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VOORWOORD, door Anne-Rie Bus
Bijzonder
Degenen die mij een beetje kennen, weten dat ik
Amnesty International een warm hart toedraag, zoals velen van ons. Dat is op zich niets bijzonders. Al
ruim een kwart eeuw zet ik mij actief in voor deze
mensenrechtenorganisatie, hetgeen eveneens niet bijzonder is. Er bevinden zich
vast onder de lezers meerdere vrijwilligers voor Amnesty. Ieder jaar bestel ik de
papieren agenda van Amnesty, omdat die zo overzichtelijk, degelijk en vertrouwd
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is. Nog steeds niet echt bijzonder. Zo deed ik dat ook voor het komend kalenderjaar en toen ik er kortgeleden alvast doorheen bladerde, viel mijn oog op een tekst
die wél heel bijzonder is.
In deze lastige tijden, waarin we van tijd tot tijd worstelen met onszelf en we onze
naasten niet altijd kunnen zien wanneer we dat willen, lijkt het mij goed om die
bijzondere tekst te delen. Het geeft de maakbaarheid van een samenleving weer,
maar ook de breekbaarheid ervan. Een bijzondere manier om stil te staan bij hoe
wij in het leven kunnen staan en hoe wij onze medemens kunnen zien. Het is een
onwerkelijke tijd, maar ook een periode waarin licht en hoop centraal staan. Als
we allen de tekst op de juiste manier lezen, komt het vast wel goed. Daar ga ik
voor, u ook?
VLUCHTELINGEN
Ze hebben onze hulp niet nodig
Dus zeg me niet:
Deze vermoeide gezichten hadden van mij of jou kunnen zijn
Het leven had anders kunnen beschikken
Zie ze zoals ze werkelijk zijn:
Luiaards en lamzakken
Lijntrekkers en lanterfanters
Met bomvesten aan
Moordenaars en dieven
Wat ze niet zijn:
Welkom hier
Dit is waarvoor we moeten zorgen:
Terug naar waar ze vandaan kwamen
Ze kunnen niet
Ons eten delen
Een beter idee:
Bouw een muur om ze buiten te houden
Het is niet ok om te zeggen:
Het zijn mensen zoals jij en ik
Een plek is alleen bedoeld voor wie er geboren is
Wees niet zo stom om te denken:
We kunnen op een andere manier naar de wereld kijken
Uit: Amnestyagenda 2021, Brian Bilston.

