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Lezing Frits de Lange
op 23 april werd goed bezocht. Verslag pag. 25
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Diensten, aanvang 10.00 uur
In de zomerperiode hebben wij wisseldiensten met de
Vrijzinnigen in Sliedrecht, Kerkbuurt 157
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.
2 sept.

S’drecht: ds. Th. Huisman-Verspui, Nijkerk
S’drecht: ds. H. Hartogsveld
H’veld: dr. A.P.B. van Meeteren
S’drecht: ds. Verheul
H’veld: dr. A.P.B. van Meeteren
S’drecht: dr. A.P.B. van Meeteren
S’drecht: ds. H. Hartogsveld, ’s-Gravendeel
H’veld: mw. M. Walburg
S’drecht: ds. D. Peters, Alphen a/d Rijn
H’veld: dr. A.P.B. van Meeteren
S’drecht, maar mogelijk i.v.m. verbouwing in H’veld:
ds. H. Hartogsveld, ’s-Gravendeel
H’veld: ds. J. Postma, Den Haag
EINDE WISSELDIENSTEN
Geen dienst, VVP ontmoetingsdag in Naaldwijk
Dr. A.P.B. van Meeteren

Extra collecte 1 juli
Graag willen wij uw bijdrage vragen voor de Stichting Vluchteling.
Ook zij proberen in deze wereldcrisis met voorhanden middelen te
helpen waar zij kunnen.
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Bloemendienst
17 juni
1 juli
22 juli
5 aug.
12 aug.
19 aug.
2 sept.
9 sept.
16 sept.

Mw. M.A. de Groen-van den Berg
Mw. T. Keizer-Trapman
Mw. A.E. Kazen-van Dijk
Mw. G. v. d. Graaf-Tromp
Mw. A. Huisman-Dubbelman
Mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin
Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
Mw. E. Sluimer-Vervoorn
Mw. C. Versluis-den Hertog

Tel.
06-37374559
612002
06-83334406
613256
630083
612441
614543
612475
613203

Autodienst
27 mei
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 aug.
12 aug.
19 aug.
2 sept.
9 sept.

mw. E. Sluimer-Vervoorn
dhr. R.P. de Groen
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. R.P. de Groen
dhr. P. van 't Verlaat
dhr. K. Bohré
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
hr. R.P. de Groen
mw. E. Sluimer-Vervoorn
dhr. J. Huisman
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. P. van 't Verlaat
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. R.P. de Groen
dhr. K. Bohré
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612475
06-12830068
612002
06-12830068
612441
614359
06-51296539
06-12830068
612475
630083
612002
612441
06-51296539
06-12830068
614359

‘Een beetje God is overal’
Ik denk wel eens dat ik meer zou
moeten mediteren. Ik lees de
prachtigste verhalen van mensen die
zeggen dat ze helemaal in vrede met
zichzelf zijn gaan leven sinds ze
meditatie hebben ontdekt. Ze dalen af
in zichzelf, voorbij hun ego, en komen
terecht in hun diepste binnenste en
hebben daar contact met het
goddelijke. Prachtig! Wie wil dat niet?
Bovendien, mediteren kan overal. Zelfs in de trein, zag ik bij de
Rotterdamse boekhandel Donner, waar een boekje ligt met
oefeningen voor meditaties in een trein. Toch raden de meeste
mensen die verstand hebben van meditatie een aparte ruimte
aan, waar het stil is, waar je niet wordt gestoord, en waar je,
desnoods, op een matje kunt gaan zitten. Of op een
meditatiekrukje natuurlijk.
Ik heb zo’n kamer. Maar het lukt me niet goed. Ik hou mezelf niet
bij de les. Mijn gedachten vallen niet stil. Misschien heb ik er te
weinig geduld voor. Misschien is het een kwestie van oefenen en
mis ik de benodigde discipline.
Bidden doe ik wel, vooral voor het slapen gaan. Maar als ik een
drukke dag heb gehad, maak ik vaak genoeg het ‘amen’ niet
meer mee. Soms denk ik wel eens: hoe doen anderen dat toch?
Maar misschien dat de allereerste vraag zou moeten zijn: wat wil
ik met mediteren? Wil ik in contact komen met het goddelijke?
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Maar waar is dat dan te vinden? Ergens ver weg in een of andere
hemel en moet ik dus biddend een brug slaan tussen twee
werelden? Of huist het goddelijke diep in mij en moet ik dus
inkeren en indalen in mijn ziel?
Maar wat als het goddelijke een
vonkje is dat in elk levend wezen op
aarde is te vinden? Wat als ik het
goddelijke kan tegenkomen in al die
andere schepsels? Dan kan ik dus
ook met het goddelijke in contact
komen in een goed gesprek met
anderen! Of als ik heel bewust
Sofietje aanhaal – en dan niet één
aai, maar echt even lekker een
kwartiertje kroelen en spelen. Dan is het goddelijke ook te
vinden in de natuur, tijdens een wandeling langs de Merwede of
in de Biesbosch. Zoals ds. Ivo de Jong wel eens zegt: “Een beetje
God is overal.”
En wat wil ik dan van het goddelijke? Antwoorden op vragen?
Wil ik een stem horen? Of wil ik mijn hoofd leegmaken, mezelf
resetten na een stressvolle dag en zo weer klaar maken voor wat
er daarna nog op mij afkomt?
Ik denk dat ik heel goed in gesprek kan komen met het
goddelijke door juist even alles los te laten. Even niet meer
denken aan het probleem dat ik bij de kop heb, aan de chaos in
mijn hoofd. En dan ineens, na een stevige wandeling, goed
stofzuigen (in alle hoeken!), een verfklus, ramen zemen, of
gewoon een goede nachtrust, kan me iets invallen. Iets wat ik
ervoor nooit had bedacht. Iets wat vensters opent en me verder
op weg helpt.
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En inderdaad, zo kan het ook in de trein. Blik op oneindig,
turend naar de verten en laat je gedachten maar gaan. Werkt het
altijd zo? Nee. Het is niet op afroep verkrijgbaar. En het is ook
niet de enige manier, laat staan de beste manier. Ik sluit niet uit
dat ik me ooit nog eens waag aan andere vormen van meditatie.
Maar voor mij werkt het zo prima op dit moment.
Aries van Meeteren

