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Kerkdiensten volgens de regels
Mogelijk komt er weer een lock down, en zullen we alle activiteiten
stoppen. Zo niet, dan gelden de Coronaregels voor kerkdiensten en
alle activiteiten.
tevoren opgeven bij het bestuur, per telefoon of e-mail
thuisblijven als we ons niet goed voelen
anderhalve meter afstand houden
geen handen geven
bij binnenkomst handen ontsmetten, mondkapje op
naam en telefoonnummer op de lijst
jas mee naar binnen
wie zit kan het mondkapje af doen
één voor één naar buiten
toilet zo weinig mogelijk gebruiken
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Kerkdiensten behoudens lockdown
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
5 dec.
12 dec.
19 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
2 jan.
9 jan.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
6 febr.
13 febr.
20 febr.
27 febr.
6 mrt.
13 mrt.

2e Advent, Dr. A.P.B. van Meeteren, extra collecte
3e Advent, Richard van der Keur, Rotterdam
4e Advent, Drs. Z. Albada
Kerstnacht, 21.30 uur, Ds. A.P.B. van Meeteren
Geen dienst. Sliedrecht ook geen dienst
Geen dienst. Sliedrecht ook geen dienst
Ds. A.P.B. van Meeteren
Hugo de Vries, Moordrecht
Geen dienst. Sliedrecht ook geen dienst
Geen dienst. Sliedrecht ds. H. Hartogveld
Drs. Z. Albada, Gorinchem
Ds. A.P.B. van Meeteren, extra collecte
Ds. I. Verberk, Giessenburg
Geen dienst. Sliedrecht ds. Th. Huisman-Verspui
Ds. T. Huisman-Verspui
Ds. A.P.B. van Meeteren
Drs. Z. Albada, Gorinchem

Alle samenkomsten volgens de Corona-regels. Koffie op
afstand, 5 december, 2 januari, 6 maart.
Mocht er een lockdown komen, gaan we over op
beurtelings online diensten en een nieuwsbrief.

Extra collectes
5 december: Telefonische hulpdienst Dordrecht
6 februari: Amnesty International
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28 nov.
5 dec.
12 dec.
19 dec.
24 dec.
2 jan.
9 jan.
30 jan.
6 feb.
13 febr.
27 feb.
6 mrt.

Bloemendienst

Tel.

Mw. C. Versluis-den Hertog
Mw. T. Keizer-Trapman
Mw. A.E. Kazen-van Dijk
Mw. J. Blokland
Mw. T. de Groen
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. C. Versluis-den Hertog
Mw. T. Keizer-Trapman

613203
612002
06-83334406
616303
06-37374559
06-83334406
613256
630083
612441
614543
613203
612002

Autodienst
28 nov
5 dec.
12 dec.
19 dec.
24 dec.
2 jan.
9 jan.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
6 febr.
13 febr.
27 febr.
6 mrt.

