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Bij de diensten 

 

In de maanden juli en augustus beginnen alle vieringen om 10.30 uur. Ook zullen de 

vieringen tijdens deze beide zomermaanden NIET digitaal uitgezonden worden. 

 

Zondag 4 juli Marianne van den Boek, organist Arjan de Vries 

  10.30 uur Kapel Abtswoude 

 

Zondag 11 juli geestelijk verzorger Toon Vessies, organist Christo Lelie 

  10.30 uur Lutherse Kerk 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Zondag 18 juli  ds. Madelief Brok  organist Harmen Kooistra 

  10.30 uur in Kapel Abtswoude 

                                                                                                                                                                                               

Zondag 25 juli ds. Amanda Lang , organist Sabine Geerlof, 10.30 uur Lutherse Kerk  

 
Zondag 1 aug een wandelende viering onder leiding van Marike van der Kramer aanvang, 

  10.30 uur vanaf Kapel Abtswoude 

 

Zondag 8 aug drs. Jan H. Kroon, theoloog, organist Karin Jense, 10.30 uur Lutherse Kerk 

  Viering voor de zorg voor de schepping.  

  Zie ook activiteiten onder Inspiratie Gids. In deze periode van het jaar (augustus/september 2021) 

  willen we als christenen van over de gehele wereld  bidden voor de hele schepping, de aarde, de  

  kosmos, want zij heeft onze aandacht en zorg hard nodig. Als christenen delen wij immers in de  

  verantwoordelijkheid over ons ‘gemeenschappelijk huis’.   

  Rentmeesterschap is dat Bijbels of economisch? 

 

Zondag 15 aug ds. Taco Smit, organist Sabine Geerlof, 10.30 uur Kapel Abtswoude 

 

Zondag 22 aug ds. Marijke Kwant, organist Sabine Geerlof, 10.30 uur Lutherse Kerk 

 

Zondag 29 aug ds. K. Bezemer, organist Harmen Kooistra., 10.30 uur Lutherse Kerk  

 
In de maand juli is de collecte voor Solar Cooking Nederland. Solar Cooking levert een bijdrage aan de  

inkomens- en gezondheidsverbetering van zeer arme vrouwen in Oost Afrika door het introduceren van  

houtbesparende energiebronnen voor het koken. Door vermindering van houtverbruik wordt ook ontbossing 

tegengegaan. NL 06 TRIO 0254 70 5634. 

 

In de maand augustus is de collecte voor Because We Carry. Vrijwilligers die werken in een klein  

vluchtelingenkamp te Lesbos om kwetsbare mensen, gezinnen met heel jonge kinderen en ouderen hulp te bieden. 

De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring waardoor elke gedoneerde euro terecht komt bij de 

vluchtelingen.  

U kunt uw donatie overmaken op rekening Because We Carry:  NL 85 TRIO 039 1073 796  

 

In alle diensten is de 2
e
 collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone  

Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft. 
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Van de predikant 

 

Beste mensen, 

 

Mijn ziekte van de afgelopen maanden zal niet aan u voorbijgegaan zijn. Ik zat met een burn-out thuis, wat voorwaar 

geen gemakkelijke opgave is geweest. Uiterlijk viel er niets te zien. Er waren genoeg momenten dat ik me ook best 

goed voelde. Tegelijk waren er diepe dalen en was ik in huis en op het werk nauwelijks belastbaar. Dat betekende 

concreet dat de geringste inspanning of opdracht snel teveel was. Van een heel aantal mensen heb ik in die periode 

lieve, vriendelijke en opmonterende berichtjes gehad. Daar was ik heel blij mee. Het deed me ook goed, maar ik heb 

me er toen niet toe kunnen zetten om te reageren. 

  

Inmiddels zijn zo een aantal maanden verstreken en ga ik met kleine stapjes vooruit. Ik krijg goede begeleiding bij 

mijn herstel en ben inmiddels heel voorzichtig weer aan het werk. Ik ga nog niet voor in vieringen in Delft, maar heb 

met de kerkenraad afspraken gemaakt over een aantal werkzaamheden. Ik zet me aan de voorbereiding op het 

komende seizoen. Ik zal een aantal pastorale bezoeken afleggen. Ik bouw mijn inzet in de kerkenraad en com-

missies op. 

