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Ds. Lia Wolters-Berghout

Zondag 14 april om 9.30 uur

COMMUGNY
Temple Saint-Christophe
Vrijdag 29 maart om 19.00 uur
Goede Vrijdag
Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 31 maart om 11.00 uur
Pasen
Ds. Lia Wolters-Berghout
Zondag 28 april om 11.00 uur
Ds. Lia Wolters-Berghout
Avondmaal en Gemeentevergadering

Gij gaf uzelf verloren
Gij gaf uzelf verloren
als zaad dat sterven moet,
begraven in de voren
van onze tranenvloed.
Gekiemd in het verborgen
bloeit Gij, de dood ontvlucht,
voorgoed in onze liefde
en draagt er goede vrucht.
Als paaslam aangewezen,
als offerdier geslacht,
ontsluit uw bloed de deuren:
wij trekken uit de nacht!
Wij zij genood ter bruiloft
met wijn als bloed zo rood.
Uw liefde fonkelt vurig
en dit geheim is groot.
Waarachtig woord van leven
dat op Gods lippen lag,
ook nu ons toegesproken
als op de eerste dag,
o licht, uit God geboren,
dat nog ons tegenstraalt
en sterker dan tevoren
ons op zijn dag onthaalt.
Sytze de Vries
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UIT DE PASTORIE
Lezen op Goede Vrijdag
De afgelopen jaren hebben we op Goede Vrijdag in de kerkdienst één van de
lijdensevangeliën gelezen in beurtspraak. Voorlezers namen daarbij ieder een rol uit
het verhaal voor hun rekening, bijvoorbeeld die van Petrus, of van Judas of van
Jezus. Als u hier graag aan wil deelnemen, dat kan. U kunt zich aanmelden bij de
predikante.

Bijzondere gasten
Tijdens een vergadering van de Compagnie des Pasteurs et des Diacres te Genève
werden de aanwezigen verrast door bijzondere gasten: de poppen Théo en
Poppette en hun vriendin Madame Florence. Ze kwamen om de Parlotte des
Théopopettes te presenteren. De poppen Théo en Popette geanimeerd door Myriam
Syntado en Lorianne Cherpillod, professionele poppenspelers, gaven na de
opmerking van Popette: ”vous êtes plus grands que d’habitude,” een voorstelling
over het thema ‘begeren’ of ‘zin hebben in’ (l’envie). Popette kon niet van het
cadeautje afblijven dat eigenlijk voor Théo bestemd was. Na allerlei verwikkelingen
kwam Madame Florence naast het poppenpodium staan en ging in gesprek met de
poppen over wat er gebeurd was. Ze hielp de poppen elkaar te begrijpen en te
vergeven en er was uiteindelijk ook een cadeautje voor Poppette. We werden
helemaal meegenomen in het verhaal. Vervolgens ging Madame Florence over het
thema in gesprek met het publiek, in dit geval de collega’s. Dat is de normale
werkwijze van dit Poppentheater in de Temple de la Fusterie. Het jonge publiek
wordt uitgenodigd over het thema na te denken en mee te praten.
Met behulp van poppentheater, Bijbelverhalen (door Madame Florence aan de
Poppen verteld) en gesprek wil Théopopettes thema’s over zingeving met jonge
kinderen, ongeveer 3-9 jaar, bespreken. Dit wordt op zeer professionele wijze
aangepakt en is ook voor volwassenen erg leuk om mee te maken. Zin om er eens
heen te gaan met uw kinderen of kleinkinderen? Op 13 maart is het thema: ‘Hij is
begonnen’ en op 27 maart ‘God, wat doe je?’ De intree is voor kinderen Chf 3,- en
voor volwassenen gratis. Er zijn ook video’s beschikbaar. Meer informatie op
www.theopopettes.ch
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De opstanding van Haendel
Met een aantal collega’s las ik onlangs het artikel van Michel Serres van de
Academie Française over het ontstaan van de Messiah van Haendel. Het is een
indrukwekkend verhaal dat ik u graag doorgeef.
In 1742 wordt de componist getroffen door een beroerte. Hij raakt verlamd en
wordt door een arts naar Aix-la-Chapelle gestuurd om daar warme baden te
nemen, die hem helpen zijn vermogen te bewegen min of meer terug te vinden. In
het kuuroord staat zelfs een orgel waar hij zo goed en zo kwaad als het kan op
begint te spelen. Terug in Engeland treft hem nog meer leed. De winterse kou
dwingt de theaters hun deuren te sluiten waardoor Haendel geen inkomen meer
heeft. Hij raakt in een diepe depressie en heeft weinig zin meer om op te staan.
Op een dag ontvangt hij een pakket teksten van zijn librettist Jennens. Met
tegenzin opent Haendel het pakket en leest de eerste zin van het stuk. Het is een
citaat uit Jesaja 40: “Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.” Het is alsof die
woorden tot hemzelf gesproken worden. Er vindt een soort wonder plaats. Haendel
gaat schrijven en houdt niet meer op. De muziek komt weer tot leven in hem en in
drie weken tijd schrijft hij een schitterend meesterwerk tot hij er uitgeput bij
neervalt. Hij vertelt later dat hij nooit meer geïnspireerd was als toen. De Messiah
werd geboren. Hij wil er geen geld voor hebben. De opbrengsten gaan naar een
goed doel, want dat hij dit heeft mogen meemaken beschouwt hij als een gave van
God.
Serres trekt een parallel tussen wat er met Haendel gebeurde en het leven van
Christus, de Messiah. Haendel: de muziek is vlees geworden, Christus het Woord is
vlees geworden. “Ils se sont recontrés. Corps à corps. Chair à chair.” En zoals
Christus is opgestaan, wat in de Messiah bezongen wordt, zo is ook Haendel
opgestaan.
De Messiah eindigt met teksten uit Romeinen en de Openbaring:
“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie zal de uitverkorenen Gods
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus die
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit
voor ons.”
“Het lam dat geslacht is komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht,
eer lof en dank. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de
eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.”
Wat een geweldig loflied!
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De gesprekskringen
Datum
6 maart
7 maart