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

WINTEREN
De winter is niet echt mijn lievelingsseizoen. Alles lijkt doods. De
bomen zijn kaal, de meeste struiken ook en als het groenblijvers
zijn, is het bepaald niet het meest frisse groen dat je ziet. Als er dan
ook nog sneeuw ligt, maakt dat alles ook nog eens kleurloos.
Natuurlijk, met een blauwe lucht erboven en een winters zonnetje
erop is het allemaal prachtig. Maar met een betrokken lucht,
druilerige regen en 4 graden op de thermometer is er niets aan (vind
ik).
De Britse schrijfster en docent Katherine May ziet de winter als
metafoor voor alle kale periodes in ons leven. In haar prachtige boek
‘Winteren’ (Wintering) schrijft ze: “Iedereen wintert vroeg of laat,
sommige mensen winteren steeds opnieuw. Winteren is een periode
in de kou. Het is een braakliggende fase in je leven, waarin je
afgesneden bent van de wereld, je afgewezen voelt, buitenspel gezet,
belemmerd in je vooruitgang of gedwongen in de rol van
buitenstaander.”
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Wat een beeld! Zoals de winter bij het ritme van de seizoenen hoort
en steeds terugkeert, horen kale periodes bij het ritme van het leven.
De ellende is, ziet May, dat we zo slecht zijn voorbereid op
winterperiodes. Waarom is dat, vraagt ze zich af. Waarom denken
we dat het bij ons altijd moet zomeren? Alles in de natuur wintert,
ziet May. Planten verliezen hun blad, dieren gaan in winterslaap en
vogels trekken naar zonniger streken. Geen van de planten of dieren
verzet zich tegen de winter. Zich verzetten doen alleen mensen.
Vieringen van het ongewisse
May beschrijft in haar boek hoe ze zelf ‘wintert’ na een periode van
veel te hard werken en enkele tegenslagen in haar gezin.
Gaandeweg ontdekt ze de
kracht van rituelen en de
wijsheid die daarin
verscholen ligt. Halloween,
de winterzonnewende en
kerst zijn in feite vieringen
van het ongewisse, schrijft
May ergens. Die kunnen
ons iets leren over hoe we
kunnen omgaan met de
winterperiodes in ons
eigen leven.
Hoe dan? Juist in het
donker van de winter
hebben we behoefte aan
houvast. De feesten geven
ons weer grip, ervaart
May. Niet op het seizoen,
maar op hoe we erop
reageren.
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Zo brengen de winterfeesten het donker te binnen, ze erkennen de
veranderingen die plaatsvinden en symboliseren tegelijk de
dóórgaande dingen.
Dat alles werkt voor May niet alleen troostrijk, maar stelt haar ook
in staat naderende winters niet langer weg te duwen, maar juist
eerder op te merken en zich erop voor te bereiden. Want winters
zullen blijven komen en gaan, ziet ze.
Bomen
De natuur beweegt mee door al vroeg vooruit te werken. “De meeste
bomen leggen al midden in de zomer hun knoppen aan en door het
vallend herfstblad worden ze zichtbaar, gaaf en afwachtend,
beschermd tegen de kou door een dikke schub. We merken ze zelden
op omdat we denken dat we het geraamte van de boom zien, een
dood ding totdat de zon terugkeert. [Maar] de boom is alles behalve
dood. Eigenlijk is hij de ziel van het bos. Hij leeft gewoon in stilte
voort. Hij zal niet tot leven komen in de lente. Hij zal gewoon een
nieuwe jas aantrekken en de wereld weer tegemoet treden.”
Rituelen helpen ons om mee te veren. En dat doet me denken aan
advent. Advent wil ons ook voorbereiden op de winter én het lengen
van de dagen. Daarom halen we lichtjes in huis, ontsteken we
kaarsen en tellen we af naar de komst van het licht. We koesteren de
knoppen aan de bomen, de lichtpuntjes in het donker. Advent als
oefening in het zien van de uitlopers aan de bomen die het voorjaar
aankondigen. Iets waar Jesaja al op wees: “Maar uit de stronk van
Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.”
Er komen andere tijden. Het blijft niet winteren.
Aries van Meeteren
Katherine May, Winteren. De kracht van rust en afzondering in
moeilijke tijden, Nieuw Amsterdam 2021, 254 p.
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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 als dit mogelijk is.
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.

