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KERKDIENSTEN       

 
 
 
 

 
Zondag   9 juni   10.00 uur Pinksteren  
Voorganger ds. P.J. Vrijhof   
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   16 juni   10.00 uur  
Voorganger ds. A. Molendijk uit Heemstede 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
  
Zondag   23 juni   10.00 uur  Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof     
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Donderdag 30 juni   10.00 uur  
Voorganger ds. A. Molendijk uit Heemstede 
Organist W. Stroman 
Collecten  1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   7 juli   10.00 uur Oecumenische Viering 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof en  
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   14 juli   10.00 uur  
Voorganger ds. J.W. Verwijs uit de Bilt 
Organist A. Woudenberg 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
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Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag 1 juni  10.45 uur diaken G.J. van der Wal  
Zaterdag  22 juni  10.45 uur ds. P.J. Vrijhof 
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  3 juni  16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
Maandag  1 juli  16.00 uur ds. P.J. Vrijhof,   

Viering Heilig Avondmaal 
       

Agenda 
Do   6 juni  Kerkenraad in Consistorie 19.45 uur   
Di     2 juli  Kopij kerkblad inleveren 19.00 uur 
Do  27 juni  Moderamen in Bentveld 20.00 uur 
Do    4 juli  Kerkenraad in Consistorie 19.45 uur 
 

Opname in het ziekenhuis 
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam 
na een opname niet automatisch door aan de kerk waar 
u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt 
ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via 
een telefoontje aan de predikant. Tel: 06 1212 0218 

 

 
Van de dominee 
 
Kennismaken 
 

Laatste hulp bij ongelukken zo wordt de dominee wel eens beschouwd, je 
moet dan dus wel erg knijp zitten wil je de dominee bellen. 
En biedt hij zelf eens aan langs te komen dan krijgt hij vaak te horen dat er 
mensen zijn die dat harder nodig hebben en dat hij en dat de dominee zijn tijd 
wel beter kan gebruiken.  
 
Het klinkt dus allemaal erg zwaar dat dominee’s bezoek en dat staat mij nu 
een beetje in de weg. Want graag zou ik eens kennis komen maken bij de 
gemeenteleden en daartoe uitgenodigd worden.  
Mijn nummer is: 06 1212 0218.  
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Een makkelijk nummer om te onthouden voor als de nood erg hoog is, maar 
misschien kunnen we voor die tijd al eens kennismaken. 
 

Met vriendelijke groet,John Vrijhof 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed op Pinksteren 
 

O, God, op deze dag 
hebt Gij in het hart van mensen 

het licht van uw Geest ontstoken, 
zodat zij vrijmoedig en vurig 

uw grote daden verkondigen; 
vervul ook ons hart, 

met de warmte van die Geest, 
zodat wij voortdurend gericht zijn 

op wat heilzaam is en heel maakt 
en in alle omstandigheden 

vertrouwen op uw geestkracht 
die bezielt en bemoedigt. 

 

Gij, Schepper van alle leven 
en Bron van licht en kracht, 

waai met uw adem door heel ons bestaan, 
kom met uw vurigheid hier in ons midden, 

bezaai met uw woorden de grond van ons hart, 
opdat ook in ons leven uw schepping geschiedt. 

 

Wim van de Zee Uit Opengaan 
Vijftig mogelijkheden om je open te stellen 

Utrecht, mei 2009 
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Gedicht,  
 
 
Pinksteren is ……… 
 
 
 
 
 
 
 
Pinsteren is    Pinksteren is ook 
een wolk in de lucht   adem en lucht 
een vogel die vliegt   de mens komt weer uit. 
de zon die weer schijnt   Pinksteren is: 
maar soms schijnt die niet.  de van liefde zingende kerk 
     met Christus als bruid. 
 
Pinksteren is    Pinksteren is 
een bloem in het gras   de Geest komt weer binnen 
een ei in het hok   is vrede hervinden 
een duif in de tuin   in vreugde en vriendschap 
een kind in haar sas.   opnieuw weer beginnen. 
 
