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Vrijzinnige lezing 26 maart

Vanwege persoonlijke omstandigheden kan Christa Anbeek niet De
Vrijzinnige Lezing uitspreken. In haar plaats verzorgt prof. dr. Hans
Alma De Vrijzinnige Lezing op 26 maart 2021. De lezing wordt live
gestreamd vanuit de Geertekerk Utrecht. U kunt de lezing volgen
door u via deze website aan te melden. Dan ontvangt u de link naar
de livestream via de mail. De lezing begint om 20.00 uur.
De lezing van Hans Alma draagt de titel: Iets nieuws beginnen
Over de lezing zegt Alma: Mijn boek Het verlangen naar zin eindigt
met een ode aan de liefde, opgevat als passie voor léven en
compassie met onszelf en de ander in onze kwetsbaarheid.
Compassie maakt het ons mogelijk te leven – leven te wíllen – in
tegenwoordigheid van het kwaad en de dood.
Compassie vraagt moed, maar dat betekent niet dat het om iets
groots en heldhaftigs gaat.
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Kerkdiensten
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
Er is vooralsnog geen koffiedrinken.
We vermelden de kerkdiensten zoals gepland, maar indien de lock
down voortduurt, vervolgen wij met online diensten en Band Light.
Op 11 april beginnen de wisseldiensten met Onze Roeping Getrouw
in Sliedrecht, Kerkbuurt 157.
7 mrt.
14 mrt.
21 maart
28 maart
1 april
4 april
11 april
18 april
25 april
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni

Dr. A.P.B. van Meeteren
Geen dienst In Sliedrecht ds. A.P.B. van Meeteren
Ds. I. Verberk, Giessenburg
Geen dienst. Sliedrecht Ds. H. Hartogsveld
19 uur, Witte Donderdag, Dr. A.P.B. van Meeteren
Pasen, Dr. A.P.B. van Meeteren
extra collecte Leger des Heils
HaGi Ds. W. Lagrouw, Gouda
S’drecht, Ds. A.F.R. v.d. Meiden, Amsterdam
HaGi Drs. Z. Albada, Gorinchem
S’drecht Ds. H. Hartogsveld
HaGi Dr. A.P.B. van Meeteren
16.00 uur S’drecht ds. Ivo de Jong
HaGi Pinksteren Dr. A.P.B. van Meeteren
HaGi Ds. M. van Wassenaar, Gorinchem
S’drecht Ds. I. Verberk, Giessenburg
HaGi Dr. A.P.B. van Meeteren
Extra collecte De Wilde Ganzen

Extra collecte
4 april: Leger des Heils
13 juni: De Wilde Ganzen
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Kerkdiensten volgens de regels
Wij hopen dat de lock down voor 1 juni wordt opgeheven.
Zo lang de Corona-regels gelden moeten we voorzichtig blijven.
In kerkdiensten, leeskring en themacafé willen we daaraan voldoen.
We geven ons tevoren op bij het bestuur, per telefoon of e-mail
We blijven thuis als we ons niet goed voelen
We houden overal anderhalve meter afstand
Er is een welkom, maar we geven geen handen
Bij binnenkomst ontsmetten we de handen
en we vermelden onze naam en telefoonnummer op de lijst
We nemen onze jas mee, de garderobe wordt niet gebruikt
We lopen naar binnen en gaan zitten
We zingen niet, er is muziek, we laten ons raken door het woord
We gaan ook weer één voor één naar buiten
Er is voorlopig geen koffiedrinken
Toilet zo weinig mogelijk gebruiken
Zo gaan we door als toegestaan
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Bloemendienst
7 mrt
21 mrt
4 apr
11 apr
1 apr
4 apr
25 apr
9 mei
23 mei
30 mei
13 juni

mw. T. Keizer -Trapman
mw. J. Blokland
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
mw. M.A. de Groen-van den Berg
mw. T. Keizer -Trapman
mw. J. Blokland

Tel.
612002
616303
613256
630083
612441
614543
612475
613203
06-37374559
612002
616303

Autodienst
7 mrt
14 mrt
21 mrt
28 mrt
1 apr
4 apr
11 apr
18 apr
25 apr
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni

mw. M.A. de Groen
dhr. K. Blokland
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van 't Verlaat
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. J. Huisman
dhr. K. Blokland
mw. M.A. de Groen
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
dhr. P. van ’t Verlaat
mw. T. Keizer-Trapman
dhr. J. Huisman
mw. M.A. de Groen
dhr. K. Blokland
mw. A. van Noordenne-van Zuilen
5