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.)
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In memoriam Trudie BuséVersteeg (1926-2021)
Begin oktober hoorden we van het overlijden van Trudie Busé. Het
ging helaas al een poosje niet zo goed met Trudie. Haar
teruglopende gezondheid maakte haar steeds hulpbehoevender en de
laatste tijd verbleef ze in de Lange Wei.
Op haar man Jaap na ken ik weinig mensen die zo lang zijn
verbonden geweest met onze geloofsgemeenschap. De opa van
Trudie was een van de oprichters van de NPB-afdeling in
Hardinxveld. Ze kende de vereniging nog van de tijd dat er geen
eigen predikant was. Tijdens het eeuwfeest in 1990 zei ze daarover:
Als dochter en kleindochter van echte N.P.B.-ers, herinner ik mij
nog heel goed, dat toen ik jong was mijn vader zondagsavonds
zei: “Kom we gaan naar ‘den Bond’.” Den Bond was een lokaal
achter de winkel van Hendrien van den Berg en de woning en
werkplaats van Jan den Toom. Het was een ietwat stoffige
ruimte, met een planken vloer, waarop een kokosmat, een aantal
in meer of minder goede staat verkerende kuilenburgers
(stoelen), een traporgel, een zwarte potkachel en een houten
kansel met groene franje.
Ik vond het best spannend om mee te mogen, maar wat ik
minder waardeerde was, dat ik soms van mijn vader met de bus
bij de uitgang moest staan. Die bus was een blikken geval, met
bovenop een tuit met een gleuf, waar de gemeente haar gaven in
deponeerde en je al naar gelang het geluid kon horen of het
kwartjes, dubbeltjes, stuivers, dan wel centen waren.
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Er waren altijd avonddiensten, want de dominees, die bij ons
kwamen preken hadden elders in het land hun gemeente, waar
ze 's morgens voorgingen. Ze kwamen met de trein en werden
indien onbekend op ons dorp, door mijn vader van het station
gehaald. Er bleef er ook wel eens een zitten en die kwam dan of
in Gorinchem of in Sliedrecht terecht. Grote consternatie
ontstond dan en wij geduldig wachten, tot betrokken dominee
met de volgende trein weer naar Hardinxveld terugkeerde. In het
uiterste geval las mevr. Versteeg- Graftdijk de noodpreek.
Trudie en Jaap kenden elkaar al een tijdje, maar de vonk sloeg over
tijdens de vele (trein)reizen naar school in Dordrecht. Nadat ze in
1944 haar diploma had gehaald, ging Trudie de verpleging in. Er
waren trouwplannen, maar de oorlog in Indië zorgde voor
vertraging. Tijdens Jaaps verblijf in de Oost schreven hij en Trudie
zeker 600 brieven naar elkaar. Ze hebben die na zijn behouden
thuiskomst ritueel verbrand.
Ze trouwden ruim 70 jaar geleden, op 17 juli 1951. Ze waren het
eerste bruidspaar dat in de NPB in Hardinxveld-Giessendam in het
huwelijk trad. Trudie vertelde dat er geen trouwstoelen waren, geen
knielbank, maar dat het allemaal toch goed kwam. “De kerk was
bomvol, er stonden groene planten en alles kon blijven staan, want 2
dagen later trouwden Nel en Kees van der Vlies.”
Ik heb Trudie leren kennen als een goedlachse vrouw, die meestal
haar man het woord liet doen. Maar als hij iets zei wat niet klopte,
dan verbeterde ze hem onopvallend en vaak met pretoogjes. Ook
kon ze hem terloops in de rede vallen met een nuchter: “Maar we
gaan moedig voorwaarts.” Of: “Maar we zijn nog samen en dat is
een voornaam ding.” Of: “Tja, wat wil je, we worden oud.”
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Zodra het gesprek op Canada kwam, ging haar hart open. Trudie en
Jaap zijn er vele keren geweest en vaak langdurig. Natuurlijk omdat
een van de kinderen er ging wonen en later nog een kleinzoon. Maar
ook omdat ze zo intens verknocht raakten aan het land. Het was geen
geheim dat ze er ook zelf graag naartoe waren verhuisd.
Daar, in Canada, maakte Trudie de foto die op de voorkant van
rouwkaart prijkt. We zien een zonsondergang boven Pierce Lake.
Het tafereel drukt stilte en ontzag uit. Maar ook rust en weidsheid. In
dat ongerepte en onmetelijke Canada hebben we het suizen van de
stilte gehoord, vertelde ze. Op de foto zien we ook water. Water dat
altijd stroomt en nooit hetzelfde is. Net als het leven zelf.
In de dienst van 7 november hebben we Trudie herdacht met
woorden uit een lied van Herman Verbeek:
De stille zachte stem te zijn
van ingehoudenheid,
die ziet en vraagt zich af en zwijgt
en wacht de tijd van helderheid
die eenmaal komt om niet,
dat gij haar komen ziet.
Aries van Meeteren

Ik wilde u iets geven
tot troost diep in uw leven
maar ik heb woorden alleen
namen, en dingen geen
Herman Gorter
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen alle goeds en een
fijne dag toe:
1 dec.
5 dec.
18 dec.
26 dec.
4 jan.
9 jan.
13 jan.
29 jan.
3 febr.
5 febr.
10 febr.