Pinksteren is     Voorbij is uw saaiheid 
geen tastbaar bewijs   voorbij is het grijs 
een belofte, da’s al.   Pinksteren is: 
Het is soms zo vaag   Gods geest 
geen antwoord    begint 
enkel een vraag.   een nieuw Paradijs. 
  
 

Ds. Hans van Ark 
Uit Opengaan 

Vijftig mogelijkheden om je open te stellen 
Utrecht, mei 2009 
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Van de voorzitter 
 
 
 
Met verslagenheid heeft de kerkenraad afscheid moeten nemen van haar 
gewaardeerde kerkenraadslid en diaken Ed  Vanaf deze plaats willen wij 
nogmaals zijn vrouw en gezin veel sterkte en kracht toewensen. 
 
In een geval van overlijden lijkt het soms alsof de wereld even stil staat. Je zou 
dan bijna vergeten dat de 
wereld en aardse zaken 
gewoon doordraaien. 
 
 
In de gemeente gaat ook alles 
door.  
Zo is de inrichting van de kerk 
iets gewijzigd. Ik moet zeggen 
dat ik het erg prettig vind 
zitten zo, maar dat is 
natuurlijk persoonlijk. 
 
Afgelopen maand hebben ds. Vrijhof en ondergetekende een gesprek gehad 
met onze burgemeester. Er is vooral besproken wat wij voor elkaar betekenen 
en kunnen blijven betekenen in de toekomst. 
 
Onze scriba is nog een maand in functie. Na vele jaren flink wat werk verzet te 
hebben, gaat zij het nu wat rustiger aan doen. We zijn nog wel op zoek naar 
iemand die na het afleggen van de gelofte van geheimhouding tijdens de 
kerkenraad wil notuleren. Mocht u zelf hiertoe bereid zijn of iemand kennen 
die geschikt zou zijn voor deze functie dan vernemen wij dat graag. Het gaat 
om 8 donderdagavonden per jaar en het uitwerken van de notulen. Ik hoor 
graag van u! 
 

Yvonne  
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Vanuit de diaconie 
 
Achter de schermen is de diaconie druk bezig. Zo zijn er wat hulpvragen waar 
wij ons mee bezig houden. Er is ook contact geweest met iemand van 
Onderling Hulpbetoon. 
In dit gesprek zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden besproken van hulp 
die geboden kan worden.  
Ik blijf het benadrukken mocht u horen van een nood, neemt u dan contact op 
met de diaconie. We kunnen dan zien of wij hulp kunnen bieden. 
 
 
De komende maand collecteren wij voor: 
 
2 juni Vrienden voor Nieuw Unicum 
9 juni diaconie algemeen 
16 juni stille hulp 
23 juni diaconie algemeen 
30 juni stille hulp 
7 juli lokale raad 
 
Vast onze dank voor uw gaven. Mocht u een gift willen doen dan vindt u elders 
in het kerkblad de gegevens. Graag het doel van uw gift melden. 
 

De diaconie 
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“Copy paste”, “selectieve” en “inconsistente” theologie 
 
 
 
In de bevestigingsdienst nodigde de burgemeester van Zandvoort 

mij uit om kennis te komen maken. Hij voegde de daad bij het woord en 
nodigde mij korte tijd later uit en het was een heel prettige kennismaking. 
  
Bij dit bezoek was ook de vraag; “wat maakt je boos” en omdat we het in het 
voorgaande gehad hadden over het verschil tussen het Joodse recht en het 
Romeinse recht – uw burgemeester studeerde rechten - was mijn antwoord 
een tekort aan (tsedaka) gerechtigheid. In het Romeinse recht gaat het om het 
oordeel goed of fout terwijl in het Joodse recht ook de notie zit; iemand tot 
zijn recht te laten komen. Je moet je er dus voor in zetten. 
 In het nieuwe testament komt dat bijvoorbeeld tot uiting in de uitspraak van 
Jezus dat hij van zijn discipelen vissers van mensen zal maken. Dit is een 
verwijzing naar één van de lessen die men in de synagoge gaf om te leren wat 
een rechtvaardige doet; die vist mensen op uit de chaos en geeft ze grond 
onder de voeten. 
 Nu denk je liever niet aan jezelf als iemand die kwaad wordt, maar toch bleef 
dat de dagen daarna nog wel even “hangen”.  
 
