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Stichting ZwanenhofViering  
  

Nieuwsbrief  

 
 
We zoeken hulp!!! 
1. Voor het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering zoeken we een voorzitter. 
2. Voor het project zoeken we mensen die meedenken over: “De versteviging van de binding en 

motivatie van de deelnemers van de vieringen”. 
Verderop in de nieuwsbrief lees u er meer over. 

 
Leerhuisavond: Bespreken thema najaar 2014 op 
maandagavond 26 mei  
Het thema voor de najaarscyclus 2014 is opnieuw: ‘Wij willen u zien …’.  
Maar nu gericht op bekende personen als Jezus, Augustinus, Bonhoeffer en Etty 
Hillesum. Gerrie Gosen, Elisabeth Dijkema, Ina en Gert van de Bunt en Jan 
Dijkema werkten het thema uit. De uitwerking vindt u in de bijlage. 
Tijdens de leerhuisavond is er uitleg over het thema van de vieringen.  
Daarna bespreken we in kleinere groepen de vieringen.  
Iedere belangstellende is welkom op maandagavond 26 mei om 19.30 uur op de 
Zwanenhof. 

 
Op 9 maart was de evaluatie van de Zwanenhofzondagen en onze Stichting 
Elisabeth Dijkema heette de 40 aanwezigen van harte welkom. Ze vroeg wat we vinden van de 
vieringen, nodigde mensen uit om mee te denken en vertelde dat we versterking zoeken in ons 
bestuur. Elisabeth stelde vervolgens het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering voor. 
Elisabeth wees er op dat de Redemptoristen in het verleden de Zwanenhofzondagen financierden. De 
Stichting ZwanenhofViering is het gelukt om, dankzij de bijdragen van de bezoekers, de 
Zwanenhofzondagen en het koor te continueren. De stichting kent de werkgroepen: Kerngroep 
Zwanenhofzondagen, Twents Liturgiekoor, PR, Financiën en Logistiek. 
Ze noemde het projectvoorstel dat Vincent Kuipers heeft gemaakt (zie verderop). Voor het project 
willen we gebruik maken van een “denktank” van mensen die meedenken over ideeën, mogelijkheden 
en kansen buiten de Zwanenhofzondagen om. Maar ook mensen die de leerhuisavonden willen 
organiseren, zoals de cursus “Wij willen u zien … in de Kunst”. 
 
Als iemand vraagt naar de toekomst van onze vieringen, geeft Elisabeth aan dat niemand dat weet. 
Het voortbestaan heeft zeker onze aandacht. Verbreding en verjonging ook. De kapel zit elke keer vol, 
maar er is wel verloop. Het enthousiasme van bezoekers is een goede reclame. 
 
Gert van de Bunt nam daarna het woord en stelde een paar vragen. 
Op zijn vraag: “Hoe gaat het nu?”, en “Hebt u veranderingen gezien sinds de Redemptoristen zijn 
“vertrokken”?” krijgt hij de reactie dat de vieringen beter zijn geworden. Intenser, meer vanuit de 
gemeenschap zelf. En we zijn er nu samen verantwoordelijk voor.   
 
De tweede vraag luidde: “Zijn we voldoende gemeenschap?”. Dat blijkt al uit de financiële bijdragen. 
Het gevoel van gemeenschap is er. Maar het is niet af, we moeten blijven zoeken naar verbetering. 
Het is wel geworteld. Wel gebonden, en met een eigenheid. Dat moeten we handhaven. Een vrijplaats 
om bijeen te komen. 
Het oecumenische karakter is gegroeid. De RK traditie valt toch op. Het oecumenisch karakter vraagt 
om een verdere uitwerking; uitbreiden en vormgeving. We beginnen niet opnieuw, het is mooi om te 
zien dat het zich zo ontwikkelt. Het zoeken moet blijven. 
 