Jaap van Wingerden
Astrid Goedegebuur
Jenny Blokland
Gerda Brandwijk
Aartje den Breejen
Tiny van ’t Verlaat
Riet Vis
Zandrie Albada
Gert Kamsteeg
Kees v.d. Herik
Ida de Jong

Themacafé
Op 14 oktober hebben we gesproken over het Zenboeddhisme, wat
is het en wat kun je ermee? Op 11 november ging het over de
vroege kerk. De geschiedenis van huiskamer tot wereldkerk.
Met deze twee onderwerpen was de kop er weer af. Hieronder de
verdere plannen, onder voorbehoud van Coronamaatregelen.
Godinnen – geen Ja maar Ma is het onderwerp voor 9 december.
Zeg maar: In den beginne was er een godin.
Op 13 januari zullen we ons verdiepen in het onderwerp Groen
christendom. Hoe groen is de Bijbel eigenlijk?
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10 februari Feodalisme. Oorsprong en doorwerking van een
maatschappij-inrichting.
Daar kijken we naar uit en we hopen elkaar daar weer te zien.

Leeskring
Op 7 oktober bespraken we het boek van
Jesus Carasco. Een spannend en aangrijpend
boek. Het lijkt een dun boekje, maar het gaf
veel te overwegen. De inhoud: zie vorige
Band.
Op 4 november bespraken we het boek De
Blindganger van Michael Ondaatje:
'Blindganger is een tergend mooie evenknie van Ondaatjes grootste
succes, De Engelse Patiënt.’ de Volkskrant.
1946: Londen herstelt zich van de blitzkrieg. De veertienjarige
Nathaniel en zijn zus Rachel zijn door hun geliefde moeder Rose
achtergelaten bij een raadselachtige 'voogd' met de bijnaam De Mot.
In eerste instantie denken ze dat hij een crimineel is maar ze groeien
redelijk gelukkig op in de excentrieke wereld die hij creëert, vol
kleurrijke vrienden die zich in de chaotische naoorlogse jaren op
nogal ongebruikelijke wijze over hen ontfermen. Twintig jaar later
reconstrueert Nathaniel zijn bijzondere verleden, het opgroeien in de
wereld van De Mot en het grote geheim van zijn moeder.
Werkelijkheid, herinnering en verbeelding komen samen in deze
prachtige roman van meesterstilist Ondaatje.
Op 2 december bespreken we het boek Hoogteverschillen van Julian
Barnes.
Je voegt twee dingen samen die nog niet eerder zijn samengevoegd.
En de wereld is veranderd. Mensen hebben het op dat moment
13

misschien niet in de gaten, maar dat doet er niet toe. De wereld is
hoe dan ook veranderd.
Je voegt twee mensen samen die nog niet eerder zijn samengevoegd.
Dan wordt, op enig moment, vroeg of laat, om de een of andere
reden, een van de twee weggenomen. En wat wordt weggenomen is
groter dan de som van wat er eerst was.
Het nieuwe boek van Julian Barnes gaat over luchtballonnen,
fotografie, liefde en verdriet, over het samenvoegen van twee
dingen, en twee mensen, om ze vervolgens uit elkaar te rukken.
In 2008 verloor Julian Barnes zijn geliefde vrouw na dertig jaar
huwelijk. Zijn nieuwe boek gaat over die liefde en zijn verdriet, en
over de onbetrouwbaarheid van onze herinneringen.
Maar eerst gaat het over luchtballonnen en fotografie, twee dingen
die in de negentiende eeuw bij elkaar werden gevoegd. Daardoor
kon de mens ineens nieuwe hoogtes verkennen, maar ook tot
ongekende dieptes vallen.
Door de nieuwe werkwijze van de bibliotheek weten we niet tevoren
welk boek we zullen lezen.