En toen ik hoorde dat “de Nashville verklaring”(zie onderaan verklaring, red.) 
een aantal gemeenteleden pijnlijk trof voelde ik boosheid. Boosheid op 
theologen die zaken fout voorstellen door de context achterwege te laten. U 
zult mij dan ook vaak horen over de context van een tekst; Een zin begrijp je 
pas wanneer je weet wie, waarom, wanneer en wat zegt. Ik gebruik daarbij 
vaak hetzelfde voorbeeld;  
Iemand zegt "Het wordt vandaag weer een warme, zonnige, droge dag". En - 
hoe duidelijk die uitspraak ook lijkt te zijn - zonder context zegt deze zin 
weinig. Is de persoon een brandweerman, landbouwer of badgast aan het 
strand? Is dit mooie weer de hele maand daarvoor ook al zo geweest? Is er 
gevaar door droogte of uv-straling? Is het winter of zomer; wat is dan warm? 
Staat er wind of is er smog-gevaar? Etc. etc. En zo kan, een zo duidelijke 
informatieve zin, toch nog van alles betekenen. 
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In de theologie wordt een dominee opgeleid tot iemand die weet - of kan 
uitzoeken - wat de context is, zodat de zeggingskracht goed uitgelegd kan 
worden. Soms is het zelfs nodig dat je ook op woordniveau een tekst 
analyseert. Want woorden hebben een gevoelswaarde, die omwille van de 
leesbaarheid oppervlakkig vertaald worden; je vertaalt bijvoorbeeld priester, 
Leviet of Samaritaan die in "tegenovergestelde" richting voorbij gingen. Maar 
wat zij - als betekenisdragers - betekenen kun je in de vertaling niet meegeven, 
en dat maakt de tekst zonder uitleg tot een voorvalletje met een lieve paria. 
Ook kun je kijken in een tekst waarom nou net dat woord juist wel of niet 
gebruikt wordt. 
Het lastige bij de Bijbel is dat de Bijbel over een periode van 2000 jaar is 
ontstaan en daarna ook nog 2000 jaar lang waardevol becommentarieerd is.  
En wat het belangrijkste is: je moet dit gevondene onderbouwen! Het is 
natuurlijk geen wiskunde waarin één en één twee is, maar je kunt consistent 
en inconsistent zijn. En inconsistent heet dan niet "een andere mening" maar 
is toch wel gewoon simpelweg fout.  
Op sommige terreinen willen we dat er beslist geen fouten gemaakt worden, 
terreinen die gevoelig liggen. Denk aan die mensen die ontkennen dat er 
concentratiekampen waren. We hebben dan het gevoel dat we moeten 
opstaan en zeggen: dit is geen mening maar dit is fout. Dat maakt het beroep 
van predikant nog spannender. Want soms moet je opstaan en een halt 
toeroepen. En dat doe ik bij deze:  
De Nashville verklaring is geen mening maar is fout en niet bijbels. 
Dat ik deze forse uitspraak doe ben ik verplicht aan mijn geweten, geloof, 
studie, vak en gemeente. Maar met deze uitspraak betreed ik een exegetisch 
gebied waarin veel mensen te weinig inzicht hebben om mee te kunnen 
praten. In dit artikel wil ik echter wel een kleine poging wagen inzicht te geven. 
Lastig daarbij is juist dat je vraagt om inzicht. En er zijn mensen, die menen dat 
geloof niet vraagt om inzicht maar gehoorzaamheid. Bijvoorbeeld bij de 
uitspraak dat mosselen eten een gruwel is voor God (Leviticus 11), helpt geen 
inzicht dat het geen kwaad kan een mossel te eten. Het is een gebod. 
Christenen houden zich echter niet meer aan die geboden en zijn Paulus 
indachtig. In de Galatenbrief legt hij daarbij uit dat de wet geen grabbelton is 
waaruit je kunt kiezen. Je kunt niet zeggen als Christenen: die wet volg ik wel 
of die niet. Het is voor Paulus alles of niets, of je leeft van de genade en de 
liefde of je houdt de wet.  
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Leef je volgens de wet dan is het eerste wat je moet doen volgens Paulus; je 
laten besnijden (als je een man bent). Wat Christenen dus doen is alles ijken 
aan de liefde en liefde vraagt om redeneren.  
Daarom - vanwege de redenering - houden de Christenen zich bijvoorbeeld 
niet meer aan het renteverbod, slavernij, leviraatshuwelijk (=man moet 
nageslacht verwekken bij de vrouw van zijn overleden broer), de doodstraf, de 
huwbare leeftijd net na de eerste menstruatie, de vrouw als bezit van en 
onderhorig aan de man, etc. en dat alles, terwijl er nergens staat dat dat is 
afgeschaft. (Sterker nog ... daarover verderop onder het kopje “Regels uit het 
Nieuwe Testament”.)  
 