(lees de regels nu van onder naar boven)
Tsja, het is maar net met welke blik - zoals ik al zei - je naar de wereld kunt kijken
of daartoe bereid bent. Amnesty laat als organisatie licht en dus hoop schijnen in
de donkerste duisternis. Een ommekeer in denken en handelen is wel degelijk
mogelijk: hoe bijzonder!
Rest mij u allen een ruimdenkend lichtfeest toe te wensen. Weliswaar op minimaal
anderhalve meter afstand van elkaar, maar wie weet is dat een bijzondere ervaring…
VAN DE KERKENRAAD
Voor informatie zie de diverse rubrieken hieronder.
VAN DE CONSULENT
Dit keer begin ik graag met een terugblik op enkele zondagen in november.
Op zondag 15 november verwelkomden we in de open ruimte Jaap Jan van der
Weel en Suzan van der Weel-Krook. Jaap Jan was al een half jaar geleden
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ingeschreven als broeder en Suzan als ‘Vriend van de gemeente’. Maar het was er
nog niet van gekomen hen ook fysiek in ons midden te verwelkomen. Wij zijn blij
met hun komst. Br. Jaap Jan was in 1976 op zijn belijdenis door ds. Hilverda in
Hilversum gedoopt en heeft zich van de Doopsgezinde Gemeente Breda naar ons
laten overschrijven. Hij was al langer deelnemer aan onze Themakring in Velp.
Suzan komt uit het Limburgse Geleen, heeft een RK-achtergrond en wilde daarom
geen lid, maar ‘Vriend van de gemeente’ worden. Vanwege haar werk als biologe
bij Provinciale Staten in Arnhem zijn zij van het Brabantse Rijen naar Duiven verhuisd. En zo bij ons gekomen. Met elkaar hopen wij dat zij zich (verder) thuis gaan
voelen in onze geloofsgemeenschap. Zij kregen de bloemen uit de dienst mee en
een informatiemap van zr. Marjan van Binsbergen met een prachtige kaart door
haar gemaakt (die precies bij de lezing op die zondag van de vijf dwaze en de vijf
wijze maagden bleek aan te sluiten!).
Een week daarvoor, op zondag 8 november, hield broeder Ybo Feikema zijn lang
aangekondigde maar steeds uitgestelde lezing over het thema ‘Geloof en wetenschap’. Een boeiende presentatie waarover we nog uren met elkaar hadden kunnen
spreken (zie ook elders in dit nummer). Ik vind dit mijn leven lang al een intrigerend thema. In de dagen na de lezing viel mij ineens een uitspraak te binnen van
de theoloog Rudolf Bultmann wiens werk ik in mijn studie theologie had moeten
bestuderen.
Halverwege de 20e eeuw schreef hij: Men kan niet elektrisch licht en een radioapparaat (en we zouden nu onder meer kunnen toevoegen: televisie, internet en de
vele ‘social media’) gebruiken, bij ziekte een beroep doen op moderne medische
en klinische middelen, en tegelijkertijd in de geesten- en wonderenwereld van het
Nieuwe Testament geloven.
Om het eenvoudig uit te drukken in Bultmanns geest: als we ziek zijn, bidden we
niet om genezing of om een wonder, maar consulteren we een arts of psychiater
en nemen zonodig medicatie (al zullen velen misschien beide doen …!).
Rudolf Bultmann (1884-1976), zoon van een predikant, was een Duitse theoloog
en filosoof met een lutherse achtergrond. Hij had zich bekwaamd in de exegese,
de uitleg van het Nieuwe Testament en was in de vorige eeuw een van de meest
toonaangevende en spraakmakende nieuwtestamentici. Hij was sterk beïnvloed
door de theologie van de Zwitserse dogmaticus Karl Barth (1886-1968) die naar
mijn mening de grootste theoloog van de 20e eeuw is geweest. Maar hij ging steeds
meer zijn eigen weg.
Zijn prikkelende uitspraak illustreert zo mooi de spanning tussen geloof en wetenschap. De uitspraak is te vinden in zijn boek ‘Kerygma und Mythos’. De titel luidt
in het Nederlands vertaald: ‘Verkondiging en mythe’ en laat precies zijn theologische programma zien. Het gaat erom de mythische taal die zijns inziens in het
Nieuwe Testament wordt gehanteerd, niet als irrelevant en achterhaald terzijde te
schuiven. Nee, probeer die zo uit te leggen dat de boodschap van de teksten voor
moderne mensen toch helder wordt, dat de verkondiging van die boodschap voor
mensen van vandaag inspirerend en ondersteunend is. Zodat mensen zichzelf in
hun eigen existentie (bestaan) meer en meer kunnen verstaan en zich kunnen
toeleggen op de kern of de zin van hun leven.
Daarom ontwikkelde hij voor zijn programma van de ontmythologisering van het
Nieuwe Testament de ‘existentiale interpretatie’. Hij ontleende daarvoor het nodige aan zijn tijdgenoot Martin Heidegger (1889-1976), filosoof en hoogleraar in
Marburg en Freiburg. Die existentiale interpretatie, we zouden kunnen zeggen: die
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‘wezenlijke uitleg’, probeert de mythe in het Nieuwe Testament begrijpelijk en inspirerend te maken voor de individuele gelovige en tot de kern, tot het wezen te
komen, tot zin en betekenis, los van de mythologische verpakking.
Om een voorbeeld te noemen, nu we in de tijd van Advent zijn aangekomen en
het Kerst wordt: de maagdelijke geboorte van Jezus, zijn geboorte uit de maagd
Maria, was volgens Bultmann ook geheel en al een mythe waarmee we niets kunnen aanvangen als we die mythe niet eerst ontmythologiseren.
De maagdelijke geboorte wordt dan niet letterlijk genomen en is ook niet werkelijk
gebeurd (het strijdt immers ook volledig met de wetenschap van de biologie).
Nee, we hebben te maken met een geloofskeuze van de evangelist Mattheüs: hij