Exposities
De expositie van Sjaak de Graaf is door de lockdown in eerste
instantie door niemand gezien, daardoor is hij pas in september weer
weggehaald, zodat wij er toch nog een tijdje van konden genieten.
Daarna hebben er een aantal weken diverse foto’s van Tilly de
Groen gehangen, van Zuid-Afrika en Frankrijk.
Vervolgens zijn de schilderijen van de heer A. Bakker opgehangen:
prachtig fijnschilderwerk, voornamelijk stillevens. De heer Bakker
is autodidact, en heeft zijn hele leven geschilderd en schildert op
hoge leeftijd nog. Hij had echter nooit geëxposeerd. Deze werken
worden ook verkocht voor het goede doel, Dierenlot Arkel.
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Verslag Alg. Ledenvergadering
Op 18 november 2021 houden we met 18 mensen onze algemene
ledenvergadering. We komen bijeen in de vergaderzaal en zitten zo
goed en zo kwaad als dat kan op afstand, gezien de
coronamaatregelen.
Vice-voorzitter Tonny Keizer opent de vergadering, waarna we een
minuut stilte houden voor onze overleden voorzitter Lies Sluimer.
N.a.v. het verslag van de vorige vergadering merkt het bestuur op
dat we de ING-rekening nog aanhouden. Er komt meer geld op
binnen dan de rekening ons kost. We stemmen in met de notulen.
De algemene ledenvergadering van de landelijke vereniging zou
eerst in de Woudkapel in Bilthoven zijn, maar is omgezet naar een
online zoommeeting. We laten verstek gaan. Christelijk
streekmannenkoor ASAF is gestopt en heeft zich afgemeld als
huurder van ons pand.
Tilly de Groen leest het jaarverslag 20/21 integraal voor. Het is
opnieuw een bijzonder jaar geweest onder buitengewone
omstandigheden. We keuren het verslag goed.
Koen leest het financieel jaarverslag voor. De opbrengsten,
bijdragen en giften zijn hoger dan begroot, net als de kosten voor
‘predikant en diensten’. Het nadelig saldo is iets lager dan vorig jaar:
10.002 euro. Voor volgend jaar is opnieuw een flink negatief saldo
begroot, van ruim 15.000 euro. We hopen dat het meevalt. De
kascontrolecommissie is akkoord en verleent het bestuur décharge.
Jaap Huisman controleert ook volgend jaar nog de kas. Jenny
Blokland gaat uit de commissie en Kees v.d. Herik komt erin.
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Ds. Aries van Meeteren schetst dat de afdeling voor ingrijpende
keuzes staat. Gaan we door en zo ja: hoe dan? Er zijn vijf opties:
voortzetting zoals voorheen (1), met andere gebouwbeheerder (2),
zonder kerk en met vieringen in een zaaltje (3), met alleen nog
kringbijeenkomsten en lezingen (4) of stoppen als vereniging (5)?
Wat we ook besluiten: er is een nieuw bestuur nodig. Tilly zou
liever alleen nog wat losse taken verrichten, Tonny en Liesbeth
willen nog wel een jaartje door, maar niet in een rol als voorzitter of
secretaris.
Jolanda Verdoorn zegt dat haar man Cor, niet aanwezig, wel
voorzitter wil worden. Jolanda kan hem waar nodig vervangen,
bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. Ds. Zandrie Albada wil in het
komende jaar het secretarisschap op zich nemen. Daarmee hebben
we een nieuw bestuur. Voorzitter: Cor Verdoorn, secretaris: Zandrie
Albada, adjunct 1: Tonny Keizer en adjunct 2: Liesbeth Kazen.
Kees v.d. Herik, Klaas Blokland en Jaap en Arna Huisman bieden
zich aan voor het doen van hand- en spandiensten. Liza Vermeulen
blijft contact onderhouden met voorgangers en organisten.
We stellen vast dat we het als de voornaamste taak van onze
vereniging zien om te zorgen voor binding. En dat hoeft niet in de
kerk, maar kan ook in een zaaltje. Als het maar een zaal is waar we
ons thuis kunnen gaan voelen.
Als we het pand willen verkopen, moeten we daar op tijd mee
beginnen en niet wachten tot ons banksaldo of een gebrek aan leden
ons daartoe dwingen. We besluiten ons een jaar de tijd te geven.
Eind 2022 moet er duidelijkheid zijn over de toekomst van de Kerk
met de Beelden. Zo’n einddatum geeft rust, richting en houvast,
denken we.
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We besluiten tot het instellen van twee commissies of denktanks. De
eerste, bestaande uit Kees v.d. Herik, Cor Verdoorn en Jaap
Huisman, richt zich op de verkoop van het kerkgebouw. De tweede,
met daarin Tilly de Groen, Zandrie Albada en Aries van Meeteren,
denkt na over de vraag hoe we als vereniging verder kunnen.
Tonny bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.
Aries van Meeteren

