Christus zijn wij gerechtigheid Gods, 2 Korinti-
ërs 5:21, en dus geen zondaren meer, althans in es-
sentie, ten diepste niet (in onszelf natuurlijk wel)). In 
het Nieuwe Testament is er dus een harmonieus sa-
mengaan van Griekse en Hebreeuwse opvattingen 
van wat kennis is. 
 
In de loop van de eeuwen wordt dit anders. Er ont-
staat binnen de katholieke kerk een heel dogmatisch 
systeem waarover zij meent te kunnen beschikken. 
Geloof wordt meer en meer een rationeel instemmen 
met bepaalde geloofswaarheden. De persoonlijke be-
trokkenheid bij het geloof raakt op de achtergrond. 
Hier zien we dat het Griekse kennisideaal dominanter 
begint te worden. Kennis wordt hierbij opgevat naar 
analogie van het zien: je ziet een object van een af-
stand, zonder dat het je persoonlijk raakt of verandert. 
Kennis wordt iets rationeels, afstandelijks, waarbij je 
zelf een ongeïnteresseerde, objectieve houding in-
neemt tot het object en het zo probeert te ‘grijpen’.  
De beslissende omwenteling vindt plaats in de 13e 
eeuw. Door de kruistochten komen er allerlei boeken 
van Aristoteles in Europa terecht die hier niet bekend 
waren. Daardoor verdringt Aristoteles Plato als de 
filosoof, het toonbeeld van rationaliteit en wetenschap. 
En was Plato gericht op rationele analyse van concep-
ten en keerde hij zich, met een bepaalde mystieke 
inslag naar binnen toe, Aristoteles was veel meer ge-
richt op het observeren van de wereld om hem heen, 
de empirie (zintuiglijk waarneembare wereld). Uitein-
delijk is het Thomas van Aquino die in zijn theologie 
een briljante synthese tot stand weet te brengen tus-
sen christelijk geloof en de filosofie van Aristoteles. 
Maar door deze meer empirische en wetenschappelij-
ke benadering van de theologie ontstaat er ook een 
kloof tussen wetenschappelijke theologen en de 
meesters van het christelijke spirituele leven, een 
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kloof die in de loop der eeuwen steeds dieper 
wordt. Hart en hoofd beginnen in onze cultuur uit 
elkaar te groeien.  
We zien dit ook terug in zijn opvatting van geloof: 
het is assensus, rationele instemming met geloofs-
waarheden die de kerk vanuit haar autoriteit leert. 
Dit is een heel andere opvatting van geloof dan die 
van de Reformator Luther, die leert dat geloof fidu-
cia promissionis (vertrouwen op [Gods] beloften) is. 
Luther verbindt hiermee geloof en hoop wezenlijk 
met elkaar, en dit staat veel dichter bij de He-
breeuwse opvatting van geloof en kennis en haar 
historische oriëntatie. Geloof is vertrouwen. Dit sluit 
niet uit dat er ook een zekere instemming met be-
paalde waarheden is die we vinden in de bijbel, 
maar dat is minder belangrijk dan het intellectuele 
aspect. Kennis in de Hebreeuwse opvatting heeft te 
maken met het object in actie en het ondergaan van 
de effecten daarvan. Dit in tegenstelling tot de 
Griekse kennisopvatting, dat dus niet de dingen wil 
kennen in de vorm van hun zintuiglijke verschijning 
of hoe wij ze ervaren, maar in de vorm van hun on-
veranderlijke wezen dat, zo dachten de Grieken, 
achter de verschijningsvormen van de dingen 
schuilging. Waar dus voor de Hebreeër kennis van 
God iets heel praktisch was, wat zich in de loop van 
tijd, de geschiedenis voltrok, was het voor de Griek 
juist een zich afkeren van de geschiedenis, om te 
komen tot rationele contemplatie (aanschouwing) 
van Gods wezen in zichzelf, in eeuwigheid, los van 
wat wij in de tijd ervaren. Dat de opvatting van de 
reformatoren dichter bij de Hebreeuwse staat is ook 
duidelijk te zien in een bekende uitspraak van Lu-
thers collega Filippus Melanchton: “Christus kennen 
is zijn weldaden kennen.” (Het gaat hier dus niet om 
theoretische bespiegelingen over wie Christus in 
zichzelf is, maar om wat hij praktisch voor ons heeft 
gedaan).     
 