is niet allereerst geïnteresseerd in wat er historisch werkelijk is gebeurd, maar wil
wel een verhaal vertellen. Hij wil duidelijk maken dat niet Jozef de verwekker is
van Jezus, maar God, om het unieke van Jezus te benadrukken: dat hij niet door
mensen is voortgebracht maar een mens is ‘van alzo hoge’, uit de wereld van God.
En daarom zal Jezus uit een maagd worden geboren.
Mattheüs schreef zijn evangelie vooral voor de joden. En joden wisten ook toen al
dat hun volk, Israël, in de Schriften al Gods Zoon wordt genoemd. Uiteraard niet
in de biologische betekenis, maar in geestelijke zin. En uiteindelijk is het onze
bestemming om ‘Kinderen van één Vader’ te worden, zoals velen van ons vroeger
zongen op de zondagsschool, of beter: ‘mensen van God’.
Daartoe is het Kind onder ons komen wonen, en mens met mensen geworden. De
maagdelijke geboorte is dan wel niet echt gebeurd, maar wel waar, op een ander
en dieper niveau. Nee, inderdaad niet op een wetenschappelijk niveau, maar op
een existentieel niveau. En dat is niet het niveau van de ratio, van meten en wegen
en tellen, maar van zin en betekenis, van hoop en inspiratie, van verlangen naar
licht en leven.
Het feest van het Licht in de donkerte, Kerst, zal anders zijn dan anders door de
beperkingen die er nu eenmaal nog altijd zijn, die door wetenschapsmensen zijn
geadviseerd en door het kabinet zijn overgenomen. Maar het geloof hoeft er niet
onder te lijden …, integendeel.
Ik wens u allen ondanks corona een goede, vredige en intieme Kerst toe en een
zo gezond mogelijk nieuw jaar.
Mijn jaarlijkse retraiteweek in november ging helaas niet door. Vanwege de coronamaatregelen is het Gastenhuis van ‘mijn’ klooster bij Tilburg in elk geval tot
januari gesloten. Graag neem ik daarom vakantie op van 21 december tot en met
3 januari 2021. Als u in die periode een beroep wilt doen op een predikant(e), dan
kunt u weer terecht bij mijn collega Carla Borgers, verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente van Almelo en Twente Zuid-Oost, telefoon 074-8531404 of e-mail
c.borgers@doopsgezind.nl.
Met een hartelijke groet, blijf zo gezond mogelijk, moed en vertrouwen,
Ruud Mulder
VAN DE LEDENADMINISTRATIE
In de maand november waren er geen mutaties.
LEDENVERGADERING VAN 1 NOVEMBER 2020
We hadden zo lang geen ledenvergadering gehad, dat velen hier echt naar uit
zagen. Blij en ingetogen (want uitbundig mag nog niet) begroetten de zeventien
bezoekers elkaar.
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De voorzitster opende de vergadering met het aansteken van de kaars en een
gedicht van De Génestet:
Waar en hoe
Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden,
En van geleerden, och, weinig geleerd;
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden,
Straks komt een wijzer, die ’t wegredeneert.
’t Leven alleen is de school van het leven,
Levens-ervaring het heilige boek,
God! door Uw wijzenden vinger geschreven,
Daar ik niet vruchtloos de waarheid in zoek.
Zelf moet gij ’t zoeken en zelf moet gij ’t vinden,
Mensch, in uw hart, in het Woord, in uw lot,
Anders zoo spelen de wervlende winden,
Mensch, met uw hart, uw geloof en uw God.
P.A. de Génestet (1829-1861)
Daarna bleek alles goed te zijn voorbereid, want er waren geen vragen of opmerkingen over de agenda, de notulen, het jaarprogramma, het verslag van de secretaris, het financieel overzicht over 2019 en de begroting 2021.
Natuurlijk had de Financiële Commissie hier nog wel een advies over: decharge
van de penningmeester en de kerkenraad over het in 2019 gevoerde financiële
beleid. Voorts adviseerde de Financiële Commissie om de mogelijkheid tot het onderbrengen van de financiële administratie bij de ADS en om, gelet op de negatieve
rente, meer geld vast te zetten in beleggingen.
Voor wie niet alleen voor het instemmen was gekomen, vertelde Foppe Wouda als
voorzitter van de beroepingscommissie, dat vier mensen hebben gereageerd op
onze advertentie voor een predikant. De termijn om te reageren sloot bij het houden van onze vergadering en de beroepingscommissie gaat nu snel overleggen,
met welke kandidaten ze als eerste verder zal gaan praten. We hopen eind maart
2021 meer te weten en te kunnen beroepen, maar behaalde resultaten tot nu toe
geven geen garantie voor de toekomst…
Meer garantie voor de toekomst krijgen we uit de benoeming en herbenoeming
van Diny Wouda en Elaine Bohlken als kerkenraadslid, van Ybo Feikema en Istvan
Valkenburcht als lid van de kascommissie, die de boeken van de Stichting Vermogensbeheer controleert en van de bereidheid van Coby van der Berg om toe te
treden tot de Financiële Commissie. In deze vergadering kon Coby nog niet formeel
worden benoemd omdat dat dan tevoren geagendeerd had moeten zijn. De Financiële commissie kan zelf wel snel benoemen, waarna deze benoeming in een volgende ledenvergadering kan worden bekrachtigd.
Alle personen zijn na schriftelijke stemming benoemd door 16 stemgerechtigden
en met een gelijkluidend advies van één niet-stemgerechtigde.
Met bloemen werd afscheid genomen van Maria Jansen, die vele jaren de kerkenraad en de Commissie van bezoek heeft gediend, van Bas Wuite, die de Liturgiecommissie heeft ondersteund en van Mimi Huibers en Coby van der Berg als leden
van de kascommissie.
Bij de rondvraag werd nog eens duidelijk dat:

