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Autodienst 
 
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 

                             
18 november  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
                         Herdenking overledenen 
2de collecte  Project diaconie                                  
02 december  Dhr. M. Hilhorst 
2de collecte  Gemeente Opbouw 
16 december  Dhr. R. Mulder 
2de collecte  DG Wereldwerk 
24 december  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
                          Kerstavonddienst 19.30 uur 
2de collecte  Project Suriname 
6 januari  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
20 januari  Br. R. Boer Iwema    
 
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 

Van de redactie 
 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 23 december 2018                                  
Emmy Nab 
Emmerikseweg 62,                                           
7204 SN ZUTPHEN   
0575 523732 mail  j.nab@chello.nl 
                                

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

 
Het gebeurt niet vaak dat het zo droog en warm is 

als in de afgelopen maanden van het voorjaar en de 

zomer. Wat er in de bermen langs de wegen van het 

groene gras resteerde, was iets wit-geels. Acties 

werden uitgevoerd om vissen uit bijna 

drooggevallen beken te redden, de oogst van veel 

boeren en tuinders is mislukt en de rijksoverheid 

stelde een hitteplan in werking. 

Dat het zo heet en droog zou worden, was niet 

voorspeld. Velen – ook ik – hadden al begin dit jaar 

een vakantie vastgelegd. Tijdelijk een andere 

omgeving doet de meeste mensen immers goed; 

even lekker er op uit!  Toen ik mijn reis boekte, 

dacht ik naar een gebied te gaan waar het veel, 
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warmer zou zijn als in Nederland. Maar dat pakte 

anders uit; het omgekeerde was het geval. Al 

enkele jaren had ik de wens om eens naar 

Suriname te gaan, en heb dan ook in juli-augustus 

een reis naar dat land – in combinatie met Guyana 

en Frans-Gyana - gemaakt. Al maanden voor 

vertrek begonnen met voorbereiden voor de te 

maken reis; heb ik visa nodig (ja, alleen voor 

Suriname bleek een visum vereist), zijn inentingen 

nodig, wat moet ik allemaal meenemen? en veel 

gelezen over deze landen. 

Alle 3 zijn in het verleden sterk beïnvloed door 

Nederland, Engeland en Frankrijk. Met name 

Suriname getuigt daarvan; op wrede wijze zijn 

velen in het verleden als slaaf vanuit de Goudkust 

in Afrika (het huidige Ghana), en uit andere delen 

van de wereld – zoals India en voormalig 

Nederlands-Indië – naar de andere kant van de 

wereld gebracht. Ik kan nauwelijks bevatten dat 

een groep mensen anderen gevangen neemt, en 

hen transporteert naar gebieden voor economisch 

gewin. Maar het is helaas gebeurd, en erger, het 

gebeurt nog steeds! Denk aan de vele – meestal - 

jonge mannen uit voornamelijk Aziatische landen 

zoals Pakistan, Bangladesh en de Fillipijnen die als 

“gast-”arbeider worden ingezet om voor ons kleding 

te maken, zeeschepen te slopen of – zoals in de 

oliestaat Quatar - de stadions voor het WK-voetbal 

in 2022 te bouwen. Bij aankomst in Quatar wordt 

hen – na de armoede en ellendige 
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leefomstandigheden in eigen land ontvlucht – het 

paspoort ingenomen. Vrijwillig teruggaan is 

daardoor onmogelijk; gedwongen te werk worden 

gesteld is een feit.   

Tijdens een tocht nabij Paramaribo naar het gebied 

waar in het verleden vele honderden plantages 

waren, werd ik nog eens met de neus op de feiten 

gedrukt, waardoor ik een onuitwisbare indruk 

kreeg van hetgeen hier in het verleden heeft 

plaatsgevonden. Op een vervallen 

suikerrietplantage werd ik rondgeleid door een 

Javaan op hoge leeftijd. Hij vertelde onder meer dat 

zijn grootvader was geboren in Soerabaja, en dat 

die – na afschaffing van de slavernij (officieel 

in1863) – naar Suriname was gehaald om werk te 

doen dat voorheen door de slaven werd gedaan. De 

man die ik sprak was in Suriname geboren en 

vertelde dat hij heel zijn leven op de plantage hard 

had gewerkt. 