Deze inzichten leiden tot een andere opvatting van 
wat waarheid is. De klassieke filosofische definitie 
van wat waarheid is, is geformuleerd door Thomas 
van Aquino: Veritate est adequatio intellectus et rei 
(de waarheid is de overeenstemming van het den-
ken met de werkelijkheid). Als ons intellect overeen-
komt met de feitelijke stand van zaken dan is er 
sprake van waarheid. In wezen is dit de opvatting 
van Aristoteles: waarheid is denken wat het geval 
is. De tijdloze insteek van deze benadering is dui-
delijk: waarheid is instemmen met wat nu het geval 
is. 
De protestantse theoloog Jürgen Moltmann heeft in 
reactie hierop een meer Hebreeuwse formulering 
gegeven van wat waarheid is: de waarheid is een 
inadequatio intellectus et rei (een niet-
overeenstemmen van het intellect en de werkelijk-
heid). Hierachter zit de bijbelse gedachte gedachte-
gang, dat Gods openbaring al in het Oude Testa-
ment steeds begint met een profetische belofte 
waarvan we de vervulling niet kunnen waarnemen 
en die we ook op geen enkele manier met ons ver-
stand kunnen begrijpen. We kunnen alleen maar 
ervoor kiezen om God en zijn beloften te vertrou-

wen en op weg te gaan met hem. En ondanks dat 
we de vervulling van de beloften nog niet zien, alles 
wat we waarnemen de beloften tegenspreekt en het 
ondoorgrondelijk is voor ons verstand, vertrouwen 
we erop en gaan we op reis. Maar waarop is dan je 
zekerheid gebaseerd? Wat zou zo’n waagstuk kun-
nen legitimeren? 
Bijbels gezien is dit uiteindelijk gefundeerd in Gods 
karakter: hij is trouw, hij is betrouwbaar, hij trouw 
aan zijn verbond en zijn beloften, en in de loop van 
de (bijbelse) geschiedenis is dit keer op keer weer 
gebleken. Het Hebreeuwse woord voor waarheid is 
emeth: stevigheid, betrouwbaarheid, waarheid. Om-
dat God betrouwbaar, waarachtig is, kunnen we 
hem vertrouwen (emunah: standvastig vertrouwen, 
trouw, geloof). Bovendien hebben we in Jezus 
Christus deze trouw al in actie gezien: om ons te 
redden is Christus gekruisigd voor onze zonden en 
opgestaan uit de doden, met een verheerlijkt, gees-
telijk opstandingslichaam. Jezus’ opstanding is de 
garantie van deze verheerlijkte, glorieuze toekomst 
voor ons, waarvan we nu al door de Heilige Geest 
de voorsmaak en het bewijs kunnen hebben (1 Ko-
rintiërs 15; Romeinen 8). De Heilige Geest geeft 
ons geloofszekerheid vanuit het karakter van God. 
“Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die 
men hoopt en het bewijs van de dingen die men 
niet ziet.”  (Hebreeën 11:1) Dit is een manier van 
denken die begint met God en zijn zelfopenbaring 
in Christus. 
Daarmee worden wij voor een fundamentele keuze 
gesteld: beginnen wij te denken met God als ons 
uitgangspunt, of met onszelf als ons uitgangspunt? 
De moderne filosofie kiest voor het laatste. De mo-
derne filosofie begint bij Descartes, omdat hij begint 
te denken vanuit de denkende, twijfelende mens en 
daarin zijn zekerheid probeert te vinden. Dit is een 
heel erg op jezelf gerichte benadering.  
 

 Je kunt beginnen te denken vanuit Gods betrouw-
bare karakter en de openbaring daarvan in Chris-
tus, zoals de Schrift getuigt, of je kunt beginnen te 
denken bij jezelf en je eigen twijfelende, denkende 
verstand, maar dan kom je nooit tot geloofszeker-
heid, omdat je dan jezelf als uitgangspunt neemt en 
niet God. Dit zal echter, en de geschiedenis van de 
moderne filosofie en van onze cultuur is het bewijs 
hiervan, leiden tot steeds meer (existentiële) onze-
kerheid, angst en leegte. Er is volgens psychiaters 
en pastores in de afgelopen decennia een enorme 
toename van psychiatrische problemen te constate-
ren in onze maatschappij, ondanks ons enorm hoge 
welvaartsniveau. Ik hoorde zelfs van een onderzoek 
dat stelde dat de gemiddelde gezonde persoon nu 
meer angst heeft dan de gemiddelde psychiatrisch 
patiënt vijftig jaar geleden. De zoektocht naar on-
wankelbaar zekere kennis wordt in de filosofie te-
genwoordig als mislukt beschouwd, ondanks de 
toename aan wetenschappelijke kennis. Als de 
mens zichzelf (en zijn denken) centraal gaat stellen 
dan blijft er geen houvast over. Dan kunnen we 
slechts de conclusie trekken van Nietzsche: “God is 
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Dringende oproep vrijwilligers  
koffieteam – ontvangstteam - verjaar-
dagsteam 
 