Dat wat de PKN schrijft tegen de Nashville verklaring, vind ik te mager. 
Uit orthodoxe hoek las ik betere tegenverklaringen. De PKN noemt het 
namelijk vooral liefdeloos. Maar het is erger; Het is fout, zoals zij de teksten 
uitleggen en er mee aan de haal gaan. Maar daarvoor heb ik meer woorden 
nodig. Voor wie het wel gelooft dat het fout is, die kan hier stoppen.  
 
Wat je op je klompen aanvoelt als foute exegese: 
Wanneer wij het kruisigingsverhaal lezen, zien we dat de moeder van Jezus 
daar is. Je kunt je afvragen hoe zij zo snel vanuit Nazareth heeft kunnen komen 
naar Jeruzalem. Op witte donderdag vieren we dat Jezus het Pesach-maal met 
zijn discipelen eet – en dat is opmerkelijk want het is een familiefeest. Maar 
goed, hoe komt het nu dat zijn moeder er al is bij de kruisiging? De meest 
foute uitleg zou zijn wanneer ik zeg dat ze gebeld is en meteen de auto heeft 
gepakt. Je kunt dat wel menen, maar dan vul je dingen van vandaag in, in die 
tijd. Wil je echt iets verklaren, dan moet je je verplaatsen naar die tijd. En dat is 
nu net wat de Nashville verklaring niet doet. 
 
Historisch onderzoek: 
Wat opvalt is in de teksten die Nashville vernachelt dat het - en ik moet 
expliciet zijn - om seks gaat. Seks die opvalt bij mannen. De Bijbel is niet de 
enige bron die daarover schrijft. De Bijbel is niet de enige bron die dat ook 
afkeurt. Wat niet beschreven wordt is - en ik moet weer expliciet zijn - seks 
tussen dames. Wat opvalt is dat ook buiten-Bijbelse bronnen over deze 
damesseks zwijgen. Naar de letter zou je nu kunnen zeggen: Damesseks mag 
en herenseks mag niet.  
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Dat zegt Nashville echter niet. Ze maken van herenseks - en dat is de eerste 
vergissing - liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. 
Dat is een nogal boude uitspraak. Want niet iedere seks is liefde. Maar ik kom 
hier verderop op terug.  
De redenering, die dus dan al niks meer met het gebod te maken heeft, gaat 
dan als volgt: Als de liefde (terwijl het over seks gaat) niet mag tussen heren, 
dan mag dat ook niet tussen dames. En ook voor biseksuelen en mensen die 
een operatie ondergingen mag het dan niet. Maar als de eerste 
veronderstelling seks=liefde niet klopt dan kloppen ook de 
vervolgredeneringen niet. 
 
In de tijd van de bijbel hadden we nog geen mobiel. 
Hoe zag die tijd er toen uit, waarin dit soort wetten geschreven werd? Wetten 
regelen maatschappelijk ongewenst gedrag. Wat je dus moet doen is “kijken” 
in die tijd. Reden er toen auto's? Nee. Liepen de mensen met een mobieltje? 
Nee. Wel zagen ze seks tussen mannen – niet tussen vrouwen - en hadden ze 
daarvan een afkeer. Waar zagen ze dat dan? Dat is wat je dan moet uitzoeken 
en dan blijkt dat dat op een aantal plekken te zien was: In de scholen, tempels 
en bij de rijkelui. 
 