Ledenlijsten wegens de nieuwe privacy wetgeving alleen nog op aanvraag
worden verstrekt.

DE-punten ingeleverd kunnen worden voor de voedselbank (zie het laatste
GemeenteNieuws).
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We als gemeente aan de kerkenraad moeten aangeven naar wat voor soort
collectedoelen ons hart uit gaat, het gaat dan om doopsgezinde versus niet-doopsgezinde organisaties, kleinschalige versus grote organisaties, doelen binnen het
werkgebied van de gemeente versus (ver) daarbuiten, …

En dan nog het aantal diensten. Soms zijn er maar weinig mensen bij een
dienst en soms ook veel. Zouden we altijd veel mensen hebben als er minder
diensten per maand zijn? Hoeveel diensten per maand willen wij?
De vergadering werd om 11:00 uur gesloten met ‘De roos en de hulst’, het wondere beeld, dat ook aan het begin van de vergadering te zien was.
Conclusie: vergaderingen hoeven niet lang en saai te zijn!
Han Bohlken
HET WAS EEN GOED BEZOCHTE DIENST
op 22 november 2020, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we hen
herdachten, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ruud Mulder leidde deze
dienst en Jaap Terpstra zong voor met begeleiding van Bas Wuite.

Impressie van de dienst op 22 november 2020 in de Waalse Kerk. Foto: IGV.
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LEZING VAN YBO FEIKEMA
Gaan wetenschap en religie wel samen? Overwegingen van een natuurwetenschapper.
In Januari 2016 stond in Adrem, landelijk blad van de remonstranten, in de reeks
’Mijn God’ de volgende uitspraak: ‘Mijn God begon met de oerknal.’
Volgens astronomen vond de oerknal 13,8 miljard jaar geleden plaats. Met de
wetten van de logica kun je hieruit concluderen dat ’Mijn God’ 13,8 miljard jaar
geleden ontstond.
Homo Sapiens, waartoe wij behoren, bestaat ongeveer 200.000 jaar. ’Mijn God’,
zat hij al bijna 13,8 miljard jaar op de bank of zat hij op een wolk? Waartoe?
Deze uitspraak klinkt veel harder dan wat de uitspraak in AdRem bedoelde. Ja, die
reclamemakers weten heel goed hoe ze zoiets moeten brengen.
In elk geval ben ik het met die uitspraak volledig oneens. Zelf geloof ik in een
transcendente God.
Van verklaren tot beschrijven.
lk begin met u na te gaan wat moderne wetenschap inhoudt om daarna duidelijk
te maken waarin geloof en wetenschap zich van elkaar onderscheiden. lk begin
met een begrip dat ik nauwelijks durf uit te spreken: wiskunde. Onze wetenschap
wordt volledig mede bepaald door de wiskunde. lk verzoek u nu niet af te haken.
Ik beloof u, ik zal geen formules gebruiken.
Sommigen zeggen wel: wiskunde is de moeder van alle wetenschappen. De faculteit waaraan ik in Groningen heb gestudeerd, heet dan ook de faculteit van de
wiskunde en natuurwetenschappen. Let wel: twee van elkaar verschillende woorden. Natuurkunde, chemie, biologie en farmacie vallen alle onder natuurwetenschappen. Wiskunde is een bedenksel van mensen.
De mensheid, Homo Sapiens, leefde heel lang als nomade. Overdag jagen en 's
avonds rond het vuur elkaar verhalen vertellen. Dit duurde tot zo'n 10.000 jaar
voor het begin van onze jaartelling. Actuele bronnen spreken zelfs van 20.000 jaar
voor Chr. Toen vestigde de mensheid zich op een vaste plaats, o.a. in het dal van
de Eufraat en Tigris, tegenwoordig Irak.
Daar was bedrijvigheid en men kon al optellen en vermenigvuldigen. Basis van de
wiskunde. Dat was ook wel nodig, want elk jaar moest men zijn bezit, het bouwland, opnieuw uitmeten. Omdat de Eufraat en de Tigris elk jaar buiten hun oevers
traden. Daarvoor was enige kennis van wiskunde nodig. Let wel: dat was ver voor
de Ballingschap van de Joden.
Men was toen al heel slim en gebruikte het 60-tallig stelsel. Ons tientallig stelsel is daarop geënt.
Ook in onze maatschappij zijn nog restanten van
het 60-tallig stelsel aanwezig. Het kompas omvat
360° (6x60) en een uur is 60 minuten.
Tot Copernicus (ca. 1500) was de kerk oppermachtig. Zij alleen beheersten het schrift en het volk
werd dom houden. Het volk kon kennis nemen van
de leer van de kerk via schilderijen die in de kerk
werden opgehangen. Men kon nog niet lezen en
schrijven. In 1543 publiceerde Copernicus ‘Over de
omwenteling van de hemelse sferen’. Daarin beweerde hij dat de aarde om de zon draaide. Dat
was duidelijk tegen het zere been van de kerk.

Copernicus (1473 – 1543)
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Immers, in het boek Jozua 10 staat: ‘En de zon stond stil en de maan bleef staan
totdat het volk zich op zijn vijanden gewroken had.’
Galilei schreef in 1615: ‘Ik denk dat we in discussies over natuurlijke fenomenen
niet met de Bijbel moeten beginnen, maar met experimenten en bewijzen.’ Hij was
de eerste die op moderne wijze natuurkunde bedreef en werd door de inquisitie
veroordeeld. Pas in 1992 sprak paus Johannes Paulus ll zijn excuses uit en werd
Galilei gezuiverd en erkend als een gelovig mens.
De natuurwetenschappen werden in de eerste
helft van de 18e eeuw volwassen door het werk
van Isaac Newton. Hij was hoogleraar wiskunde in
Cambridge. Alle hoogleraren in Cambridge en Oxford moesten tevens gewijde geestelijken van de
Anglicaanse Kerk zijn. Newton kreeg ontheffing
van de koning. Gelukkig maar.
Met Newton was de klassieke natuurkunde, die in
het dal van de Tigris en de Eufraat begon, voltooid.
Newton had onderzoek gedaan en feiten verzameld en daaruit een theorie gevormd. Zo kon hij
dingen verklaren. In de natuurwetenschappen
geldt: zo gauw er een feit wordt gevonden dat niet
in de theorie past, is de theorie niet waar.
Galileo Galilei (1564 – 1642)

Isaac Newton (1643 – 1727)

Hoewel Newton de oorsprong van de
zwaartekracht niet kende, wist hij met een
combinatie van ervaring, waarneming en
wiskunde er een theorie over op te zetten,
waarmee je de banen van hemellichamen
kon berekenen. Maar hij heeft niet de
zwaartekracht verklaard. Dat gebeurde
pas in de 20e eeuw. Na de landing op de
maan kon men in het luchtledige aantonen
dat 1 kg veren even hard valt als 1 kg
lood. Nadat Newton zijn ‘Principia' had uitgegeven, ontstond het idee dat de wereld
een ingenieus uurwerk was.
God als horlogemaker? Ook wel bekend
onder de naam deïsme. Anderen beschouwden het heelal als een natuurlijke
ordening. Werd simpelweg opgevat als
een a-religieus verschijnsel. Men hoefde
niet meer gelovig te zijn.

