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Auto dienst 
  
Zr. H.Vis-Schuursma 0575-545496 
Zr. E.Hoogterp  0575-546975 
Zr. M.Rexwinkel  0575-521922 
 
Diensten op zondag in de  
Doopsgezinde kerk, Leeuweriklaan  23, Zutphen                    

aanvang 10.00 uur 
 
06 januari  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte:  Waterputten 
20  januari  Br. R. Boer Iwema 10.30 uur 

World Fellowshipsday, 
                              met Arnhem      
2de collecte  Mennonite World Conference 

03 februari  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte Adoptiekind 
17 februari  Ds. W. Epp 
2de collecte  Gemeente opbouw 
03 maart  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte  Lilianefonds 
                                   
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
 
Van de redactie 
De kopij voor het  Venster ontvang ik graag  
voor 24 februari 2019 
Emmy Nab  tel.0575-523732 
mail  j.nab@chello.nl  
                                     
                             

http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:j.nab@chello.nl
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Vanuit de Kerkenraad 

 
De grenzen van het gelijk. 
 
Mensen zijn verschillend. Ze denken en handelen 
daarnaar. Gelukkig maar. Er zouden natuurlijk 
geen botsingen, conflicten en oorlogen zijn bij 
volkomen identiek gedrag van alle mensen. 
Iedereen, man of vrouw, hetero of homo, volwassen  
of jong, dezelfde politieke kleur en dezelfde kerk. 

Maar het zou wel heel saai zijn. In de maatschappij 
zijn dus grote verschillen, maar ook in kleinere 
maatschappelijke eenheden zoals gezin, werkkring, 
kerkelijke gemeente. Leven met deze veelzijdigheid  
is erg moeilijk, wel boeiend ook. Sterken willen zich 
laten gelden; zwakken ook, maar zij hebben het 
soms moeilijker. 
Het probleem zit eigenlijk niet in de verschillen, 
maar de manier waarop we daarmee omgaan. 
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Mensen kunnen in meningen onderling verschillen, 
maar ze moeten elkaar in hun waarde laten. 
Tolerantie moet er zijn. Verschil van mening en 
inzicht maakt dat contact de moeite waard is en de 
kwaliteit van de uiteindelijke oplossing wordt 
verhoogd. Waren er geen verschillen, dan had 
niemand elkaar iets te vertellen. 
In een huwelijk kan een verschil van mening en 

juist het oplossen ervan verfrissend werken. Het 
dwingt tot nadenken en soms tot aanpassen. Je 
leert de ander goed kennen en kan je verdiepen in 
zijn of haar problemen, achtergronden, wijze van 
denken. Je leert ook jezelf kennen door het omgaan 
met anderen. Verscheidenheid is dus in veel  
opzichten waardevol. Maar het is ook bedreigend. 
Iedereen streeft de eigen belangen na. Er wordt in 
de maatschappij en op scholen net zo lang 
gewirreward, tot er een bepaalde orde is,  
een bepaalde rangschikking (pikorde). Die kan 
steeds weer veranderen. 
In de politiek zien we dat heel duidelijk. Het is vaak 
een getouwtrek, omdat sommigen zichzelf 
belangrijker vinden dan de partij waarvoor ze 
staan. Verscheidenheid brengt ook mee dat onze 
belangen wel eens in het gedrang komen. Wij 
hebben onze mening over iets, willen iets graag, 
maar de ander uit de directe omgeving kan een 
heel andere mening hebben. Er gaat een dreiging 
uit van verscheidenheid. Iemand anders heeft 
andere waarden, opvattingen en standpunten dan 
wij. 
Als we niet met de verscheidenheid weten om te 
gaan, levert dat problemen op. We voelen ons 
onmachtig of worden boos, gefrustreerd ook. Dan 
volgt er een antipathie jegens degene die andere 
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opvattingen heeft. En die antipathie komt weer tot 
ontlading in akelig gedrag. We laten iemand links 
liggen, minachten iemand, veroordelen hem, gaan 
over hem roddelen. 
Over allerlei onderwerpen denken mensen 
verschillend, maar dat maakt discussie boeiend. 
Hoewel, als we op ons gelijk gaan staan en de 
mening van anderen niet dulden, lopen we met 