06-37374559
616303
06-51296539
612441
612002
630083
616303
06-37374559
06-37374559
612441
612002
630083
06-37374559
616303
06-51296539

Maria / Piëta
Zwaar ligt hij op haar schoot,
hij die zich breken liet als brood
toen hij nog leefde.
Hij past niet in haar armen,
zijn lichaam is te groot.
Zijn stem bereikt haar oor
niet meer, zit vastgeklonken
in de dood.
Alleen van binnen past hij nog:
waar zoveel leegte is. Daar vult
zijn zwijgen nu haar schoot.
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Armenië en de lange lijnen
van Clio
Op bijna 3300 kilometer van Nederland ligt het bergland Armenië,
dat in de eigen taal Հայաստան of Hajastan heet. Officieel hoort het
land bij Azië, maar zelf ziet Armenië zich als een Europees land.
Het is dan ook een christelijk land. Sterker nog, het is officieel het
eerste christelijke land ter wereld. Hoe is dat zo gekomen? Die vraag
zou centraal hebben gestaan tijdens het themacafé van februari.
Maar helaas, dat ging niet door. Ik ga er daarom in deze Band nader
op in.

Armenië is de eeuwen door een speelbal geweest van omliggende
grootmachten.
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De huidige strijd om de Armeense enclave Nagorno-Karabach in
buurland Azerbeidzjan laat zich daar grotendeels door verklaren en
ook de Armeense genocide komt mede voort uit de roerige
geopolitieke geschiedenis van de regio. En misschien valt ook de
eigenzinnige religieuze koers van Armenië te verklaren uit de positie
van het kleine land tussen de grote mogendheden.
Zendelingen
Armenië vormt,
na een tijd deel te
hebben
uitgemaakt van
Perzië, ten tijde
van het
hellenisme een
zelfstandig
koninkrijk. Het
land is dan zelfs
op zijn grootst en
beslaat een flink
gebied van de
Kaspische Zee
tot aan de
Mediterrane (zie
de gekleurde
delen van het
kaartje hiernaast). Rond het jaar nul komt het land in Romeinse
handen. Al snel krijgt Armenië zelfbestuur onder auspiciën van de
Romeinen die zo een buffer opwerpen tegen de Parthen.
Wel blijft de invloed van het voormalige Perzische Rijk groot. De
apostelen Thaddeus en Bartholomeus die volgens legenden rond 40
n.C. naar Armenië zouden zijn gereisd om er te evangeliseren treffen
in het land hoofdzakelijk tempels voor Perzische goden aan.
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Veel succes hadden de apostelen dan ook niet. Bartholomeus zou
levend zijn gevild en onthoofd als hij koning Polymius probeert te
bekeren.
Vervolgens kwamen er Syrische en Griekse zendelingen naar
Armenië. Ook zouden christensoldaten in het Romeinse leger een
duit in het zakje hebben gedaan door in de tweede eeuw tijdens een
veldtocht in het oosten van Anatolië te bidden om regen en zo hun
legioen van de dorst te redden. Minder legendarisch is een
vermelding uit de derde eeuw van enkele zendelingen die in
Armenië actief zijn.
Tiridates III
Ondertussen is Armenië afwisselend in handen van Romeinen,
Parthen en Perzen. In 258 laat de toenmalige Perzische heerser de
door de Parthen aangestelde koning van Armenië vermoorden om
vervolgens het gebied in te nemen. Tiridates III, de zoon van de
koning, ontkomt naar Rome waar hij wordt opgeleid. Als de
Romeinen de Perzen weer uit Armenië verdrijven komt Tiridates op
de troon als vazalkoning. Hij krijgt vergaande bevoegdheden.
Is het afkeer van de Perzen die Tiridates ertoe brengt om eind derde
eeuw de Perzische godsdienst af te zweren en over te stappen op het
christendom? En waarom het christendom? Is hij er tijdens zijn
verblijf in Rome mee in aanraking gekomen? Of hebben de
aanhoudende zendingsactiviteiten op Armeens grondgebied effect
gehad? Volgens de overlevering is Tiridates bekeerd door zijn
secretaris Gregorius die hem op wonderbare wijze van
krankzinnigheid zou hebben genezen.
Hoe het ook zij, Tiridates roept in 301 het christendom uit tot
staatsgodsdienst van Armenië. Daarmee is Armenië aanzienlijk
eerder dan de rest van het Romeinse Rijk dat pas in 394 onder keizer
Theodotius die stap zet. Het is ook jaren eerder dan de beroemde
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bekering van Constantijn in 312 die geldt als de eerste christelijke
keizer van het Romeinse Rijk.
Eigen koers
Het besef dat het het eerste christelijke land is, geeft Armenië
genoeg zelfvertrouwen voor een eigen koers binnen de toenmalige
kerk. Het voert te ver om alle dogmatische finesses uit de doeken te
doen. Maar kort en goed draait het allemaal om de figuur van Jezus
Christus. Was hij mens, God of allebei?