Het deed mij – wederom – beseffen dat me veel 

ellende bespaard is gebleven door in een land te 

zijn geboren waar geen andere mensen je 

gedwongen transporteren naar een ander deel van 

de wereld; en dat je - zonder het vaak te beseffen - 

vrij bent om te gaan en te staan en te zeggen en 

geloven wat je wilt. 

Pieter Boukema 
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Van de leden en de vrienden:  

Bep de Neeling is verhuisd, wij wensen haar een 
goede tijd in haar nieuwe omgeving.  
 
Eelke Veldman is ook verhuisd, we hopen dat hij 
nog vele goede jaren in zijn nieuwe huis kan 
genieten. 
 

Zusterkring 
4 oktober kwamen wij bijeen in Eefde en  niet in 
Ruurlo, vanwege de ziekenhuisopname van Ton 
Haak. Gelukkig is zij nu weer thuis. 
Lydeke Boer Iwema had een inleiding voorbereid 
uit de Open Deur over ”Water”, toegespitst op de 
doop.  N.a.v. een aantal vragen spraken wij over de 
betekenis van de doop. Wat herinnerden wij er ons 
nog van? Is de doop van blijvende betekenis 
geweest in ons leven? Weet je je dooptekst nog? Is 
die met je meegegaan?  Bij ons allen had de doop 
grote indruk gemaakt en kenden de meesten nog 
hun dooptekst. 
 
1 november gaan wij naar Maria v.d.Burgt, die een 
muziekmiddag voorbereidt. 
6 december komen wij samen bij Tine Janse. 
 

17 december vieren wij Advent t.h.v. Heleen 
Vis. Op deze middag is een ieder welkom, al of 
niet lid van de gemeente. 
We willen beginnen om 14.30 u. Graag even opgave 
vooraf. Princehof 11 Eefde. Tel. 0575-545496   
 
In januari beginnen we weer op de 10e. --------------
------Heleen Vis 
Mennomaaltijd 
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Deze is op maandag 12 november. Aanvang 18u. 
Opgave is nog mogelijk na de dienst van 4 
november. We hopen weer gezellig met elkaar te 
eten. 
                                                                                                           
Heleen Vis 
 
  

Van de predikante 
 

 
 
Vriendschap 
  
In de laatste tijd lezen en denken Paul en ik veel 

over “vriendschap” na.  
Dat heeft te maken met mijn blijvende zoek- en 
speurtocht naar onderwerpen die ertoe doen – voor 
mij persoonlijk en ook voor ons als gemeente.  
 
Waarom boeit dat onderwerp ons? – Omdat wij het 
gevoel hebben dat “vriendschap” iets is wat ieder 
mens – gelovig of ongelovig – nodig heeft, ook u en 
ik. En zo hebben we op internet artikelen over 
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vriendschap gelezen en het prachtige, goed 
leesbare boek van Wil Derkse “Over Vriendschap 
– verkenningen van een zone zonder gevaar”. 
(Derkse is hoogleraar filosofie en christen).  
 
Ik vond oneliners over vriendschap die me 
verrasten, raakten, aanspraken zoals: 
- Vrienden zijn als lantarens aan de weg: ze maken 
hem niet korter maar des te lichter. 
- Een vriend is iemand die jouw glimlach ziet, maar 
merkt dat je ziel huilt. 
- Echte vrienden zeggen je niet altijd wat je wilt 
horen maar wat je moet horen. 
- Vriendschap is een deur tussen twee mensen: ze 
kan soms kraken, ze kan af en toe klemmen, maar 
ze is nooit op slot. 
- Goede vrienden herken je daaraan, dat ze ook 
kunnen luisteren. (Jole von Weißenberg) 
- In het leven heb je niet iemand nodig die je op 
handen draagt. Je hebt iemand nodig die je niet laat 
vallen. 
 