Knapenseks 
Om maar bij die laatsten te beginnen, want dat zien we vandaag de dag nog 
steeds in enkele landen: Een rijke man had een knaapje om zich op te 
bevredigen. En in de harems van deze heren had je waarschijnlijk ook 
castraten voor de dames. Het verhaal van Potifar wijst in die richting. Ging het 
hier om liefde? Nee, zeker niet: het was onvrijwillig. 
Wat ook gebeurde is dat - en dat gebeurt nog in bepaalde landen, je leest het 
soms in de krant - jonge jongens door groepjes jongens verkracht worden. 
Opvallend is dat dames dit soort gedrag niet vertonen. Hoe het ook zij, ik zou 
deze onvrijwillige seks eerder scharen onder verkrachting en pedofilie dan 
onder liefde. Je houdt er een trauma aan over. Daarom is het ongewenst, en in 
de joodse wetgeving verboden. Hierover lees je ook in het verhaal van Sodom. 
De vraag is daar: Hoe ga je om met de vreemdeling, en wat is gastvrijheid? (en 
het antwoord geeft te denken, je kunt nog beter je eigen dochters aanbieden 
dan je gasten laten verkrachten). Is hier sprake van liefde? Zeker niet! 
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Griekse scholen 
In Griekenland had je een soort van onderwijssysteem - een soort mengeling 
van sport- en filosofie-school die bestemd was voor jongens. De leraren 
hadden seks met hun leerlingen. Van grote en bekende filosofen is bekend op 
wie ze vielen en welke verliefdheidsgevoelens ze hadden voor hun pupillen.  
 

Hier is dan misschien wel verliefdheid aan de orde, maar ook hier is er sprake 
van een ongelijke verhouding. Een oudere die zich op een jongere bevredigt. 
Hier zou ik niet meer spreken van onvrijwillige seks maar simpelweg van 
pedofilie. Vanwege de ongelijke verhoudingen voldoet ook dit niet aan de 
liefde. Ook dit moet je verbieden en in onze wetgeving is dat ook verboden. 
 

Tempelseks 
In oude tijden had extase een plaats in de godsdienst. Omdat het 
bevredigingsmoment een vorm van extase is, kreeg men in sommige religies 
een soort tempelprostitutie. Dit vond in allerlei vormen plaats.  Waarschijnlijk 
viel dit buiten het blikveld van de Joodse gemeenschap. In de Bijbel lees ik 
geen teksten die hier naar zouden kunnen verwijzen.  
 

Maatschappij-inrichting 
Waarom was deze vorm van seks - een knaapje, in de school of in de tempel - 
ingebed in die maatschappij? Nare dingen geef je toch geen plaats in een 
samenleving? Dat was om een ander naar ding te voorkomen: de gevolgen van 
seks zijn kinderen. Had een man gemeenschap met een vrouw en bleef dat 
niet verborgen, dan was hij verplicht haar te huwen. Al betrof het vrouw 
nummer 700, je was verplicht haar te trouwen. (Salomo had 700 vrouwen - 
maar een vrouw was in die tijd als bezit of als een contract, een vorst gaf in ruil 
voor een goede deal zijn dochter). Dat was een logisch gevolg vanwege de 
positie – zij was bezit - van de vrouw. Het best kun je die nog vergelijken met 
koopwaar. Wie koopwaar gebruikt moet het ook betalen en krijgt de 
verantwoording, daarop waren de regels gericht. In de tien geboden wordt de 
vrouw samen genoemd met het rund en de ezel (in het Jiddisch: schorrie en 
morrie). Dat klinkt niet liefdevol, maar wetten volgen vanwege je geloof is ook 
niet liefdevol, je doet het omdat je meent dat het moet van je geloof.  
 