In de 19e eeuw werd de ’klassieke' natuurwetenschap voltooid. Maar er waren twee
onderwerpen waarover enige twijfel ontstond. lk zal een voorbeeld noemen. lk heb
een proefschrift geschreven, waarbij neutronen een rol speelden. lk beschreef de
neutronen als een golfbeweging. Maar kernfysici beschreven neutronen als deeltjes. Vreemd, eenzelfde deeltje kon zowel deeltje als golfbeweging zijn.
Van slechts 5% van het heelal hebben we kennis. Tot die 95% behoren zwarte
gaten en donkere energie.
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Begrijpen versus verklaren
Het woord begrijpen is een subjectief begrip. De ene persoon begrijpt iets sneller
dan de ander. Een duidelijker woord is het begrip verklaren. Einstein had moeite
met de moderne wetenschap. Hij stelde dat ‘God niet dobbelt’. Einstein wilde zekerheid en hij wilde de natuurwetenschappen kunnen beschrijven zoals Newton
het ook deed. Einstein geloofde in Spinoza, die een godsbeeld had dat God en
natuur hetzelfde is.
In ons verhaal over de natuurwetenschappen hebben we God niet genoemd. De
natuurwetenschappen kunnen best zonder God. We kunnen best dynamiet maken,
wat Nobel deed. En daarmee veel goede dingen doen, maar ook slechte.
Maar wat goed of kwaad is, kun je niet verklaren
met de natuurwetenschappen.
We kunnen kernenergie ontwikkelen en daarmee
stroom maken, maar we konden er ook Hiroshima
mee plat gooien.
Maar dan missen we al het humane in onze maatschappij wat we ook nodig hebben. En juist daarvoor heb we de godsdienst nodig. En juist daarvoor
heeft God zijn schepping verricht en ons geboden
en verboden gegeven. God begon pas betekenis te
krijgen toen er mensen op aarde waren. God had
duidelijk een bedoeling met onze schepping.
In onze samenleving hebben we zowel God als natuurwetenschappen nodig. Het gaat niet over of-of,
maar over en-en. De natuurwetenschappen voor
het praktische om staande te kunnen blijven in het
Albert Einstein (1879–1955)
leven. Maar daarnaast hebben we ook regels nodig
om met elkaar te kunnen leven.
In het boek van de Jood Flusser over de Joodse Jezus schrijft Flusser: ‘Socrates
stelde de intellectuele kant van de mens ter discussie. Jezus deed dit met de moraal.’
De ‘ellende’ over de indeling in categorieën ‘godsdienst’ en ‘wetenschap’ begint in
feite al in de Bijbel. Den Heyer (hoogleraar Nieuwe Testament-RED) heeft hierover
een schitterend boek geschreven: ‘Jezus, een mensenleven’. Aan te bevelen om
te lezen, een hele pil, 606 pagina's.
De kerk is mede door het eerste Concilie van Nicea staatsgodsdienst (van het Romeinse Rijk-RED) geworden en daarna min of meer stil blijven staan. Er was toen
al een meningsverschil over de juiste formulering van de verhouding tussen God
en Jezus. Den Heyer stelt fijntjes: ‘Jezus is pas op aarde gekomen toen God er al
was.’ Dat houdt in dat Jezus als een schepsel van de Vader moet worden beschouwd. En niet van hetzelfde wezen met de Vader is. Er is (toen-RED) tot het
laatste besloten. M.a.w. de zege van de rechtzinnigheid op de vrijzinnigheid.
Alles wat in de loop der tijden werd verklaard door de natuurwetenschappen, daarvan moest de kerk afstand doen. Wat niet verklaard kon worden, bleef onder de
kerk. Zo bleef er uiteindelijk weinig over. Daarbij kwam dat de kerk altijd achter
de feiten aan liep. En de mensen geloofden: we kunnen ook wel zonder kerk. En
dat kan bijzonder goed, maar of dit echt goed is, is nog maar de vraag. De kerk is
en blijft de hoeder van het humane.
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Niet elke christen heeft deze scheiding gemaakt. Er zijn veel mensen die geloven
dat de aarde, mens en dieren hun ontstaan te danken hebben aan een bijzondere
scheppingsdaad van God. Deze scheppingsdaad impliceert een schepper en een
vrij plotseling en eenmalig gebeuren. Zij worden creationisten genoemd en geloven niet in de gangbare inzichten van de kosmologie, geologie en biologie (de
evolutietheorie van Darwin) zoals die ons worden geleerd. In de natuurwetenschappen worden deze ideeën ingedeeld bij de pseudowetenschap.
Onlangs kocht ik ‘Het oerboek van de mens' (Auteurs: gedragsbioloog Carel van
Schaik en historicus Kai Michel-RED). Ik heb er slechts in gebladerd, maar kreeg
het inzicht dat daar informatie wordt gegeven die tegen mijn verhaal aanligt. Niet
vanuit de natuurwetenschappen, maar vanuit de Bijbel.
Onderstaand schema geeft een aantal kenmerken weer van godsdienst en wetenschap. Samen vormen ze de werkelijkheid.
Onderwerp
Informatiebron
Onderzoeksobject
Taal
Methode
Resultaat
Bevestiging
Beperkingen
Gemeenschap