  

Ik kijk er wat dat betreft naar uit om u bij enige gelegenheid te ontmoeten. Met het toenemend aantal versoepelingen 

neemt die kans alleen maar toe. Wij hebben tot nog toe een ongelukkige start gekend met corona en mijn uitvallen. 

Laten we vanaf september hopen dat de wederzijdse kennismaking wat beter gestalte krijgt. Ik zal er in ieder geval 

bij zijn op de startzondag van 12 september. Wie weet wat er nog meer in het vat zit. 

  

Rest mij u een goede zomer toe te wensen. Ik hoop dat u allen manieren weet te vinden om het gewone leven weer 

op te pakken, uit te rusten, te genieten van de wereld om u heen en van de mensen die u dierbaar zijn. Of dat nu is 

door op vakantie te gaan of door te dichterbij te blijven: eigen huis, stad of land. 

  

Met in gedachte de stelling ‘september is het nieuwe januari’ sluit ik af: Tot in het nieuwe jaar! 

Ds. Martijn Junte 

 

Zomeractiviteiten  
 

Ook in de zomermaanden zijn er vele mooie en interessante activiteiten 

om aan deel te nemen.  

 

VRIJZINNIGE ZOMERONTMOETINGEN 2021 uitgaande van het 

Vrijzinnig Beraad Haaglanden, alwaar ook Vrijzinnig Delft deel van 

uitmaakt.   

Informatie en updates op de website van het Vrijzinnig Beraad: www.vrijenzinnig.nl .  

 

In deze Nieuwsbrief vestigen we uw aandacht op twee activiteiten die in Delft plaatsvinden.  

 

Tevens verwijzen we naar PKD 12 pg. Vrijzinnig Delft voor twee bijeenkomsten begin juli namelijk: 

 

Manna voor de ziel, 8 juli 20.00 uur, Remonstrantse Kerk Den Haag;  

 

Wat betekent het om vrijzinnig te zijn, in de praktijk? vrijdag 9 juli, Quakerhuis Stadhouderslaan 8  Den Haag. 

 
 

http://www.vrijenzinnig.nl
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In Delft 

 

Is de bevrijdingstheologie nog relevant in 2021? 
De Bevrijdingstheologie was groot In de ’linkse’ jaren zestig en zeventig en is  

oorspronkelijk ontstaan in Latijns Amerika. De beweging had toen een sterke 

uitstraling naar het Westen en heeft grote groepen binnen en buiten de kerk gein-

spireerd tot actie. Het is niet meer bekend bij de huidige generaties. Wat was  het 

gedachtengoed en wat waren de effecten op de samenleving? Wie van ons heeft 

ervaring met deze beweging? Is deze vorm van theologie nog relevant in onze 

tijd ofwel heeft het nog bestaanrecht? Hoe kan je het begrip ‘bevrijding’ verstaan 

vanuit een religieus perspectief? Bevrijdt God nog steeds of is religie meer per-

soonlijk geworden, iets tussen het individu en de  

Eeuwige? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we samen deze ooit bloeiende spiritu-

ele beweging en haar betekenis voor onze tijd. 

 

Datum, tijd  Donderdagmiddag 19 augustus 2021 van 14.00 - 16.00          

Locatie   Lutherse kerk, Noordeinde 4 in Delft; door het hek en bellen aan 

   de deur  

Kosten   5 euro (geen kosten voor leden Vrijzinnig Delft) 

Aangeboden door Vrijzinnig Delft  

Aanmelden  Anja  Schaafsma / schaafanja@gmail.com 

 

 

Mantra zingen en bewegen 
Houd je ook van (mantra) zingen en bewegen?  

Er zijn zoveel mooie liederen en mantra’s om samen te zingen, liederen vanuit de grote wereldreligies en van de 

oorspronkelijke volkeren zoals die van Hawaï of de Amerikaanse Indianen. Bij een aantal van deze liederen wordt 

ook gedanst, denk aan de liederen van de internationale beweging Dances for Universal Peace.  

Ik bied een zomersessie Mantra zingen en bewegen aan op 26 augustus 2021.  

Na aanmelding stuur ik vooraf de liederen en de teksten op.  

In Corona- tijd hebben we het in Zoom gedaan maar het is zoveel fijner om het (hopelijk) weer live te kunnen doen.  

Je kunt ervoor kiezen om te luisteren en mee te zingen en als het prettig voelt kan je met een paar liederen meedan-

sen. De dans wordt eerst rustig voorgedaan. 