Beste gemeenteleden, 
Dit is een dringende oproep om alle teams in 2019 te 
versterken.  
In het september / oktober nummer heb ik de oproep 

Open maaltijden   Postzegels 
Ontmoet elkaar vanaf 17.15 uur met een 

drankje en geniet van een drie-gangenmaaltijd  
 13 maart, 10 april,  

15 mei 
Maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd. 

Geef u wel even van tevoren op bij  
Ans tel.nr. 7717711 (tussen 18.00 – 20.00 uur) 

of e-mail ans.deschan@live.nl  
 De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt € 6,--. 

Aanmelden vanaf 2 weken voor de maaltijd   

Beste allemaal, 
Ik zou u willen vragen de zegels en kaarten van uw 
post te doneren aan de “Kerk in Actie” . Verder is de 
procedure hetzelfde als altijd, niet in staat te brengen 
bel 0651701842 en ik kom ze ( na afspraak) bij u ha-
len. 
Fijne vakantie en hartelijke groet, 
 

 
Louis Robert. 

dood”. Dat betekent: de Waarheid is dood. Er is geen 
objectieve grond voor het onderscheid tussen goed en 
kwaad. En daarom moeten we zelf waarden schep-
pen, zelf bepalen wat goed en kwaad is, zelf god zijn 
(dacht hij; dit leidt natuurlijk tot een ongebreideld ego-
ïsme, waarbij iedereen datgene waar hij zin in heeft 
zijn of haar ‘waarheid’ noemt). Hij zei er eerlijk bij: als 
God dood is, is de mens ook dood. Als we op deze 
voet verder gaan, zal de Westerse beschaving zichzelf 
vernietigen. Deze tendens worden ook meer en meer 
door ongelovige filosofen en intellectuele gezien. Ikzelf 
ben niet pessimistisch. Ik ga ervanuit dat de wal het 
schip zal keren. Misschien zal het in onze samenle-
ving tot een crisis komen, maar historisch gezien wa-
ren crises vaak de periodes die voorafgingen aan een 
opwekking. Nood doet bidden. Ook Israël had in tijden 
van materiële voorspoed de neiging om zich van God 
af te keren, totdat dit tot zoveel problemen leidde, dat 
het volk weer terugkeerde tot God. Laten we God hier-
voor bidden, en laten we beginnen bij onszelf. En 
daarmee staan we voor dezelfde geloofsuitdaging als 
Abraham: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, ver-

laat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat 
ik je zal wijzen.” (Genesis 12:1) Ook wij worden uitge-
daagd om ons ‘land’, onze cultuur die God vergeten is, 
te verlaten en op reis te gaan om het te wagen met de 
God van Israël. Abraham werd grote zegen beloofd, 
en heeft de belofte uiteindelijk werkelijk zien worden. 
Ook ons worden beloften gedaan, zoals: “ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn 
leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat 
heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar 
zichzelf verliest of schade toebrengt?” (Lukas 9:24, 
25). Waar wij zien dat onze geseculariseerde maat-
schappij in materieel opzicht de hele wereld heeft ge-
wonnen maar geestelijk aan het sterven is, daar wordt 
ons leven belooft, in overvloed (Johannes 10:10). Ik 
weet uit eigen ervaring dat er niets meer vervullend en 
gelukkig makend is, dan dit leven in je binnenste te 
hebben. Laten wij dus op reis gaan.   

 

Rick Slotboom 

Aankondiging kring 
Geloof en liefde, zekerheid en twijfel 
Op 21 mei zullen we van start gaan met een kring 
over het thema geloof, zekerheid en twijfel en wat dit 
met liefde te maken heeft. We zullen dit thema be-
spreken met elkaar aan de hand van relevante bijbel-
gedeelten uit verschillende bijbelboeken. Er is ruimte 
voor intellectuele vragen, maar we willen deze juist 
ook weer verbinden met de praktijk van ons leven en 
de ervaringen daarin (het zal wat minder filosofisch 
worden dan het bovenstaande artikel..  