oogkleppen op. In de praktijk is verscheidenheid 
dus vaak heel moeilijk. 
Paulus vindt verscheidenheid niet zo belangrijk. 
Wel of niet eten van offervlees (probleem dat 
de gemeente van die dagen dreigde te verscheuren). 
Rom14 : 13,14 Kor 8 : 8,9. Waar hij tegen opkomt 
is de ander antipathiek te benaderen. Met woorden 
een dam opwerpen is een koud kunstje.  
Met woorden bruggen bouwen, dat is pas echte 
kunst! 
 
Hermien Kuipers-Meyling 
 
 
 
 
 
 
Van de leden en vrienden  
  
Op 6 december is overleden onze vriend Frits Haak. 
Wij herinneren hem in dankbaarheid en wensen 
Ton sterkte in de komende tijd. 
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Deurdiensten 
 
06 januari           Willem Wanrooij 
20 januari           Enno Borren 
03 februari          Pieter Noomen 
17 februari          Emmy Nab 
03 maart             Eelke Veldman  
 

 Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem 
 
 
 
 
Zusterkring 
 
1 November kwamen wij samen bij Maria v.d. 
Burgt, die deze keer het Hooglied met ons besprak, 
afgewisseld met mooie muziek. 
6 december waren wij bij Tine Janse.  We spraken 
over een paar gedeelten uit het boekje ”Geef mij nu 
je angst...”, het jaarthema van de ADS. 
17 december vierden wij onze adventsmiddag, 
samen met andere leden uit de gemeente. ”Jobeel” 
de zusterkring die bestaat uit zusters die niet in de 
buurt van een zusterkring wonen of om andere 

redenen geen lid zijn van een kring, had voor een 
liturgie gezorgd. Het was  fijn dat Ton Haak bij ons 
was en een heel byzonder accent gaf het harpspel 
en zang van Akke-Clara.! 
We gaan weer verder op 10 januari t.h.v. Lydeke 
Boer Iwema.  
7 Februari gaan we naar Ruurlo naar Ton Haak. 
                                                                                             
Heleen Vis 
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Ingezonden info 
 
In de boekenkast in de kerkenraadskamer heb ik 
de boekwerkjes “Het beleid van de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit 2019 en volgende jaren” en 
“Over de toekomst van de Nederlandse 
Doopsgezinden” neergelegd. Deze heb ik ter 
voorbereiding op de broederschapsvergadering in 

november ontvangen. Weliswaar al e.e.a. over 
gezegd tijdens de ALV maar dat was kort; het lijkt 
me goed om de informatie volledig te delen. Een 
ieder die belangstelling heeft om er kennis van te 
nemen, nodig ik van harte uit om de boekwerkjes 
te lenen en te lezen.  
 
Pieter  
 

Vervolg inleiding  i/h gedachtengoed van 
Pinchas Lapide , die  zich noemt "een joods 
nieuwtestamenticus.( o.a. in "Hij leerde in hun 
synagogen"(uit 1980).  
 
Over de sabbat. Dit blijkt voor mij het moeilijkste 
gedeelte uit zijn boekje te zijn om over te schrijven.  
Vermoedelijk omdat onze wegen op dit punt ook zo 
uiteengegaan zijn. ( het andere punt waarop Joden 
en Christenen uiteengegaan zijn, is de opstanding. 
zie Levinas) Wat doen wij nog aan de rustdag? In 
de R.K. heeft men zich daar nooit  zo erg aan 
gehouden (voor zover ik weet ) en in vrijzinnige   
protestante kringen vaak helemaal  niet. Maar er 
bestonden en bestaan christelijke groeperingen die 
zich er wel heel streng aan hielden en aan houden.   
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Hoe absurd streng? B.v. Bij Maarten 't Hart thuis   
mocht er 's zondags op de radio n.b. zelfs alleen  
naar kerkelijke muziek geluisterd worden. Zelfs 
Bach werd op die dag door zijn moeder als werelds  
beschouwd. Als Maarten de radio daarop had 
staan, zette zijn moeder die uit. In het 
Broederschaphuis te Elspeet heb ik vroeger   
weleens horen zeggen dat je op zondag beter niet  