Zomertijd - wisseltijd
Fijn dat we ook dit jaar weer kunnen wisselen met Sliedrecht.
Het is niet helemaal regelmatig door diverse oorzaken. Dus steeds
even kijken waar de kerkdienst is. Alle keren is er koffiedrinken.
Fijn als u min of meer regelmatig meedoet.
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Contact met de voorganger
Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over
iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.
Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak
voor een vervolggesprek.
Aries van Meeteren

Aandacht commissie
Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan
aandacht kunnen besteden.

In memoriam Nel van der Vlies
Op zaterdag 12 mei jl. hebben we in een dienst het leven herdacht
van Nel van der Vlies-Tukker. We deden dat in een goedgevulde
kerk. Háár kerk, mogen we wel een beetje zeggen, de kerk waar ze
zich altijd zo nauw bij betrokken heeft gevoeld. Nel trouwde er in
1951 met Kees. Het huwelijk was een van de eerste dat in onze kerk
werd voltrokken. Daarna heeft Nel van alles in de kerk gedaan.
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Op het gevaar af iets te vergeten: Nel was de eerste voorzitter van de
vrouwenvereniging, ze verzorgde de bloemen in de kerk, de
kascontrolecommissie deed nogal eens een beroep op haar, ze reed
mensen naar de kerk. In de jaren negentig was ze nog een periode
bestuursvoorzitter. Nel was ook tot op het laatst trouw lid van de
leeskring. En dan zouden we nog bijna vergeten dat ze praktisch
elke zondag in de kerk te vinden was en altijd intens met iedereen
meeleefde. Maar boven alles verzorgde Nel tientallen jaren
yogalessen in de kerk, waar ze mee begon kort na het overlijden van
Kees in 1974. Ze was 84 toen ze met de lessen stopte.
Nel vertelde me eens dat ze leefde bij de dag. Elke dag begroette ze
met blijdschap. ‘Ik ben er nog’, zei ze dan, om vervolgens enkele
yogaoefeningen te doen. Het leven-bij-de-dag heeft Nel moeten
leren, zei ze. Haar yogaleerlingen leerde ze hoe ze moesten loslaten.
Maar voor haarzelf was dat soms lastig. Ze had altijd graag de regie
in handen.
Nel werd in februari na een val opgenomen in Waerthove. Vanaf dat
moment ging haar gezondheid steeds verder achteruit. Er kwam
steeds meer aan het licht. En waar ze eerst nog volop inzette op
revalidatie en ‘nog een poosje doorgaan met leven’, zei ze
uiteindelijk ja tegen het voorstel om haar in een diepe slaap te
brengen. Dát is regie houden en loslaten ineen. Beide kwamen op
dat moment samen.
Nel geloofde in de liefde. God is liefde, vertelde ze me meerdere
keren: liefde die alles is en waarin tegenstellingen verdwijnen. Het
is die alomvattende liefde, sterker dan de dood, die ook ons wil
dragen nu wij hier achterblijven en verder moeten zonder Nel. Dat
die liefde ons mag troosten en steunen nu wij haar zo intens missen.
Aries van Meeteren
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen een fijne dag toe:
12 juni
30 juni
3 juli
25 juli
8 augustus
17 augustus
23 augustus
26 augustus

mw. E.A. Kazen-van Dijk
dhr. R.P. de Groen
mw. A. Kraayeveld-Langedijk
dhr. P. van ’t Verlaat
mw. D.A.C. Hupkens-Faasse
mw. A. Huisman-Dubbelman
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
mw. E. Sluimer-Vervoorn

Expositie Willem van den Heuvel
Horror vacui, vrees voor het lege
Een collectie afbeeldingen van een zoektocht naar betekenisvolle
verbinding. Voorstellingen met als onderwerp de onzekerheid van
de mens, die niet kan leven met twijfel, onzekerheid en niet
ingevulde vraagtekens. Verbeelding van momenten van zoeken naar
antwoord op vragen rond bestemming, dood, leven, zin van het
lijden en doel van de geschiedenis: Menselijke kunst / Religieuze
kunst.