Advent
Wie wacht weet nooit waarop
want steeds is alles anders.
Je wou rustige grond zijn
klaar voor de zaaier maar
niemand komt. Die stem ben je zelf
je zingt een oud lied van vrede.
Welke vrede. Je buigt het hoofd
knielt eerlijke woorden fietst
naar huis geen engel te zien.
Prijs dan de uren, als niet de jaren
Hangt straks in de kerstboom
een bescheiden bazuin.
Marjoleine de Vos
Uit Zeehond graag
Amsterdam: Van Oorschot 2000
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Winters Hardinxveld-Giessendam
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De ‘nieuwe’ Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV21), is dat wat?

Wat, wéér een nieuwe Bijbel? En we hebben net een nieuwe? Nou
ja, ‘net’… De Nieuwe Bijbelvertaling kwam al in 2004 officieel uit.
Dat er na 17 jaar een herziening volgt, is op zich niet zo raar. Maar
misschien bent u het spoor bijster geraakt door al die andere
Bijbelvertalingen die de afgelopen jaren het licht zagen. Want in
diezelfde periode verschenen ook de Naardense Bijbel (2004,
gecorrigeerd in 2014), de Basisbijbel (2013) en de Bijbel in Gewone
Taal (2014). Verder is de Statenvertaling (weer eens) herzien (2010),
net als de Willibrordvertaling (2012) en het Boek (2008). Kortom,
het is nooit saai in Bijbelvertalingland.

En nu ligt er dus een ‘nieuwe’ Nieuwe Bijbelvertaling in de winkel:
de NBV21, zoals de uitgave wordt genoemd. Het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap (zoals het NBG sinds 2016 heet) spreekt
ronkend van de Bijbel voor de 21ste eeuw, maar dat lijkt me wat
hoog gegrepen. Je kunt wel zeggen dat de naam van de nieuwe
Bijbel verwijst naar het jaar 2021 waarin de uitgave voor het eerst
van de persen rolde.
Marketingtruc?
Maar waarom? Waarom is er weer een nieuwe Bijbel nodig? Cynici
spreken van een marketingtruc om Bijbellezers geld uit de zakken te
kloppen. En ik kan ze niet helemaal ongelijk geven.
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Het Bijbelgenootschap zegt nu dat het al van meet af aan de
bedoeling was om de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) na verloop van
tijd tegen het licht te houden en te herzien. Maar terugzoekend in
artikelen uit 2004 kon ik daar nog niets over vinden. Er verscheen in
2007 al een tweede druk waarin suggesties van lezers waren
meegenomen. Bovendien waren van de NBV, voorafgaand aan de
officiële publicatie, al delen uitgebracht onder de titel ‘Werk in
Uitvoering’. Alle storende (ver)taalfouten konden er kortom allang
zijn uitgehaald.
Toch is dat maar het halve verhaal. Het is niet zo gek dat de meeste
problemen met de tekst pas duidelijk aan het licht kwamen nadat
kerken de NBV zijn gaan gebruiken als standaardvertaling. Vanaf
dat moment hebben predikanten en geïnteresseerde lezers er week in
week uit in gespit en zijn er bij het Bijbelgenootschap talloze
correctievoorstellen binnengekomen. De vertalers hebben er daar
20.000 (!) van bekeken en uiteindelijk 12.000 veranderingen
aangebracht. En dan is de opvallendste wijziging nog niet eens
meegeteld: de terugkeer van de eerbiedshoofdletter voor God, Jezus
en de Heilige Geest.
Veranderingen
Wat is er dan zoal veranderd in de NBV21? Teksten die in de
grondtekst woordelijk hetzelfde zijn, zijn nu ook in de vertaling
(vaker) hetzelfde. Het idee is dat als de oorspronkelijke schrijvers
een bepaalde zin of uitdrukking bewust herhalen of citeren, dat ons
dat als lezers ook zou moeten kunnen opvallen.
Verder hebben de Bijbelvertalers de nieuwste vertaalinzichten
meegenomen. In zeventien jaar tijd zijn immers weer allerlei nieuwe
wetenschappelijke studies verschenen die soms een ander licht
werpen op een tekst. Zo lijkt het of de schrijver van Prediker in
hoofdstuk 7, vers 26-29 een behoorlijk vrouwonvriendelijk betoog
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afsteekt, maar Bijbelwetenschappers hebben ontdekt dat hij hier een
mening van anderen weergeeft en die vervolgens afwijst.
Maar het allerbelangrijkste is, denk ik, dat het Bijbelgenootschap
veel ‘invulwoorden’ uit de NBV heeft geschrapt. Met dat soort
woorden verliest een tekst zijn openheid voor andere interpretaties.
Hoe minder vertalers dichttimmeren, des te meer ruimte er ontstaat.
Neem nu de beroemde mussentekst in Mattheüs 10. In de NBV valt
er niet één mus dood neer ‘als jullie Vader het niet wil’, wat ik altijd
al een rare vertaling heb gevonden. Letterlijk staat er ‘zonder jullie
Vader.’ Van ‘willen’ is geen sprake. De NBV21 maakt er dan ook
van: ‘buiten jullie Vader om.’