Kring
Woensdagmiddagkring
Genèvekring

Plaats*
Troinex, Ch. Du ChampCarré 32
Founex, Route Suisse 12

14 maart

Mystiekkring

20 maart

Koogerkring

27 maart

Van der Vorm
kring

Lully sur Morges,
Ch. de Chantemerle 30
Veyrier, Chemin la
Grande Gorge 12A
Crans-sur Céligny,
Chemin du Prince 9

tijd
14.00 uur

Onderwerp
Gelijkenissen

20.00 uur

Karen Armstrong,
Compassie
Jean-Yves Leloup,
L’Evangile de Jean
Prediker

10.00 uur
13.30 uur
20.00 uur

Jan Offringa, Na
een gezonde
geloofscrisis, Over
modern geloven.

**Omdat de kopij voor Kontakt ingestuurd moet worden voordat een aantal kringen
hebben plaatsgevonden kan het gebeuren dat bovenstaande gegevens gewijzigd
hadden moeten worden. De afspraken voor de volgende kring worden altijd op de
kringavond zelf gemaakt.
In het vorige Kontakt deed ik een oproep voor nieuwe leden in de Van der
Vormkring. Die zijn nog steeds van harte welkom. Afgelopen keer waren we met z’n
negenen! Fijn om weer met zovelen bij elkaar te zijn.
In de Genèvekring hebben we een meditatieoefening uit het boek van Armstrong in
de praktijk gebracht. Een bijzondere ervaring waardoor de gesprekken een andere
dimensie kregen die avond.
Lia Wolters-Berghout
Gemeentevergadering
De gemeente vergadering wordt dit jaar gehouden op zondag 28 april in aansluiting
op de kerkdienst in Commugny. Ter voorbereiding op de vergadering treft u de
agenda, het financiële verslag van de afgelopen jaar en de notulen van de vorige
gemeente vergadering.
Theo Bakker