Willem van den Heuvel is een kunstenaar uit de Alblasserwaard.
Zijn impressionistische en surrealistische werken zijn geschilderd
met acrylverf op doek en paneel.
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Ook heeft deze autodidactische schilder, die opgeleid is als architect,
enkele kleurrijke glazen ramen en deuren ontworpen. Zijn prachtige,
veelzeggende schilderijen verbeelden een visie op religie,
geschiedenis en andere activiteiten van de wereld om ons heen.
Willem: “Voor mij moeten mijn schilderijen ergens over gaan, een
onderliggend verhaal hebben dat je, door ze te bestuderen, wordt
verteld. Het proces van creëren begint bij mij dan ook met een
vraag, een beeld, een idee. Of er is een tekst, een gedicht. Ik
verzamel over dit onderwerp meer informatie, afbeeldingen of
teksten en maak schetsen. Dan verwerk ik het idee in een
conceptbeeld op de computer. Dit is het beeld wat ik een eventuele
opdrachtgever laat zien. Vervolgens zet ik dit over op een doek en
dan begint het pas. Dan moet er gewikt en gewogen worden. Er
vervallen dingen en onderdelen worden verplaatst. Ik draai mijn
doek diverse malen en kijk veel, ben lang met aanpassingen bezig.
Als het klaar is, zet ik het een tijdje weg en probeer er niet meer naar
te kijken. Als ik het na een aantal dagen weer zie en ik het gevoel
heb dat ik er niks meer aan moet veranderen, is het klaar. Soms
begint het proces opnieuw, omdat het schilderij nog niet voldoet aan
het verhaal wat ik wil vertellen.
Tot slot zoek ik nog in mijn map met verzamelde teksten naar een
goed begeleidend verhaal.
Meestal ben ik verwonderd over wat het geworden is, wat ik
gevonden heb. Ik ben erg gefascineerd door de ‘vlek’, de ‘klodder’
die zo samensmelt dat mijn brein er dat herkenbare voorwerp van
maakt. Ik probeer het toeval mee te laten werken en gooi vaak met
verf op het doek of paneel.
Mijn wil om te verbeelden wordt voor een groot deel gedreven door
nieuwsgierigheid. Een zoektocht naar het hoe en waarom van onze
cultuur, ons menselijk doen en laten. Onze Nederlandse kijk op de
wereld heeft historische wortels in het christendom.
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Religie vormt één van de redenen waarom mensen dingen doen, een
bron van opoffering, van oorlog en saamhorigheid, van vreugde en
lijden, van studie en wijsheid. Religie is een belangrijk onderdeel
van wat ons mens maakt en lijkt iets onuitwisbaar menselijks te zijn.
Al deze religieuze, maar dus ook menselijke eigenschappen houden
mij bezig en probeer ik te verbeelden.
Daarnaast heeft kunst uit het verleden bijna altijd met religie te
maken gehad. Van het vermoeden van een religieuze aanleiding om
de grotschilderingen te maken, in de vroegste periodes van de
prehistorie, naar de voornaamste godin van het Griekse pantheon:
Pallas Athene, de godin van de kunst. Van het traditioneel gebruik
van symbolen, afbeeldingen en tekens door de Aboriginals naar de
verbeelding van Christus in fresco’s en iconen. Onze Nederlandse
traditie was er ook één van veel werk met prachtige symboliek,
referenties en metaforen. Ik probeer van deze kunst te leren en de
onderdelen en manieren te gebruiken om een moderne visie te
verbeelden. Religie is en blijft een grote bron van inspiratie.”