Al met al is er best veel veranderd. Er staan ruim 31.000 verzen in
de Bijbel. Dus als er 12.000 wijzigingen zijn, komt het erop neer dat
er in 1 op de 3 verzen iets is aangepast. Toch heb je met de NBV21
geen totaal andere Bijbel in handen. Ik vind de uitgave bovendien
best prijzig (€38 voor de standaardversie en €49,50 voor de versie
met deuterocanonieke boeken). Maar de ingetogen kleuren, de
linnen rug en het gekozen lettertype kan ik op zich dan weer wel
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waarderen. De bladzijdes zijn aan de dunne kant, maar ook mijn
‘oude’ NBV is in dundruk.
Ik ben er als voorganger blij mee, alles tegen elkaar afwegend. Ik
gebruik de NBV21 alweer een tijdje in de vieringen. Misschien voor
u een mooi moment om de nieuwe Bijbel te beoordelen: hoe klinktie, kan ik het volgen, raken de woorden me? En wie nieuwsgierig is
geworden, kan ook terecht op debijbel.nl. Daar is de hele tekst gratis
te raadplegen.
Aries van Meeteren
PS. Misschien kan het kerstverhaal dienen als indruk van de (kleine)
verschillen tussen de NBV en de NBV21. Waar de NBV21 afwijkt,
heb ik de tekst vet gemaakt.

NBV
1
In die tijd kondigde keizer Augustus
een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven.
2
Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over
Syrië.
3
Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar
hij vandaan kwam.
4
Jozef ging van de stad Nazaret in
Galilea naar Judea, naar de stad van
David die Betlehem heet, aangezien hij
van David afstamde, 5om zich te laten
inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was.
6

Terwijl ze daar waren, brak de dag van
haar bevalling aan,

NBV21
1
In die tijd kondigde keizer Augustus
een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven.
2
Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over
Syrië.
3
Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar
hij vandaan kwam.
4-5
Ook Jozef ging op weg om zich te
laten inschrijven. Samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw, die zwanger
was, reisde hij van de stad Nazaret in
Galilea naar Judea, naar de stad van
David die Betlehem heet, aangezien hij
van David afstamde.
6
Terwijl ze daar waren, brak de dag van
haar bevalling aan,
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7

en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een
doek en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in
het nachtverblijf van de stad.
8
Niet ver daarvandaan brachten
herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde.
9
Opeens stond er een engel van de
Heer bij hen en werden ze omgeven
door het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
10
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws
brengen, dat het hele volk met grote
vreugde zal vervullen:
11
vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de messias, de
Heer.
12
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat
in een doek gewikkeld in een
voederbak ligt.’
13
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees
met de woorden:
14
‘Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor alle mensen die hij
liefheeft.’

7

en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen
plaats was in het gastenverblijf.
8
Niet ver daarvandaan brachten
herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde.
9
Opeens stond er een engel van de
Heer bij hen en werden ze omgeven
door de stralende luister van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
10
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws
brengen dat grote vreugde betekent
voor heel het volk:
11
vandaag is in de stad van David jullie
redder geboren. Hij is de messias, de
Heer.
12
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat
in doeken gewikkeld in een voederbak
ligt.’
13
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees
met de woorden:
14
‘Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor de mensen die Hij
liefheeft.’