De vraag ligt op tafel sinds de Alexandrijnse bisschop Arius (256336) de kerk had opgeschrikt door te zeggen dat Christus niet God
zelf is, maar door God is geschapen. Het concilie van Nicea (325)
had hierop met een nogal vage formule geantwoord dat Jezus van
hetzelfde wezen is als God. Die constructie blijkt in de jaren erna
volop ruimte te bieden voor zeer uiteenlopende interpretaties.
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Bisschop Cyrillus van Alexandrië (375-444) legt de nadruk op de
goddelijkheid van Christus, terwijl bisschop Nestorius van
Constantinopel (381-451) zegt dat Jezus een gescheiden goddelijk
en menselijk deel had, nl. de man Jezus en de heilige Zoon van God.
Later, tijdens het concilie van Chalcedon (451), kiest de kerk op
voorspraak van de bisschop van Rome voor een soort tussenpositie.
Jezus zou twee volledige ‘naturen’ hebben gehad, een goddelijke en
een menselijke, die ongemengd, onveranderd, ongedeeld en
ongescheiden zijn. Bent u daar nog?
De westerse kerk neemt de uitkomst van Chalcedon over, maar de
kerken binnen het Byzantijnse Rijk (de voortzetting van het OostRomeinse Rijk) zijn verdeeld. Zo blijven de ideeën van Nestorius er
voortleven, onder meer in Perzië. Enkele landen, waaronder het
kerkelijk zelfbewuste Armenië, nemen een afwijkend standpunt in,
namelijk dat in Jezus maar één natuur was, die de goddelijke en de
menselijke verenigt.
Misschien is het in onze ogen weinig meer dan haarkloverij, maar
het conflict is aanleiding voor felle debatten, waarin het niet alleen
om theologie gaat, maar zeker ook om de macht binnen de kerk.
Want op de achtergrond draait het in de discussie evengoed om de
vraag wie er het laatste woord heeft: Rome, Constantinopel of
Alexandrië. Bovendien verdeelt de vraag naar Jezus de kerk nog
altijd.
Vanzelfsprekend valt er over de geschiedenis van het Armeense
christendom nog heel veel meer te vertellen. Bijvoorbeeld over de
vroege en uiterst nauwkeurige Armeense Bijbelvertaling en de
ontwikkeling van de Armeense iconografie. Maar dat laat de ruimte
in de Band niet toe.
Wel blijkt alleen al uit bovenstaande schets hoe bijzonder de positie
van Armenië is tussen het Romeinse en Perzische Rijk, tussen de
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westerse kerk en kerken die de opvattingen van de Nestorianen
volgen en later tussen het christendom en de islam. En het toont
welk stempel dit alles op de geschiedenis van het land heeft gedrukt.
De lijnen van Clio (de muze van de geschiedenis) zijn lang.
Aries van Meeteren

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 als dit weer
mogelijk wordt.
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

Aandachtscommissie
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.
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Blijde boodschap
Toen je me zei hoe kostbaar ik was
knapte de verstarring
die zich als een pantser om mij heen had geformeerd
laag na laag.
Smeltwater, ijskoud nog
valt kletterend naar beneden
een beek waarin zon en water dartelend dansen.
Ik wist niet dat er nog zoveel lichtheid in mij was
zoveel buitelend kind
en stille verwondering.
Vergeten, gewoon vergeten, terwijl ik het wist,
maar nu pas, toen je het zei was er herinnering.
Ik vroeg mezelf: waar was je al die tijd?
Je was er steeds en toch en ben je nieuw
en niet eerder gezien, ongehoord.
Ik geef me over aan jou die ik ken.
Toen jij het zei kon het gebeuren.
Els de Clercq
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen, ondanks de coronastilte, een fijne dag toe:
8 mrt.
18 mrt
27 mrt
21 apr
6 mei
12 juni
3 juli