Jezus zegt tegen zijn leerlingen (in het Johannes-
evangelie 15:15): 
Ik noem jullie geen slaven meer…vrienden noem ik 
jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb 
gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 
Wat betekent het, dat Jezus zijn volgelingen niet 
alleen leerlingen, discipelen of volgelingen noemt 
maar ook vrienden? 
Heeft dat met de intieme band te maken, die je 
krijgt als je jarenlang met elkaar optrekt? Je deelt 
met elkaar het leven, wel en wee. Je praat met 
elkaar over belangrijke, diepe dingen, waarin en in 
wie je gelooft. Je steunt elkaar als het moeilijk is of 
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gewoon als je elkaar nodig hebt. Je leert samen 
anderen en jezelf iets beter begrijpen. 
Ik merk dat het rijtje oneliners over vriendschap 
ook heel veel te maken heeft met hoe Jezus 
vriendschap geleefd heeft: goed luisterend, niet 
vleiend maar soms ook pijnlijke dingen zeggend die 
nodig zijn. Jezus was iemand die zelfs tollenaars en 
zondaars niet liet vallen; hij had door wat in het 
binnenste van mensen omging, ook als ze uiterlijk 

flink leken maar innerlijk pijn hadden. 
Wat maakt vriendschap zo belangrijk? Waarom 
hebben wij vrienden nodig? Voor wie zijn wij 
vriend(in)? Hoe was Jezus vriend? Wat bedoelt 
Jezus als hij zijn volgelingen ‘vrienden’ noemt? 
(Joh. 15: 15).  
 
Er zijn Doopsgezinde gemeenten die regelmatig 
‘vrienden-diensten’ houden, speciaal afgestemd in 
vorm en thema’s waar je je niet zo kerkelijke 
vrienden zonder schaamte voor uit kunt nodigen. 
Misschien is dit ook een idee voor ons. We zouden 
kunnen beginnen met het thema ‘vriendschap’, met 
verschillenden sprekers, kunst, muziek, 
praatgroepjes….   
Wie enthousiast wordt van dit idee mag zich bij de 
kerkenraad of bij mij melden, samen kunnen we 
het organiseren! 

 
Akke-Clara Thimm-Stelwagen  
(gebruik makend van materiaal van Paul F. 
Thimm).  
 
Van de predikante 
 
Paul en ik hebben genoten van onze herfstvakantie 
in Hoch-Sauerland. Sindsdien zijn we weer hard 
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aan het werk. Op 30 september j.l. deden Paul en 
ik intrede in de Doopsgezinde Gemeente in Breda. 
Het was een feestelijke dienst in het voormalig 
klooster te Bavel (nu dorpshuis). Lydeke, Raang en 
Pieter Boukema waren erbij aanwezig. We hebben 
genoten dat er zovelen met ons feest vierden. Ik 
werk nu in drie doopsgezinde gemeenten (DG 
Zutphen, DG Eindhoven en DG Breda). Kleine, 
warme groepen met broeders en zusters, vrienden 

en belangstellenden, allen doopsgezind-gerelateerd 
en verspreid wonend. Er zijn veel ouderen die niet 
meer naar de kerk kunnen komen en die ik 
daarom bij hen thuis bezoek.  
Het is mooi werk en ik doe het graag. Maar ik heb  
het drukker dan voorheen, dus als ik wat 
moeilijker telefonisch te bereiken ben: mailt u dan, 
ik zal dan t.z.t. contact met u opnemen. U kunt 
ook iemand van de kerkenraad bellen.  
 