 

Datum, tijd  Donderdagmiddag 26 augustus 2021 van 14.00 - 16.00 

Locatie   Lutherse kerk, Noordeinde 4 in Delft; door het hek en  

   bellen aan de deur  

Kosten   5 euro (geen kosten voor leden Vrijzinnig Delft) 

Aangeboden door Vrijzinnig Delft  

Aanmelden  Anja  Schaafsma / schaafanja@gmail.com  

mailto:schaafanja@gmail.com
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Inspiratie Gids 2021 -2022  
 

In de zomervakantie wordt de jaarlijkse uitgave van de Inspiratie Gids (2021 – 2022) weer bij u thuis bezorgd, waarin 

de door Vrijzinnig Delft aangeboden kringen beschreven zijn. U wordt hartelijk uitgenodigd uw keuze te maken om 

deel te nemen aan één of meerdere kringen. Laten we hopen op een coronavrij seizoen, waarin we elkaar fysiek 

kunnen ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse thema’s. 

 

Op de kring Ecologie en Spiritualiteit willen we in deze Nieuwsbrief al de aandacht vestigen, omdat in vele landen 

de kerken (onder andere de Rooms Katholieke en orthodoxe kerken) 1 september tot ‘wereld dag van gebed voor de 

zorg van de schepping’ hebben benoemd. De Wereldraad van Kerken nam het initiatief in 1997 over, en stelde voor 

om een jaarlijkse scheppingsperiode in te stellen (augustus/september). Overigens krijgt ecologie ook binnen de  

Nederlandse theologische discussie steeds meer aandacht.  

In de kring zullen we uitvoerig met elkaar aandacht besteden aan de zorg voor de aarde. Dat doen we o.a. aan de 

hand van de volgende boeken: ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort en ‘Gemeenschap en Andersheid’ van 

de Grieks-orthodoxe theoloog Ioannis Zizioulas. Er zijn over dit onderwerp meerdere publicaties verschenen zoals 

‘Leven en Laten leven, Ecologie en de Joodse traditie’ dr. Marcus van Loopik en ‘Zorg voor de Aarde, herstel van de 

Wereld. Levensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisis’ Frans Verkleij, Abdelilah Ljamai e.a.  

Ter voorbereiding op deze kring zal de viering van zondag 8 augustus in het teken staan van ‘Voor de zorg voor de 

schepping’. Ook niet-deelnemers aan de kring of degenen die nog geen keuze hebben gemaakt voor deze kring zijn 

hartelijk welkom om de viering bij te wonen.  

Tevens worden aan deze Nieuwsbrief 3 bijlagen toegevoegd ‘ter lering en vermaak’ van respectievelijk Gé de Joode, 

Jan H. Kroon en een aangereikt artikel door Jac. Veugelaers.  

 

Vanuit de Kerkenraad 
 

Er zijn de afgelopen maanden helaas vier leden van onze gemeente overleden. We hebben hen in onze berichten 

en vieringen doen gedenken. Over de wijze waarop hebben we van diverse leden reacties ontvangen.  De  

kerkenraad heeft daarom besloten om de berichtgeving als volgt te stroomlijnen. 

A. Een bericht van overlijden en/of een In Memoriam plaatsen in de Nieuwsbrief of het weekbericht. 

B. Tijdens de vieringen:   

 - Mededeling van overlijden kan aan het begin gedaan worden door de ouderling van dienst 

 - Een In Memoriam kan worden uitgesproken door een gemeentelid of onze eigen predikant. Het In  

 Memoriam is een integraal onderdeel van de liturgie en zal voorafgaand aan de voorbeden, waarbij de  

 aanwezigen worden verzocht te gaan staan; 

C. Plaatsing van het In Memoriam in het Protestants Kerkblad Delft vindt alleen plaats bij overledenen die tijdens             

hun leven breder kerkelijk actief (PGD) zijn geweest. 

 

Vacature(s) 
Door omstandigheden zijn er twee vacatures ontstaan. We hebben dringend behoefte aan een webmaster.  