Christenen zijn echter bevrijd van de wet en leven van liefde, genade en 
inspiratie. En nog iets bij wetten: de wettisch ingestelde religies menen niet 
dat de wetten door mensen bedacht worden, maar door God gegeven zijn. 
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 De eerste die daar heel duidelijk stelling tegen neemt is Jezus. De mens is er 
niet voor de wet maar de wet is er voor de mens.   
 
Regels uit het Nieuwe Testament? 
Om regels te destilleren uit het Nieuwe Testament moet je argumenteren 
vanuit de liefde; Die regel wil ik wel - vanwege de liefde - en die niet - vanwege 
de liefde. Want er zijn regels die we beslist niet willen, ik noemde ze al 
hierboven. In de PKN-kerken willen we dus redeneren vanuit de liefde. We 
draaien de zondag niet terug naar de Sabbat – met al haar regeltjes. We 
maken van dopen met een paar druppels geen onderdompeling. We kunnen 
wijn vervangen door druivensap bij het avondmaal. We zijn namelijk niet 
wettisch, maar redeneren vanuit de liefde en die rekent met mensen.  
Het ijkpunt liefde legt de lat hoog. Liefde is niet gelijk aan lievig, aardig, 
omwille van de lieve vrede of aan goed bedoeld. Liefde vraagt om oog en oor 
voor elkaar. Vraagt om verdieping, vraagt om onderzoek. Petrus legt de lat nog 
hoger. Je moet ook bereid zijn je te verantwoorden. Het moet dus ook uit te 
leggen zijn. Wie zegt: “Het staat in de Bijbel!” gedraagt zich wettisch. Met 
Paulus zou ik dan zeggen: besnijd je dan eerst maar. 
 
Maar is Paulus wel consequent?? 
Paulus noemt een aantal zaken uit het Oude Testament die hij uit liefde 
overneemt – liefde, en niet gehoorzaamheid aan de wet, is zijn uitgangspunt. 
Toch  -in de Romeinen brief - spreekt Paulus zich uit tegen heren seks. De 
redenering bij de orthodoxie is dat Paulus dan verwijst naar Leviticus dan zou 
Paulus dus misschien toch wel wettisch zijn. Ik meen echter dat hij naar zijn 
eigen ervaring verwijst. Paulus is een Griek en heeft van dichtbij - of misschien 
wel zelf - meegemaakt dat jongens misbruikt werden in de school: pedofilie 
dus. Tegen pedofilie – die hij in zijn context waarnam - neemt Paulus volgens 
mij stelling in zijn brief aan de Romeinen. Maar Nashville doet niet aan context 
maar alleen aan grabbelton wetticisme.  
Wel moet ik toegeven dat Paulus soms lastig te volgen is: Enerzijds geeft hij 
aan dat de vrouw gelijk is aan de man maar ook weer dat de vrouw 
ondergeschikte is aan de man: Laat je niet horen (houd je mond in de 
gemeente) en niet zien (sluier jezelf).  
Ik heb daarom de indruk dat Paulus nog niet beseft heeft wat gelijkheid voor 
consequenties zou hebben.  
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Vanuit ongelijkheid komen naar gelijkheid geeft ontwrichtende van 
emancipatieprocessen. Nog steeds schrikken we van emancipatieprocessen.  
Emancipatieprocessen zijn altijd lastig voor diegenen die de macht hebben en 
de hele geschiedenis door zie je dan ook dat juist machthebbers op de rem 
trappen zoals naar mijn mening Paulus ook doet. Ze doen dat – zo voelen ze 
dat - om chaos te voorkomen. Maar die angst voor chaos bij een 
emancipatieproces houdt het emancipatieproces wel tegen en 
machtsongelijkheid in stand. En het lastige – of juist aardige -  is dat na ieder 
emancipatieproces een nieuw emancipatieproces volgt en dat altijd weer op 
heel onverwachte plaatsen en momenten. Emancipatie geeft altijd weer 
gedoe, en niet in de laatste plaats bij jezelf, in een nieuwe situatie moet je 
jezelf weer opnieuw uitvinden in die andere rol.   
Overgangen gaan altijd door het dal van de chaos. En hier komt het kernpunt 
van Jezus: Wees niet bang voor die chaos, ga door die zee – zee is het symbool 
voor chaos in de bijbel - heen, en je komt met droge voeten aan de overkant 
op weg naar het beloofde land. Het is een proces van afsterven en nieuw 
leven.   
 