Agenda Gemeente vergadering 28 april 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Bespreking en goedkeuring notulen gemeentevergadering van 25.3.2012
Vertrekkende en nieuwe Kerkenraadsleden
Verslag van de predikant Ds. Lia Wolters-Berghout
Diaconaal verslag
Verslag van de Financiële Commissie
Verslag van de Controle Commissie
Rondvraag
Sluiting
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Nederlandse Protestantse Gemeente Rondom het Lac Leman
Notulen van de Gemeentevergadering 25 maart 2012
De gemeentevergadering werd gehouden op zondag 25 maart2012 te Commugny.
Voorzitter: Hans Hogerzeil.
Scriba: Theo Bakker.
Aanwezig 31 leden.
Agenda:
1) Opening
2) Bespreking en goedkeuring notulen gemeente vergadering van 27 maart 2011
3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.
4) Verslag van de predikante Ds. Lia Wolters-Berghout
5) Diaconaal verslag
6) Verslag van de Financiële Commissie
7) Verslag van de Controle Commissie
8) Voorstel voor en stemming over de verlenging met 4 jaar van het contract met Ds. Lia
Wolters-Berghout
9) Rondvraag
10) Sluiting
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Op de vraag van de
voorzitter geeft de vergadering aan dat er geen veranderingen nodig zijn in de voor
gestelde agenda.
2) Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.
In de dienst voorafgaande aan de vergadering hebben wij afscheid genomen van HansWillem van Tuyll(voorzitter) en Herman van Eck(Vice Voorzitter en Scriba), en hebben wij
Mark Bruning verwelkomt als nieuw lid van de kerkenraad.
Als nieuwe voorzitter is gekozen Hans Hogerzeil en Theo Bakker als nieuwe Vice- Voorzitter
en Scriba.
De Voorzitter geeft aan dat gedurende het lopende jaar nog een tot twee nieuwe KR leden
gezocht worden omdat Greetje Havinga en Frances Sandberg hebben aan gegeven dat zij
hun ambt willen neerleggen. De KR ontvangt graag voorstellen voor nieuwe leden. Ds.
Wolters-Berghout voegt hier aan toe dat de sfeer in de KR heel positief is en dat het werk
wel mee valt.
4) Verslag van de predikante Ds. Lia Wolters-Berghout
Het volledige verslag van de predikante is aangehecht. Voor de eerste maal is bij de
presentatie gebruik gemaakt van computer slides, wat zeer op prijs wordt gesteld.
Naar aanleiding van een vraag van Hans-Willem van Tuyll, zal de predikante de gegevens
over het bezoek aan de website vermelden in het komende Kontakt.
De voorzitter bedankt Ds. Lia Wolters-Berghout voor al het verrichte werk en de volledige
verslaglegging, inclusief de gepresenteerde statistische gegevens.
De vergadering stemt in met het verslag.
5) Diakonaal verslag
Doordat de presentatie niet wil starten op de computer, zal het verslag in het komende
Kontakt verschijnen. Frances Sandberg licht toe de gaven in vergelijking met het vorig jaar
vrijwel gelijk zijn gebleven. Het is een feit dat in bepaalde diensten meer wordt bijgedragen
dan andere(bv Kerst of Pinksteren).Door doelen te verschuiven over de verschillende
maanden kan een ongewenste fluctuatie ontstaan in de afdracht die wij doen naar de
ontvangers, terwijl die gebaat zijn bij meer continuïteit.
Naast een aantal vaste doelen, wordt ook gezocht naar solide nieuwe doelen. Het streven is
om een gelijk aantal doelen nabij en veraf te steunen. Van alle doelen weten wij waar het
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geld terecht komt. Frances overweegt het Leger des Heils weer aan de doelen toe te
voegen. Suggesties voor nieuwe doelen zijn welkom.
6)Verslag Financiële Commissie
Eef Vogelezang geeft aan dat het tekort over 2011 Fr 2’073 hoger was dan geraamd en
kwam uit op Fr18’473. Dit tekort is afgeboekt tegen het werkfonds. De kosten waren lager
dan begroot, maar ook de inkomsten waren lager dan geraamd.
Voor het komende jaar wordt een tekort verwacht van Fr 19’050. Bij praktisch gelijk
blijvende kosten is ook geschat dat de inkomsten teruglopen, een realiteit waar wij rekening
mee moeten houden. Desgevraagd geeft Eef toelichting op de verwachte verlaging van de
sociale lasten. De pensioenwet LPP voorziet in een Fonds de garantie die werkgevers
subsidieert die werknemers hebben in de hoogste premie klasse(> 55 jaar); in het geval
van de NPG is dit alle werknemers(1).
De balans geeft de verwerking van het tekort weer door de verlaging van het werkfonds. Er
is sprake van een structureel tekort over de laatste jaren, dat gefinancierd wordt door het
werkfonds.
Eef toont vervolgens een overzicht van de bijdragen van gemeenteleden per bijdrage
categorie. Er waren afgelopen jaar 71 bijdragende leden, het zelfde aantal als het jaar
ervoor, die Fr 78’571 hebben bij gedragen, ongeveer Fr 2’000 minder dan in 2010. Er waren
19 leden die meer gaven en 22 die minder gaven. Deze verandering hieven elkaar ongeveer
op. Het verschil in inkomsten is ontstaan door het wegvallen van7 gevers die Fr 3’800
bijdroegen, terwijl 8 nieuwe gevers Fr 950 gaven.
Dit is een trend die de laatste jaren zichtbaar is. Een ander aandachtspunt is het feit dat
76% van de bijdragen gegeven wordt door 34% van de gevers.
De Voorzitter bedankt de FC voor al het werk dat door de commissie wordt verricht.
Herman Krul wijst er op dat het meeste werk wordt gedaan door Eef, die hiervoor alle
waardering verdient. Herman benadrukt nog maals dat wij ons ervan bewust moeten zijn
dat wij met een structureel financieringstekort werken.
7) Verslag van de Controle Commissie
Jan Sandberg en Nico Havinga hebben de boeken zoals bijgehouden door Eef Vogelezang
gecontroleerd en in orde bevonden. Jan Sandberg vindt het jammer dat Eef geen hoed
draagt, want hij wilde er graag een pluim op zetten. Zij stellen de vergadering dan ook voor
de Financiële Commissie decharge te verlenen over het jaar 2011, en tevens de Controle
Commissie decharge te verlenen over de zelfde periode. De vergadering stemt met beide
voorstellen in.
De Voorzitter vraagt aan de huidige leden van de Controle Commissie of zij in het komende
jaar hun taak willen blijven vervullen, wat beiden beamen.De Controle Commissie voor
2012 bestaat dus uit de heren Sandberg en Havinga. De voorzitter bedankt beiden voor
deze bereidheid en het werk dat zij hebben gedaan.
8)Voorstel voor en stemming over de verlenging met vier jaar van het contract met Ds. Lia
Wolters-Berghout.
De predikante verlaat de vergadering tijdens dit agenda punt.
De voorzitter bevestigt dat wij ons er van bewust moeten zijn dat wij boven onze stand
leven. Als wij met een gebalanceerd budget zouden werken zouden de bijdragen met rond
20% moeten toenemen- De gemeenteleden moeten zich bezinnen of het tekort gereduceerd
kan worden. Met de huidige tekorten kunnen wij het nog wel vier jaar volhouden, maar dan
staan wij voor een fundamentele beslissing, hoe verder te gaan met onze gemeente.
Overwogen kan worden om dan weer een beroep te doen op de bijdragers aan de
significante vergroting van het werkfonds in 2007.
Het voorstel van de KR is gebaseerd op de huidige werkelijkheid en houdt in een verlenging
van het contract met vier jaar met een vaste periode van twee jaar met de mogelijkheid om
indien er na twee jaar een negatieve trendbreuk in de inkomens ontwikkeling zou zijn
opgetreden, een nieuw gesprek over de contract voorwaarden mogelijk is, dit ter
beoordeling aan de FC en KR. Desgevraagd verduidelijkt de voorzitter dat het huidige en
toekomstige contract gebaseerd is op 80% werktijd.
De predikante is bekend met het voorstel.
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De scriba licht de stemmingsregels toe. Er is een tweederde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen nodig voor goedkeuring van het voorstel. Er kan voor, tegen of
blanco worden gestemd. Bij de Scriba zijn 5 stemmachtigingen binnen gekomen De
vergadering gaat over tot de stemming. Er worden 35 stemmen uitgebracht. 32 leden
stemmen voor, twee stemmen tegen en er is een blanco stem.
Hiermee is het voorstel ruimschoots aangenomen.
De Voorzitter wenst de inmiddels teruggekeerde predikante geluk met de hernieuwde
verbintenis. De predikante dankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen en
vindt hierin motivatie om op de huidige voet door te gaan met de vervulling van haar ambt.
9)Rondvraag
De scriba heeft van Jaap Kooger bericht van bezwaar ontvangen betreffende het bidden
voor landen volgens een interkerkelijk rooster. Voor hem komt dit over als automatisme
met weinig of geen sentiment. Hij prefereert aandacht te besteden aan specifieke landen die
in het meestal slechte nieuws zijn. Hij is niet overtuigd door het vorig jaar door Lia gegeven
antwoord en wil graag weten waarom de KR vindt dat wij moeten bidden volgens een
rooster.
De Voorzitter antwoordt dat over deze vraag nadrukkelijk gesproken is in de KR en dat de
KR het bidden volgens het landenrooster ondersteunt. De predikante licht verder toe dat de
onderliggende gedachte is dat wij deel uitmaken van een wereldkerk en dat wij door deze
gewoonte alle landen kunnen betrekken bij onze gebeden. Het nieuws is ook niet altijd
volledig en wij reageren dan alleen op wat de pers ons voorschotelt. Op voorstel van Eef
Vogelezang zal het web adres van de Wereldraad van Kerken in Kontakt vermeld worden
waarop suggesties voor het gebed staan en meer achtergrond informatie over dit onderwerp
te vinden is om leden in staat te stellen zich beter over achtergronden te informeren. De
scriba zal Jaap een bericht sturen met het antwoord van de KR.
Aagt de Beaufort vraagt waarom wij geen Avondmaal meer vieren op Goede Vrijdag. De
predikante legt de verschillende tradities uit binnen de kerk hoe Goede Vrijdag wordt
gevierd. Op Goede Vrijdag wordt het sterven van Jezus herdacht, het Avondmaal zou op
donderdag gevierd moeten worden, of mogelijk op Paaszondag.
Aagt herinnert zich de speciale sfeer van de viering in het Auditoire, een gevoel dat door
meer leden wordt gedeeld. Mark Bruning legt uit dat hij als Katholiek juist niet op Goede
Vrijdag Avondmaal viert. De Voorzitter brengt in herinnering dat in de recente enquête veel
leden een voorkeur hebben uitgesproken om niet Avondmaal te vieren op die dag. De
vergadering geeft aan dat er geen probleem is met de huidige vormgeving van de Goede
Vrijdagsdienst. De KR besluit dit onderwerp verder intern te bespreken.
10) Sluiting
Herman Krul bedankt de kerkenraad voor het vele goede werk dat wordt verricht. Daar er
geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid, sluit de
vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.
Hans Hogerzeil, Voorzitter & Theo Bakker, Scriba
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Prof. Elaine Pagels - Ketters en
rechtgelovigen. De strijd om de
ware
leer
in
het
vroege
christendom.
Hoe is het beeld van Christus en zijn
leer ontstaan? Waarom staan de vier
evangeliën volgens Mattheüs, Marcus,
Lucas en Johannes wel in de bijbel en
anderen niet? Wat is het kerkelijk
beleid geweest achter de verwerping
van teksten als het Thomas evangelie?
Dit evangelie is in 1945 ontdekt. In
een diepgaande studie van de in 1945
teruggevonden teksten is het Prof.
Pagels duidelijk geworden dat er een
felle machtstrijd tussen de vroege
christenen en kerkvaders geweest is.
Met het reultaat een versie van de
kerkelijke leer die ons opgedrongen is.
Maar zoals toen zijn er nu ook velen
voor wie de ‘ware leer’ niet voldoet.
Zij zoeken naar een eigen meer
persoonlijke
invulling
van
de
godsbeleving. Prof. Pagels vertelt dat
zij de Kerk van de Hemelse Rust was
binnengelopen om warm te worden.
Zij was getroffen door de uitspraken
van de doktoren over haar zoontje
Mark die zijn gezondheid als aflopend
zagen. Zij kwam regelmatig in de kerk
terug. Zij deed daar nieuwe energie
op. Wanneer mensen zeiden: ’Je vindt
zeer veel steun in je geloof’, vroeg
Prof. Pagels zich af wat ze daarmee
bedoelen. Wat is geloof? In elk geval
niet het eenvoudig navolgen van de
belijdenissen die gelovigen wekelijks
in de kerk citeren. Dergelijke formules
hadden naar haar mening weinig te
maken met de schikkingen die we met
elkaar en met onszelf - en zo werd
gezegd – met onzichtbare wezens
troffen. Als godsdiensthistorica vroeg
Prof. Pagels zich af als zij naar de kerk
ging wanneer en hoe christen zijn min
of meer synoniem geworden was met
de aanvaarding van een bepaalde
reeks van overtuigingen. In de vierde
eeuw nadat de Romeinse Keizer
Constantijn zich had bekeerd tot het
Christendom, en het in ieder geval
wettig verklaard had, verzamelden de