Godsdienst

Wetenschap

God en mensheid
Geopenbaarde wereld, Heilige
boeken
Doel en plan
Gewone taal
Letterlijke interpretatie
Morele geboden
Persoonlijke ervaring
Onverklaarde mechanismen
Kerk

Natuurverschijnselen
Waarnemingen en experimenten
Mechanismen
Wiskunde
Meting en analyse
Verklaringen
Herhalingen en toetsingen
Geen doelen of waarden
Gevestigde wetenschap

Conclusie
De slotconclusie van mijn verhaal is: De alfa's en de beta's zijn uit elkaar gegroeid.
Het wordt tijd dat de beta's colleges krijgen over de alfakant. Wat - naar ik hoorde
- al het geval is aan de Radboud en de Vrije Universiteit. Nog nodiger is dat in de
predikantsopleiding een college natuurfilosofie komt.
(Ingekorte versie van de lezing, die door Ybo Feikema op 08-11-2020 is uitgesproken in de Waalse
Kerk.)

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 6 december 2020 vieren we de tweede zondag van advent weer samen
met de Parkstraatgemeente. De liturgiecommissies zijn nog druk bezig met de
organisatie. We gaan ervan uit, dat deze dienst in de Parkstraat om 10:15 uur
begint. Als dat anders is, volgt dat per e-mail en staat dat op de website. Bij twijfel
even bellen (0316-343358) bij het aanmelden.
Zondag 13 december is de Derde Zondag van de tijd van Advent en Ruud Mulder
gaat dan voor in onze dienst. Vanouds heet deze zondag in de liturgische traditie
'Gaudete'. Dat is latijn en betekent: 'Verheugt u!' De vreugde zal dus ondanks alles
aandacht krijgen in deze dienst. We zullen die via de lezingen op het spoor komen:
Psalm 126, de droom van Jesaja uit het 65e hoofdstuk en een fragment van de
brief van Paulus aan de Thessalonicenzen waar hij schrijft: 'Wees altijd verheugd,
bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden.’
En de dienst op de vierde advent (20 december 10:00 uur) wordt geleid door Ineke
Reinhold. Ook zij behoeft geen verdere introductie.
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Kerst vieren we samen op vrijdag 25 december. Jantine Brouwer hoorden we al op
23 februari en 30 augustus. Een luisterlied staat vast wel weer op de orde van
dienst van deze jonge lekenprediker.
PROTOCOL
Het protocol voor diensten van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de Waalse
Kerk, zoals eerder in deze krant gepubliceerd, geldt onverkort.
OPBRENGST COLLECTES
oktober
Eigen gemeente
Solidariteitsfonds DG Wereldcongres
2021
Projecten voor gemeenteopbouw
DG Zending
Amnesty

BESTEMMING COLLECTES
december
Weeshuis Sri
€ 133,35
6-dec Lanka
Weeshuis Sri
€ 15,50
13-dec Lanka
Weeshuis Sri
€ 42,75
20-dec Lanka
€ 13,40
25-dec DG Wereldwerk
€ 13,40

WEESHUIS SRI LANKA
Twee Nederlanders, Philip Leather en Gerard Hubers zijn goed bekend in Sri Lanka
en bekommeren zich nu ook om het Sangamitta Girl’s Home. Het is een klein, oud
huis, maar wel schoon en vriendelijk. Het biedt onderdak aan jonge meisjes, die
daar op last van de rechter zijn geplaatst wegens seksueel misbruik, mishandeling,
scheiding en huiselijk geweld.
Het huis biedt een veilige woonomgeving en onderwijs en zorgt voor
een goede persoonlijke ontwikkeling van de meisjes. Sangamitta
Girl’s Home ligt ten zuiden van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka.
Formeel mogen de meisjes daar
blijven tot hun twaalfde en worden
dan overgeplaatst naar een ander
huis voor oudere kinderen, maar
Sangamitta Girl’s Home probeert
dat (met enig succes) te voorkomen omdat de meisjes met een Meisjes aan het schoolwerk. Foto: Sangamitta webtoch al traumatisch verleden dan site.
opnieuw uit een vertrouwde omgeving worden gehaald.
De kosten worden betaald uit een ontoereikende overheidsbijdrage van € 0.25 per
kind per dag en giften van particulieren. Ook het naschoolse onderwijs, dat de
meisjes echt in staat stelt later verder te komen, wordt door particulieren betaald.
Het huis is nu 15 jaar oud en voldoet niet aan de gangbare eisen voor een gebouw
betreffende sanitair en ruimte in slaapvertrekken. Daarom is men begonnen met
de bouw van een nieuw onderkomen en daarvoor is veel steun nodig. Als dit project klaar is, kan men ook meer meisjes opvangen.
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Deel van het huidige gebouw dat gesloopt moet worden. Foto: Sangamitta
website.