Het artikel teruglezend merk ik dat mijn boosheid niet alleen te maken heeft 
dus met de tsedaka, maar eigenlijk ook slechte bijbel exegese – uitleg – 
betreft, vandaar de titel boven aan het artikel.  

Met vriendelijke groet 
John Vrijhof 

Tel: 06 1212 0218 
 
De Nashvilleverklaring (Engels: Nashville Statement) is een document over het 
christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de 
Amerikaanse stad Nashville is opgesteld. Met deze verklaring wilden de 
ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of 
evangelicale kringen, een eenduidig conservatief christelijk geluid laten horen 
rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transseksualiteit. De 
ondertekenaars spreken zich uit tegen lgbt-seksualiteit, transseksualiteit, het 
homohuwelijk, polygamie, polyamorie, overspel en seksuele onreinheid. De 
verklaring zegt hier normen en waarden ontleend aan de Bijbel ten aanzien 
van seksualiteit, geslachtsidentiteit en het belang van huwelijkstrouw 
tegenover te stellen. 

Uit Wikipedia, redactie 
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Schedel  
 
Uiteraard is de meeste kunst uit de middeleeuwen religieus van aard. De kerk 
stond immers centraal in ieders leven en dus ook in de kunst. 
 

Op schilderijen van de kruisiging van Christus is vaak onder aan het kruis een 
schedel te zien. Dat had een dubbele betekenis.  
  

Ten eerste was het een 
plaatsaanduiding, die verwees naar 
Golgotha of ‘schedelplaats’: de plaats 
waar de kruisiging plaatsvond.  
 
 

Maar de schedel heeft ook te maken 
met Adam, die begraven was met een 
pit in zijn mond; zijn zoon Seth had die 
pit in zijn mond gestopt. Het was een pit 
van een vrucht van de boom des levens, 
waarvan Seth hoopte dat die zijn vader 
weer tot leven zou wekken. De pit in 
Adams mond groeide uit tot een nieuwe 
boom des levens, waarvan men 
geloofde dat het kruis waaraan Christus 
stierf was gemaakt.  

 
De schedel onder aan het kruis is dus de schedel van Adam.  
 
 
 
 

Uit een scheurkalender van 2010, 
Aangereikt door dhr. Gerard   



17 

 

Afgelopen diensten 
Op zondag 5 mei ging dominee Suzan ten Heuw uit Leiden voor en predikte 
over Ezechiёl 33:7-11 en Romeinen 12: 9-21.  De tekst uit de brief van de 
apostel Paulus aan de Romeinen beschrijft hoe ‘bekering’ eruit kan zien door 
concrete invullingen van de liefde, de agapè en als een groot contrast neer te 
zetten ten opzichte van de begeerte, de eros. De preek is terug te lezen op de 
website www.kerkzandvoort.nl   
 
Op zondag 12 mei ging dominee John 
Vrijhof voor. De schriftlezing was uit 
Johannes 10: 19-38. Voor het lezen van de 
schriftlezing werd een korte toelichting 
gegeven a.d.h.v. een PowerPoint 
presentatie waarbij het gebruik van de 
negen-armige kandelaar “Chanoeka ”werd 
uitgelegd. 

 
 
 
In deze dienst werd dhr. Simon 
Zwemmer bevestigd in het ambt van 
diaken, mw. Marijke van Wonderen 
herbevestigd als ouderling met 
bijzondere opdracht en mw. Mariёtte 
Rikken en dhr. Henk Borger 
herbevestigd als ouderling-
kerkrentmeester. De heer Pieter 
Hoogvorst trad af als 
             ouderling-kerkrentmeester. 

 
 
Ze werden toegesproken door de voorzitter Yvonne Bijster en kregen allen een 
kleinboekje:  
”Jij bent goud waard”. 
 