christelijke
bisschoppen
zich
op
keizerlijk bevel in de stad Nicea om tot
overeenstemming te komen over een
gemeenschappelijke
geloofsverklaring; de geloofsbelijdenis van
Nicea, die tot de dag van vandaag
voor veel christenen de grenzen van
hun geloof afbakent. Irenaeus, de
leider van een aanzienlijke groep
christenen in de provinvie Gallië, in de
tweede eeuw, schreef dat veel
nieuwkomers aan de christelijke
samenkomsten meededen in de hoop
op een wonder en sommigen dit ook
beleefden. We genezen zieken door
handoplegging en drijven demonen
uit. Christenen namen geen geld aan.
Zonder wonder kregen behoeftigen
praktische
hulp.
Tertullianus
benadrukt dat onder christenen geen
koop of verkoop in enige vorm
plaatsvindt van datgene wat God
toekomt. Iedereen draagt bij wat hij
wil; er is geen dwang, alles is
vrijwillig.
Het rijk werd geteisterd door pest.
Sommige epidomologen schatten dat
een derde tot de helft van alle
inwoners van het Romeinse rijk stierf
aan de pest. Sommige christenen
waren ervan overtuigd dat Gods
kracht met hen was om zieken te
genezen. Zij
bleven zieken en
stervenden
verzorgen
in
de
overtuiging dat als zij zelf zouden
sterven, zij zouden beschikken over
het vermogen om de dood te
overwinnen. Zelfs de beroemde arts
Galenus, die de familie van Keizer
Marcus
Aurlius
behandelde,
was
hiervan onder de indruk. Waarom
gedroegen
christenen
zich
zo
uitzonderlijk? De overtuiging dat ze
God
en
hun
naasten
moesten
liefhebben en helpen. Wij noemen
elkaar broeder en zuster want wij zijn
leden van Gods familie, kind van God
de Vader, en volgens de wet van onze
gemeenschappelijke
Moeder
de
natuur. Om je te kunnen aansluiten bij
Gods familie moet je symbolisch
sterven en een nieuw mens worden.
Door het symbolische sterven worden
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de banden met de eigen familie
verbroken. Dit alles was een gevolg
van de doop. De familie van de
dopeling zagen deze bekering als een
aansluting bij een misdadige sekte. De
Romeinse senator Tacitus verachtte de
christenen om hun bijgelovigheden.
De aristocrate Vibia Perpetua werd
gedoopt. Toen de magistraat vroeg of
ze christen was antwoordde zij
bevestigend.
Zij
werd
in
de
gevangenis gezet en veroordeeld tot
de dood door verscheuring door wilde
dieren. Haar vader probeerde haar uit
liefde te overtuigen van het christenzijn afstand te doen. Zij bleef christen
en vond de dood in het amfitheater.
Een
korte
beschrijving
van
de
handeling van de doop: oude kleren
uittrekken, baden en nieuwe kleren
aantrekken en vervolgens brood en
wijn met elkaar delen. De handelingen
kregen voor de volgelingen van Jezus
grote betekenis. Prof. Pagels nam
tientallen jaren deel aan kerkdiensten
en ervoer de kracht van de eredienst
op een nieuwe manier. De eredienst
kan mensen uit verschillende culturen
en
verschillende
gezichtspunten
samenbrengen in één gemeenschap
en zo hun energie richten en
vernieuwen. Waarom aansluiten bij
zo’n gemeenschap? Menigeen heeft
geprobeerd één definitieve betekenis
te formuleren die voor alle christenen
zou gelden maar het materiaal uit de
eerste eeuw – veelal afkomstig uit het
Nieuwe Testament - vertelt een ander
verhaal,
met
verschillende
interpretaties over de doop en het
avondmaal. Uit eén van de vroegste
bronnen ‘De leer
van de Twaalf
Apostelen voor de heidenen’ blijkt dat
sommige groepen christenen zichzelf
niet beschouwden als christen - zoals
wij
christenen
zien
die
zich
onderscheiden van joden, maar als
mensen Gods – waarmee kennelijk
joden werden bedoeld die Jezus
vereerden als de grote vertolker van
Gods wet, de Thora. De leefregel is
deze: God liefhebben, en uw naasten
als u zelf, en wat gij niet wilt dat u