Met uw bijdrage kunnen Philip en Gerard helpen deze nieuwbouw goed te laten verlopen.
Elk jaar besteden Philip en Gerard ca. 2
maanden in Sri Lanka om zelf ook les te geven, kinderen bij te spijkeren en toe te zien
op het goed besteden van de geboden ondersteuning. Deze meisjes verdienen onze steun
bij een goede start voor hun toekomst. En dat
werkt! Er zijn meisjes, die nu hoofdverpleegkundige of advocaat zijn en ook weer hun
steentje kunnen bijdragen aan het weeshuis.
Website: https://sangamittagirlshome.wordpress.com. Meer informatie bij Gerard Hubers g.hubers2@chello.nl of 06-41106486.

EVENEMENTEN
Dag van de Mensenrechten
Elk jaar wordt op 10 december de Dag van de Mensenrechten gevierd.
In 1948 werd op die dag de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens aangenomen door de Algemene vergadering van de
Verenigde Naties. De viering werd ingesteld in 1950 nadat de vergadering alle landen die lid waren van de VN uitnodigde om deze
gebeurtenis te vieren. Meer informatie bij het College voor de Rechten van de Mens
op info@mensenrechten.nl of 030 – 888 38 88.
Bent u de pleegouder die het Leger des Heils zoekt?
Heel veel jongens en meisjes worden in hun gezin geconfronteerd met
problemen waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Tegelijkertijd groeit het tekort aan pleegouders. Het Leger des Heils, regio
Oost, zoekt pleegouders voor verschillende vormen van pleegzorg voor
jongeren van 0 tot 21 jaar. Op 8 december 2020 houden zij een informatieavond
over pleegzorg in het Korpsgebouw van het Leger, Leidenweg 11, Arnhem.
Douwe Egberts Waardepunten
Veel kerkgangers hebben royaal waardepunten gedoneerd in de doos, die geplaatst was in de Waalse Kerk. Het is met 15.323 DE-punten een mooi aantal, dat
goed is voor 35 pakken koffie voor de Voedselbank. Hartelijk dank.
REDACTIONEEL
Gemeenschappelijk belang
Keuzes tussen het eigenbelang en het gemeenschappelijk belang zijn alledaags.
Toch bestaat er vaak een strijdigheid - het sociaal dilemma - tussen de twee, zoals de keuze tussen een kerstavond met z’n allen, waarnaar je hebt uitgekeken,
of het afzien ervan om pandemische redenen. Het laatste kost een (klein) offer
ten gunste van de gezondheid en het welzijn van allen.
Een banaal voorbeeld is dit. Als automobilist kom je vaak een versmalling van
twee naar één rijstrook tegen. In meerderheid sluiten mensen zich keurig aan in
de rij, aanvaarden een beetje tijdverlies en de file kan langzaam doorrijden. Dat
gaat goed totdat een aantal bestuurders aan het inhalen slaat en zich vooraan op
het laatste moment tussen de rij auto’s wringt. Er moet worden geremd, de
doorstroming stagneert en allen worden benadeeld met meer tijdverlies.
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In de macrowereld gaat het bijvoorbeeld om klimaatverandering. Als we het ervoor over hebben om CO2-uitstotende processen te beperken, dan dienen we een
groot gemeenschappelijk belang: een stuk lagere kans op droogtes, orkanen, hittegolven, misoogsten en afnemende biodiversiteit.
Een van de oudste vormen van gemeenschappelijk belang is wat nu heet de
blauwe envelop. Belasting betalen is een klein beetje ‘bloeden’ voor een veelomvattend algemeen belang voor bijvoorbeeld infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal vangnet. In de Schrift komt het meerdere keren aan de
orde. Zo lezen we in Deuteronomium (14:28): ‘Na verloop van drie jaar zult gij
alle tienden van uw opbrengst van dat jaar brengen en in uw poorten neerleggen; dan zullen de Leviet, omdat hij bezit noch erfdeel met u heeft, en de
vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen, komen en
eten en zich verzadigen…[…].’
In Mattheus (17:27) zegt Jezus tegen Petrus over de tempelbelasting: ‘…[…]…
zult gij een zilverstuk vinden; neem dat en geef het hun voor Mij en voor u.’
In Romeinen (13:7) maakt Paulus zelfs onderscheid tussen directe en indirecte belastingen: ‘Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol…[…]…toekomt.’
Waarom kiezen mensen soms voor eigen voordeel boven een klein offer voor een
groot voordeel voor allen?
De Canadese leertheoreticus Albert Bandura (1925) zocht het uit. We blijken de
neiging te hebben om onze gedragingen die niet aansluiten bij onze eigen ethische standaard, te rechtvaardigen. Hij noemde dat morele ontkoppeling. In het
verkeersvoorbeeld: ‘Ik moet op tijd komen voor dat sollicitatiegesprek, logisch
toch dat ik voorga?’
Omgekeerd wegen we het belang van allen vaker en zwaarder mee als we zien
dat in onze omgeving dat de morele standaard is.
De Amerikaanse sociaal psycholoog John M. Darley (1938-2018) beschreef het
z.g. omstanderseffect. Hij vond dat wij bij bedreigende gebeurtenissen die zich
voor onze ogen voltrekken, ertoe neigen te denken dat anderen wel zullen ingrijpen, dat die beter in staat zijn om maatregelen te nemen, of we zien juist dat
anderen ook weinig doen. In het klimaatvoorbeeld: ‘Bedrijven en overheden
moeten de CO2-uitstoot maar zien te beperken. Ik ben daar maar een hele kleine
schakel in.’
Sociaal psycholoog Leon Festinger (1919-1989) zag dat we een ongemakkelijk
gevoel krijgen bij het kennisnemen van feiten die strijdig zijn met onze opvattingen. Dat gevoel heffen we op door die feiten te relativeren of zelfs te ontkennen.
In het klimaatvoorbeeld: ‘Ik weet wel dat klimaatverandering negatieve effecten
heeft, maar het wordt schromelijk overdreven en is bovendien helemaal niet zeker’. Een reactie overigens die opzichtig ook die van de scheidende president van
een niet nader te noemen, bevriende natie - die uit het Klimaatakkoord van Parijs stapte – zou kunnen zijn geweest.
Kunnen we onze kleine en grote sociale dilemma’s zo laten uitvallen dat het altijd
het algemeen belang dient? We denken van niet, maar een gezond evenwicht
daarin lijkt een begaanbare weg, zowel in de file, als onder de kerstboom.
Geraadpleegde bronnen: 1. Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. Personality and Social Psychology Review. 2. Darley, J. M., & Latane, B. (1968). Bystander intervention in
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emergencies: Diffusion of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8(4, Pt.1), 377–383. 3.
Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