VVP-Ontmoetingsdag
Deze ontmoetingsdag van de Vereniging
van Vrijzinnig Protestanten in ZuidHolland Zuid is op zondag 26 augustus in
Naaldwijk.
Ongetwijfeld is het programma, dat nog
niet bekendgemaakt is, de moeite waard
en zullen er mensen uit HardinxveldGiessendam en uit Sliedrecht deze dag bezoeken.
Houd het vrij in uw agenda. Verdere gegevens komen later!
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Hoop
Hopen dat doe je, wanneer je gelooft
dat de aarde, levend lichaam, geen droom is.
Dat ogen, oren en handen je niet beliegen.
Dat alle dingen die je hier leerde kennen
als een tuin zijn, en jij staat aan de poort.
Binnengaan kan niet. Maar hij is er zeker.
Konden we hem beter en wijzer zien,
we zouden nog, in de tuin van de wereld,
een nieuwe bloem ontwaren, menige ster misschien.
Sommigen zeggen, dat het oog ons bedriegt
en dat niets bestaat, alleen maar in schijn.
Maar juist deze mensen kennen de hoop niet.
Ze denken: het volstaat hem de rug toe te keren,
en de wereld houdt plots op te bestaan,
als in dievenhanden verdwenen.
Czeslav Milosz (1911-2004)
Uit: I.L.Pfeijffer en G.J. de Vries,
500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben,Amsterdam 2009
(3) pag.596
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Angst voor de mythe
Bespreking van het essay van Arne Jonges
Kunnen we iets met zekerheid zeggen over Jezus? Dat lijkt een
merkwaardige vraag. We hebben toch het Nieuwe Testament?
Daarin kunnen we van alles over Hem lezen! Toch laten al sinds de
negentiende eeuw theologen zien dat, als we eerlijk zijn, er weinig
over Hem vaststaat. David Friedrich Strauss gooit in 1835 als een
van de eersten de knuppel in het hoenderhok. De verhalen over
Jezus zijn eerder mythen dan historische verhandelingen, zo laat hij
zien in zijn klassiek geworden werk ‘Das Leben Jesu’. Maar daar
waar Strauss achter de mythen nog wel een historisch figuur
vermoedt, gaan anderen verder. Een van hen is de Nederlandse
nieuwtestamenticus Gustaaf Adolf van den Berg van Eysinga (18741957). Volgens hem heeft er aan de wieg van het christendom
helemaal geen Jezus van Nazareth gestaan. Dat is hem op veel
kritiek komen te staan. Zijn kleinzoon, theoloog en filosoof Arne
Jonges (1944) neemt het in een nieuw essay voor hem op.
Er valt, wetenschappelijk gezien,
niets over de persoon Jezus te
schrijven, zo valt Jonges zijn
spraakmakende opa bij. In zekere
zin geldt voor Jezus wat ook aan
de hand is met de Griekse filosoof
Socrates: Hij heeft zelf geen
enkel geschrift nagelaten. Er is
alleen óver hem geschreven. Een
andere moeilijkheid is dat we van
de boeken van het Nieuwe
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Testament geen enkel origineel bezitten. En dat maakt het lastig om
ze te dateren. Sommige Bijbelwetenschappers zeggen dat de eerste
geschriften al binnen een of twee decennia na de dood van Jezus
moeten zijn ontstaan, terwijl anderen van precies diezelfde boeken
zeggen dat ze pas in de tweede eeuw zijn geschreven. Nu zijn de
oudste volledige handschriften van de evangeliën niet ouder dan de
vierde eeuw. Wat is er in de tijd daaraan voorafgaand allemaal aan
de boeken toegevoegd? We kunnen er alleen een slag naar slaan. En
waar zijn ze ontstaan? In Palestina? Of ver daar buiten? Ook hiervan
geldt: we weten niets zeker.
‘Ieder zijn eigen Jezus’
Nu is dit inzicht verre van nieuw. Albert Schweitzer toont al in 1913
overtuigend aan dat elke auteur zijn eigen Jezus in de Bijbel ontdekt.
Zo zal iemand die zich aangetrokken voelt tot het socialisme in
Jezus vooral een socialist zien, een romanticus houdt een
romantische Jezus over en ook een liberaal, een kapitalist of een
aanhanger van new-age herkennen in Hem een soortgenoot. Je kan
met Jezus kortom alle kanten op. Maar, en dat baart Jonges zorgen,
dat weerhoudt theologen er nog altijd niet van om te proberen voor
eens en voor altijd vast te stellen wie de historische Jezus ‘nu echt’
moet zijn geweest. Momenteel zien we een derde, en volgens
sommigen zelfs vierde, golf van Jezusonderzoeken die uitkomen.
Genadeloos wijst Jonges die theologen op denkfouten, speculaties
en tegenstrijdigheden. “Te gemakkelijk verklaart men de eigen
positie tot ‘wetenschappelijk’ en daarmee meteen een andere
opvatting tot ‘onwetenschappelijk’”, zo merkt Jonges fijntjes op.
Maar betekent dit dat we helemaal niets over Jezus kunnen zeggen?
Er zijn toch buiten de Bijbel ook bronnen waarin iets staat over
Jezus, zoals de ‘Annales’ van de Romeinse geschiedschrijver