Gert gaf aan dat er steeds minder priesters zijn. Vanaf september willen we jaarlijks één viering van 
woord en tafel houden met een priester, één avondmaalsviering vanuit protestantse traditie en één 
agape viering. 
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Gert vroeg ook: “Wat vinden we van de voorgangers?” 
De reacties zijn positief. We hebben nu goede en betrokken voorgangers, waarbij de diversiteit 
belangrijk is. Je kan voelen dat de viering een geheel is van de voorbereidingsgroep, de voorganger 
en het koor.  
Gert vulde aan dat we verder gaan met gastvoorgangers, zoals Jan Dijkema en Gerrie Gosen. 
Voorwaarde is dat de voorgangers regelmatige bezoekers van de Zwanenhofzondagen zijn.  
 
Elisabeth gaf aan dat het bestuur gaat nadenken over de reacties en de initiatieven. 
  
Bij de rondvraag vragen de aanwezigen naar de financiële situatie en verzoeken om transparantie. 
Gevraagd en toegezegd wordt om het financieel jaarverslag op de website te zetten. 
 
 

Projectvoorstel; Versterken, verbreden en toekomst ZwanenhofVieringen  
De Stichting ZwanenhofViering is, behalve voor de organisatie van de maandelijkse vieringen, ook 
verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van de financiële middelen, nodig voor het in stand houden 
van de vieringen en het koor.  
 
Het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering wil onderzoek doen naar en meer inhoud geven aan 
de onderstaande punten: 
1. Het is essentieel dat de basisgedachten van de Zwanenhofvieringen worden versterkt en 

verbreed.  
2. De binding met en tussen de deelnemers c.q. bezoekers van de geloofsgemeenschap 

ZwanenhofViering dient te blijven bestaan en te worden verstevigd.  
3. Uitzoeken wat de deelnemers c.q. bezoekers motiveert en bindt in de Zwanenhofvieringen? 
4. Werken aan verjonging van onze geloofsgemeenschap.  
5. Zoeken naar (andere) vormen van vieren om jeugd en jongeren (tot 40 jaar) te interesseren voor 

en binden aan de Zwanenhofvieringen. 
6. Werken aan de ontwikkeling van vernieuwende ideeën zodat de vieringen en andere activiteiten 

levendig en aansprekend blijven. 
 
We beginnen met het onderzoek naar de punten 2 en 3. De versteviging van de binding en motivatie 
van de deelnemers van de vieringen.  
Tijdens de evaluatie vroeg Elisabeth Dijkema al om “meedenkers”. Mensen die interesse hebben 
kunnen zich opgeven door een mail aan info@zwanenhofviering.nl te sturen. 
 
 

‘Wij willen u zien…’ in de Kunst; Presentatie op maandagavond 24 maart. 
Op maandagavond 24 maart hebben we naar Kunst gekeken vanuit het thema “Wij willen u zien… ” 
Thijs Schaap, docent beeldende vorming, liet aansprekende kunstwerken zien en gaf een duidelijke 
uitleg. Elisabeth en Jan Dijkema zorgden voor de teksten en muziek. 
 
De lijst is niet volledig, maar de volgende kunstwerken 
werden beschouwd: 

- Het plafond van de Monreale op Sicilië 
- De timpaan van Conques in Frankrijk 
- Het altaarstuk van de St Baaf in Gent, geschilderd 

door de broeders van Eijck, 
- De schilder Rembrandt en Caravaggio  
- De scheppende hand van Rodin, 
- Meditaties van het heilig aanschijn van Jawlenski, 
- De zaaier van Van Gogh 
- Land- en zeeschappen van Armando 
- “Dragen en gedragen worden” van Juke Hudig 
- De schilder Mark Rothko  

 

mailto:info@zwanenhofviering.nl
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Doneren per akte 
Sinds kort kunt u een formulier invullen om zodoende regelmatige betalingen aan een ANBI instelling 
af te kunnen trekken bij de post giften op uw belastingaangifte. Voor dergelijke giften geldt de drempel 
niet. De Belastingdienst accepteert dat formulier. Op onze website vindt u een bruikbaar formulier.  
 

Donaties AUB naar NL94TRIO 0254 854400 tnv de Stichting ZwanenhofViering 
De Stichting Vrienden van de Zwanenhof is per 1 januari 2014 gestopt. Daardoor vervallen de 
rekeningen van de Stichting Vrienden van de Zwanenhof t.n.v. Zwanenhofvieringen of -zondagen.  
 