(EIGEN)AARDIGHEDEN
‘Voor mij?’
(Een verslag van Mej. C. Bienfait, godsdienstlerares te Aerdenhout in 1916.)
Vrijdagmiddag, 22 December, was er een aardige optocht door het dorp. Mijn
leerlingetjes uit Aerdenhout hadden, gelijk ieder jaar, in hun spaarpotje wat geld
verzameld om een gezin een blij Kerstfeest te verschaffen. Toen het reeds wat
donker was geworden, zag men een wagentje, waarin het eigenhandig opgesierde dennenboompje en allerlei pakjes, bevattende kleedingstukken, wat speelgoed en lekkernijen.
En de blijdschap in het gezin bij groot en klein, bracht een ware Kerststemming
in ons hart. Nadat het kleine meiske van 7 jaar in had gezet, zongen we allen
Stille Nacht, Heilige Nacht in de enkel door den kerstboom verlichte kamer. Het
was een schilderachtig geheel; het was om er stil onder te worden; het was
stichtend ‘t allermeest. lk wilde dat meer ouders hun kinderen zoo lieten heengaan om van hun eigen vreugde en kerststemming mede te deelen aan anderen.
O, dat kleine ding dat met blijde, stralende oogjes, uit het pak telkens wat
haalde, het bekeek en bracht naar degeen voor wie dat geschenk volgens haar
bestemd was. Hoe roerend was het, haar zoo toegewijd bezig te zien! lk denk dat
we geen van allen den aandoenlijken aanblik zullen vergeten van het kind, zooals
het, al maar bezig om uit te deelen, opeens, blij verrast, iets ontdekte dat ze zelf
zoo graag zou hebben. In haar hartje streden vrees en hoop: het zou te heerlijk
zijn en toch….als het eens waar was? De oogjes vol verwachting opslaande,
vroeg ze met haar aardig stemmetje: ‘voor mij?’
Na elkaar recht gezegende Kerstdagen toegewenscht te hebben. vertrokken wij.
God dankend dat Hij ons de gelegenheid had gegeven blijdschap aan anderen uit
te deelen en zelf te ontvangen.
Bron: De Zondagsbode voor Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen. 31-12-1916.

AGENDA
Wanneer?
Wat?
Waar?
e
Zo 6 dec
10:15 2 advent
Parkstraatkerk, Arnhem
Do 10 dec
10:00 Kerkenraad
Bij Marjan
Zo 13 dec
10:00 Dienst, Ruud Mulder
Waalse kerk, Arnhem
vr 18 dec
14:00 Bijbelkring
De Elleboog, Velp
Zo 20 dec
10:00 Dienst, Ineke Reinhold
Waalse kerk, Arnhem
Zo 25 dec
10:00 Dienst, Jantine Brouwer Waalse kerk, Arnhem
Vergeet u niet om zich aan te melden voor de diensten? Kijk in het protocol.
SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET JANUARINUMMER van het GemeenteNieuws: uiterlijk maandag 21 december 2020 vóór
12.00 uur, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
CITAAT VAN DE MAAND
Mit dem Wissen wächst der Zweifel.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), wetenschapper, schrijver, dichter en staatsman.
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- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens
bitumineuze dakbedekking.
Komo gecertificeerd Zinkmeester
Kerkakkers 46, Groessen
Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl
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Even voorstellen:
Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met
ongeveer 60 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en
verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het
groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke
manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop:
vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of
doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die
we samen gaan in vreugde en in vrede. Het open gesprek is bij ons belangrijk over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met
elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen
op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte
voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de
dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te
praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden,
twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in
het spoor van Jezus Christus.
Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer
informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad.