Tacitus (ca. 110) en de ‘Joodse Oudheden’ van Flavius Josephus
(ca. 95)? Maar het enige dat deze teksten bewijzen is dat er
omstreeks het jaar 100 een groep mensen bestaat die zich
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volgelingen noemt van ene Christus. Het fragment zegt verder niets
over wie die Christus is, wanneer hij heeft geleefd en wat zijn ideeën
zijn.
Het punt van Arne Jonges – en nogmaals, dat is niet nieuw – is dat
er misschien wel een historische Jezus heeft bestaan, die
vermoedelijk ook nog aan het kruis is gestorven, maar dat er méér
niet over Hem zelf is te zeggen. Althans, in wetenschappelijk
opzicht. Het enige waar we volgens Jonges vanuit kunnen gaan is
dat er al in de eerste eeuw allerlei verhalen over Jezus de ronde
doen. Geen historische verhalen, zo benadrukt hij, maar mythische.
De Bijbel bevat geen journalistieke verslagen of juridische
bewijslast, maar symbolische verhalen die uitdrukken waar het in
het nieuwe geloof, het christendom, om gaat. Het zijn bovendien
verhalen die worden gevierd en worden bezongen. Het zijn mythen.
Angst voor de mythe
Dit voorbehoud mag dan sinds
Strauss bekende kost zijn, toch
ziet Arne Jonges er weinig van
terug in de Jezusboeken die nog
altijd verschijnen. Er heerst bij
veel theologen een soort ‘angst
voor de mythe’, stelt hij vast.
Wonderlijk, zo meent hij. Geen
godsdienst kan immers zonder
mythes. Symbolen – en mythes
zijn niets meer of minder dan
symbolen in verhaalvorm –
kunnen een essentie laten zien
die verborgen blijft als we
alleen dorre feiten presenteren.
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Zoals Jonges zo mooi citeert van Rudolf Bultmann: ‘De mythe is de
wieg van ons weten en geeft uitdrukking van het besef mens te zijn
op aarde.’ We zijn sinds de Verlichting niet meer gewend om zo
naar mythes te kijken. Mythes zijn maar sprookjes, vinden we.
‘Denkluiheid’, noemt Jonges dat. Mythes sluiten de kern van de
zaak niet op in een ver verleden, maar houden ze open voor het
heden en de toekomst. Van den Berg van Eysinga vat dat inzicht
kernachtig samen in de titel van zijn bekendste boek: ‘Leeft Jezus of
heeft hij alleen maar geleefd?’
Sinds zijn opa zijn boeken uitgaf, is er volgens Jonges weinig
veranderd. Nog altijd kunnen theologen die inzetten bij een
mythische Jezus in plaats van een historische rekenen op bakken
kritiek. Daar kan predikant Edward van der Kaaij over meepraten.
Zijn boek ‘De ongemakkelijke waarheid van het christendom’
(2015) heeft hem zijn baan gekost. De meeste theologen blijven
vasthouden aan een historische Jezus, hoe moeilijk ze Hem ook in
beeld krijgen. Er moet een mens van vlees en bloed schuilgaan
achter alle verhalen, al was het alleen maar om te voorkomen dat er
zomaar van alles en nog wat over Jezus kan worden beweerd, zoals
Harry Kuitert ergens opmerkt.
Voor wie?
De manier waarop Van der Kaaij is afgeserveerd verdient inderdaad
geen schoonheidsprijs. En de claims die veel auteurs van
Jezusboeken doen, zijn nogal eens te hoog gegrepen. Daar heeft
Arne Jonges zeker een punt. Maar verder blijf ik na lezing van het
boekje zitten met de vraag voor wie de emeritus predikant van de
Houtrustkerk het essay nu geschreven heeft. Voor zijn voormalige
gemeenteleden? Die zullen niet opkijken van zijn conclusies, zoals
maar weinige vrijzinnigen, vermoed ik. Heeft Jonges dan de
theologen op het oog die blijven proberen om voor eens en voor
altijd op te schrijven wat we allemaal objectief over Jezus kunnen
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weten? Het probleem is dat zij zich door Jonges niet zullen laten
overtuigen. Daar is het boekje te beknopt voor.
Bovendien voert Jonges mijns inziens toch een achterhoedegevecht.
Natuurlijk, er verschijnen nog steeds Jezusboeken die menen te
kunnen doordringen tot de werkelijke Jezus van vlees en bloed.
Maar ik denk dat veruit de meeste theologen en gelovigen het er
anno 2018 wel over eens zijn dat we in de Bijbel geen historische
verhandelingen lezen, maar geloofsverhalen. En dat ons dus
bescheidenheid past bij claims over diezelfde Jezus. Waar het
uiteindelijk om gaat is niet wat die Jezus allemaal wel of niet heeft
gedaan of gezegd, maar welke betekenis we vandaag de dag nog
geven aan de verhalen over Hem. Om het nog een keer met Van den
Berg van Eysinga te zeggen: ‘Leeft Jezus of heeft hij alleen maar
geleefd?’ Dat kan Jonges toch alleen maar beamen, denk ik.
Aries van Meeteren