Vandaar de (herhaalde) oproep om uw donatie om te zetten naar rekening NL94TRIO 0254 854400 
bij de TriodosBank t.n.v. de Stichting Zwanenhofviering onder vermelding van “Donatie”. De Stichting 
ZwanenhofViering heeft de ANBI status. 
  
De incasso’s worden door ons vanaf februari 2014 via de TriodosBank geïnd. Het heeft onze voorkeur 
dat u de “automatische incasso” omzet naar een “periodieke betaling”, die u zelf via uw internetbankier 
- programma kunt instellen. Geef de wijziging daarna AUB ook door aan onze penningmeester Gerard 
van Os, via penningmeester@zwanenhofviering.nl. 
 
De komende tijd zullen alle donateurs, via de ons bekende adres en e-mailgegevens, worden 
geïnformeerd. 
 
 

De Bezieling: christelijke inspiratie voor het leven van alledag 
De Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen wees ons op de religiewebsite: 
deBezieling.nl. De site, opvolger van rk-kerkplein.org, trekt inmiddels een paar duizend bezoekers per 
maand. De Bezieling is een publiekssite waar hedendaags leven en christelijk geloven elkaar 
ontmoeten. De site is gratis toegankelijk, maar wel afhankelijk van donaties van lezers en 
sympathisanten.  
 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op deBezieling.nl. U kunt u aanmelden voor de Nieuwsbrief, dan 
ontvangt u maandelijks een overzicht van alle nieuwe bijdragen. De Bezieling is ook te volgen op 
Twitter of Facebook. 
Voor nadere informatie: Theo van de Kerkhof, 06-22125767, redactie@debezieling.nl. 

 

 

De Nieuwsbrief (colofon) 
 
Het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering wil graag contact houden met de bezoekers van de 
Zwanenhofvieringen. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot zes keer per jaar. Als u de nieuwsbrief 
voorheen nog niet ontving kunt u uw e-mail adres opgeven via info@zwanenhofviering.nl. U kunt zich 
zo ook afmelden. Voor informatie over de Zwanenhofvieringen en het Twents Liturgiekoor kunt u op 
de website www.zwanenhofviering.nl kijken.  
De Stichting ZwanenhofViering heeft de ANBI status en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56635494. Ons bankrekeningnummer is: NL94TRIO 0254 854400. 
  

http://www.debezieling.nl/
http://www.debezieling.nl/
http://www.debezieling.nl/nieuwsbrief/
https://www.twitter.com/debezieling
https://www.facebook.com/debezieling
mailto:redactie@debezieling.nl
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Bijlage: Najaarscyclus Zwanenhofviering, voorbereiding t.b.v. de leerhuisavond 
op 26 mei 2014  
 

“Wij willen U zien. . .” 
Mensen blijven zoeken naar diepte, zin, samenhang – naar God. We blijven intens 
verlangen, God te zien met eigen ogen, totaal te kennen en gekend te worden, te 
versmelten met het Leven zelf, zonder woede, vervreemding, angst of wanhoop . . .  
We willen in de najaarscyclus dit verlangen hernemen, en zien hoe dat geademd heeft in 
vier Godzoekers, verschillende mensen uit andere tijden en volkeren . . .  
 
 

 Viering 14 september: Augustinus 
Hartstocht naar geluk….‘Onrustig is mijn hart tot het rust vindt in U!’ 

 
Woord en gebedsdienst met als voorganger Ben Hovels. 
 