door het dorp kon gaan fietsen omdat je anders 
weleens een steen naar je hoofd kon krijgen. Dit zal 
nu wel over zijn, denk ik. Ook het verzet tegen de 
openstelling van winkels op zondag begint hier en 
daar af te kalven. Dat vind ik nu wel weer jammer, 
omdat er nooit meer een zondagsrust bestaat, 
maar altijd en overal drukte en lawaai in de 
winkels en op straat. Buren die met een 
motormaaier het gras gaan doen etc. Overigens 
lees ik tegelijkertijd al meer en meer pleidooien 
voor terugkeer naar de sluiting van winkels op de 
zondagen. Niet meer zo slaafs meedoen met de 
commercie. Dan is er nog het punt dat men de 
zondag ook  sabbat is gaan noemen; wat dat betreft 
hebben de Zevendedags Baptisten en Zevendedags 
Adventisten gelijk; het gaat om de zevende dag. De 
verboden over te hevelen naar de eerste dag van de 
week voelt voor mij als afpakken van de sabbat van 
de Joden. (overigens schrijft Levinas hier helemaal 
niets over). 

De sabbat houden is niet het belangrijkste gebod 
(de gehele Thora is even belangrijk) maar nam en  
neemt in het dagelijks leven van de naar de wet 
levende Jood toch wel een centrale plaats in (naast 
kosjer koken). Er zijn verschillen in de strengheid 
waarmee de wet gehandhaafd wordt. Lapide  
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gebruikt als voorbeeld de keer dat Jezus met zijn 
discipelen door de korenvelden met rijpe aren 
wandelde en de discipelen honger kregen. Zij 
trokken enkele halmen uit, wreven ze schoon en 
aten ze op. Daarop spraken enkele Farizeeën     
“Kijk, wat uw leerlingen doen is niet geoorloofd op 
de sabbat".  Jezus verwijst dan naar een voorbeeld  
in het O.T. toen David en de zijnen in de tempel, 

kennelijk hongerig, zelfs van de toonbroden aten  
waar alleen de priesters van mochten eten. Ook dat 
was verboden, maar in buitengewone 
omstandigheden; zoals de vlucht, het levensgevaar 
en honger, mocht men de wet "breken". Jezus zei  
"De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor 
de sabbat."(Matt.12:1-8, Marc.2:23-28 en Lucas 
6:1-) Dit was een liberale uitleg die trouwens al 
eerder gangbaar was. De Makkabeeèn hadden  
reeds als grondregel vastgesteld (omstreeks 167  
voor de chr.jaartelling)  "De sabbat is aan u 
ondergeschikt en niet u aan de sabbat".(ze werden 
een paar keer aangevallen juist op de sabbat, het  
ging dus om hun leven, heel praktisch)                                                                                  
Er bestaan 39 verboden werkzaamheden op de 
sabbat (ook voor de slaven en het vee; ook zij 
mochten zich één dag ontspannen') Enkele van de  
voornaamste verboden werkzaamheden zijn             
"ploegen, zaaien, oogsten, zeven, kneden, bakken,  
verven, spinnen, weven, naaien, uithalen, jagen en 
slachten, bouwen, afbreken, lasten dragen,  
voedsel bereiden etc":  een opsomming voor boeren, 
herders en landarbeiders'. In het voorbeeld van de 
aren plukkende discipelen was belangrijk dat zij 
niet  bewaarden voor later, maar slechts afwreven 
en meteen op aten.  Halmen afsnijden om te 
bewaren en later te verwerken is  arbeid. Zo 
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dachten de meeste  rabbijnen erover, maar niet 
allemaal ! De zeer strengen of  de "zwaren " ( zoals 
ze ten tijde van Jezus genoemd werden)  wilden 
alles wat ook maar in de verte aan arbeid of 
inspanning  (!)  zou kunnen herinneren, verbieden 
op de sabbat en  als  strafwaardig beschouwen. 
Lapide laat diverse  stemmen hierover horen; in de 
opvattingen bestond een legitiem  pluralisme en er 