geschiedt doet dit ook een ander niet.
Een uitspraak die niet in het Nieuwe
Testament terecht is gekomen:’Laat
het geld warm worden in uw hand
totdat ge weet aan wie ge het geeft’.
In tegenstelling tot Mattheüs legt de
Didachè (het Griekse woord voor
onderricht) uit dat volmaakt zijn
betekent het volledig juk van de Heer
dragen, dat wil zeggen gehoorzaamheid aan de volledige goddelijke wet.
Een anonieme volgeling voegt hieraan
toe: ‘Als ge niet volmaakt kunt zijn,
doe dan wat ge wel kunt.’ Sommige
volgelingen van Jezus geloven dat zijn
komst Israëls restauratie aan het
einde der tijden inluidt. Andere
volgelingen van Jezus vatten net als
de meesten na hen het heilig maal op
een veel vreemdere en - zelfs
macabere - manier op: als het eten
van menselijk vlees en het drinken
van menselijk bloed. Twintig jaar na
de dood van Jezus beweerde Paulus
dat Jezus zijn volgelingen had
opgedragen dit te doen: Jezus brak
het brood, sprak de zegen uit, en gaf
het en zei: ‘Neemt, dit is mijn
lichaam’. En Hij nam de beker, sprak
de dankzegging uit, en zij dronken
daaruit, en Hij zeide: ’Dit is het bloed
van mijn verbond’. Tertullianus drijft
de spot met de reactie van de
buitenstaanders op deze praktijk. Wij
zijn misdadigers op grond van doden
van kinderen en vervolgens opeten.
Joden,
gezien
hun
voedsel
voorschriften het zogenaamde koosjer
eten, dat wil zeggen eten waar het
bloed uit gestroomd is, vonden dit
weerzinwekkend.
Volgelingen
van
Jezus beweerden dat Jezus een
offerdood gestorven was. Volgens
Marcus was Jezus opzettelijk zijn
verschrikkelijke
dood
tegemoet
getreden omdat hij had ingezien dat
het om de een of andere reden
noodzakelijk was. Mattheüs voegt aan
Marcus toe: ”Mijn bloed wordt vergoten voor vergeving van zonden. God
bevrijdt Israël door middel van Mozes
en God bevrijdt zijn volk door middel
van
Jezus.
Jezus
drong
zijn
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volgelingen op zijn vlees te eten en
zijn bloed te drinken. Jezus zeide tot
hen: ‘dat is het brood Gods, dat uit de
hemel nederdaalt en aan de wereld
het leven geeft, ik ben het brood des
levens; wie tot mij komt, zal
nimmermeer hongeren, en het brood,
dat ik geven zal, is mijn vlees, voor
het leven van de wereld. De Joden
streden onderling en zeiden: ‘Hoe kan
deze ons zijn vlees te eten geven?’
Jezus dan zeide tot hen: ‘Voorwaar,
voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees
van de Zoon des mensen eet en Zijn
bloed drinkt, hebt gij geen leven in
uzelf. Want mijn vlees is de ware spijs
en mijn bloed is de ware drank. Vele
van zijn discipelen hoorden dit en
zeiden: ‘Deze rede is hard; wie kan
haar aanhoren?’ Elke versie van het
laatste avondmaal in het Nieuwe
Testament, of het nu van Paulus,
Marcus,
Mattheüs
of
Lucas
is
interpreteert het als een doodsmaal,
maar een doodsmaal dat hoopvol
vooruit kijkt. Daarom zegt Paulus:
‘Want zo dikwijls gij dit brood eet en
de beker drinkt, verkondigt gij de
dood des Heren, totdat Hij komt’.
Gedurende de eeuwen waarin de
kruisiging een directe en gruwelijke
bedreiging bleef, schilderden Jezus’
vogelingen op de muren van de
Romeinse catacomben echter geen
kruis - laat staan een crucifix – als
teken van hoop. In plaats daarvan
schetsten ze Jezus als iemand die, zelf
van vernietiging verlost, nu anderen
verlost: zoals Daniël die bevrijd werd
uit de leeuwenkuil, Jona gered uit de
buik van de walvis, of Lazarus die
opstond uit zijn graf. Een andere
ketterse bron beschrijft terwijl hij de
eucharistie viert door zijn discipelen
voor te gaan terwijl ze samen dansen
en een mystieke hymne zingen, de
‘Rondedans van het Kruis? Het
Exodus-verhaal stelt generates Joden
in staat hun triomfen, hun leed en hun
hoop te interpreteren. Jezus kwam
ieder jaar met zijn discipelen bijeen
om tijdens het paasfeest de uittocht
uit Egypte te gedenken, zo kwamen