Mw. M. de Groen-v.d. Berg
mw. C. Versluis-den Hertog
mw. C.J. Langeveld-de Rijcke
dhr. A.J. van Noordenne
mw. M.E. van der Meulen-Udo
mw. E.A. Kazen-van Dijk
mw. A. Kraaijeveld-Langedijk

Privacy Statement
Ons privacy statement staat op onze website
www.kerkmetdebeelden.nl. Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en
adresgegevens gebruikt worden voor administratie, pastoraat en
verspreiding Band. Eventueel voor nieuws over activiteiten,
uitnodigingen voor leeskring en lezingen via de mail.
Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet.)

Verhuizing
Liesbeth Kazen is verhuist naar 4201 ME Gorinchem,
Infanteriepad 2. Het telefoonnummer is ongewijzigd.
We wensen haar in Gorinchem een goede tijd.
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Introspectie
Hoe meer er gaten in je ziel ontstaan
je leven schudt en rammelt aan de poort
de schildwacht weg en jij, je moet toch voort
zo beter kan het nieuwe binnengaan
Al krijg je ook een veel te dunne huid
geraakt zelfs door een vederlicht beweeg
door een idee dat aan een beeld ontsteeg
door een gedachte of intens geluid
Draai nu die kwetsbaarheid eens om als kans
verander het ondanks toch in dankzij
wat altijd was, dat blijft en is ook thans
Het zelf vindt zeker nog een weg te gaan
aandachtig acht slaand op het levenstij
om tussen alle chaos pal te staan
Mathilda de Groen
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Liefde kun je leren
Bij het uitmesten van de kast met bordspellen, kwam ik ‘De wereld
van Sofie’ tegen, een soort triviant maar dan gebaseerd op het
gelijknamige boek van de Noorse schrijver Jostein Gaarder. Net als
het boek gaat het spel over filosofie. Spelers moeten bijvoorbeeld
vragen beantwoorden over filosofen uit verschillende tijdvakken.
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Maar het leukst aan het spel zijn de zestig kaarten met open vragen
die ons zelf laten filosoferen. Denk aan ‘Wat is ruimte?’ Of: ‘Zijn
mensen van nature goed of slecht?’ En: ‘Is er zoiets als goed of
fout?’ Spelers die zo’n vraag trekken krijgen een paar minuten de
tijd om er hardop hun gedachten over te laten gaan. Het levert vaak
boeiende gesprekken op.
Helaas ontbreekt de vraag ‘Wat is liefde?’ En hoewel het logisch is
dat de makers scherpe keuzes hebben moeten maken, de speeltijd is
per slot van rekening beperkt, is het ergens ook wel weer een teken
aan de wand. Want, zo ontdekte de Belgische filosofe Katrien
Schaubroeck, filosofen houden zich naar verhouding weinig bezig
met de liefde. Zeker als het gaat over liefde die de romantische
liefde overstijgt.
Iris Murdoch
Schaubroeck wil daar wat aan doen en wijst in een piepklein boekje
op het werk van de Britse filosofe en schrijfster Iris Murdoch (19191999). Murdoch heeft wél nagedacht over de liefde en zet zich
nadrukkelijk af tegen collega’s die menen dat over liefde niets te
zeggen valt omdat die zich slechts zou afspelen in het innerlijk van
mensen. Filosofen kunnen zich beter richten op zichtbare
handelingen, zo luidt het adagium tot ver in de 20ste eeuw.
Murdoch denkt daar anders over. Aan handelingen gaat volgens haar
iets essentieels vooraf. Ze maakt dat duidelijk aan de hand van een
beroemd geworden voorbeeld over een schoonmoeder. Die heeft een
hekel aan haar schoondochter. De vrouw van haar zoon is maar
vulgair, onbeleefd en kinderachtig. Tenminste, in de ogen van de