Bijbelgespreksgroep 
 
De bijbelgespreksgroep is weer van start gegaan. 
De eerste keer over Martelaars hebben we 
geluisterd naar een martelaarslied van de CD 
Genade ende Vrede, Doopsgezinde muziek uit de 
16e en 17e eeuw van Camerata Trajectina, we 
hebben gebladerd in de Martelaarsspiegel (dikke, 

zware boeken) en we hebben het verhaal van Sikke 
Snijder gelezen. Het was interessant om de 
bijbelcitaten uit de kantlijn op te zoeken in de 
bijbel en samen te kijken, hoe de citaten gebruikt 
worden.  
De volgende keer is 20 november om 10.00 uur en 
om 4 december komen we nog een keer samen om 
10.00 uur. Welkom om mee te doen! 
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01-11-2018          Ds.J. van Houwelingen 
08-11-2018          Pastor Mevr. G. Pols 
15-11-2018          Ds. C. Bochanen 
22-11-2018          Ds. W. de Bruin 
29-11-2018          Ds. W. Stolte 
 
06-12-2018          Ds. Mevr. M. Terwel-Hamster 
13-12-2018          Ds. J. Bruin 
20-12-2018          Ds. Mevr. D. van Alphen-Ubbens 
27-12-2018          Ds. S. A. Meijer 
 
MIDDAGPAUZEDIENST  viert 27ste verjaardag. 
Op donderdag  29 november a.s. is het 27 jaar 
geleden dat de eerste Middagpauzedienst gehouden 
werd.De feestelijke viering heeft dit jaar als thema: 
“Tussen ja en nee”. 
De voorganger is ds Wim Stolte en de organist is de 
heer Arend Klein Hulze. Muzikale medewerking 

wordt  verder verleend door Alyde Touwen (zang), 
Menno Slagter (zang) en Christa Kelderman 
(blokfluit). 
De kerk is open vanaf 11.30 u. Vóór de dienst, die 
om 12.15 u. begint, is er orgelspel en rond 12.00 u. 
samenzang o.l.v. Alyde Touwen. Na afloop is er 
gelegenheid voor ontmoeting onder het  genot van 
een kopje koffie en/of thee.  
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Collectes 
Opbrengst collectes  september en oktober 2018: 
02 september 2018   €   30,72   
16 september 2018            €   41,15  
07 oktober  2018    €   33,22 
21 oktober  2018   €   26,80 
 
Diaconie: 
02 september   Project diaconie          € 47,18 

16 september   Wereldwerk                € 35,35 
07 oktober        Project diaconie         € 35,20  
21 oktober        DG Zending               € 30,75 
 
Deurdienst 
18 november          Carin Dassel 
02 december          Marina Duim 
16 december          Enno Borren 
24 december          Willem Wanrooij 

*    Zelf voor ruiling zorgen,als het nodig is 
*    De wijziging doorgeven aan Willem 
  

 
 

Diensten Deventer Penninckshoek 10.00 uur 
11 november       Sigrid Coenradie 
18 november       Ds. J. Koornstra, Do, Deventer 
25 november       Sigrid Coenradie 

02 december       Sigrid Coenradie 
09 december       Mevr. E. Verhagen-Krikke, Zwolle 
16 december       Geen dienst, Dickens Festival 
20 december       R. Boer Iwema, Do, Zutphen 
25 december       Sigrid Coenradie,                
31 december       Sigrid Coenradie,oudejaarsdienst, 
Huize Salland 
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Gedicht 

 
 
VERZOENING 
 
Morgen zal ik mij verzoenen 
heb ik eergister overdacht 
met God, mijn lot, met jou – ja jij – 
met de wereld en de mensen 
met de pijn van oude dagen 
met twijfel aan de nieuwe tijd 
maar alles bleef zoals het was. 
 
Vandaag, dit pure uur 
heb ik mij met mezelf verzoend 

het verleden komt tot rust 
en de toekomst wacht en lacht 
ik sluit het leven in de armen 
en wil iedereen wel zoenen. 
 