Hij wordt geboren in 354 in Thagaste, Noord-Afrika, deel van het Romeinse Rijk. Zijn moeder is een 
vrome christin, zijn vader een romeins ambtenaar. Hij studeert welsprekendheid (rethorica), en is 
daarin  een aantal jaren leraar.  Hij leeft onstuimig in die jaren, zoekt hartstochtelijk naar schoonheid, 
geluk, ruimte. . . Hij wil het bijna van het leven afdwingen. Rond zijn dertigste zijn alle ingrediënten 
aanwezig voor een bevredigend leven: geëerd, een prima baan, een lieve vriendin, een getalenteerde 
zoon (Adeodatus), en veel vrienden.  Maar de zachte behaaglijke weg die hij met doortastende 
zelfzucht voor zichzelf plaveide, breekt hem op. Er is wel een zeker welbehagen, maar gelukkig?   
‘Rusteloos is ons hart . . .’ Na eindeloos zoeken laat hij zich in 387 dopen. De christenen van Hippo 
roepen hem in 391 tot hun bisschop. In die tijd schrijft hij zijn Belijdenissen, een soort autobiografie. Hij 
sterft in 430.  
Sinds keizer Constantijn (315)  mag de kerk openlijk aanwezig zijn. Ze is bovendien volop in 
beweging. In achtereenvolgende Concilies ( o.a. Nicea, Efese en Chalcedon) zoeken de kerkleiders 
naar de waarheid rond de God van de Joden, die zich ten diepste heeft laten kennen in Jesus van 
Nazareth, - een gekruisigde, die Zoon van God wordt genoemd: voor de Romeinen een lachertje, voor 
de Joden een ergernis. Als bisschop mengt Augustinus zich heftig in de geloofsdebatten.  
 
Liedsuggesties: veel te laat  328; Verberg u niet . . . ; Psalm 1:goed is niet doen wat slecht is; Hoor, 

maar ik kan niet horen  251; Delf mijn gezicht op . . . ; Waar vriendschap is en liefde . . 
.; omdat Gij het zijt, groter dan ons hart . . .. 

Teksten: Gen 3,7-10; Matth 5 (volmenselijk gelukkig zijn zij ; Lk 15 (een van de drie gelijkenissen: de 
verloren zoon, het verloren schaap, de verloren drachme; Rom 7, 18-25; Psalm 
25.Viering september: Aurelius Augustinus 

 
 

Viering 12 oktober: Etty Hillesum 
Ongeschonden ziel 

 
Meditatieve viering. Voorganger: Gert van de Bunt 

 
Etty Hillesum wordt in 1914 geboren als dochter van joodse ouders. Haar moeder, Riva Bernstein, in 
1907 gevlucht uit Rusland, trouwt in 1912 met Louis Hillesum. Etty is 10 jaar als zij in 1924 naar 
Deventer komt. Zij bezoekt het stedelijk gymnasium en gaat in 1932 rechten en Slavische talen in 
Amsterdam studeren. In 1937 schrijft het gezin zich uit uit de joodse gemeente. Tussen maart 1941 
en oktober 1942 houdt Etty Hillesum een dagboek bij, waarin zij haar persoonlijke ontwikkeling 
beschrijft: later gaan de oorlog en de Jodenvervolging een steeds grotere rol spelen. In juli 1942 gaat 
zij vrijwillig naar Westerbork om daar hulp te bieden: als medewerkster van de Joodse Raad mag ze 
in Nederland reizen en ze keert verschillende malen terug naar Amsterdam. Uit Amsterdam en 
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Westerbork schrijft ze tientallen brieven met een aangrijpende beschrijving van haar ervaringen. Etty 
Hillesum weigert onder te duiken en op 6 juni 1943 gaat zij wederom naar Westerbork, waar ook 
haar ouders en haar broers inmiddels zijn. Op 7 september wordt zij met haar familie op transport 
gesteld naar Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 overlijdt. 
Het gaat er in laatste instantie om, hoe men het lijden, dat toch essentieel aan dit leven is, draagt  en 
verdraagt  en verwerkt en dat men een stukje van z’n ziel ongeschonden kan bewaren door alles heen 
(uit: Etty, de nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941 - 1943, Amsterdam 1986) p. 510 
Dit citaat van EH is misschien wel het meest tekenend voor haar leven, dat in 1943 in Auschwitz 
eindigt en dat je kunt bestempelen als een zoektocht naar wat waar, oprecht en werkelijk humaan is.  
Niet, dat zij zelf een heilige was. Zeker niet… zelf gebruikt zij de term ‘straathoer’ om aan te geven, 
dat (ook) zij geobsedeerd kon zijn door erotische verlangens en fantasieën, die haar ver weg konden 
houden van wie zij eigenlijk bedoeld was te zijn. Algemeen heersende codes waren niet op haar lijf 
geschreven. Daarentegen, of misschien met je wel zeggen: juist daarom, is zij voortdurend bezig  ‘uit 
te zuiveren’ hoe zij staat ten opzichte van zichzelf, haar geliefden, de vijand en het lijden. En hoewel 
zij zichzelf kon ‘uitleveren’ aan haar vele minnaars, zij zich ook vaker uitgeleverd dreigde te voelen te 
midden van de onmetelijke haat en onbeschrijfelijke geweld (waar ze heel goed weet van had!), en 
uiteindelijk ook echt uitgeleverd zou worden (hetgeen zij voorzag), wilde ze dit niet het laatste woord 
laten zijn. Ondanks en door alles heen wilde zij, dat een stukje van haar ziel ongeschonden bleef. En –
allengs- leert ze een zekerheid in zichzelf kennen, iets dat haar nooit afgenomen kan worden. Soms 
noemt ze dat stukje ziel van zichzelf ´god´. 
Het lezen van haar dagboeken is intrigerend, soms vermakelijk, af en toe ook is zij irritant en vaker 
doet zij uitspraken, die je in het diepste van je wezen treffen: een jonge vrouw, nog bakvis af en toe, 
28 jaar oud pas… - nagenoeg- een tijdgenoot van ons…    Een aantal citaten ter verduidelijking:  
Haar verhouding tot/ met zichzelf 
Je zult steeds op je qui-vive moeten zijn, en je eigen gevoel ernstig een eerlijk moeten controleren… (p. 
40) 
Het is me, of er zich grote veranderingen in me bezig zijn te voltrekken en ik geloof, dat het meer is 
dan alleen stemmingen (p. 490) 
En nu nog één ding: Ik geloof toch, dat er in mij een regulator zit. Ik word iedere keer gewaarschuwd, 
wanneer ik op een verkeerd weg geraakt door een “Verstimmung” en wanneer ik nu maar eerlijk en 
open blijf en de goede wil behoud om echt diegene te worden, die ik zal moeten zijn en datgene te 
doen, wat  mijn geweten mij in deze tijd voorschrijft, dan komt het ook weer goed. (p. 525). 
 