waren heftige  debatten  en meningsverschillen 
over de details. Maar sinds die tijd, toen de 
Talmoed zich nog bevond in het stadium van op 
schrift gesteld worden, heeft de liberale uitleg van 
Jezus  de overhand gekregen. Nogmaals, het was 
geen nieuwe uitleg: het gaat om de levenden en om 
de onvoorwaardelijke heiligheid van een 
mensenleven, waartoe alle wetten gebroken of 
opgeheven mogen worden, zoals  b.v. genezingen 
op  de sabbat en iemand redden die in een put 
gevallen is….(Die liberale opvatting  geeft ook  
ruimte aan het meegaan met  veranderende tijden 
en omstandigheden! Dit ligt  vaak heel anders in 
streng "letter getrouwe" Christenen. L.H )            
Lapide schrijft  over de fundamentele betekenis van  
het  sabbatgebod ( zie bld.34 tot 39 ): uiteraard  
verwijst het naar  de schepping en naar de Exodus  
(bevrijding uit de slavernij ) en het is een 
voorafschaduwing van de messiaanse eindtijd.     
Het is een heilig gebod en een vreugdevol gebod   
want GOD ZELF nam vrij en gaf  de mens ook een 
vrije dag. (Helaas  werden in de loop van de tijd  de  
verbodsregels steeds verder verfijnd, totdat er   
bijna niets meer mocht. Zo kon die dag voor  
kinderen, jongeren en voor niet-lezers een dag van 
uiterste verveling  verworden. Carry van Bruggen  
beschrijft zo’n dag in het verhaal "Sabbath- 
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vreugde " : " De dagen verliepen zonder 
uitzondering in zo’n  lege, hopeloze verveling dat 
het einde een verlossing scheen. "De  laatste uren 
en  minuten werden afgeteld. Een heel strenge 
vader strafte een kind dat per ongeluk de 
petroleumlamp aanraakte; men mocht immers 
geen vuur aanraken. Levinas onderstreept 
verscheidene malen dat Jezus een Torah-getrouwe 

Jood was die zich nooit boven de wet plaatste. 
Diverse van de  z.g. "twistgesprekken" horen bij de 
gebruikelijke hartstochtelijke leer-dialogiek van de 
rabbijnen, ontspruitend aan gemeenschappelijk 
zoeken naar  de waarheid, zij  zijn een worsteling 
om te komen tot een Gode welgevallige uitleg;  
m.a.w.  leergesprekken.(vandaar Lernen en 
Leerhuis) Maar Jezus was een "verlichte" en moest 
als zodanig wel verzet oproepen. Toch  worden 
volgens Levinas te vaak de vragen die aan Jezus 
gesteld werden als listen en vijandig beschreven, 
als om hem in de val te lokken. Hij vergelijkt om dit 
aan te tonen teksten van Marcus (het oudste 
evangelie ) met teksten van Mattheüs en Lucas. 
(Johannes laat dit gesprek helemaal weg). Hij 
bespeurt daarin een anti-joodse ( antisemische)  
tendens  (liefde tot Jezus en haat tegen de Joden) 
die als een rode draad door de geschriften van de  
vroege kerk zichtbaar is. Zo worden b.v. alle 
Farizeeën opgevoerd als tegenstanders van Jezus, 
terwijl ook wel geschreven staat"enkele Farizeeën”. 
Levinas behandelt uitgebreid een gesprek tussen 
een schriftgeleerde en Jezus  (Marcus 12-28-34). 
De schriftgeleerde vroeg aan Jezus "welk gebod is 
het eerste van alle ? "Jezus antwoordt met Israels  
geloofsbelijdenis  "Het eerste is: Hoor Israel, de 
Heer onze God, de Heer is één en gij zult de Heer 
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Uw God lief hebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Het tweede 
is: Gij zult Uw naaste liefhebben als uzelf. Een 
ander gebod, groter dan deze is er niet ". De  
Schriftgeleerde zei tot hem  "Inderdaad Gij hebt 
naar waarheid gezegd, dat Hij één is en dat er geen 
ander is dan Hij. En Hem liefhebben uit geheel het 
hart en geheel het verstand en uit geheel de kracht,  