schoonmoeder. Maar dan neemt ze een besluit.
De schoonmoeder houdt haar mening nog eens tegen het licht en
denkt bij zichzelf: misschien ben ik wel ouderwets, bevooroordeeld
en bekrompen!
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En dan, op het tweede gezicht, blijkt de schoondochter niet vulgair,
maar verfrissend eenvoudig. Niet onbeleefd, maar spontaan. Niet
kinderachtig, maar jeugdig.
Kijk, zegt Murdoch, hier is iets wezenlijks veranderd. Weliswaar
heeft de vrouw geen ‘handeling’ verricht, d.w.z. iets gedaan wat
voor andere mensen te zien zou zijn, maar er is wél iets gebeurd in
het innerlijk van de schoonmoeder. En ook dat kun je een handeling
noemen. De vrouw, zo schrijft Murdoch, heeft haar eigen
vooroordelen onderdrukt en heeft haar schoondochter nu eens door
een liefdevolle bril bekeken.
Echt kijken
En daar hebben we de korte versie van het antwoord op de grote
vraag aan het begin van dit stukje: ‘Wat is liefde?’ Liefde is een
manier van echt kijken (‘really looking’, zegt Murdoch). Liefde is
kijken zonder vooroordelen. We moeten als het ware onszelf en onze
eigen belangen opzijschuiven om aandacht te geven aan de ander én
daar consequenties aan verbinden. Als dat geen handeling is!
Liefde vereist een andere bril, een andere manier van denken,
voorbij aan zichzelf. Als wij naar een ander kunnen kijken alsof we
hem of haar zelf zijn, krijgen we het niet meer over ons hart die
ander onheus te bejegenen. Dan zien we dat die vervelende
buurvrouw, ondanks haar nukken, ook een moeder is, of die nare
collega iemands echtgenoot. Er valt dus van hem of haar te houden.
Zo onbevooroordeeld kijken naar anderen, kunnen we niet zomaar.
Murdoch wijst op het belang van een leven lang oefenen in het
worden van betere, liefdevollere mensen. Niet om werkelijk de
perfectie te bereiken (dat lukt toch niet), maar als streven, met
humor, mildheid en zelfrelativering. Het maakt uit hoe je over
iemand denkt en met welke woorden je vervolgens over die persoon
praat.
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Katrien Schaubroeck heeft de inzichten van Murdoch handzaam en
vooral uiterst leesbaar opgeschreven in ‘Iris Murdoch. Een filosofie
van de liefde’ (2020). Een kleinood vol mooie gedachten en zinnen
om nog eens na te denken over liefde en hoe we liefdevollere
mensen kunnen worden. Zoals deze alinea die het slot vormt van
Schaubroecks essay:
[Murdoch schrijft:] ‘Het is
zo overduidelijk een goede
zaak om vreugde te putten
uit bloemen en dieren, dat
mensen die potplanten kopen
voor hun huis en naar
torenvalken kijken zelfs
verbaasd zouden kunnen zijn
over het idee dat deze dingen
iets te maken hebben met
deugdzaamheid.’
Belangeloos aandacht
schenken aan wat de natuur
te bieden heeft. Een ruiker
bloemen kopen omdat men
zo kan genieten van de
kleuren en geuren in huis.
Het zijn oefeningen in leren
liefhebben, en dus
oefeningen in morele
zelfverbetering. Wie had gedacht dat het zo makkelijk kon zijn om
goed te doen.
Aries van Meeteren
Katrien Schaubroeck, Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde
(Letterwerk 2020), 84 pag.
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Wij gaan ervan uit dat de Corona regels voorlopig
nog zullen gelden, ook als de lock down wordt
opgeheven. Als gevolg hiervan verzoeken wij u
zich zowel voor de Kerkdiensten, Leeskring

als voor het Themacafé op te geven, in
verband met de planning van de ruimte.