Wegens ziekte en zakelijke problemen kan Patrick de Jong de verdere opbouw en zorg voor onze website niet  

langer op zich nemen. We zoeken iemand -een webmaster- die bekend is met het websiteprogramma WordPress.                                                                            

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de scriba Marike van der Kramer: scriba@vrijzinnigfelft.nl 

 

Enkele maanden geleden konden we u verheugd melden dat Piet van Lingen de taak van ledenadministrateur aan 

Annalena Hoyer had overgedragen. Echter samen me haar andere activiteiten voor VD zoals het diaconiewerk blijkt 

deze klus de grens van haar beschikbare tijd voor VD te overschrijden. Gelukkig is deze vacature sinds kort in-

gevuld. Het is heel fijn dat Hans van der Kramer de ledenadministratie van haar over wil nemen. 
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Toekomst Vrijzinnig Delft 
Donderdag 24 juni zijn we gestart met een voorbereidingsgroep van 9 per-

sonen om na te denken over de vraag: hoe zien we de toekomst van onze 

gemeente Vrijzinnig Delft?  

In het najaar hopen we de bevindingen met alle leden en vrienden te  

kunnen bespreken op gemeenteberaden zowel plenair als in kleiner  

verband.  

We startten donderdagavond met de vraag: Wat is jouw droom betreffende de toekomst van Vrijzinnig Delft?  

Iedereen bezon zich over deze vraag en kwam met een persoonlijke wens/ droom. Ook ideeën over wat we in de 

toekomst kunnen inzetten, kwamen naar voren zoals gebruik maken van Podcast, mensen uitnodigen in een dienst 

met hun passie/ levensverhaal, inspirerende kringen over levensvragen.                                                                                                                    

Andere aandachtspunten kwamen langs:                                                                                                                                         

- Innerlijke vrede, rust 

- Zorg voor de aarde 

- Diaconie, meer lokaal en regio gebonden activiteiten ondersteunen                                                                                                                       

- Zorgzaam en actief van en voor onze leden en vrienden; meer omzien naar elkaar                                                                             

- Uitwisselingen met andere kerkelijke en niet-kerkelijke groepen                                                                                   

- Thema gerichte vieringen in relatie tot doordeweekse activiteiten                                                                                        

- Meer aandacht voor de financiën 

Voor de zomervakantie komt de groep nog één keer bijeen en hoopt dan tot meer concretisering te komen zodat we 

vanaf september in breder verband over onze nabije en verdere toekomst met elkaar in gesprek kunnen gaan.   

 

Vanuit de Diaconie 
 

Collectedoel juli 
In de maand juli is de collecte voor Solar Cooking Nederland.  

Solar Cooking levert een bijdrage aan de inkomens- en gezondheidsverbetering van zeer 

arme vrouwen in Oost Afrika door het introduceren van houtbesparende energiebronnen 

voor het koken. Door vermindering van houtverbruik wordt ook ontbossing tegengegaan. 

NL 06 TRIO 0254 70 5634. 

 

Collectedoel augustus 
In de maand augustus is de collecte voor Because We Carry. Vrijwilligers die werken in een 

klein vluchtelingenkamp te Lesbos om kwetsbare mensen, gezinnen met heel jonge kinderen en 

ouderen hulp te bieden. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring waardoor 

elke gedoneerde euro terecht komt bij de vluchtelingen.  

U kunt uw donatie overmaken op rekening Because We Carry:  NL 85 TRIO 039 1073 796  

 

Contact diaconie 
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Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?  

email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl 
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Vanuit de gemeente 
 

In Memoriam voormalig gemeentelid Paulien van Houten- van der Reijken 
Paulien is zondag 13 juni plotseling overleden. Ze was 84 jaar. 

Paulien was een bescheiden, een betrokken gemeentelid.  

Jan (haar man) en zij kwamen in de jaren negentig vanuit de Achterhoek wonen in Delft. Paulien raakte steeds meer 

betrokken bij de Vrijzinnig Hervormden, bezocht kringen en thema-avonden en jarenlang verzorgde zij zorgvuldig de 

notulen van de kerkenraad van de Vrijzinnig Hervormden. Zij was actief in de stedenband Delft Nicaragua, met  

Esteli, een vriendschapsband die twee werelden verbindt. Ze kon enthousiast vertellen over de projecten vanuit Delft 

daar. Actief ook was ze in de vredesbeweging. 

Haar man Jan, een zoeker naar spirituele zin en betekenis, zoeker naar waarheid, moest de laatste periode van zijn 

leven worden opgenomen in een verpleeghuis, voor Paulien zo’n moeilijke beslissing dat hij daar verzorgd moest 

worden. Jan overleed in 2007. Met alle kracht in haar probeerde Paulien haar leven weer op te bouwen. Werd actief 

in de bezoekcommissie. Met haar open blik kon ze goed luisteren naar de ander. Haar gezondheid was kwetsbaar. 