Haar verhouding tot/ met de vijand 
… tot opeens enige weken geleden plotseling de verlossende gedachte kwam, , die als een aarzelend 
piepjong grassprietje omhoog stak tussen een woestenij van onkruid: En al zou er nog aar één 
fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou dit het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de 
hele barbaarse bende en om die éne fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten 
over een geheel volk (p.19)   
… Om het nu maar eens heel cru te formuleren, wat misschien wel pijn zal doen aan mijn vulpen: 
Wanneer een S.S.-man me dood zou trappen, dan zou ik nog opkijken naar z’n gezicht  en me met 
angstige verbazing en menselijke belangstelling afvragen:  Mijn God, kerel, wat is er met jou allemaal 
voor verschrikkelijks in je leven gebeurd, dat je tot zulke dingen komt (p. 23).  
… Om te vernederen in er twee nodig: Diegene ,die vernedert en diegene , die men wil vernederen en 
vooral: die zich laat veranderen… Men kan ons niets doen, men kan ons werkelijk niets doen (p. 457 
ev.)  
 
Haar verhouding /omgang met het lijden 
…Ik lag in de naakte armen van het Leven en het was er zo veilig en beschut. En ik dacht: wat is dit 
toch merkwaardig (…)  ik weet van het vele menselijke leed, dat zich stapelt en stapelt (…) van 
vervolging en onderdrukking (…) haat (…) sadisme.  En toch lig ik opeens tegen de naakte borst van 
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het leven en haar armen zijn zo zacht en beschuttend om me heen…  Dat is nu eenmaal mijn 
levensgevoel en geen oorlog (of wat dan ok gb.) zal daar verandering in kunnen aanbrengen.(p. 404)   
…Onbarmhartig, onbarmhartig! Maar des te barmhartiger moeten wij innerlijk zijn, dat is toch het 
enige. …Mijn God, dit tijdperk is te hard voor broze mensen als ik ben… ik wil zo graag blijven leven 
om al de menselijkheid, die in in me bewaar, ondanks alles, wat ik dagelijks meemaak… Ergens ben ik 
zo licht van binnen, zo zonder enige verbittering en heb zoveel kracht en liefde in me. Ik wil zo graag 
blijven leven om de nieuwe tijd te helpen voorbereiden… (p. 526). 
 
