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Nieuws uit de gemeente
Een antwoord op de vraag of en hoe we eventueel een samenkomst organiseren met max. 30 personen in
juni is er nog niet. Nader overleg zal verder moeten plaatsvinden. In juli beginnen ook de gezamenlijke
zomerdiensten met Ichthus. De vraag is ook of die diensten door kunnen gaan en doe dan. Ook daarover
vindt één dezer dagen nader overleg plaats. Uitgangspunt blijft, dat we geen extra risico’s willen nemen.
Daarom wordt ook het zingen tijdens de diensten ontraden, toch een belangrijk onderdeel van de kerkdienst.
We hopen u zo spoedig mogelijk nader te informeren.
Deze week, dinsdag, moet onze organist Pieter Flens een risicovolle operatie ondergaan aan zijn slokdarm.
Pieter tobt al langere tijd met zijn gezondheid. De stent in zijn slokdarm drukt nu tegen zijn luchtpijp wat
benauwdheid veroorzaakt. Daarvoor wordt een oplossing gezocht. We hopen van harte dat deze ingreep
Pieter verlichting gaat geven. Pieter weet zich in Gods hand en dat Hij hem ook nu nabij zal zijn. Wij wensen
en bidden Pieter die kracht van God van harte toe.
Dat geldt ook voor Gé Snakenborg, zij wordt ook deze week, maandag, aan haar rechteroog geopereerd. Er
zal een hoornvliestransplantatie plaatsvinden. Ook een operatie, die niet zonder risico is. Ook haar sterkte
toegewenst en een voorspoedig herstel.
Op Hemelvaartsdag is een gezamenlijke dienst van de PGE te beluisteren via de Kerkomroep, door af te
stemmen op De Opgang. Ds. Fischer en Kajim leiden de dienst, aanvang: 10.00 uur. De liturgie voor deze
dienst wordt apart via de mail toegezonden. Er is geen uitzending van de Kapel.
Bericht van overlijden
Jl. zondag overleed Co Manrho op de leeftijd van 83 jaar. Co Manrho woonde de laatste tijd in de Zuidermarke
na een afnemende gezondheid. Co Manrho is 60 jaar lang een zeer gewaardeerde organist van de Kapel
geweest. Van zijn muzikale begeleiding werd, ook door ons kerkkoor Deo Cantate, graag gebruik gemaakt.
Zijn deskundige inbreng in de Commissie Vernieuwing Kapel getuigde van veel inzicht en betrokkenheid. Bij
zijn afscheid in 2013 werd hij gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De laatste jaren waren
moeilijk voor hem. De familie wensen we van harte sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.
10-dagen-tot-Pinksteren
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag en zondag 31 mei is het Pinksteren; de beide feesten die het
Paasfeest afsluiten.
Bij Zijn Hemelvaart vroeg Jezus Zijn leerlingen in Jeruzalem te wachten op de belofte van de Vader, de komst
van de Heilige Geest. ‘Vurig en eensgezind wijdden zij zich aan het gebed’, staat er dan. Tien dagen als je
Hemelvaartsdag meetelt. Zo is in sommige kerken een praktijk van negen of tien dagen wachtend bidden op
de komst van de Heilige Geest ontstaan. Als een kleine adventstijd richting Pinksteren, dagen van bezinning
op het wonder van de Geest van God.
Het is de bedoeling dat er in de tien dagen vanaf Hemelvaartsdag tot de zaterdag voor Pinksteren dagelijks
een A4-tje gemaild wordt aan de mailadressen die ook de Centrumpost ontvangen met materiaal voor die 10dagen-tot-Pinksteren. Het volgt elke dag een strofe van het aloude lied ‘Veni Creator Spiritus’, een paar
notities daarbij, een passende lezing en gedicht. Nu activiteiten in het kader van vorming & toerusting niet
door kunnen gaan, is dit een kleine vervanging voor wie daar wat mee wil. Ter overdenking en gebed.
(U kunt zich natuurlijk ook afmelden door te reageren op de eerste mail die u ontvangt.)
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1 Petrus 1: 22-: 2:3