Een aantal jaren geleden is zij  naar Arnhem verhuisd, omdat daar haar beide zoons en kleinkinderen wonen. 

Mag wie zij was en wat zij gedaan heeft tot zegen zijn.  

ds. Peter Wilbrink, emeritus predikant Vrijzinnig Hervormden 

 

Amnesty brieven in juli - schrijf je mee? 
 

Wil je meeschrijven: de Amnesty brieven verstuur ik dan per e mail aan 

wie daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen 

en versturen. Ieder maand kan ik je berichten over de Amnesty brieven 

van die maand. 

Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al 

op de lijst als vaste briefschrijver. Iedere maand stuur ik je dan een e-mail met als bijlagen de Amnesty brieven van 

die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen. Deze 

maand juli -uiterlijk versturen 31 juli- schrijven we een brief aan autoriteiten in Algerije, Egypte en Sri Lanka.  

Portokosten €1,55 

 

Algerije  

Laat journalist Rabah Kareche onmiddellijk vrij 

Journalist Rabah Kareche uit Algerije publiceerde op 18 april een artikel over de achterstelling van de Toeareg-

bevolking in het zuiden van zijn land. De autoriteiten pakten hem nog dezelfde dag op en beschuldigen hem onder 

meer van ‘het verspreiden van nepnieuws’. Er hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar boven het hoofd. De  

Algerijnse overheid heeft de grenzen van de provincie Tamanrasset aangepast. Dit is in het nadeel van de lokale 

Toearegs, die zich verzetten tegen discriminatie en achterstelling. Rabah Kareche interviewde een lokale Toeareg-

leider hierover. Het is niet de eerste keer dat Rabah in de problemen kwam vanwege zijn journalistieke werk en zijn 

arrestatie past in een patroon van recente mensenrechtenschendingen door Algerijnse autoriteiten. 

In uw brief roept u de Algerijnse autoriteiten op om Rabah Kareche onmiddellijk vrij te laten. 

 

Egypte  

Journalist Mohamed Salah moet onmiddellijk vrijkomen 

Journalist Mohamed Salah uit Egypte zit vanwege valse beschuldigingen al 20 maanden in voorarrest. In de  

gevangenis werd hij gemarteld. Mohamed werd in november 2019 gearresteerd vanwege verzonnen aanklachten als 

‘lidmaatschap van een terroristische groepering’. Bijna twee jaar later is zijn proces nog steeds niet begonnen. Eind 

vorig jaar werden Mohamed en 13 van zijn medegevangenen gemarteld. Ze werden naakt ondersteboven gehangen  
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en geslagen met knuppels. 

In uw brief roept u de Egyptische autoriteiten op om Mohamed Salah onmiddellijk vrij te laten en de beschuldigingen 

van marteling te onderzoeken. 

 

Sri Lanka  

Opgesloten vanwege een dichtbundel 

Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri Lanka. Een jaar geleden werd hij opgepakt op grond van Sri Lanka’s 

uiterst strenge anti-terrorismewet. Zijn arrestatie houdt verband met de publicatie van een verzameling gedichten 

geschreven in de Tamil taal. Pas tien maanden na zijn arrestatie kreeg Ahnaf voor de eerste keer zijn advocaat te 

spreken. Volgens zijn advocaat werd Ahnaf, die Tamil spreekt, in de gevangenis gedwongen om zijn handtekening 

onder documenten te zetten die hij niet begreep, omdat ze geschreven waren in een taal die hij niet kon lezen. 

Ahnaf Jazeem behoort tot de moslimminderheid in Sri Lanka. Moslims, die ongeveer 9 procent van de bevolking  

uitmaken, worden er steeds vaker het slachtoffer van marginalisering en discriminatie. In uw brief toept u de Sri 

Lankaanse autoriteiten op om Ahnaf Jazeem onmiddellijk vrij te laten. 

 

Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty 

brieven dan naar je. 

vriendelijke groet, 

Eline Goetheer  

goetheer.e@gmail.com 

 

Het gaat over ‘niets’ … 
 

Al sinds mijn jeugd fascineerde mij de eerste woorden uit het Oude Testament: “In den beginne”. Ik ben inmiddels 

wat ouder (en wijzer?) geworden en heb veel over die woorden gelezen. Hetgeen hierna volgt is de weerslag, een 

soort samenvatting, hiervan. Allereerst zei opgemerkt dat ik mij erg aangetrokken voel tot de Joodse mystiek. Die is 

veel boeiender en diepgaander dan tot wat het christendom uiteindelijk verworden is. 