In een oogopslag is te zien dat er weinig is veranderd aan het
kerstverhaal. Zo wordt het nachtverblijf uit vers 7 een gastenverblijf
(en nog altijd geen herberg) en het stralende licht in vers 9 wordt
stralende luister. Beide wijzigingen brengen de tekst dichter bij de
betekenis van de woorden in de brontekst.
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Alleen vers 4 en 5 zijn flink op de schop gegaan. De NBV volgt de
grondtekst op de voet. De NBV21 laat de woordvolgorde los.
Waarom dat is gedaan is duidelijk. De leesbaarheid van de verzen
gaat er enorm op vooruit. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft als doel
om de brontaal zo weer te geven dat er een goedlopende en
begrijpelijke Nederlandse zin ontstaat. Dat was op veel plekken in
de NBV al goed gelukt. En waar het nog beter kon, is dat aangepast
in de NBV21.

Neva Ensemble
Wij weten niet hoe deze winter zal verlopen, maar ik waag het toch
u aan te kondigen dat het Neva Ensemble door Sliedrecht is
vastgelegd om op 5 januari 2022 op te treden in de kerk van Onze
Roeping Getrouw in Sliedrecht. Wij houden u op de hoogte.
Op 17 februari om 18.00 uur is het in Sliedrecht stampottenavond.
Dat is een gezellige activiteit.

Filmavonden bieb Hardinxveld!
Woensdagavond 15 december: muzikale biografie van
Renée Zellwegen.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 4 euro voor leden en 6 euro voor niet
leden. (inclusief koffie of thee). Er wordt gevraagd naar de QR-code.
Kaarten bestellen? Bij de bibliotheek.
Nog niet alle data zijn bekend, maar deze kunnen in uw agenda:
15 december Een muzikale biografie over Renée Zellwegen
15 februari
The farewell
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Rugzak
Ieder moet zijn rugzak dragen
die sjouw je jaren met je mee
zware inhoud van veel vragen
en wie er antwoordt geen idee
laat die rugzak maar eens zakken
en zet hem voor je voeten neer
neem de tijd om uit te pakken
bekijk de inhoud nog een keer
was die boosheid niet te delen
zware belasting voor je rug
dat oud zeer kon toch wel helen
soms pakt een kwaad mens veel te vlug
heb je alles nog wel nodig
sjouw je niet rond met veel te veel
is het te niet overbodig
en loop je rond met anders deel
ga eens tegen rugzak zitten
en denk de inhoud geeft me steun
hoef er niet in rond te spitten
het is voldoende als ik leun
eens moest je de rugzak vullen
je neemt hem mee zo lang je leeft
maar het zijn gepakte spullen
de last wordt lichter als je geeft
soms moet je een rugzak legen
dat helpt je verder op je tocht
nieuwe inhoud kom je tegen
net altijd anders dan je zocht
Jolanda Vonk, 30 mei 2008
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Vrijzinnigen Nederland
Afd. Hardinxveld-Giessendam
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Voorzitter:
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Gorinchem, Tel. mobiel 06-8333 4406

Dhr. C.G. Verdoorn, Kerkweg 30, 3371 AG HaGi, tel. 0651614974, e-mail jasbas@upcmail.nl
Dhr. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH
Gorinchem, tel. 06-5174 3468, e-mail z.albada@gmail.com
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Rekeningnummer NL11 RABO 0325 0333 74
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Gorinchem, tel. 06 8333 4406

26

Expositie 1 december-1 maart
Nout Schepman heeft voor ons engelen geschilderd en daarbij
gedichten gemaakt. Op de eerste zondag van december is het Kunst
in de kerk, presentatie van deze expo. Nout heeft al eerder werk
in onze kerk gehad, als onderdeel van een Syndion expositie.
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Beste mensen, ondanks alle beperkingen wensen we u een goede
komende tijd. Dat u gezond mag zijn en blijven. Voor 2022 spreken
we de hoop uit dat we er met en voor elkaar zullen zijn.

Fijne Kerst en Goede Jaarwissel
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