Pier Ebbinge 
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Ingezonden info 
 
Klooster Nieuw Sion Diepenveen 
 
De monniken zijn een paar jaar geleden naar 
Schiermonnikoog vertrokken, maar het klooster 
heeft een soort doorstart gemaakt. Er zijn oa 
bezinningsweekends, rondleidingen, workshops 
enz. De kloostertuin levert weer biologische 

groenten en er wordt cider gebrouwen. Sinds kort 
is er een jongeren klooster, er wonen en werken nu 
8 jongeren tussen de 20 en 30 jaar die 4 vieringen 
per dag houden. In de kerk wordt de 
oorspronkelijke stilte gehandhaafd. Er is ook een 
koor gestart (New Sion Choir) waarin oa Mieke 
zingt. (23 december) 
 
10 november  Stiltewandeling 
17 november  Oogstfeest klooster Nieuw Sion 
25 november  Rondleiding Nieuw Sion 
30 november  Bijeenkomst voor 
woongemeenschap 
8 december  Stiltewandeling 
14 december  Huygens Music met Música 
Celestial 
16 december  Barokensemble La Sorenza 
23 december  Anglicaanse viering ‘Lessons 

and Carols’ 
28 - 30 december Kloosterfestival - wintereditie 
 
Kijk voor meer informatie op www.nieuwsion.nl en 
op facebook. 
 
 
 
 

https://nieuwsion.us15.list-manage.com/track/click?u=158fa2b0298d0baf8159b444a&id=443a96303c&e=464a79a489
https://nieuwsion.us15.list-manage.com/track/click?u=158fa2b0298d0baf8159b444a&id=768c155641&e=464a79a489
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God's Garden 

THE Lord God planted a garden 

In the first white days of the world, 

And He set there an angel warden 

In a garment of light enfurled. 

So near to the peace of Heaven, 

That the hawk might nest with the wren, 

For there in the cool of the even 

God walked with the first of men. 

And I dream that these garden-closes 

With their shade and their sun-flecked sod 

And their lilies and bowers of roses, 

Were laid by the hand of God. 

The kiss of the sun for pardon, 

The song of the birds for mirth,-- 

One is nearer God's heart in a garden 

Than anywhere else on earth. 

For He broke it for us in a garden 

Under the olive-trees 

Where the angel of strength was the 

warden 

And the soul of the world found ease. 

 

Dorothy Frances Gurney 
 
 
 



 17 

Vervolg inleiding in het gedachtengoed van  
Pinchas Lapide, die zich noemt: een joods 
nieuwtestamenticus( o.a. in `Hij leerde in hun 
synagogen` .(uit 1980 ) 
 
Pinchas Lapide wilde een brug slaan over de kloof  
tussen " Jezus' broers en zijn leerlingen "(lees  
Joden en Christenen') die er sinds honderden jaren  
bestaat.Voor hem horen wij bijeen en hij werkt dit 

uit op de pagina’s  22, 23 en 24.                                                                              
Met Pasen scheiden zich de wegen tussen Joden en 
Christenen, maar ook van wetenschap en geloof.       
Wat de opstanding betreft zegt hij: "Ik weet het 
niet", dit valt buiten de joodse traditie. Maar hij 
zegt ook:"Elk geloof is in de grond van de zaak een 
'EN TOCH' geloof, dat alle logica ten spijt, tegen 
alle evidentie in, leidt tot inzichten die veel dieper 
liggen dan alle wijsheid van mensen vermag te 
doorgronden ." 
"Hij mag ook de toekomstige Messias van Israël 
zijn, maar dat zullen we pas ervaren als hij komt  
of terugkomt. Een terugkomst is ook een 
aankomst. Intussen leven wij beiden 'tot hij komt   
( Paulus 1 Cor. 11:26 ) in de hoop' .Wij pelgrimeren 
dezelfde Messias tegemoet en bouwen vol 
vertrouwen op een en dezelfde genadevolle liefde 
van God, zonder die liefde zou ons bestaan immers 