Haar relatie /omgang met God 
… ik ben bereid tot alles, tot iedere plek op deze aarde waar God me zenden zal en ik ben bereid tot in 
iedere situatie en tot in de dood te getuigen, dat dit leven schoon en zinrijk is, en dat het niet aan God 
ligt, dat het zo is als het nu is maar aan ons (p.508)     
… het is niet zo, dat ik regelrecht mijn ondergang in de armen zal willen lopen met een gelaten 
glimlach, dat is het ook niet. Het is een gevoel van het onafwendbare en een aanvaarden van het 
onafwendbare en daarbij het weten dat ons in laatste instantie niets ontnomen kan worden(p. 515) 
…God is ons geen verantwoording schuldig, maar wij aan hem (p. 480) (gaat verder in op het 
transport van haar ouders naar Westerbork en al die anderen op transport naar hun dood)….  
… En toch vind ik het leven niet zinneloos God, ik kan er ook niets aan doen (…). Ik ben al in 1000 
concentratiekampen 1000 doden gestorven (…)  en toch vind ik dit leven schoon en zinrijk (p. 481). 
 
Lezingen: 
 
Eerste lezing: aantal tekstfragmenten/ citaten uit haar dagboek  
Tweede lezing: Lucas, 6, 27 – 35 
 
Liederen: ???? 
 

 
Viering 9 november: Dietrich Bonhoeffer 

“Verschrikkelijk nabij” 
  

Dienst van woord en tafel. Voorganger: Jan Dijkema 
 

Levensloop: Geboren in 1906 uit een aristocratische familie. Na theologiestudie bezig met o.a. 
oecumenisch jeugdwerk en in “Life and Work”van de Wereldraad van Kerken. 1933 : Deelname aan 
het verzet van de ‘Bekennende Kirche’ tegen het nazisme en de ‘Deutsche Christen”. Predikant van 
de Duitse gemeente in Londen. 1939 : Professoraat in Amerika. waar hij het maar een paar maanden 
uithoudt , omdat hij meent te moeten zijn in Berlijn . 1943 Arrestatie op verdenking van betrokkenheid 
bij de aanslag op Hitler. Op 9 april 1945 terechtgesteld door ophanging in kamp Flossenberg. 
 
Zijn belangrijkste boek is “Widerstand und Ergebung”, een na zijn dood samengestelde bundeling van 
zijn correspondentie vanuit de gevangenis met zijn ouders , familieleden , vrienden en zijn verloofde. 
Veel heel persoonlijke uitingen, maar ook aanzetten voor een theologie , soms gedichten en 
beschouwingen. 
 
Bonhoeffer staat bekend als de theoloog van de mondigheid:  In  de westerse wereld  heeft de 
moderne mens op alle terreinen : wetenschap , staat , kunst , moraal , geleerd in alle belangrijke 
vragen uit te komen zonder ‘god’ als werkhypothese . De moderne mens heeft geen religie meer. God 
, als stoplap voor onze ontoereikendheid , is overbodig geworden.. Pogingen tot restauratie van de 
‘religie’ zijn tot mislukken gedoemd , zijn oneerlijk en zelfs onchristelijk. Mondigheid is Gods bedoeling 
:”De God , die ons laat leven in een wereld zonder God als werkhypothese , is de God voor wiens 
aangezicht wij staan. God laat zich uit de wereld verdringen, tot aan het kruis. Hij is onmachtig en 
zwak in deze wereld , en juist zo ,alleen zo , blijft Hij ons nabij en helpt Hij ons. 
B. werkt vanuit een heel sterk roepingsbesef , onontkoombaar aangesproken door het Woord, 
geroepen tot gehoorzaamheid. Hij is zorgvuldig in zijn persoonlijk geloofs- en gebedsleven. Zijn vaste 
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vertrouwen op Gods leiding in zijn leven en de uiteindelijke aanvaarding van zijn lot – omdat hij zo 
deelde in het lijden van God , van Christus, maken hem tot een martelaarsfiguur.  
 