’22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en
zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw
geboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.
24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld; het gras verdort en de bloem valt af, 25
maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
2:1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en
verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw
redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is’
Gemeente, leerlinggemeenschap van Jezus Christus,
1. Het zit verstopt tussen hoge volzinnen…; …bijna weggedoken…, slechts met een paar woorden benoemd…;
…het gebod ‘…elkaar lief te hebben…’
…zoals St.Patrick’s Cathedral in New York ingeklemd tussen eindeloos hoge wolkenkrabbers…; ...alsof het
belangrijkste gebod maar terloops genoemd wordt...…zo klinkt in de eerste Petrusbrief de onvermijdelijke
oproep tot liefde…:‘…heb elkaar … onvoorwaardelijk lief…’;
Het is de echo van wat ongetwijfeld de bekendste zin uit de bijbel is…, …opnieuw uit het boek Leviticus…;
‘…heb uw naaste lief als uzelf…’; …in Jezus’ samenvatting van de wet het tweede gebod, maar aan het eerste
gelijk…; …het water voor de dokter voor iedereen die zegt God lief te hebben…;
…in een wereld waar verschillen niet altijd overbrugbaar zijn…; …schade niet altijd zomaar te herstellen is…;
wonden niet zomaar geheeld zijn…; …een wereld waarin mensen elkaar niet altijd ‘liggen’…, elkaar niet altijd
‘verstaan’...; elkaar niet altijd ‘mogen’…, maar elkaar toch altijd weer tegen komen…; …daar is alleen de
liefde overmachtig…
…ook Petrus in zijn Paasbrief komt er mee…, vraagt het van ons…; …na de ‘hoop’, het 'vreemdelingschap', en
het ‘wees heilig’, als het gevolg van Pasen, tenslotte de ‘liefde’…, …maar hij noemt het in één kort, eenvoudig
zinnetje tussen lange, beeldrijke volzinnen ingeklemd…; ‘…heb elkaar … onvoorwaardelijk lief…’;
2. Het is een enorm probleem, dat ‘…elkaar liefhebben…’
…het probleem is niet dat mensen van goede niet zouden herkennen dat dit het summum is, de hoogste
vervulling…, de weg naar vrede en gerechtigheid…; …de diepst menselijke mogelijkheid…; …alle godsdiensten
en levensbeschouwingen wijzen erop…

‘Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht.’ (lied 790)

…het probleem is ook niet dat het niet zou gebeuren …: …het gebeurt volop dat mensen elkaar liefhebben…,
dat mensen elkaar de ruimte geven, attent zijn, elkaar aanvaarden, opmerkzaam zijn naar elkaar, elkaar van
dienst zijn, zorgzaam, met aandacht en opoffering…; …het is mensen eigen om elkaar lief te hebben…;

‘Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.’