Op zondag 19 mei ging dominee Leon Rasser uit Amsterdam voor en sloten we 
de dienst af met het zeemanslied: ‘O eew’ge Vader, sterk in macht’ . 

http://www.kerkzandvoort.nl/
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Op zondag 26 mei ging dominee John Vrijhof voor. De jeugddienst, die  
gepland stond, was even uitgesteld, om er meer aandacht aan te kunnen 
geven. Toch was er wel een kindermoment in de dienst. 
 
Voorafgaand aan de dienst der gebeden werd stil gestaan bij het overlijden 

van Ed en brachten de beide kleinkinderen een kaarsje naar de stilte kapel. 
 
Woensdag 29 mei vond de afscheidsdienst plaats van Ed en werd de witte 
steen met de doopnaam van Ed door de kleinkinderen neergelegd bij de 
andere stenen van de overleden gemeenteleden achterin de stilte kapel. 
Dominee John Vrijhof legde het gebruik van witte stenen uit a.d.h.v. het 
Bijbelboek Openbaringen 2: 17b: Wie overwint, zal Ik van het verborgen 
manna geven; en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen staat een 
nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt. 
 

Hanneke 
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Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten 

Zondag 16 juni Koorconcert 
Operakoor Almere o.l.v. Rutger van Leyden 

Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangsprijs: 5 euro 
 

 
Taizé dienst  

Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst. 
‘s Winters in de Agatha Kerk, de andere maanden in de Dorpskerk 
in Zandvoort met teksten, gebed, zingen en stilte.  
Van 19.30-20.00 uur.  
Het inzingen begint om 19.00 uur. 

 
 
Het Goede Uur, zomer reses 
 
 

 
Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters: 
ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789     
ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889 
ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort 
    IBAN nummer: NL61INGB 0000089908  
ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532 
ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau    
    NL12 INGB 0000478305   
 
 
 
 
 
 
  

DIAKONIE 
Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780 
Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen 
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diakonie of Zending 
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Bijbelrooster voor de maand Juni 2019 
1 zaterdag Psalm 120   Ontheemd  
2 zondag Spreuken 6:20-35  Vreemdgaan is gevaarlijk  
3 maandag Spreuken 7:1-27  Laat je niet verleiden  
4 dinsdag Spreuken 8:1-11  Filosofie is …  
5 woensdag Spreuken 8:12-21  … liefde voor de wijsheid  
6 donderdag Spreuken 8:22-36  Scheppingsverhaal 
 
7 vrijdag Spreuken 9:1-18  Wijsheid duurt het langst  
8 zaterdag Psalm 117   Kort maar krachtig  
9 zondag Handelingen 2:1-13  Verstaanbaar voor iedereen 
10 maandag Handelingen 2:14-28  Vervulde profetie  
11 dinsdag Handelingen 2:29-36  Trefzeker  
12 woensdag Handelingen 2:37-47  Doopdienst   
 
13 donderdag Handelingen 3:1-10  Op de been geholpen  
14 vrijdag Handelingen 3:11-26  Niet in eigen kracht  
15 zaterdag Handelingen 4:1-12  Confrontatie  
16 zondag Handelingen 4:13-22  Wie moet je gehoorzamen?  
17 maandag Handelingen 4:23-31  Bewogen gebed  
18 dinsdag Lucas 7:36-50   Geven en vergeven 
 
19 woensdag Lucas 8:1-8   Zaaien en oogsten  
20 donderdag Lucas 8:9-15   Betekenisvol  
21 vrijdag Lucas 8:16-21   Familiebijeenkomst  
22 zaterdag Lucas 8:22-25   Volgelingen dichtbij en op afstand  
23 zondag Lucas 8:26-39   Bezeten (van angst)  
24 maandag Lucas 8:40-56   Aanraking 
 
25 dinsdag Lucas 9:1-9   Uitzendprogramma  
26 woensdag Lucas 9:10-17   Het broodnodige  
27 donderdag Lucas 9:18-27   Imago-onderzoek  
28 vrijdag Lucas 9:28-43a    Hoog bezoek  
29 zaterdag Lucas 9:43b-50   Hoofd- en bijzaken  
30 zondag Lucas 9:51-62   Goed te volgen?  
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