Het thema “Verschrikkelijk nabij” is gekozen n.a.v. een preek uit zijn Londense tijd over Jeremia 
20:7,waar Jeremia klaagt over het onmenselijke gewicht van zijn opdracht , waaraan hij zich niet 
onttrekken kan , omdat HIJ hem te sterk is. Dat heeft B. herkend in zijn eigen situatie , ook toen al. 
Hij kan niet meer terug , wil dat ook niet , al voorvoelt hij dat het hem alles zal kosten: “God , waarom 
zijt Gij ons zo verschrikkelijk nabij…” 
Die gedachte is ook aanwezig in het bekende lied :”Hoor , maar ik kan niet horen , wil niet , durf 
niet…” van Oosterhuis. Wat herkennen wij daarvan ? 
In de tekst :”wie ben ik” , laat B. iets zien van de dubbelheid in zichzelf :De vriendelijke , evenwichtige , 
waardige gevangene ; en de gekwetste ,eenzame , woedende , vertwijfelde mens :”Wie ben ik ? 
….Wie ik ook ben Gij kent mij , ik ben van u ,mijn God.” (psalm 139) 
In de vertwijfeling van zijn lijden en de opgave om de hoop vast te houden en ook het ergste onder 
ogen te zien , komt bij B. steeds terug de gedachte dat hij ‘deel heeft aan het lijden van God aan deze 
wereld’ of aan het lijden van Christus . Dat troost hem . Dat is ook de weg van de gemeente in de 
wereld. Die gedachte wordt nergens sterker onder woorden gebracht dan door Paulus in Colossenzen 
1: 24. Hoe dicht staat die gedachte bij ons ? 
 

 
 

Viering 14 december: Jezus van Nazareth 
Beeld van de Onzichtbare  (Kol. 1,15) 

 
Woord en gebedsdienst. Voorganger: Gerrie Gosen 

 
Jezus groeit op in Nazaret, een onaanzienlijk plaatsje in Galilea. De verhalen over zijn geboorte en kinderjaren zijn mooie 
teksten met diepe betekenissen, maar zijn niet historisch. Na zijn doop begint Jezus te preken over de spoedige komst van 
het koninkrijk van God. Hij wordt uiteindelijk gearresteerd op bevel van een betrekkelijk kleine groep van het Jodendom, 
de joodse leiders in Jeruzalem, vooral de Sadduceeën. 

Het is goed om Jezus te zien als een joodse man die leefde te midden van zijn volk, een “kind van zijn tijd”. 

Paulus is de eerste die schrijft over de betekenis van  Jezus’  leven en sterven.  

Na hem schrijven de evangelisten over het onverwachte dat ze overal in de wereld zien gebeuren, nl. dat mensen, joden 
en niet-joden door het verhaal van Jezus gegrepen worden.  Als ièmand Gods koning over mensen zou kunnen zijn, dan 
toch deze Jezus. 

Zowel Marcus, Matteús als Lucas vertellen over de honderdman van het peloton dat Jezus kruisigde.  Ze beschrijven hem 
als de heiden, een niet-jood, die een gekruisigde herkent als een onschuldige, als een rechtvaardige.  Zo staat deze 
honderdman  in het evangelie model voor al die vele niet-joden die in de tijd van de evangelisten geraakt worden door de 
persoon van Jezus, die hem aanvaard en herkend hebben als “een zoon van God”.  De manier waarop Jezus stierf is voor 
hen een teken, dat Jezus tot het uiterste zijn roeping heeft waargemaakt om dienaar en zoon van God te worden. 

Marcus 
Voor Marcus is er iets gegroeid tussen God en Jezus, zij zijn als vader en zoon. En dat moet bij de doop zijn begonnen, 
zegt Marcus.  
“Gij zijt mijn geliefde zoon…”  Het zijn woorden die Jezus zó in zijn hart nog niet gehoord kan hebben, maar die pas 
geleidelijk aan in het hart van Jezus zijn gaan spreken. Deze woorden getuigen ervan hoe de latere Jezusbeweging hun 
meester is gaan zien.  Zó kan Marcus de diepte beschrijven van Jezus’  roeping en wat zijn leven daarna voor God en de 
mensen zou gaan betekenen. Met terugwerkende kracht gaan Jezus’ volgelingen beseffen, dat deze  mens een man van 
God was en dat God hem vanaf het begin gedragen heeft. 
 