en de naaste liefhebben als jezelf, is meer dan alle 
brandoffers en slachtoffers. "Jezus, zei tot hem  
"Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods ". Hier is 
geen sprake van een conflict, geen haarkloverij, 
geen scherpzinnig geredetwist maar wederzijds 
respect. 
Jezus versmelt twee citaten uit zijn bijbel tot één 
groot dubbelgebod en zijn ondervrager aanvaardt 
en bevestigt het antwoord van de rabbi van 
Nazareth. (n.b. Bij Marcus staat ook nog; "En 
niemand durfde hem meer iets te vragen."       
Levinas vindt deze slotzin onecht en in tegenspraak 
met de joodse logica. Men zou dan juist wel tot  
hem komen met vragen en twijfels etc,  zoals ook 
inderdaad gebeurde. Jezus had n.l. vaak grote 
moeite om zich aan de grote toeloop te onttrekken. 
Levinas ziet dit als een TOEVOEGSEL, een Griekse 
invloed, vanuit een heidens onderworpenheids-
denken) Mattheüs en Lucas veranderen de tekst 
van de  oudste evangelist: de nieuwsgierig 
vragende, geïnteresseerde en door Jezus 
gerespecteerde schriftgeleerde wordt bij hen de 
slechte Farizeeër, die Jezus verzoeken wil,  slechts 
om hem in de val te laten lopen. Volgens Levinas 
een onbijbels  tweespan; liefde tot Jezus en haat 
jegens de Joden wordt steeds duidelijker (daarom 
ook  zouden alle Farizeeën-  als representanten van 
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de Joden-  in een kwaad daglicht gesteld worden). 
Deze  tendens doortrekt sinds de verwoesting van 
de tempel (anno het jaar 70) de geschriften van  de 
vroege kerk en leidt stap voor stap tot het 
uiteengaan van de geloofswegen van kerk en 
synagoge. Maar deze tendens is natuurlijk in grote 
tegenspraak met de geest van Jezus en zijn blijde 
boodschap der liefde. ( o.a. een R.K. theoloog, 

Clemens Thoma signaleerde dit in zijn boek Kitche 
aus Juden und Heiden. Wenen 1970) 
Een paar zinnen nog over de naastenliefde. Kan dit  
op bevel?  Nee, schrijft Levinas; maar als je daden 
van liefde verricht b.v.  ziekenbezoek, het                
(heimelijk) geven van aalmoezen, de treurenden 
troosten  en het begraven van de niet-begravenen;    
dan komen in dat vaarwater spoedig de gevoelens 
achter de daden aan. (Dit is wel een heel ideale  
visie, mijn ervaring is dat het niet altijd zo loopt, 
maar dat het ook bij plichtgevoel kan  blijven.) 
Moeite hebben met je naaste lief te hebben?      
Denk aan; "Hij is als U" d.w.z. even zwak, 
kwetsbaar, nietig en overgeleverd aan angsten als 
U.  Dit  zijn-als –u ontwapent tevens de angst die U 
voor uw naaste  zou kunnen hebben. Onbewuste 
angst  kan haat veroorzaken. Zodra  angst en haat 
verdwijnen, openen zich de poorten van het hart 
voor de onbekommerde, vrije naastenliefde.  
Levinas wenst dat de wegen van synagoge en kerk 
weer samenkomen in echte  vriendschap, 
sympathie en  broederschap." Alleen dan zijn wij 
niet ver van het Rijk van God. 
 