Kosten uitvaart
De kosten die gelden voor begeleiding bij een uitvaart bedragen
voor leden € 350,00. Voor niet leden zijn de kosten € 500,00.
De kosten van organist of overige wensen zijn apart te vergoeden.

Privacy Statement
Ons privacy statement staat binnenkort op onze website
www.kerkmetdebeelden.nl. In de volgende Band besteden we hier
wat meer aandacht aan. Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en
adresgegevens gebruikt worden voor administratie, pastoraat en
verspreiding Band. Eventueel voor nieuws over activiteiten.
Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet.)
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Intuïtief Schrijven
In september, oktober, november en december zullen we weer een
schrijfworkshop organiseren op dinsdagmiddag van 13.00-15.00
uur.
Onder de bezielende leiding van Yvon Mallander gaan we er voor
zitten: een willekeurig onderwerp en laat maar komen die gedachten.
Vertrouw maar toe aan het papier wat er in je opkomt. Je hoef je pen
niet van het papier te halen want in je gedachten komen de
associaties vanzelf op.
Vind je het leuk om dit ook eens uit te proberen? Let op de volgende
Band voor de data. Opgeven bij Tilly.

Leeskring
Met stapels boeken en enige tips hebben
Zandrie, Tilly en Riet een keuze gemaakt
voor de te lezen boeken. We zijn al weer in
overleg met de bibliotheek, om in begin
augustus het eerste boek uit te delen. Dat zal
dan op donderdagmorgen 6 september door
ons besproken worden. Ook dit jaar zal Zandrie met zijn puntige
vragen onze commentaren losweken.
We hopen weer op veel praatstof en veel gezelligheid.

Volgende Band
De volgende Band verschijnt rond 1 september.
Kopijdatum is steeds twee weken van te voren; half augustus.
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THEMA-CAFÉ
We zijn afgelopen seizoen een beetje abrupt geëindigd met het
thema-café. De laatste bijeenkomst bleek gepland te zijn op
Hemelvaartsdag en dat was bij nader inzien geen geschikte dag.
Komend seizoen keert het
thema-café terug en
opnieuw houden we de
tweede donderdag van de
maand aan. We beginnen
met het onderwerp wat is
blijven liggen: ‘Mystiek.
Het denken voorbij’.
Andere thema’s zijn nog niet bekend.
13 september
12 oktober
9 november
14 december
11 januari
14 februari
14 maart
11 april
9 mei

Mystiek. Het denken voorbij.
-

Ik zou het fijn vinden als u komende zomer nadenkt over thema’s
waarover u graag met elkaar van gedachten zou willen wisselen.
Tijdens de eerste bijeenkomst zullen we inventariseren wat iedereen
wil en dan de onderwerpen over de data verdelen.
Fijne zomer en tot ziens op het thema-café!
Aries van Meeteren
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Het festival van de extase
Bespreking van ‘De kunst van controleverlies’ van
Jules Evans
‘Uit je dak gaan’ lijkt misschien
vooral iets voor jongeren die volop
naar festivals, clubs en andere
uitgaansgelegenheden gaan om daar
de zinnen te verzetten. Maar in een
verrassend vlot boek schrijft de Britse
filosoof Jules Evans dat extase voor
iedereen essentieel is: “Het is
belangrijk dat we manieren vinden om
te ontzelven.”
Onze rationele cultuur stelt volgens
Evans hoge eisen aan ons: we mogen
ons niet zomaar laten gaan. “We
moeten onze lichamen onder controle
houden, onze driften beheersen, onze
emoties de baas blijven – ‘een gezicht opzetten als we andere
gezichten zien’.” En dat gezicht dat we opzetten naar buiten toe, dát
is ons ego.
“Maar het ego dat we construeren is een vermoeiende plek om de
hele tijd in vast te zitten. Het is eenzaam, afgesneden van de wereld
door muren van angst en schaamte, belegerd door zorgen en
ambities. Het is zich bewust van zijn nietigheid en sterfelijkheid.
Daarom is het goed om jezelf zo nu en dan te verliezen. Als we dat
niet doen gaan we ons vervelen, raken we uitgeput en worden we
gek van onszelf.”
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We hebben allemaal eigen manieren om te ‘ontzelven’. Sommigen
van ons hebben misschien een badritueel, waarbij we allerlei
speciale oliën in het water doen en daar dan een uur in blijven
poedelen. Anderen verliezen zich in literatuur, kunst, tuinieren of in
het maken van een flinke wandeling. Stuk voor stuk bezigheden die
ons in een flow brengen, waarin we onszelf verliezen en die het stil
maken in ons hoofd.
Extase
Maar van extase is dan nog geen sprake. Daar is meer voor nodig,
schrijft Evans, zoals meditatie, drugs, dans of tantra. Soms ervaren
we ook spontaan momenten waarin we even ‘uit onze bol gaan’,
waarin we ons opgenomen voelen in iets wat groter is dan wijzelf.
Denk aan de natuur, de kosmos, het leven, de mensheid of God.
Evans heeft daar ruime ervaring mee. Als tiener gebruikte hij LSD.
Een bad trip bezorgde hem een posttraumatische stressstoornis. Hij
kreeg last van paniekaanvallen, stemmingswisselingen, depressies
en sociale angsten. Een bijna-dood-ervaring na een ernstig skiongeluk maakte daaraan abrupt een einde. Hij zag een vredig wit
licht waarin al zijn angsten oplosten. En die ervaring wil hij opnieuw
doormaken.
Participerende filosofie
Dat heeft geresulteerd in het boek De kunst van controleverlies.
Filosoferen over extase. Evans heeft het opgezet als een festival.
Ieder hoofdstuk vormt een tent op het terrein van het festival van de
extase. Er zijn negen tenten. Achtereenvolgens komen aan bod: de
revival (extase van de Heilige Geest), extatische kunstvormen (film,
muziek, theater en beeldende kunst), dans, psychedelische drugs,
contemplatie (o.a. zenmeditatie), tantra, de bloeddorst van geweld,
spirituele natuurervaringen en cybernetica (transhumanisme).
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Het unieke van het boek is dat Evans enkele keren zelf de beloofde
extase ondergaat. Hij volgt een alpha-cursus in een evangelicaal
georiënteerde kerk in Brompton, hij volgt een danstherapie, gaat in
retraite in een meditatiecentrum en bezoekt een tantristische
liefdestempel. Het is bij tijd en wijle ‘participerende filosofie’. En
dat maakt het boek spannend en buitengewoon leesbaar.
Drugs heeft Evans niet opnieuw gebruikt. Daar hebben de jaren van
paniekaanvallen na zijn bad trip wel voor gezorgd. En dat brengt
me meteen bij een ander punt dat Evans voortdurend maakt in zijn
boek. Hoezeer we extase bij tijd en wijle nodig hebben om normaal
te kunnen blijven functioneren, we moeten wel oppassen. Er zitten
allerlei haken en ogen aan ‘buiten-normale ervaringen.’
Keerzijde van extase
Extase kan verslavend werken. Uit je dak gaan wordt dan het doel,
in plaats van een middel om het leven van alledag vol te houden of
zelfs betere, creatievere mensen te worden. Het zoeken naar extase
komt dan neer op escapisme, een manier om te ontsnappen. Na een
tijdje
kunnen we
niet meer
zonder en
dreigt na
iedere trip
de
verveling
en de
depressie.
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Andere keerzijden die Evans opmerkt zijn meer specifiek. Zo kun je
je in sommige kerkelijke gemeenten zo opgenomen voelen dat je de
mensen erbuiten gaat zien als ongelovigen die je moet mijden. Ook
kunnen mensen in trance worden gebracht om hen ertoe te bewegen
veel aan de kerk te doneren. En de extase die popmuziek brengt, kan
leiden tot aanbidding van een ster.
Mindset en setting
Of extase gunstig is of niet, hangt af van het doel waarmee je de
piekervaring zoekt (mindset) en de omgeving waarin ze optreedt
(setting). Stel geen overdreven doelen, maak er geen obsessie van,
schrijft Evans. Blijf nederig: “Wie de normale grenzen van zijn ego
overschrijdt, loopt het risico dat hij bezwijkt voor arrogantie en
grootspraak.” En zorg voor een liefdevolle omgeving, waar mensen
zijn die op je letten.
De bijna-dood-ervaring waarover Evans aan het begin van zijn boek
sprak, blijkt overigens, als hij aan het eind van het boek de balans
opmaakt, onherhaalbaar. “Ik ben er vijf jaar achteraan gerend, zoals
Alice in Wonderland het Witte Konijn achtervolgde. Maar het is me
niet opnieuw overkomen, niet in die directe vorm. Het is frustrerend
om te weten dat er hier en nu diepere bewustzijnstoestanden zijn,
maar dat we er zo weinig van ervaren.”
“Ik hoop dat als ik doodga, ik het witte licht weer zie. Dan staan we
van aangezicht tot aangezicht, kijken elkaar diep in de ogen en
zeggen tegelijk: ‘Waar bleef je al die tijd?’”
Aries van Meeteren
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GOD
je kunt dat zijn noemen
of geluk
of doordesemde aanwezigheid
het is in ieder geval iets wat van buiten komt, maar gek genoeg diep
van binnen in je brandt
(Henk van der Waal, Door alle honderd harten wit te kalken)