zinloos zijn. Dit verbindt Joden en Christenen met 
elkaar, of ze het willen of niet, of ze het weten of 
niet. Deze oecumene te bevorderen is  Lapides 
droom. (m.i .helaas tot nu toe nog niet erg 
gerealiseerd )  
Hfdst 2. Hij bespreekt heel uitvoerig de listige vraag 
van de tempel autoriteiten aan Jezus; MEESTER  
IS  HET GEOORLOOFD DE KEIZER BELASTING 
TE BETALEN OF NIET? "Het land was bezet en 
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onderdrukt door de Romeinen (na  de Grieken!) die 
op wrede wijze hun macht lieten voelen.                       
Vanaf de strijd der Makkabeeën (makkabese 
opstanden vanaf  167 v.c.; eerst tegen de Grieken  
i.v.m. hun  weigering  om de griekse goden te 
aanbidden, daarna vanaf 63.v.c. tegen de  
Romeinen) zijn er tientallen opstanden geweest, 
waarbij duizenden Joden gekruisigd zijn, zowel 
voor, als tijdens en na Jezus. Deze opstanden 

begonnen meestal met verzet tegen de belastingen.   
(de bekende inschrijving toen Quirinius het bevel 
voerde,had vooral ten doel alle bezit te registeren – 
vaak onder wrede verhoren en martelingen)                                                                                                                                                         
Daar kwam bij dat in Judea onder Pontius Pilatus 
zeer provocerende munten waren geslagen; nl. met 
de beeltenis van de rom. keizer  in zijn olympische 
naaktheid met de lauwerkrans, teken van zijn 
goddelijke waardigheid. Op de keerzijde stond 
bovendien Pontifex Maximus, de hogepriester van 
de afgodendienaars" . D.w.z. een drievoudige 
belediging  jegens de leefregels van de bijbel "Gij 
zult U geen gesneden beeld  "etc.                         
Jezus vraagt terug "WIENS BEELTENIS IS DIT ?”      
De  tegenstanders antwoorden " VAN DE KEIZER “   
Dan komt de belangrijke reactie van Jezus, die vlgs 
Lapide heel anders luidt dan dat wij gewend  zijn. 
Hij zegt n.l." GEEFT DAN DE KEIZER TERUG WAT 

DES KEIZERS IS." Er staat in het Grieks   niet 
GEEFT maar GEEFT TERUG. M.a.w. geeft de 
keizer zijn beeltenis terug dat naar Romeins recht 
zijn eigendom is. Reinigt u door teruggave van zijn  
zondig geld opdat U God weer kunt geven wat God  
toebehoort. Jezus' woede op de wisselaars in de 
tempel en het omverwerpen van hun tafels heeft  
dan ook direct te maken met die godslasterlijke 
afbeelding van de keizer. En toch (zeer gemeen!) 
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ondanks zijn diplomatieke antwoord, dat tevens 
principieel juist is, werd Jezus door de 
tempeldienaren beschuldigd met hun bewering:     
"Wij hebben bevonden dat deze het volk verleidt, 
doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen".  
Deze uitspraak  (en de andere bekende "MIJN RIJK 
IS NIET VAN DEZE WERELD")heeft geleid tot de 
onterechte splitsing van de wereld in twee rijken. 
De mensen die het christendom hebben willen 

ontpolitiseren, hebben de wereld gesplitst in twee 
zuiver van elkaar gescheiden delen, teneinde de 
kerk te willen vrijwaren voor welke bezoedeling dan 
ook met wereldse aangelegenheden. Zodoende is de 
aarde als JACHTTERREIN (mooi uitgedrukt)  
vrijgegeven aan mensen,die uitsluitend in politieke 
termen kunnen denken  d.w.z. aan MACHT en 
GEWIN of men heeft zich gewend tot 
WERELDMIJDING (kloosters, kluizenaars  etc )Hij 
verwijst naar de profeten die zich volop met het 
terrein van de politiek  bezighielden, n.l. zij hielden 
de Joden voor wat God met de wereld voorheeft.   
Lapide stelt dat Jezus zeker geen Zeloot of 
revolutionair was in de normale betekenis van het  
woord en ook geen galilese bendeleider, daarvoor is  
zijn appel tegen het brute geweld als strijdmiddel  
te veelvuldig. Maar…  hij zei ook "Ik ben niet 
gekomen om de vrede te brengen maar het  