 

Voor het volgende heb ik nodig een begrip uit de kabbala: Ejn Sof, de Oneindige. Voor ons mensen is alles wat 

zichtbaar is, alles wat door het verstand begrepen kan worden, is begrensd. Alles wat begrensd is, is eindig. Aan de 

andere kant van het spectrum staat het grenzeloze: de Ejn Sof. Omdat het grenzeloos is, is er niets daarbuiten. 

Omdat het zichzelf transcendeert en verschuilt, is het de essentie van alles dat verborgen en geopenbaard is. 

Omdat het verborgen is, is het de wortel van het geloof. Zoals er geschreven staat: “De rechtvaardige zal door zijn 

geloof leven (Habakuk 2:4). 

 

Men kan zich van Ejn Sof geen voorstelling maken en het zeker niet onder woorden brengen. Toch is het impliciet 

aanwezig in elk ding, want er bestaat niets daarbuiten. Geen letter, geen naam, geen geschrift, geen enkel ding kan 

het bevatten. De getuige die in zijn geschriften getuigt dat er daarbuiten niets bestaat is: ‘Ik ben die Ik ben’ (1).  

 

Terug naar ‘In den beginne’. In het begin was er ‘niets’ - zelfs niet iets dat niet was. Deze op een oeroud vedisch 

geschrift (India) geïnspireerde zin beschrijft de situatie vóór het ontstaan van het heelal.                                                 

Opmerkelijk hierbij is de toevoeging ‘zelfs niet iets dat niet was’, omdat vrijwel alle scheppingsmythen (ook de  

Bijbelse versie) uitgaan van een vorm van ‘ordening van chaos’ (... de aarde nu was woest en ledig...). Dus het  

ordenen van al aanwezige materie. 

De reden hiervoor is dat het begrip ‘niets’ (nul) eerst NA het begin van onze jaartelling is ontstaan. 

 

Daarentegen is een ‘schepping uit het niets’ exact hoe de huidige natuurwetenschappers de situatie voorafgaand 

aan de ‘Big Bang’ beschrijven. Namelijk, dat buiten en vóór het heel letterlijk NIETS bestond. Ook geen oer chaos,  
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die geordend moest worden. Maar een volslagen ‘niets’, een tijd- en dimensie loze leegte, zonder materie of licht. 

 

In dit absolute ‘niets’ ontstond op een gegeven moment IETS: het begin van het heelal. 

Hoe en waarom dit ontstond weten we niet. Alleen dat het er op een gegeven moment was. 

Sommigen nemen aan, dat er daarvoor ook al een heelal was, dat door de zwaartekracht was samengebald tot een 

dimensie loos zwart gat. Anderen noemen dat moment een goddelijke scheppingsdaad. Terwijl wetenschappers er 

in een balorige bui de benaming ‘Big Bang’ aan hebben gegeven. Balorig, omdat ze het als wetenschapper ook niet 

wisten. Want ze waren er niet bij en kunnen achteraf niet zien hoe het gegaan is, zodat alle drie in theorie mogelijk 

zijn. 

 

Het enige wat we zeker weten is, dat het heeft plaatsgevonden. Alsmede dat dit beginpunt boven- en buitennatuurlijk 

was, om de simpele reden dat de ons bekende natuurwetten op dat moment nog niet bestonden. 

 

Hoe dan ook, hetzij schepping, hetzij Big Bang, hetzij ordening van chaos, na dit oerbegin ontstond het ons bekende 

heelal. Een heelal waarin volgens Einstein al snel de ons bekende begrippen ruimte en tijd ontstonden. 

 

- Ruimte, in de zin van het verschil in afstand tussen hier en daar, 

- Tijd, in de zin van het verschil tussen gisteren, nu en morgen. 

Met als concreet gevolg dat boven- en buitennatuurlijke ‘wonderen’ onmogelijk werden. Dit soort natuurkundige 

wetmatigheden werden in de neoplatonische filosofie ook wel aangeduid met ‘logos’, de wetmatige grondslagen van 

het heelal, gesymboliseerd door het scheppingswoord (2), waarnaar de proloog van het Johannes-evangelie  

verwijst.  