zijn volgelingen na zijn dood tijdens
het paasfeest bijeen om de cruciale
momenten van Jezus’ leven te
gedenken. Het verhaal van Marcus
eindigt met wat er gebeurde in ‘de
nacht dat Jezus verraden werd’. Zo
kwamen de gedoopten wekelijks
bijeen om tijdens hun heilige maaltijd
alles te gedenken wat Hij die nacht
had gezegd en gedaan. Dit is
ongetwijfeld mede een verklaring voor
het feit dat het evangelie van Marcus
- de eenvoudigste versie van het
verhaal,
later
aangevuld
door
Mattheüs en Lucas – de basis werd
voor de canonieke evangeliën van het
Nieuwe Testament. Prof. Pagels stond
in de deuropening van de Kerk van de
Hemelse Rust en het drama dat daar
gestalte kreeg vond weerklank in haar
gemoedsgesteldheid, zoals dat bij
millioenen mensen door de eeuwen
heen het geval is geweest, omdat het
de realiteit van angst, verdriet en
dood erkent maar tegelijkertijd – hoe
paradoxaal ook – hoop geeft. Toen
vier jaar later haar zoontje, intussen
zes jaar oud, plotseling stierf, bood de
Kerk van de Hemelse Rust naast
woorden en muziek, een toevlucht
voor de familieleden en vrienden die
daar
samenkwamen
om
een
ogenschijnlijk onneembare kloof te
overbruggen.
Sinds de vierde eeuw hebben de
meeste kerken van hen die zich bij
zo’n gemeenschap wilden aansluiten
geëist dat ze een complexe reeks
geloofsartikelen over God en Jezus
belijden – de overtuigingen van het
vroege Christendom zoals geformuleerd
door
vierde-eeuwse
bisschoppen.
Het
opleggen
van
geloofsartiklen zou bijdragen aan het
verenigen en standaardiseren van
rivaliserende groepen en leiders in de
roerige vierde eeuw. De verbluffende
ontdekking
van
de
gnostische
evangeliën - een corpus van oude,
geheime
evangeliën
en
andere
openbaringen die aan Jezus en zijn
discipelen worden teogeschreven –
heeft het bewijs opgeleverd dat er
- 10 -