...het probleem is dat liefde uit het hart stroomt..., ...en dat het net als manna is...; ...je kunt er eigenlijk geen
voorraad van aanleggen...; ...je kunt volop liefde hebben, en een half uur later raakt je hart verstopt en dan
heb je niks meer...
...liefde is als een warme douche..., ...maar wee als je onder zo'n douche staat als vroeger in Frankrijk op de
camping..., waar de meeste douchekoppen half verstopt waren..., ...stralen die je amper nat maakten..., of
heel smal waren..., ...of die soms halverwege ineens begonnen te sputteren...
…is het niet zoals de Spreukendichter zegt…: ‘…wie zou kunnen zeggen: ‘ik heb mijn hart
gezuiverd’…(Spreuken 20:9a) ...van wiens hart is de douchekop altijd open...; ...wie heeft geen ventielen die
je liefde doen verdwijnen als uit een leeggelopen ballon...?
…zinvoller nog dan te gebieden tot liefde, is de aandacht te richten op de douchekop…; ...het hart...;
…daarom hoeft Petrus aan de liefde zelf niet meer woorden te besteden dan dat ene kleine zinnetje…; ‘….heb
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elkaar …onvoorwaardelijk lief…’ …maar grote volzinnen heeft hij te zeggen over die douchekop waardoorheen
die liefde moet stromen...; ...het menselijk hart...
3. En wat betreft, werpt Petrus alles op Pasen...;
'...nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, ís uw hart gelouterd en kúnt u oprecht van uw broeders en zusters
houden...'
...alsof het hart, voor zover het gehoorzaam is aan de waarheid van Jezus' opstanding, in een open stand
wordt gezet...: ...Petrus heeft het al genoemd...
...de stand van het vreemdelingschap...; ...mensen van de andere oever geworden...; ...de relativering van
heel wat van je eigen opwinding en halsstarrigheid waarvan je morgen niet meer weet waarom het vandaag
zó belangrijk was...; ...de waan van de dag ingeruild voor wat werkelijk belangrijk is...
...de stand van het '…wees er…’; …je mag er zijn..., geliefd kind van God...; je hoeft je niet te bewijzen...; de
eenvoud van jouw weg, jouw gaven is genoeg er te mogen zijn…
Het zou wel eens kunnen zijn dat ‘flow’ van het geheel van dit eerste hoofdstuk van de Petrusbrief heel
bewust is…: …eerst de hoop, het vreemdelingschap en het wees heilig als loutering van het hart..., ...als open
stand...; ...en dan (…dan pas, zou je kunnen zeggen…) kun je over liefde beginnen…; ...eerst geworteld en
gegrondvest in de liefde van God voor jou..., ...en dan (...dan pas, zou je kunnen zeggen...) kun je over liefde
beginnen...; ...vanwege die douchekop...
4. En voor zover naastenliefde ook een gebod is..., is ook dat gebod vooral gericht op het eigen hart…;
…Petrus spreekt niet over de zeven werken van barmhartigheid, of zo…; …hij vraagt om de afwezigheid van
bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij, …alles wat onoprecht is…; …daarmee volgt Petrus de brontekst
voor de naastenliefde...;
...in Leviticus is het gebod je naaste lief te hebben de afsluiting van een alinea...; ...niet het begin...; ...het
begint met '...gij zult uw naaste in uw hart niet haten...; ...openlijk zult gij uw volksgenoot terecht wijzen...;
gij zult niet wraakzuchtig of haatdragend zijn…', ...maar uw naaste liefhebben als uzelf...; ...in mijn woorden
samengevat...: '…openlijk zult gij van elkaar verschillen…, en toch zult gij elkaar niet loslaten...’; ...dat begint
naastenliefde...
...liefde vraagt om eerlijkheid...; ...in de eerste plaats eerlijkheid over je eigen hart...; ‘bedrog, huichelarij,
afgunst, kwaadsprekerij’, het zijn evenzoveel verstoppingen van de douchekop...
…vaak vraagt het ‘heb elkaar lief’ vooral in het reine komen met eigen frustraties, teleurstellingen, wonden…;
…is dat open, dan is er ook weer ruimte voor die ander…
…en dat in het reine komen vraagt vaak het gesprek met de ander…; …uitpraten…, bevragen…; ...het is de
liefde die maakt dat huisgenoten of familieleden, goede vrienden, in de onderlinge omgang op momenten ook
wat ‘harder’ met elkaar kunnen omgaan...; liefdevol, maar eerlijk…; ...dan is naastenliefde even geen warme,
maar een koude douche...; ...niet altijd prettig, zeker als je het niet gewend bent, of het onverwacht komt...,
maar bijzonder heilzaam voor het hart als je het kunt ontvangen...
6. Meer woorden hoeft Petrus aan de liefde zelf niet te besteden dan dat ene kleine zinnetje…; ‘….heb elkaar
…onvoorwaardelijk lief…’; …in een wereld van verschillen, een wereld van wonden, in een wereld van schade
en schande is alleen de liefde overmachtig…
…maar grote volzinnen heeft hij te zeggen over het menselijk hart...; ...het is immers een voortdurende, en
levenslange struggle..., om de douchekop open te houden…, het hart in de open stand…; …want je kunt vol
liefde zijn, en een half uur later compleet dicht zitten…
Daarom werpt Petrus alles op Pasen…
…want dit is Pasen…; …dit is evangelie…; …dat het vergankelijke deel kan hebben aan het onvergankelijke…;
…dat de mens deel kan hebben aan het huishouden van God……opnieuw geboren…; ‘…niet uit vergankelijk,
maar uit onvergankelijk zaad…’, …uit het levende Woord van God…, uit Christus, uit de Heilige Geest…; ‘…de
mens is dan wel als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld…’, ...zijn tankje gauw leeg, de
douchekop makkelijk verstopt..., ‘…maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan…’
...dat is de stand van de hoop...; …de hoop op de kracht van God die in Jezus' opstanding zo werkzaam
was…, nu ook in u, jou en mij werkzaam wil zijn…; …deze dag, dit uur…;
…daarom dat Petrus gebod om elkaar lief te hebben in één adem opgaat met die andere
aanwijzing…:'...verlang dus als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor
groeit en uw redding bereikt...'
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…in plaats van het onmogelijke van mensen te vragen, is ‘…heb elkaar lief…’ misschien vooral een kwestie van
manieren te vinden om telkens weer terug te keren naar Pasen ...naar de hoop, het vreemdelingschap en
het 'wees er'...
…vandaar toch dat we ook blijven terugkeren naar de vreemde wereld van de Petrusbrief, naar een stem van
zo lang geleden…, daarom lezen we zo’n taai stuk roggebrood…:
…omdat het je vormt, en vult…, of beter ‘opent’…; …als een gestage druppel…, …als herhaald doopwater…,
…dat wast en slijpt tegelijk…
…melk…, om in de open stand gezet te worden…; …op de ander oever te gaan staan…; …horen een geliefd
kind van God te zijn, net als alle andere mensen…; …en te kunnen liefhebben…; …openlijk van elkaar te
verschillen, zonder elkaar los te laten…
'...geprezen zij daarom de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons opnieuw geboren heeft doen
worden door Zijn opstanding uit de doden, tot een leven hoop...'
Amen.

Lied 802

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs'.
Refrein:

Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Mocht u naar aanleiding van deze Overweging willen reageren of vragen hebben? Neem dan contact op met
Ds. Rob Wijnsma via z’n mailadres: robwijnsma@gmail.com of bel: 0629305001.
En dit ……………
Om over na te denken …
Die in dit huis aan de naaste u wijdt,
raak met Gods hulp
het kostbaarste niet kwijt:
behoud van wie u aanzien het
vertrouwen
bescherm hen tegen angst
en eenzaamheid.
Ida Gerhardt.

(kwatrijin 1985)

Overdenking in een lege Kapel kerk ………………
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