Leeskring
Op 3 december bespraken wij van Haruki
Murikami: Norwegian Wood.
Daarna lazen we van Paolo Coelho: De
Alchemist. Korte inhoud: De jonge
schaapherder Santiago heeft één grote wens:
de wereld bereizen tot in alle uithoeken om
zo uit te vinden hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een
verborgen schat zetten hem aan tot een zoektocht. Na veel
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist, die over grote
spirituele wijsheid beschikt. Hij adviseert de jongen: 'Luister naar je
hart. Dat kent alles, omdat het afkomstig is van de ziel van de
wereld en daar ooit naar zal terugkeren (...) Waar je hart is, is ook je
schat.'
Door de lock down was de bespreking niet mogelijk maar na de
opheffing willen we graag weer starten met de bespreking van dit
boek en een gezellige ochtend.
Verder is het programma nog niet vastgelegd.
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Landelijke leeskring
Landelijk heeft Vrijzinnigen Nederland een leeskring gestart op
Zoom. Voorlopig ben ik de enige van onze vereniging die meedoet.
In drie bijeenkomsten bespreken we “Verlangen naar zin” van Hans
Alma. Dit boek was genomineerd voor de titel het Beste Spirituele
Boek 2021.
(Winnaar werd “De kracht van Rust” van Mirjam van der Vegt.)

Themacafé
De mooie en interessante bijeenkomst over de Stoïcijnen kon op 10
december nog doorgaan.
Verder staat nog op het programma:
Zenboeddhisme

Wat is het en wat kun je ermee?

De vroege kerk

Van huiskamer tot wereldkerk.

Godinnen –
geen Ja maar Ma

In den beginne waren er godinnen.

Groen christendom Hoe groen is de Bijbel eigenlijk?
Feodalisme

Oorsprong en doorwerking van een
maatschappij-inrichting

We hopen hiervan nog enkele onderwerpen te kunnen bespreken.
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Films in de bieb
Op woensdagavonden (de derde woensdag van de maand) om
20.00 uur vertoont de bibliotheek een film. Als de lock down wordt
opgeheven, hopen we dat er nog enkele films vertoond worden.
Opgeven bij de bieb is verplicht. Let goed op of het doorgaat. De
volgende films staan op de lijst:
Hors Normes Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor
autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Wanneer
ouders en zorginstellingen het echt niet meer weten, geeft Bruno hen
een thuis.
The Wife Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen
talenten, dromen en ambities opzij gezet voor de succesvolle
literaire carrière van haar man, de overspelige Joe. Dan is ze het zat
en onthult haar grote geheim.
Little Woman (naar het boek Onder moeders vleugels, gaat over het
leven van de zussen March, die opgroeien in het 19e eeuwse
Amerika. Alle vier hebben zee en bepaald talent en dromen en
ambities.