 

Ook hier ziet u dus weer het principe van het ordenen van de chaos en niet een schepping uit het niets. Uit ruimte 

en tijd ontstonden vervolgens ‘massa’ en ‘energie’, waardoor het heelal zichtbaar werd in het niets. Zich letterlijk 

manifesteerde als ‘licht in de duisternis’. 

  

Nog even iets over tijd. U leest NU deze tekst en ondergaat NU de daarbij behorende emotie.  MORGEN is dit een 

herinnering – althans dat hoop ik – terwijl u GISTEREN nog niet wist wat u hier zou lezen. Het heden (NU) is het 

centrale middelpunt van onze perceptie, van onze beleving van de werkelijkheid. Een zich voortdurend steeds in de 

tijd verplaatsend middelpunt, waarbij het huidige heden overgaat in het verleden en een nieuw heden in de 

toekomst ontstaat. Die voortdurende verschuiving is ons besef van tijd. 

 

Het ‘niets’ en het ‘niet iets’. In het oude India (ruim vóór onze jaartelling) werd de omschrijving als “niet iets dat was, 

noch iets dat niet was” gebruikt om een soort ‘leegte’ aan te duiden. 

 

Daarin verschilde de Indiase zienswijze al aanzienlijk van de oude Sumerische en Egyptische scheppingsverhalen, 

die (zoals eerder vermeld) een soort oer chaos beschrijven, waarin alle elementen in essentie al aanwezig zijn en 

door een bovennatuurlijke scheppingsdaad (in de vorm van een gepersonifieerde godheid) volgens eveneens al 

aanwezige wetmatigheden worden geordend en van een zingeving voorzien. Deze visie vinden we terug in het Oude 

Testament. Een schepping ‘ex nihilo’ wordt hier niet genoemd en hoogstwaarschijnlijk ook niet bedoeld, omdat dit 

begrip toentertijd in het Midden-Oosten nog niet bekend was. Deze betekenis is eerst in de late Middeleeuwen (toen 

het begrip ‘nul’ in West-Europa bekend werd) onderdeel van de christelijke interpretatie geworden. 

 

Wat leert mij dit alles? Het wordt mooi beschreven door een hedendaags kabbalist (Daniël C. Matt) en ik citeer: 

“Ieder van ons ontspringt aan Ejn Sof en is er in besloten. Het is de vereeuwiging van ons bestaan. Het feit dat wij 

ons in leven houden met planten en dierlijk leven betekent niet dat we ons voeden met iets dat daarbuiten staat. Het 

is allemaal één en hetzelfde, niets is er van gescheiden. Al breidt het leven zich verder en verder uit, alles is ver-

bonden aan Ejn Sof, is erin besloten en vertoeft erin. Verdiep je hierin. Flitsen van intuïtie zullen komen en gaan en 

je zult een geheim ontdekken.      
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Als je het waardig bent, zul je het mysterie van God op eigen kracht begrijpen”. 

 

In Remonstrantse kringen werd een tijdje geleden een ledenwerfcampagne gehouden met als thema: “Mijn God ..... 

doet, doet niet.... (vul zelf maar in)”.  

Mijn God is het Universum, geheel het al. Hoe het ontstaan is, is eigenlijk niet zo van belang. 

 

Gé de Joode 

 

(1) De negatieve theologie poogt God te ontdoen van alle eigenschappen om steeds dichter bij de                  

ondefinieerbare goddelijke essentie te komen. De kabbalisten overtreffen de filosofen door over het goddelijk Niets-

zijn te spreken. 

(2) In den beginne .... was het woord. Woorden die op zich verwijzen naar Gen. 1:1 in de Septuagint, de Griekse 

vertaling van het Oude Testament, die in opdracht van de Egyptische koning Ptolemeus II Philadelphus (287-247 v. 

Chr.) werd vervaardigd. 

Hoewel dit niet in het hebreeuwse origineel stond (en in Gen. 2 zelfs nadrukkelijk wordt tegengesproken), zou  

volgens de hellenistische opvatting die schepping hebben plaatsgevonden door het uitspreken van een goddelijk 

woord). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres scriba en ANBI 
 

Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl   

 

ANBI-gegevens  RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft. 

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.   

 

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor dinsdag 24 augustus  

naar info@vrijzinnigdelft.nl  

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 28 augustus 2021.  

 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl 

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl 
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