veel meer christelijke groeperingen
hebben bestaan dan men ooit had
kunnen vermoeden. De Kerk van de
Hemelse Rust heeft Prof. Pagels
geholpen haar bewust te worden van
veel dingen die haar in de religieuze
traditie en het Christendom in het
bijzonder aantrekken – waaronder de
enorme invloed die ze op ons kunnen
hebben en zelfs de transformatie die
ze kunnen betekenen. Het onderzoek
van Prof. Pagels naar de de in Nag
Hammadi gevonden bronnen heeft
een ander evangelie, te weten het

evangelie van Thomas doen zien. Door
het evangelie van Johannes in het
Nieuwe Testament op te nemen en het
evangelie van Thomas als ketterij af te
doen en zo het westerse christendom
vorm te geven heeft dit christendom
ontegenzeggelijk beperkt. In volgende
artikelen zal ik de visie van Prof.
Pagels geven over de geschiedenis en
de strijd in de eerste tijd van het
christendom.
Geert van Mesdag

Van de brocante tafel
Verslag van de brocante tafel tijdens de Kerstviering 16-12-12
Wonderen
Ik heb geen analyse
ik kan het niet verklaren.
De wonderen . . . . . ik zie ze
door al mijn levensjaren.
Of wonder boven wonder,
of, wonder onder wonder.
Dat weet ik niet, maar `k weet wél,
Ik kan niet meer leven zonder.
Overgenomen uit Toon Hermans „Vandaag is de dag“
En ja, toch een wonder als alles klaar is en op zijn plaats staat, het podium met
enige versiering, de tafels met kleden en lichtjes, de liturgien om bij te zingen en
de brocante en de boekentafels. We hebben heerlijk gezongen, geluisterd naar
elkaar en met elkaar, koffie, soep en warme wijn genoten. Voor en na de viering
werd er gesnuffeld tussen de boeken en de brocante.
De verkoop bracht Fr. 1415 bijeen. Ongelooflijk, ook dat is weer een wonder. Allen
hartelijk dank, zowel de kopers als de gevers van de spulletjes. Ook voor het
nieuwe jaar, als u iets op te ruimen hebt, denk dan aan de Nederlandse kerk.
Namens het brocante commitée,
Barbara Vogelezang
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BIJBELLEESROOSTER
Dit leesrooster wordt u aangeboden door het
Nederlands Bijbelgenootschap
(www.bijbelgenootschap.nl).