zwaard. "(Mattth.10:34 ) en Wie geen beurs op  
reiszak heeft, hij verkope zijn mantel  en kope een 
zwaard ". Volgens Lapide is Jezus dus geen 
onvoorwaardelijke pacifist. (en zeker geen zoetige 
figuur ) Hij neemt zelfs aan dat een paar van de 
volgelingen Zeloten waren (in ieder geval Simon de 
Zeloot ) en de beide zonen van Zebedeus die de 
bijnaam van " Zonen des donders " dragen.      
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Zijn prediking is niet a-politiek, juist door zijn 
instaan voor de theocratie  zet hij vraagtekens  
achter het wezen van de politieke status quo, 
precies zoals de tempelreiniging een aanval  is op 
het rom. politieke systeem. Zijn economisch –
politieke kritiek onderstreept Jezus door een  
frontale oppositie tegen de rijken en door zijn  
radicale  keuze voor de armen. Lapide stelt dan ook  
dat het proces van Jezus een politiek  proces was.  

Jezus was geen wereldvreemde moraalprediker en 
een theoloog die slechts verwees naar het 
hiernamaals. Hierbij merkt Lapide op dat Maarten 
Luther, die in het begin begrip had voor de opstand 
van de, verpauperde,uitgebuite boeren                    
( Boerenoorlog  1524 en 1525 ) maar later vreselijk 
tegen hen tekeer  ging (" niets is giftiger dan een 
rebel" ) hun drang naar vrijheid n.b "joods " 
noemde. Trouwens ; Luther schreef in zijn latere 
jaren een afschuwelijke smaadschrift tegen hen;  
`Von den Jüden end Ihren Lügen " een zeer  
antisemitistsiche en moordzuchtige aanklacht. 
(Geheel in de lijn van de opvattingen van de R.K. 
kerk. Misschien is Jezus inderdaad nergens  
Joodser dan in zijn verzet tegen de onderdrukking, 
tegen het opgelegd krijgen van een juk, zowel  
tegen de slavernij van het geloof als tegen 
letterknechterij. Maar bovenal was hij een REBEL 

VAN DE LIEFDE: hij waagde het om ongewapend  
te protesteren.(ook tegen de Saducceeën, die in 
hun bekrompenheid dachten de liefde van God in 
pacht te hebben.) Hij was echter tegen het naakte  
wapengeweld, uit koele berekening !  "Heer, hier 
zijn twee zwaarden" riepen zijn discipelen. Maar hij 
zei; "HET IS GENOEG "( Luc 22:37 ) en later als  
strijdlustige leerlingen met het  zwaard  erop willen 
slaan;" LAAT HET HIERBIJ “. (Wat is er dan 
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gebeurd ? vlgns. Lapide heeft het te maken met de 
vele opstanden en het vele bloedvergieten   )  
Jezus vond een "derde weg"- de middenweg- die 
beloofde dat de  zachtmoedigen het land zullen 
bezitten. Jezus zegt ook "Wie U een slag in het 
gelaat geef, kere hem ook de andere toe" Matth.5: 
39.  Lapide geeft vier betekenissen aan deze 
woorden; in ieder geval is het niet letterlijk op te 
vatten. Jezus verzet zich er n.l. tegen als een 

dienaar van de Hogepriester hem in het gezicht  
slaat.(Joh.18.:22vv )  Lapide benadrukt de 
overdrachtelijke betekenis, in de zin van een 
passieve theo-politiek en tweemaal volgden 
duizenden Joden deze raad op 'keerden de andere 
wang toe' en bereikten daarmee meer dan alle 
opstanden en oorlogen van de Zeloten konden 
bewerkstelligen.  
Twee incidenten wijzen daarop ; 1.In het jaar 26 
had Pilatus 's nachts de beelden van de  
"God_Keizer " naar Jeruzalem laten brengen om zo 
de gevoelens van de Joden te kwetsen. De Joden  
verzochten Pilatus om deze beelden te laten 
verwijderen.Toen hij dat weigerde sloegen zij een 
beleg om zijn huis en bleven daar vijf dagen en vijf 
nachten. Op de zesde dag begaf Pilatus zich naar 
zijn tribunaal  in het grote stadion en riep het volk 
bijeen. Hij gaf gewapende soldaten het bevel de 