De kring wordt geleid door de theologen Rick Slot-
boom en Paul van Oosten en zal plaatsvinden op vijf 
achtereenvolgende dinsdagavonden, op 21-5, 28-5, 
11-6 en 18-6 om 20:00 uur en op 4-6 om 20:30 in de 
ontmoetingsruimte in De Bron.  
Als u interesse heeft kunt u zich opgeven door een e-
mail te sturen naar Rick Slotboom:  
filosofaster@msn.com 

mailto:ans.deschan@live.nl
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Diaconale collectes 2019 
 

3 maart Stap Verder - Amsterdam Z.O. 

10 maart 40dagentijdcollecte kerk in actie voorjaarszending - Cuba 

17 maart 40dagentijdcollecte kerk in actie  - binnenlands diaconaat - ex gedeti-
neerden 

24 maart 40dagentijdcollecte kerk in actie  - kinderen in de knel- Stop kinderar-
beid in India 

31 maart Betondorp Bloeit 

7 april 40dagentijdcollecte kerk in actie  - Rwanda - 25 jaar na de genocide 
  

14 april Palmzondag - Eigen Jeugdwerk 

21 april (Pasen) Kerk in Actie - Versterk de kerk in Pakistan 

28 april Clini Clowns - Nederland 

5 mei Kerk in actie (noodhulp)- kerk zijn in oorlogstijd - Syrië 

Verantwoording Diaconale collectes 2019 

Datum collec-
te: 

Diaconaal doel Bedrag in Euro’s 

6 januari The Learn Project – Zuid Afrika 889,00 

13 januari Wereld Lepra Dag 117,70 

20 januari PKN - Zondag van de eenheid - collecte 
oecumene 

468,60 

27 januari PKN – Jeugdwerk JOP 100,85 

3 februari Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Bangla-
desh 

137,80 
  

10 februari PKN- collecte catechese en educatie 107,40 

Verslag vanuit de Diaconie over 2018  
2018 is een bewogen jaar geweest. De sa-
menstelling van de leden van de Diaconie is 
veranderd. Op 7 januari 2018 overleed onze 
diaconaal medewerkster Ditty Peeters aan 
een slopende ziekte. Wij hebben in haar een 
kracht verloren die de actie ‘voedselbank’ 
onder haar hoede had.  
Henk den Hoedt heeft ingestemd om haar 
plek in te nemen als diaconaal medewerker. 
De Diaconie bestaat nu uit Nel Westra, Har-

da van Wageningen en Ans van Raalte-
Deschan als diaken, aangevuld door Truus 
Mentink en Henk den Hoedt als diaconaal 
medewerkers. 
 
Met dank aan de vele vrijwilligsters kunnen 
we nog steeds het bloemenfonds en de 
kerstattenties acties voortzetten. 
  
Tegenwoordig wordt door de Diaconie de 
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Op weg naar Pasen in de Hofkerk 
Stil worden, onthaasten, we verlangen er-
naar, maar het komt er vaak niet 
van. De vastentijd is hiervoor een uitgelezen 
periode om op zaterdag 16 maart vanaf 
13.30 de stiltewandeling te lopen in de 
Hofkerk. Een prachtige ervaring. 
Na afloop van de stiltewandeling kunt u 
de Vesper bijwonen om 16.30.  Het thema 
staat in het kader van de vastenactie 2019  
Water verandert alles! 

We hebben aandacht voor mensen die het 
minder hebben dan wijzelf en proberen hen 
te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit 
jaar bijzondere aandacht aan projecten rond-
om water. 
Muzikale medewerking van leden van de 
LWM o.l.v. Godfried Jansen 
voorganger: Pastor Marianus 
 

Na de Vesper om  17.00 lezing over  Ico-
nen door Thom Breukel:  
docent kunstgeschiedenis en beel-
dend kunstenaar 

 
In de weken voor Pasen kunnen we proberen 
wat soberder te leven . 
Wij sluiten af  met een maaltijd met soep en 
broodje in de sacristie. 
eigen bijdrage 5 euro 
 
Opgeven bij Janneke de Bruin of via de 
mail   pastoraatsgroep@hofkerk.amsterda
m 
 
Meditatie kan daarbij helpen. Het beoogt je 
weer bij je diepste zelf en bij 
de Bron van ons bestaan terug te brengen.  
 