Maart
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

1 Samuel 26:1-25
1 Samuel 27:1-12
1 Samuel 28:1-25
1 Samuel 29:1-11
1 Samuel 30:1-31
1 Samuel 31:1-13
2 Samuel 1:1-27
2 Samuel 2:1-32
2 Samuel 3:1-21
2 Samuel 3:22-39
2 Samuel 4:1–5:5
2 Samuel 5:6-25
2 Samuel 6:1-23
2 Samuel 7:1-16
2 Samuel 7:17-29
2 Samuel 8:1-18
2 Samuel 9:1-13
2 Samuel 10:1-19
2 Samuel 11:1-27
2 Samuel 12:1-25
2 Samuel 12:26-31
2 Samuel 13:1-22
2 Samuel 13:23-37
2 Samuel 13:38–14:17
2 Samuel 14:18-33
2 Samuel 15:1-12
2 Samuel 15:13-31
2 Samuel 15:32–16:14
Lucas 22:39–23:49
Lucas 23:50-56
Lucas 24:1-12

De geschiedenis herhaalt zich
Dubbelrol
Geestelijke strijd
Hoog spel
Moord en brand
Vallen in je eigen zwaard
Treurnis
Burgeroorlog
Onderhandelingen
Wraak voor recht
Moordaanslag afgekeurd
Machtsuitbreiding
Plaats maken en je plaats weten
Bouwplan
Toekomst voor de koning
Verslagen
Aangenomen zoon
Tweefrontenoorlog
Van kwaad tot erger
Lieveling van de HEER?
Kroonswisseling
Liefde en haat
Wraak
Plan
Vader en zoon
Populistische politiek
Weg uit Jeruzalem
Door het stof
Lijdensevangelie
Begrafenis
Opstanding
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Diaconale collecte maart - Invalidenweek
De collecte voor de maand Maart zal bestemd zijn voor de invalidenweek. Zoals
ieder jaar rondom Pinksteren worden weer door het Rode Kruis (Haarlem) 14
echtparen, waarvan of de vrouw of de man gehandicapt is, uitgezocht om hier een
week met vacantie te komen. Twee verpleegsters komen mee om de nodige hulp te
verstrekken.
Eigenlijk is iedere uitleg overbodig, want ieder jaar schrijf ik hetzelfde verhaal en
ieder jaar moet er om geld gevraagd worden om deze week mogelijk te maken.
Voor onze gasten een onvergetelijke week vol met verrassingen en voor hen de
kans één week hun ellende te vergeten!
U weet ook dat deze week is begonnen door Ds de Beaufort, inmiddels 36 jaar
geleden. Heel bijzonder dat we ook al die jaren het geld bij elkaar hebben
gekregen, dus ik ga er vanuit dat het dit jaar ook weer zal lukken!
U moet weten dat als er niet genoeg geld binnen komt er minder echtparen
uitgenodigd worden en dat zou U toch niet willen!
Frances Sandberg

PREDIKANTE EN KERKENRAADSLEDEN
Ds. C. Wolters-Berghout,
271, Chemin des Reinnets
Predikante
Avouzon
F - 01170 Crozet
Dhr. Th. B. Bakker
Ch. du Champ-Carre 32
Vice-voorzitter en Scriba
1256 Troinex
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Thuis: (0033) 4 50 40 06 06
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theobakker@bluewin.ch
022-784 07 05 / 079 408 13 00

Dhr. Mark Bruning

021 807 14 32

Mevr. G. Havinga-Busscher
Dhr. H.V. Hogerzeil
Voorzitter
Dhr. P.D. Oortman-Gerlings
Mevr. F. Sandberg - Mak van
Waay
Mevr. M. Stadt – van Dijk
Mevr. S. E. van Weede – van
Nievelt
Dhr. H. van Zoonen

Ch. de la Vigne 1A
1134 Chigny
34, av.de Champel
1206 Genève
9, ch. du Prince
1299 Crans-près-Céligny
181, ch. des Grands-Prés
F - 01630 Sergy
La Bûcherie
Sus-les-Devens
1167 Lussy-sur-Morges
Ch. des Roches 17
1009 Pully
Ch. de Bellevue 32
1005 Lausanne
Ch. Maurice Ravel 4
1290 Versoix

havibus@bluewin.ch
022 - 347 54 26
hans.hogerzeil@bluewin.ch
022 361 64 23
pdoortman@gmail.com
(0033) 4 50 28 07 33
j.sandberg@bluewin.ch
021 803 21 58
greet.stadt@bluewin.ch
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eugenie@vanweede.com
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022 755 63 39

- 13 -