Joden te omsingelen (in een drievoudige ring ).  
Pilatus gaf hen te kennen dat ze gedood zouden 
worden als ze het beeld van de keizer niet wilden 
erkennen en de soldaten trokken het zwaard.     
Maar de Joden wierpen zich – zoals afgesproken 
was- op de grond en boden hun hals, allen bereid   
liever te sterven dan de wet te overtreden.     
Overweldigd door deze religieuze ijver gaf Pilatus  



 22 

het bevel om de beelden uit Jeruzalem te laten 
verwijderen. 
Enkele jaren later wilde  Petronius, de Rom.legaat 
in Syrie, op bevel van zijn keizer de standbeelden 
van Caligula in de tempel te Jeruzalem laten 
brengen. Er brak een algemene opstand uit. Alle 
werk op de velden werd gestaakt en tienduizenden  
Joden, van gallileese boeren tot leden van het 
koningshuis haasten zich naar Jeruzalem om de 

Romeinen te bezweren dat ze allen liever wilden 
sterven dan de ontwijding van de tempel toe te 
staan. Onder indruk van de geweldloze solidariteit 
van de Joden gaf Petronius toe en stelde zich 
tegenover de keizer als advocaat van de Joden op 
ten gunste van Israel. (maar de keizer stierf  
voordat hij zijn aanbidding kon afdwingen )  
Zo lukte het aanvankelijk dankzij een geweldloze 
tactiek  doelen te bereiken. (Lapide herinnert ons 
ook aan Gandhi  en Martin Luther King .)             
Echter, toch heeft Jezus 'prediking van geweldloos 
verzet geen blijvend resultaat gehad. Duizenden  
die naar het zwaard grepen zijn door het zwaard 
vergaan. (en nog heeft de mensheid niet geleerd)     
Vandaar de woorden "HET  IS GENOEG" Jezus 
wilde zijn volk bevrijden maar niet laten 
doodbloeden. Daarom zei hij  "IK  BEN HET, LAAT 
DEZEN HEENGAAN "dwz. hij nam de schuld op 

zich van het bloedvergieten waartegen hij zo 
onvermoeibaar had gepredikt.(dit is wel een heel 
andere uitleg dan ik ooit had gehoord en één die 
mij zeer aannemelijk voorkomt . o.g.) Petrus 
verloochende hem, Judas verried hem en de 
leerlingen schoten allen jammerlijk tekort. Maar hij 
gaf zijn leven voor de zijnen en stierf de gruwelijke 
offerdood aan het kruis van de heidenen.De beide 
laatste joodse oorlogen  eindigden in de ondergang  
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van de staat van de Joden, een staat die in zijn 
vrijheidsdrang tot het laatst als een leeuw had 
gevochten – in plaats van  ZACHTMOEDIG ALS 
EEN DUIF EN VERSTANDIG ALS DE SLANG" te 
handelen, zoals Jezus had gepredikt en 
voorgeleefd. (en zo zien we dit terug in de gehele 
z.g. christenwereld door  alle  eeuwen heen tot nu 
toe .L.H. ) Lapide eindigt dit hoofdstuk met: "Jezus 
daarentegen, gekruisigd, opgestaan en verheven tot 

symbool van het geloof, veroverde het gehele 
Romeinse rijk.             
Volgende keer: tot slot gaat het over de Sabbath.     
 
 Lies Hoogterp  
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