De drive om vooruit te komen
Lezing Frits de Lange op 23 april 2018 over zijn boek
‘Heilige Onrust'
De kerk stroomt vol als Frits de Lange van alles probeert om zijn
computer aan de praat te krijgen. Uiteindelijk besluit hij zijn lezing
zonder beelden te houden. Geen probleem. Het is niet de eerste
lezing die De Lange over zijn boek ‘Heilige Onrust’ houdt. Toen we
hem begin juni vorig jaar vastlegden, zat hij al tot en met maart vol.
Dus De Lange vindt ook zonder beamer de weg wel in zijn betoog,
al moet hij af en toe zoeken naar een titel of een auteur.
De hoogleraar ethiek trapt af met de bekentenis dat hij een boek
heeft geschreven over pelgrimeren zonder zelf ooit op bedevaart te
zijn geweest. Verschillende mensen uit het publiek hebben wel een
of meerdere pelgrimsroutes gelopen, onder wie onze eigen Liesbeth
die de hele tocht van Amsterdam naar Santiago di Compostella heeft
afgelegd.
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Geloven is onderweg zijn
Maar dat hij zelf niet in de benen is gekomen, vindt De Lange geen
bezwaar. Pelgrimeren is een beeld, een metafoor voor geloven.
Geloven is onderweg zijn, zegt De Lange. ‘Iemand die op zijn
zeventigste nog precies hetzelfde gelooft als op zijn zeventiende,
daar is iets mis mee: die heeft niet geleefd.’ Sommigen zeggen het
geloof na een tijdje zelfs helemaal vaarwel. Maar er kan een leegte
blijven knagen. Wat dan?
Theologen zijn van huis uit geschoold om te helpen bij
geloofsvragen. Ze varen als een veerman heen en weer tussen de
woorden van de Bijbelse traditie en hun eigen tijd. Maar de laatste
decennia komen hun antwoorden niet meer over, ziet De Lange. Dat
wat zij vanuit de traditie de huidige cultuur hebben te zeggen, slaat
niet meer aan. Ze lijden schipbreuk met hun theologische
veerpontje.
Frits de Lange meent daarom dat theologen terug moeten naar de
basis, naar ‘het hart van de religie’, zoals hij ook in de ondertitel van
zijn boek schrijft. En wat is dat hart van de religie? Dat is de
‘Heilige Onrust’ die De Lange ziet in de drive van pelgrims
waarmee ze loslaten wat hen vertrouwd is en op reis gaan naar iets
wat ze niet kennen en waarvan ze vooraf niet weten wat het hen
brengt. Het is het volgen van een roepstem zoals Abraham deed in
Genesis 12.
De reis is het doel
Maar de pelgrim van tegenwoordig is een andere dan vroeger.
Voorheen hadden pelgrims een vastomlijnd einddoel: de
bedevaartsplaats waarnaar ze op weg gingen. Tegenwoordig is het
doel minder duidelijk. De reis zélf is het doel. De pelgrim 2.0 is een
zoeker. Dat spirituele aspect onderscheidt hem of haar van een
wandelaar.
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Het gaat de pelgrim 2.0 om onderweg te zijn in het leven. Het zetten
van de volgende stap. En dat maakt de moderne pelgrim volgens De
Lange tot het ideale beeld voor de hedendaagse gelovige, die ook
een zoeker is. Religie is dan niets anders dan het verlangen om op
weg te gaan naar iets mooiers of beters in antwoord op Iets of
Iemand die groter is dan jezelf bent en die je bij jezelf vandaan
roept.
Dat is niet iets vanzelfsprekends. Frits ziet om zich heen veel
mensen die niet meer vooruit te krijgen zijn. Die noemen zich wel
gelovig, maar die houden vast aan wat ze als kind al hebben
meegekregen aan
overtuigingen. Ze missen
het vertrouwen om op
weg te gaan, ze zijn er
niet van overtuigd dat
het beter wordt als ze het
oude loslaten en in de
benen komen.
Als Frits met die blik
naar het Oude Testament
kijkt dan ziet hij daar de
moderne pelgrim al in de grondverf staan. Hij ziet hoe Abraham op
weg gaat naar een betere toekomst, hoe profeten vol passie het volk
oproepen om in beweging te komen en hoe het messianisme ook de
hoop op mooiere tijden levend houdt. In die dynamische traditie
ontwaart Frits het hart van religie: opstaan en doorgaan, onderweg
blijven!
God of het leven?
Hebben we God nodig op die tocht? Frits de Lange refereert aan
‘Compostella’, een documentaire van Freddy Mouchard over
moderne pelgrims die over hun ervaringen vertellen. De hele docu
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lang valt het woord ‘God’ geen enkele keer. Kennelijk kan de
pelgrim 2.0 zonder dat woord. De Lange neemt daar nog geen
afscheid van. Dat wil zeggen: hij heeft niets meer met God als
Iemand daarboven die helemaal los staat van deze wereld en daarin
naar believen ingrijpt. Dat theïstische Godsbeeld mag weg, vindt De
Lange.
Maar God als kracht ín mensen, God als drive, als ‘Heilige Onrust’,
daar kan hij toch niet buiten. Die manier van over God spreken is
niet nieuw, maar heel oud. Mystici hebben nooit anders gedaan. Wie
problemen heeft met het woord ‘God’, omdat het zo beduimeld is
geraakt, zou ervoor kunnen kiezen om in plaats van God ‘het Leven’
te zeggen. Spreken over God als het Leven is vitaal, laat De Lange
zien. ‘Als je ‘leven’ in je voelt, ervaar je God in jezelf. Je kunt ook
het leven zien in anderen en daarmee God ontdekken in die ander.’
Moe
Na de pauze gaat De Lange in op allerlei vragen uit de zaal. Het
voert te ver om die hier allemaal te bespreken. Twee licht ik er uit.
Eén vraag luidt: ‘Ik worstel een beetje met dat vrijzinnige dogma dat
je altijd maar moet zoeken en onderweg moet zijn. Daar word ik een
beetje moe van. Mystici daarentegen vínden ook nog wel eens iets,
ook al is het maar voor even.’
De Lange erkent: ‘Een vrouwelijke collega zei eens tegen me: je
hebt een typisch mannelijk boek geschreven. Want waarom moet je
nou altijd weg? Kom je nooit eens thuis? Ze heeft wel een punt.
Toch blijf ik vasthouden aan de metafoor van de pelgrim. Want in
tegenstelling tot een vluchteling, die ook op reis gaat en het oude
leven loslaat, komt een pelgrim aan het eind van zijn reis weer thuis.
Een vluchteling (heel vaak) niet. Thuiskomen is deel van een
pelgrimage.’
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De hemel
Een andere vraag gaat over
de hemel: ‘Aan het eind van
mijn reis, waar kom ik dan
aan?’ De vraagstelster
refereert aan het laatste
hoofdstuk van ‘Heilige
Onrust’ dat over het
hiernamaals gaat.
De Lange: ‘Er is in ons een
verlangen om thuis te
komen. Ook aan het eind van onze reis, dus na onze dood. Is dat de
hemel? We kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Ik heb
niets met een hemel als aanwijsbare plek waar je alleen binnenkomt
als je gelooft. Volgens mij bestaat er niet zoiets als dé hemel. Er
bestaan vele hemelen, zo heb ik ontdekt. Want de hemel is voor
iedereen weer wat anders.’
De Lange komt aan het eind van de lezing nog terug op het woord
‘God’. ‘Dat woord is beduimeld geraakt, maar ik kan toch niet
zonder. De theoloog Karl Rahner stelde ooit voor om het woord
vijftig jaar niet te gebruiken. Maar dat lukt me niet. Er zit in die
traditie van spreken over God zoveel moois wat je allemaal
doorsnijdt als je een streep door het woord God zet. Voor mij is God
een levende presentie. Maar ik zal niet meteen beginnen met dat
woord.’
Al met al een goed bezochte en boeiende avond, met mensen van
allerlei pluimage die onderling en met De Lange een levendige
discussie voeren. Allemaal mensen onderweg, op hun eigen
pelgrimstocht, die elkaar even ontmoeten en elkaar verrijken. Een
klein doorkijkje naar het hart van religie.
Aries van Meeteren
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Regiodag Schiedam 2018
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Regiodag Schiedam 22 april
Een heerlijk ontspannen dag om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Tonny, René en Tilly genoten van het muziekprogramma dat de
leden van Schiedam uitvoerden. Wat een talent, wat een diversiteit,
wat een inhoud! De tocht over de wateren van Schiedam was
heerlijk en interessant, het was ook prachtig weer.
’s Middags vertelde Tom-Eric Krijger over de geschiedenis van de
vrijzinnigheid, met name in Schiedam en Rotterdam.
De hele dag werden we verwend met eten en drinken.
Dank aan
Schiedam!

Agenda
26 aug.
6 sept.
13 sept.

VVP-ontmoetingsdag in
Naaldwijk
Leeskring
Themacafé
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