Mediteren is niet altijd gemakkelijk. De weg 
naar binnen kan confronterend zijn. Daarom 
is het goed te weten dat er begeleiding is. En 
de ervaring leert dat samen mediteren ge-
makkelijker is dan in je eentje en dat het gro-
te onderlinge verbondenheid creëert ter voor-
bereiding op de Goede Week en Pasen. 

verantwoording van de collectes in Meer-
Zicht zichtbaar zodat we deze in dit verslag 
niet vermelden.  
 
Op 1 september zijn we met totaal 44 men-
sen naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
geweest. Gelukkig was het een mooie zonni-
ge dag en hebben we een fantastische dag 
gehad. Er waren dit keer ook mensen uit Be-
tondorp bij. Betondorp bloeit werpt zijn vruch-
ten af! We hopen ook dit jaar een busreisje te 
kunnen organiseren. 
 
Dit jaar willen we in de vastentijd wat meer 
aandacht vragen voor de Sociale kruidenier. 
Kennelijk werkt het niet om hier wekelijks iets 

voor mee te nemen en moeten we een ande-
re koers varen. Het zou toch mooi zijn om in 
de vastentijd juist voor deze mensen voedsel 
in te zamelen en ons zelf wat minder te ge-
ven.  
 
De Diaconie is er voor mensen die in nood 
zitten en geholpen moeten worden. Letterlijk 
betekent Diaconie - de hulp aan mensen 
dichtbij, in stad en regio, en middels het  we-
relddiaconaat. Wij hopen in onze Gemeente 
hier ook gestalte aan te geven.  
 
 

Namens de Diaconie Protestantse Gemeente  
Watergraafsmeer 

Ans van Raalte-Deschan 

mailto:pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam
mailto:pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam
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Vrijdag 1 maart 2019 Wereldgebedsdag: kernland Slovenië 

Het thema is ‘Welkom, God nodigt je uit!’ 
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de 
wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd 
door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed 
willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. 
 
In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de 
handen gevouwen en wordt er gezongen. Het is We-
reldgebedsdag. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 
plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaar-
lijkse viering van de biddag. 

 
Ook dit jaar organiseren wij de viering samen met ge-
meente EGB (Evangelische Broeder Gemeente) en de 
Hofkerk (Martelaren van Gorcum Parochie). 
 

Wij nodigen u van harte uit op: vrij-
dag 1 maart a.s. om 19.30 uur, Ko-
ningskerk. Adres: Van ’t Hofflaan 20 
te Amsterdam. 
 
 
 
 

De projecten waarvoor gecollecteerd gaat worden 
in Slovenië: 
 
ASPI-centrum 
Een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-
syndroom en voor autistische jongeren. Dit centrum is 
in 2018 geopend. Jongeren kunnen hier revalideren 
en door middel van trainingen leren om zelfstandig te 
wonen. 
 
Een blijf van mijn lijf huis voor moeders 
Een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of 
andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk 
geweld; meestal hebben zij hun kinderen bij zich. Zij 
ondervinden veel problemen door sociale uitsluiting en 
door armoede.  
 
Roma-project in Pusca 
Romaburgers worden nog steeds behandeld als twee-
derangsburgers in Slovenië. Pusca is het grootste Slo-
veense Romadorp waar geprobeerd wordt om het 
zelfbewustzijn om het zelfbewustzijn van de unieke 
cultuur van de Roma te vergroten.  

Christelijk gemengd koor Rehoboth zoekt nieuwe leden 
 

Dien God met vreugde  

Christelijk gemengd koor Rehoboth bestaat 95 jaar en 
zoekt vernieuwing. Hou je van zingen en wil je een 
klassiek christelijk repertoire zingen, kom dan eens 
een keertje langs bij onze repetitie op woensdagavond 
van 20.15 tot 22.15 uur in de Koningskerk aan de Van 
't Hofflaan 20.  

Eerst meer informatie? Stuur dan een mailtje aan Ro-
gier Schravendeel, schravendeel.r@gmail.com. Je 
kunt ook bellen, tel 0612970258. Christelijk gemengd 
koor Rehoboth kent momenteel ca. 25 zangers en 
zangeressen. 
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