Matteús 
Hij schrijft over Jezus als de lang verwachte Messias en leidt zijn evangelie in met een geboorteverhaal.  Jezus’  ouders, 
Jozef en Maria, wónen hier in Betlehem, in Judea; de geboorte vindt plaats in hun húis.  
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Matteús geeft in zijn verhaal weer, dat Jezus nauwelijks bij zijn eigen volk, maar vooral buiten Israél in de wereld gehoor 
vond. De tegenkrachten krijgen gestalte in koning Herodes te Jeruzalem en in de priesters en schriftgeleerden die door 
Herodes geraadpleegd worden. 
Het verhaal van de vlucht naar Egypte en de latere terugkeer verwijst naar het verhaal van de zonen van Jakob die door 
honger gedreven naar Egypte gingen. Nadat ze daar in slavernij hadden verkeerd, keerden ze onder leiding van Mozes 
terug. Matteús ziet in Jezus een nieuwe Mozes. Volgens de geloofstraditie van Israél ontving Mozes van God zelf op de 
berg Sinaí de thora.  Zo tekent Matteús Jezus als degene die, gezeten op de berg,  de betekenis van de thora opnieuw 
uitlegt (de bergrede). 
 
Lucas 
Ook Lucas leidt zijn evangelie in met een geboorteverhaal. Hij legt de oorsprong van deze “zoon van God”  bij God zelf. 
Woorden die de engel tegen Maria zegt:  “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als 
een schaduw bedekken”  (Lc. 1,35).  Lucas  laat de aardse vader Jozef wat in de schaduw om te kunnen uitbeelden 
hoezeer deze zoon Jezus een gave van God was. Eindelijk is in Israél iemand verschenen in wie God naar zijn volk heeft 
omgezien. Deze mens heeft het aangezicht van de wereld veranderd. 
Aan het kruis laat Lucas Jezus zeggen “Vader, in jouw handen leg ik mijn geest”  
(ps. 31,6).  Jezus geeft de geestkracht, die hij altijd ervaren had, terug aan de Vader. 
 
Johannes 
Voor Johannes is Jezus de mens die God al voor ogen stond toen hij de wereld schiep. In dichterlijke taal laat hij Johannes 
de Doper zeggen “Deze was het van wie ik zei: die na mij komt, is vóór mij geweest, want hij was er al vóór mij”. 
Johannes schrijft zijn evangelie vanuit het perspectief van Jezus’  opstanding uit de dood en zijn gaan naar de Vader.  
Volgens hem waren de laatste woorden van Jezus: “Het is volbracht”.  
 De aardse Jezus draagt steeds al de hemelse trekken, die hij later van zijn volgelingen gekregen heeft.  
 
Conclusie 
De kern van Jezus’  persoon is zijn geraakt-zijn door de geestkracht van God. Met grote inzet werkte hij aan die andere 
wereld, Gods wereld. Daardoor sprak hij niet alleen over God, maar liet hij in woord èn daad Gods liefde en 
barmhartigheid zien.  Gods geestkracht inspireerde hem en hield hem gaande. Jezus is de weg ten einde gegaan. En hij 
bleef stáánde tot in de dood. 
 
In de ogen van zijn volgelingen heeft Jezus Gods bedoelingen met deze wereld en met dit leven  begrepen. Hij is voor hen 
het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, een profeet, door God gezonden , de lang 
verwachte koning van de eindtijd. In zijn woorden klonk Gods woord door.  
 
Jezus was “sprekend God”. 
 
Teksten:  Gen. 17, 1-7;  Gen. 21,1-5;  1 Samuel 1,1-11.19-20;  Lc.  1,26-38;  Kol. 1,13-20 
 
Liederen:  Het lied van de verlossing die nabij is (GvL 427);   
Het was een maged uitverkoren  (GvL 458) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