Hoop is keihard werken
Heeft u de achtbaan van de oorlogsfilm ‘1917’ wel eens ondergaan?
We volgen in het veelvuldig bekroonde epos twee Britse soldaten
die een boodschap moeten overbrengen aan de andere kant van het
Noord-Franse slagveld. Luchtfoto’s hadden laten zien dat de
Duitsers ergens aan het front een valstrik aan het zetten zijn en dus
moet een legeronderdeel van de Britten dat juist daar wil aanvallen,
koste wat het kost worden tegengehouden.
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Uiteindelijk, na veel onbeschrijfelijke scenes, komt één van de
soldaten aan bij kolonel MacKenzie en weet de aanval te stoppen.
De kolonel zegt dan: “I hoped today might be a good day. Hope is a
dangerous thing. That’s it for now, then next week Command will
send a different message: attack at dawn. There is only one way this
war ends… Last man standing.”
“Hoop is iets gevaarlijks.” Ik lees later dat de woorden in het
filmscript zijn beland als eerbetoon aan de cameraman van ‘1917’.
Hij draaide in de jaren negentig ‘The Shawshank Redemption’,
waarin acteur Morgan Freeman zegt: “Hope is a dangerous thing.
Hope can drive a man insane.” En ik ken de uitspraak ook van het
gelijknamige lied van de Amerikaanse popster Lana del Rey: “Hope
is a dangerous thing for a woman like me to have.”
Hoop gevaarlijk?
Ik frons mijn wenkbrauwen. Hoe
kan hoop nou gevaarlijk zijn?
Hoop is toch iets moois? De
citaten van MacKenzie en Red,
het karakter van Morgan
Freeman, druipen van het
cynisme, gevoed door ervaringen
waarin hoop hen juist
teleurstelde.
Misschien geldt dat ook voor de
Duitse filosoof Friedrich
Nietzsche. Hij wijst in zijn boek
‘Menselijk, al te menselijk’
(1879) op de Griekse mythe over
Pandora’s doos (eigenlijk een
pot). Zeus had volgens het
verhaal als straf voor de
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mensheid een vat gevuld met allerlei kwaden en die cadeau gedaan
aan Pandora. Zij opende de pot, waarna ziekten, rampen en noden
krassend en krijsend de wereld in vlogen. Snel sloot ze het vat weer
en zo bleef er nog één ding in achter. En dat was de hoop.
Hoop hoort dus, zo concludeert Nietzsche, bij het kwaad dat Zeus de
mensheid had toebedacht. Zeus wilde dat de mens zichzelf zou
blijven martelen met illusies zoals een goede afloop. “Hoop is het
kwaadste der kwaden omdat zij de marteling verlengt”, schrijft
Nietzsche. Heeft hij gelijk?
Twee soorten hoop
Rabbijnen maken onderscheid tussen twee soorten hoop en ik denk
dat dit zinvol is: goede hoop en valse hoop. De hoop waar Nietzsche
op doelt is volgens mij valse hoop. Hoop als zoethoudertje, zo van:
‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Hoop koesteren is dan
weinig meer dan een vlucht uit de werkelijkheid, een illusie. Dat
soort hoop kan inderdaad maar beter in de pot van Pandora blijven.
Ook goede hoop houdt vertrouwen, maar rekent niet op wonderen
buiten ons om. Goede hoop zet ons zelf aan het werk. Niks ‘Stil
maar, wacht maar, alles wordt nieuw’, maar een aanhoudend zoeken
naar nieuwe wegen, een andere toekomst.
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Het vergt een onverzettelijkheid die zich niet laat neermaaien door
doemscenario’s, maar die ons anders laat kijken naar wat er aan de
hand is, wat er nodig is en wat er mogelijk is. En ja, dat kan hard
werken zijn.
Het kost inspanning om je niet te laten meeslepen door, ik noem
maar wat, coronamoeheid, maar vooruit te blijven kijken naar de
nieuwe tijd die onherroepelijk komt. En intussen te doen wat er
gedaan moet worden om die tijd te laten aanbreken. En dat is precies
waar kerken ooit de veertigdagentijd voor hebben ingesteld: een
periode van reflectie, goede hoop en handen uit de mouwen.
Zangeres Lana del Rey eindigt haar donkere lied, ondanks de titel,
hoopvol. Ze zingt: “Hope is a dangerous thing for a woman like me
to have. But I have it. Yeah, I have it. Yeah, I have it. I have.”
Aries van Meeteren

Pasen
Vorig jaar Pasen was er ook een lock down en hebben wij online
gevierd. Hoe het dit jaar zal lopen weten wij nog niet.
Ook kunnen we onmogelijk zeggen of het Paasontbijt tot de
mogelijkheden behoort. Zo ja, dan zullen we iedereen informeren.

Orgel
Nadat het orgel het met de Kerst had opgegeven, heeft het bestuur
besloten een reparatie annex onderhoud te laten uitvoeren. Dit is
prima gelukt.
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Zang van de hoop
In het uur
wanneer de zon achter de heuvels wegsluipt
en de nacht, een panter, neerhurkt
voor zijn sprong
op onze nietsvermoedende stad...
wil ik zingen
over de kronkelige verlangens van dit land,
over de gekooide dromen van vergeten mensen
wil ik zingen
over alles wat was
maar niet langer is,
over alles wat nooit was maar had kunnen zijn
wil ik zingen
over de hoop van onze kinderen, wil ik zingen
om ons te herinneren nooit te wanhopen; want
ieder uur,
iedere minuut
gloort, ergens op aarde, een nieuwe,
prachtige morgen.
Cecil Rajendra
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De schepping der vogels
Toen, rustend op de wolken, boog Hij zich voorover;
de eerste vogels vlogen van Zijn hand;
en Hij vond vreugde in het kleurgetover;
de schoonste zond Hij naar het tropisch land.
En telkens weer ontvloog Zijn hand een ander,
de kleinste zanger en de adelaar;
en zij betrokken palm en oleander;
tot in het Nijldal vloog de ooievaar.
En wat Zijn dag moog zijn aan menseneeuwen,
Hij heeft ons land zo tederlijk bedacht:
de grijze luchten vol van witte meeuwen
en dan in mei de zanger van de nacht.
Jac van Hattem
1900-1981
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