Lies Hoogterp    
n.b. Levinas schrijft sabbat en Carry van Bruggen 
schrijft sabbath  
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Agenda open activiteiten Nieuw Sion  

12 januari Stiltewandeling 

27 januari Rondleiding klooster Nieuw Sion 

27 januari Russisch orthodoxe vesper 

Kijk voor meer informatie 

op www.nieuwsion.nl en op facebook. 

 
 

Collectes 

 
 Opbrengst collectes   november en december 
2018: 
4 november 2018    €     38,70 
18 november 2018            €     48,50 
2 december 2018    €     51,00 
16 december 2018   €     30,60 
24 december 2018                      €     53,05 
 
 
Diaconie 

04-11-2018      Voedselbank                       € 51,10 
18-11-2018      Project diaconie                  € 42,95 
02-12-2018      Gemeente opbouw              € 55,19 
16-12-2017      DG Wereldwerk                  € 36,35 
24-12-2018      Project Suriname                € 63,80 
 
Alle donateurs hartelijk bedankt. 
Met vriendelijke groet  Emmy Nab 
 

https://nieuwsion.us15.list-manage.com/track/click?u=158fa2b0298d0baf8159b444a&id=6b8a3a0beb&e=464a79a489
https://nieuwsion.us15.list-manage.com/track/click?u=158fa2b0298d0baf8159b444a&id=9b2fb3c7d8&e=464a79a489


 19 

Middagpauzedienst 

 
 
03-01-2019          Ds. W. Stolte 
10-01-2019          Ds. J. Bruin 
17-01-2019          Pastor Mevr. G. Pols Verg.Mpd 
24-01-2019          Ds. S.A. Meijer Gebedsweek 
31-01-2019          Ds. Mevr. D. van Alphen-Ubbens 
07-02-2019          Ds. Mevr. I. Pijpers-Hoogendoorn 
14-02-2019          Ds. J. Boer ( Ermelo) 
                            namens “Irene “ De Hoven 
21-02-2019          Pastor Mevr. G. Pols 
28-02-2019          Maj. J. Kopmels, LdHeils 
 
 
 

 
Gedicht 
 

 
Er wordt nu al zolang gebeden 
voor gerechtigheid, vriendschap en vrede. 
Zo lang echter conflicten 
vaak leiden tot delicten 
zijn we niet terug in de Hof van Eden. 
 
Nico Bakker 
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Predikant  ds.A.C. Thimm-Stelwagen  
telefoon: 026-3252728                                
thimmstelwagenac@lijbrandt.nl  

 
Kerkenraad  
 
Voorzitter   M.L. Iwema 
tevens     

secretaris  telefoon: 0570-677801 
iwemaml@xs4all.nl  

                                                 
  

boekhouder  S.Duim 
bankrekening DG gemeente 
Zutphen 
NL06RABO0376722339 
bankrekening DG gemeente 
Zutphen  
NL64INGB0000904945 
 

diaconie bankrekening 
NL43INGB0007208286 t.n.v. 
diaconie DG Zutphen   
    

kosterij  tel.0575- 523732 
Jan en Emmy Nab 
06-43782166 

                                                         
postadres:  IJsbaanstraat 2   

7203 JH Zutphen 
website:                  www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
e-mail adres:          info@dgzutphen.doopsgezind.nl 

mailto:thimmstelwagenac@lijbrandt.nl
mailto:iwemaml@xs4all.nl
http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl

