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Ora et labora
e uitgave van VrijSpraak dit voorjaar 
is de derde uit de serie huis-tuin-
keuken. Dat laatste thema – Keuken 
- inspireerde tot een breed palet 
van bijdragen. In de redactiebijeen-

komsten viel op hoe dicht het bereiden van 
voedsel, wat we traditioneel met een keuken 
associëren, ligt bij diepere gedachten over het 
leven. 

Onderweg in Nederland passeerde ik in het 
verleden regelmatig een boerderij of hek met 
daarop de woorden van Benedictus: Ora et 
Labora; bid en werk. En in een gemiddelde 
vissershaven waar ook ter wereld ligt zeker wel 
één schuit met diezelfde naam. Dicht bij het 
begin van de voedselketen zie je vaak die 
prachtig ritmische uitdrukking: Ora et Labora… 
en dat is helemaal niet zo merkwaardig, want 
vooraf aan onze dagelijkse beslommeringen in 
de keuken gaat een prachtig ritmisch proces. 
Een proces dat we in de loop van een halve 
eeuw uit het oog hebben verloren. Dat komt 
niet alleen doordat we voedsel steeds mak-
kelijker en beter kunnen conserveren maar ook 
doordat we nauwelijks nog inzicht hebben in 
het werk dat vooraf gaat aan het kopen van 
een stronk broccoli of een stukje kabeljauw-

haas (nee, dat is geen vis met flaporen, 
dat staat op het etiket dat ze bij Albert 
Heijn erop plakken). En stel je voor: “Bid 
en werk” op de gevel van een 
krokettenfabriek. Dat zal de verkoop 
niet direct bevorderen. 

Gelukkig is er een kentering gaande. 
Steeds vaker kiezen we ervoor om 
voedsel zonder rare toevoegingen 
te kopen. Biologisch en natuurlijk zijn 

geaccepteerde stickers die we graag op onze levens-
middelen zien. 

Maar er zou nog iets aan moeten worden toege-
voegd. Ik pleit voor een nieuwe invulling van de, 
vooral in orthodoxe kringen nog gevierde, bid- en 
dankdag voor gewas en arbeid. Maar al te vaak zijn 
we dat ritme van seizoenen vergeten en juist die mo-
menten in een jaar waarop we dat het beste ervaren 
bij aanvang van de lente en het eindigen van de 
herfst kunnen dat besef weer een goede plek ge-
ven. Net als de vastentijd, die een heel nieuwe groep 
volgers kent, zijn de Bid- en Dankstonden toe aan een 
opwaardering. Zullen we 6 november 2019 vast omcir-
kelen in de agenda ? 

Jan Veldhoen 
    

De vis wordt duur betaald
Esther de Boer-van Rijk als 
Kniertje in het toneelstuk
‘Op hoop van zegen’’  De ac-
trice speelt deze rol vanaf 
1900 meer dan 1200 keer.
 Foto: Cosman (circa 1900).
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n de voorjaarsvakantie kwam ik rond de 
middag met een vriendin in een Portu-
gees bergdorp aan. Hier maakten wij 
kennis met de manier van eten van de 
veelal wat oudere dorpelingen bij het 
centraal gelegen restaurantje. 

Vlak achter de deur zaten de vrouwen aan 
de koffe met elkaar stevig uit te wisselen  
over de dingen die hen bezig hielden. De 
oermoeder was aan het werk in de keuken, 
zij was te zien door een luik waar zij telkens 
de borden neerzette die haar dochters 
uitserveerden. 
De mannen van het dorp zaten wat ver-
derop op hun gemak met elkaar te praten, 
te eten en wijn te drinken. Toen iedereen te 
eten had ging het gezin zelf tussen de gas-
ten aan tafel zitten en spraken met elkaar 
en de dorpsgenoten. 
We waren getuige van het sociale weefsel 
van het dorp, zonder enige opsmuk, tijds-
druk of overdreven vriendelijkheid waren 
zij helemaal zichzelf op deze hele gewone 
woensdagmiddag. Het eten was eerlijk, ba-
sic en voedzaam, hierop konden de man-
nen het werken op het land weer aan.
De keuken als centrale plek in het leven, 
daar waar je graag bij elkaar komt en waar 
alle dagelijkse dingen zich afspelen, waar 
modderlaarzen staan, de natte hond zich 
uitschudt, de boodschappen nog niet zijn 
ingeruimd. Daar waar het leven volop bruist 
en nog niet zijn uiteindelijke vorm heeft, 
daar waar de identiteit gevoeld wordt van 
de bewoners, van hun cultuur, de gebruiken 
en de eigenaardigheden alsook waar de 

religieuze spijsregels worden nageleefd.

De seizoenskleuren en -geuren komen hier 
samen. Door anderen “een kijkje in je keuken 
geven” geef je wat van jezelf prijs. Het is de 
plek waar ruimte is voor triviale zaken en ge-
heimen gedeeld worden waardoor je even-
tueel “uit de keuken kunt klappen”. Het is bij 
uitstek de plek waar met liefde en aandacht 
het eten en drinken wordt klaargemaakt 
voor de tafelgenoten die deze aandacht op 
hun beurt weer kunnen proeven.
Soms is het een plek waar de WMO-consu-
lent het gesprek met de hulpvrager heeft of 
waar (emotionele) armoede heerst, er geen 
dynamiek is en lusteloos wat op een bord 
wordt gedaan of waar belangrijke mensen 
worden gemist. Voor veel singles is het alleen 
eten een van de dingen die men het minst 
fijn vindt.
Voor degenen die het geluk smaken van 
voldoende voeding krijgen is er kans op 
met aandacht leven, ontspanning ervaren, 
verhalen delen en ook kunnen stilstaan bij 
dankbaarheid voor de gaven van het uni-
versum.
Tafelspreuk
Aarde droeg het in haar schoot
Zonlicht bracht het rijp en groot
Zon en aarde die ons dit schenken
Dankbaar willen wij u gedenken
Christian Morgenstern 
(1871 – 1914)

Esther Heemskerk

De keukenn Them
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om aan tafel en vertel ons je verhalen

 In onze muziekcollectie is Neder-
landstalig vertegenwoordigd: Spinvis, 
de Kift en Bløf. Ons favoriete nummer 

van de Zeeuwse groep is Welkom Thuis. Je 
hoeft geen grote Bijbelkennis te hebben om 
de parabel van de verloren zoon te herken-
nen. 
Welkom in ons midden
Welkom in dit huis
Nu je eindelijk weer hier bent
Welkom, jongen
Welkom thuis
We sliepen jaren slecht
We dwaalden door de nacht
We hadden niet de kracht
Om je voor altijd los te laten
Kom aan tafel en vertel ons je verhalen
Eet ons brood en drink zoveel je kan
De keukentafel; de plek voor de maaltijd, 
samenzijn, gesprek. Voor verzoening en weer-
zien. Zo mooi verwoord in dit nummer. 

De keuken als hart van het huis. Dit was lei-
dend voor het ontwerp van ons nieuwe huis 
aan de Johan den Haenstraat. Een grote 
woonkeuken waar veel mensen kunnen aan-
schuiven. Voor een maaltijd, een kop koffe of  
een avondje zinzoeken.

Eeuwenlang was de keuken de enige woon-
ruimte. Een open vuurplaats waar omheen 
alles gebeurde: wonen, werken, eten en sla-
pen. Pas vanaf de 16e eeuw kregen keukens 
in de huizen van Hollandse welgestelden een 
eigen ruimte. Toen nog het domein van alleen 
de dienstbodes. Begin 20e eeuw ontstond er 

dienstbode-tekort door de oorlogen en moesten - 
met name - de dames zelf aan de slag in de keuken. 
Ontwerpers als Piet Zwart maakte voor Bruynzeel in 
1938 een keuken die functioneel was en voor ieder-
een betaalbaar. 

Pas de laatste jaren zie je in Nederland dat de keu-
ken weer een steeds belangrijker rol krijgt zowel qua 
ruimte als in culinair opzicht. Een teken van welvaart 
maar waarschijnlijk ook beïnvloed door andere 
culturen waar samen eten zo belangrijk en vanzelf-
sprekend is. De hele familie met elkaar thuis aan tafel. 
Er wordt altijd voldoende gekookt voor als er onver-

K
Kom aan tafel
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wacht gasten komen. Er wordt tijd genomen 
voor de maaltijd en voor elkaar. Samen 
delen. Samen vieren.

We hebben dat ook ervaren op onze reizen 
naar Italië en ons verblijf op agriturismo’s. 
Overdag bezochten we de omgeving en ’s 
avonds schoven we aan tafel bij de boer en 
boerin en de andere gasten. Er werd een 
mooie maaltijd bereid met lokale producten, 
vaak van eigen boerderij zoals die onvergete-
lijke paddenstoelen-risotto uit de bossen rond 
de boerderij in Liguria.

Duitsers, Spanjaarden, Engelsen en Nederlan-
ders samen aan de dis, die allemaal hun best 
doen om elkaar te verstaan. Europa op z’n 
best. Wereldburgers op hun best. Samen eten 
verbindt. En gastvrijheid kun je leren. 

Kom aan tafel en vertel ons je verhalen.

Mirjam van Esschoten

Foto Daria Shevtsova
from Pexels
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ijna waren ze weggegooid, toen in 
1957 het Maarschalkerweerd-orgel 
naar achteren werd verplaatst. Ruim 
200 jaar hadden de beide engelen 
als vleugelstukken het oude orgel 
van Niehoff en later het huidige orgel 

opgesierd. Na zes decennia toeven in het 
donker, weggestopt achter de orgelkas, zijn ze 
onlangs herontdekt, over het orgel heen getild 
en door kerkrentmeester William Bik gerestau-
reerd. Waar kwamen die bolbuikige engelen 
vandaan?

Hendrick Niehoff leverde in 1558, kort na de 
grote kerkbrand, een fraai instrument voor de 
St. Jan. Het had een hoge opbouw, drie toren-
tjes en luiken. Toen in 1736 het Moreau-orgel 
gereed kwam, werd het oude instrument niet 
meer gebruikt. In de St. Joostkapel waren de 
lutheranen gewoon om te zingen onder leiding 
van een voorzanger, zonder orgel. Zij grepen 
hun kans, zo lezen we in een vergaderverslag 
van 4 augustus 1745:

" ... hoe zig thans een gunstige gelegentheit 
opgedaan heeft, om het Orgel, staande nu 
noch ledig in de grote Kerke, ... voor een civile
prijs en profijtelijk te kopen en daarmede niet 
alleen onze Kerke te versieren, maar ook onzen 

onderlingen Godsdienst daardoor 
veel opwekking bij te zetten." 

Voor een bedrag van 1100 gulden 
werden de lutheranen eigenaar 
van dit bijzondere instrument. Het 
Niehoff-meubel was echter te groot 
en te zwaar om in zijn geheel op de 
galerij te plaatsen. Daarom werden 
de zware pedaalpijpen, de kap, de 
torentjes en de zijluiken weggelaten. 

Terugkeer van de engelen

B



Om te voorkomen dat het uiterlijk wat saai 
zou overkomen, voegde men enkele nieuwe 
versieringen toe. Een verslag van 23 maart 
1746 (een maand na de ingebruikname) 
meldt het volgende: 

"Zijn op het rug-positief van onzen orgel 
opgezet de twee beelden, representerende 
het een een jongetje met een fluitje, en het 
ander een meysje met een harpje, en noch 
een zwaan, gearbeidt zeer konstig en aan 
onze Kerke vereert van mijn Heer Wilhelm 
van Dauw, beeldhouwer, thans in 't Prove-
niershuis alhier wonende. Dezelve zijn wit en 
voorts net geschildert ..." 

choon water verandert alles!  Vasten-
actie 2019 op weg naar Pasen 
Vasten is van oudsher een traditie 
vanuit de katholieke wereld. In de 
veertigdagentijd op weg naar Pasen 

past versobering en bezinning en aandacht 
voor minder bedeelden in de wereld. Vas-
tenactie Nederland biedt financiële onder-
steuning aan lokale projecten in ontwikke-
lingslanden, maar ook kennisoverdracht aan 
lokale bevolking. Het helpt ze bij het opzet-
ten van projecten en leert ze deze verder 
zelfstandig voort te zetten.
In de Federatie besteden we ook aandacht 
aan vasten en bezinning. Zo heeft de werk-
groep Duurzaamheid in samenwerking met 

De zwaan staat nu nog steeds op het orgel. 
Helaas bevat het kerkarchief geen gegevens 
over de engelen. Het is echter zeer waar-
schijnlijk dat ze in diezelfde periode gemaakt 
zijn door Wilhelm van Dauw, die ook de twee 
wandborden vervaardigde. Qua stijl - gezien 
door onze ogen - pasten de beelden niet zo 
best bij het fijnzinnige meubel van Niehoff, 
evenmin als bij het vrij strakke Maarschalker-
weerd-front. Naar mijn smaak komen de twee 
engelen met hun naar de gemeente gerich-
te trompetten nu veel beter tot hun recht. We 
mogen blij zijn met hun terugkeer!

Jan van der Zwart

ds. Kim Magnée een veertigdagenkalender 
gemaakt. Er zijn op drie momenten eenvoudi-
ge maaltijden bij iemand thuis met aandacht 
voor bezinning en matiging van dagelijkse 
zaken, zoals tijd nemen voor bezinning, geen 
wijn drinken, je auto minder gebruiken, geen/
weinig vlees eten. 
De Federatie helpt mee in de vastenactie 
met organiseren van enkele soberheidsmaal-
tijden in de Veste en OLV Hemelvaart kerk. 
In de Federatie hebben we er ook aandacht 
voor gevraagd, door een extra collecte op 
zondag 17 maart en een korte presentatie 
in de Lutherzaal na afloop van de dienst. Na 
uitleg over de projecten werd een korte film 
getoond over een project in Nicaragua rond 
het verbeteren van de watervoorziening op 
het platteland. Er werd kort gesproken over 
wat je zelf kunt doen aan besparing. Minder 

Schoon water
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vlees eten bespaart veel water, biologisch 
katoen is minder belastend voor het milieu.
Er zijn zandlopers voor in de douche, afge-
steld op 5 minuten; genoeg om te douchen. 
Schoon drinkwater is nog steeds een enorm 
probleem in grote delen van de wereld. je 
handen wassen, een glas water pakken, wc 
doortrekken of thee zetten: we staan er hier 
nauwelijks bij stil wat een luxe het is om kra-
nen te hebben waar schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver 
weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt 
problemen op het gebied van gezondheid, 
opleiding en scholing, economische ontwik-
keling en de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen on-
dervinden de gevolgen van het gebrek aan 
schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak 
dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde 
moeras, naar de rivier of het meer om water 
te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden 
aan andere dingen, zoals naar school gaan 
of geld verdienen.
- 844 miljoen mensen hebben géén schoon 
drinkwater ter beschikking;
- 263 miljoen mensen moeten langer dan een 
uur lopen voor water;
- 2,3 miljard mensen beschikken niet over 

sanitaire basisvoorzieningen;
- jaarlijks gaan 443 miljoen schooldagen verloren 
omdat kinderen ziek thuis blijven door het drin-
ken van verontreinigd water; 
- de helft van alle ziekenhuisbedden op de 
wereld wordt ingenomen door mensen die door 
vies water ziek zijn geworden; 
- in ontwikkelingslanden wordt ongeveer 80% 
van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd 
water; 
- en iedere 90 seconden sterft er een kind door 
vervuild water.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon 
water dichtbij mensen brengen. En daarmee 
worden levens blijvend veranderd! 
Rijk Scheer

10

PS Photography

Nepal
e Stichting Kind in Nepal trekt zich het 
lot aan van kansarme kinderen in Ne-
pal, die om welke reden dan ook niet 
de opleiding en verzorging krijgen die 
hen in staat stellen om hun talenten te 

ontplooien en later als volwassene een waardig 
bestaan te leiden. Enkele malen per jaar wordt 
de collecte tijdens de dienst bestemd voor deze 
stichting. Eind april en begin mei 2015 werd Nepal 
opgeschrikt door een zeer zware aardbeving. 
Met name het gebied rond Pokali werd ernstig 
door de tweede beving getroffen. Dankzij de 
hulp van o.a. de stichting kon in 2016  een begin 
worden gemaakt met de herbouw van twee  
aardbevingsbestendige Pokalischolen en het Me-
disch Centrum werd gerestaureerd. Soms wordt 
in de keuken van de beide scholen dit gerecht 
geserveerd : zie blz. 19

D
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ie Frage is zu gut um sie mit einer 
Antwort zu verderben. 

Die uitspraak van Nobelprijswin-
naar Robert Koch is een van 
mijn lievelingscitaten. Zo zou 

ik eigenlijk in het leven willen staan: met 
meer ruimte en liefde voor vragen dan 
voor antwoorden. 

Maar tegelijk huist in mij ergens ook het 
verlangen naar het juiste recept voor het 
goede leven. Een recept dat ik stapje 
voor stapje kan volgen met een aanlok-
kelijk eindresultaat. En ik ben niet de enige. 
Anders zouden al die zelfhulpboeken niet 
zo razend populair zijn. Zelfhulpboeken vol 
recepten zijn het eigenlijk: een snufje as-
sertiviteit mengen met de nodige kwets-
baarheid, een flinke dosis opruimwoede 
en minimalisering, een dagelijkse wande-
ling en de juiste hoeveelheid meditatie en 
bezinning beloven het leven te brengen 
dat we graag willen. 

Maar helaas (of gelukkig) werken de 
recepten uit het kookboek meestal beter 
dan dit soort voorschriften. Het recept 
voor een leven in balans bestaat niet. Ten 

eerste omdat het voor ieder-
een anders is en ten tweede 
omdat wij in de loop van ons 
leven zo veranderen dat we – 
als het al zou kunnen – in elke 
periode van ons bestaan een 
ander recept nodig zouden 
hebben.

Hoewel, een paar vaste 
ingrediënten zijn er geloof ik 

wel. En dat zeg ik bewust ‘geloof ik’, want voor 
mij gaat het dan om de kern van mijn geloof. 
Dat liefde het grootste is bijvoorbeeld, dat 
barmhartigheid en solidariteit ons altijd goed 
doen en dat God ons steeds weer nabij komt, 
niet zelden onherkend trouwens. En ook dat 
maakt dat we met die open ogen, open oren 
en open hart in het leven mogen staan. Om 
te ontdekken wat ‘vandaag nog voor ons ligt 
verborgen’, zoals het in een van de liederen 
staat die ik graag zing.

We hoeven het niet helemaal zonder zeker-
heid en vastigheid te doen in ons bestaan. Het 
is prettig en nodig dat die er zijn. Maar er blij-
ven altijd vragen die niet beantwoord kunnen 
worden. Of die steeds een ander antwoord 
mogen krijgen. En precies dat zijn de vragen 
om telkens weer met elkaar over van gedach-
ten te wisselen. Zoals we ook de onzekerheid 
van het bestaan met elkaar mogen delen. En 
soms, heel soms, gebeurt dan wat de dichter 
Rilke ooit schreef:

Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
dan leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken,
op een goede dag
het antwoord in.

Kim Magnée-de Berg

D
Leven zonder recept



Zijn als een bloem
in blad en bloei
en niet van streek
om kruin en kuif
waarmee anderen getooid.

Zijn als een vogel
zingen zoals gebekt
en niet uit
op het hoogste lied
de langste adem.

Zijn als een mens
doen en laten
spreken en zwijgen;
en mogen vertrouwen
in tijd en eeuwigheid
te worden gedragen
door U, mijn God
die Leven Liefde zijt.

Amen.

Peer Verhoeven
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ol goede moed nam ik keukenspullen 
mee. Koken onderweg bespaart geld 
en is nodig. Nodig om zelf gezond 
te kunnen koken. Koken met lokale 
ingrediënten. Om zo zelfvoorzienend 
te kunnen zijn op reis met de motor 

valt niet mee. Ieniemienie pannetjes, benzine-
brander (brandstof vanuit de eigen tank), bord 
en bestek opgepropt in de zadeltas die over het 
achterspatbord hangt. Goed beschouwd de 
motorversie van de spreekwoordelijke aardap-
pelen die mee over de grens gaan in caravan, 
aanhanger of achterbak. Het gaat niet over 
de aardappelen maar over de gedachte 
grip te houden op wat je eet. Het mogen best 
onbekende oorden, geuren, talen en culturen 
zijn waarheen we reizen, zelf in de supermarkt 
ons maal bij elkaar scharrelen is favoriet onder 
doe-het-zelf reizigers. Zo ook ik. De ruimte die 
de keukenspulletjes in beslag nemen, het zij zo, 
neem ik voor lief. 

Twee jaar en nog wat tijd ben ik onderweg 
geweest. In die tijd heb ik zelf een keer of tien 
gekookt. Da’s bar weinig. Wat is er gebeurd 
met mijn voornemen? Ten eerste, zelf koken is 
voor een alleen-reiziger niet het meest sociale 
wat je kunt bedenken na een dag in het zadel. 
Ten tweede, hoe onbekender de plaats, des te 

duurder de ingrediënten die je kent en 
des te hopelozer de poging om iets te 
maken van wat wel te koop is. 

Verder vreet motoronderhoud veel tijd, 
vooral als de motor als bouwjaar 1943 
heeft en dat doe je zoveel als mogelijk 
zelf, koken valt goed uit te besteden. 
En kosten? Zelf koken deed ik echt al-
leen als het niet anders kon, in woestijn 

of hoogvlaktes waar geen keuze was. Het 
menu beperkter dan beperkt, rijst met tonijn 
uit blik, macaroni met ui en ketchup. Vrijwel 
zonder uitzondering bleek eten kopen voor-
deliger dan zelf koken. 

Wat is dan de reiskeuken? Voor mij is de 
reiskeuken het vermogen om met zo goed als 
mogelijke communicatie te begrijpen wat het 
is dat de kok klaarmaakt. De kok is dan veelal 
de vrouw van een gezin die haar waren in 
dorpjes langs de doorgaande weg verkoopt 
in zelfgetimmerde veelkleurig geschilderde 
stalletjes als restaurant. Rond etenstijd, in 
Midden- en Zuid-Amerika is lunch de grote 
warme maaltijd, trekken de geuren die opstij-
gen van grote pannen, kippen aan een spit, 
je binnen. 

Geef je maar over, dat gaat niet altijd ziekte-
vrij, ook dat is overgeven, en je reiskeuken is 
de wereld om je heen. Een lokale wereld die 
je helpt om te begrijpen en te waarderen die 
andere keuken. Minder grip, meer sociaal en 
goed voor de lokale economie en vertrou-
wen als basisingrediënt. Het allerbeste reiskeu-
ken recept!

Jan Gerben Verzijl

De reiskeuken

V



Jeugd
Schrijf leuke teksten op kleine 
papiertjes, of grappige of lieve 
of ondeugende. Bedenk waar je 
ze voor wilt gebruiken: je oma, je 
beste vriend of wil je een geintje 
uithalen. Doe het samen met een 

vriendje of vriendinnetje, daar kun je een 
hoop plezier aan beleven. Je hebt bij het 
bakken misschien wel hulp van een volwas-
sene nodig.

2. Verwarm de oven voor op 180°C
 (hetelucht 160°C). Bekleed een bakplaat 
met bakpapier. Teken drie cirkels van 8 cm 
op het papier en draai het papier om.
Klop de eiwitten in een kom schuimig. Voeg 
poedersuiker en boter toe en roer alles 
glad. Voeg de bloem toe en roer goed. 
Laat het beslag 15 minuten rusten.

Doe 1,5 theelepel mengsel over elke cirkel 
en strijk ze uit met de achterkant van een 
theelepel. Bak ze 5 minuten, totdat de 
randen iets verkleuren. Neem de koekjes 
met een cakemes snel van de bakplaat. 
Leg in elk gelukskoekje een opgevouwen 
briefje met een spreuk. Maak maar drie 
koekjes tegelijk per persoon, die meedoet. 

Ze worden snel hard en kunnen bij het 
vouwen breken. Als ze breken, weer 
even in de oven opwarmen. Vouw de 
koekjes dubbel en vouw ze dan om 
een stomp voorwerp (bijvoorbeeld de 
steel van een houten lepel). Laat ze 
op een rooster afkoelen.

Jannet Hendriks

Gelukskoekjes
Je hebt nodig:

• 3 eiwit
• 60 gram poedersuiker
• 45 gram boter
• 60 gram bloem
• 15 gram ondeugd
• 3 eetlepels humor

15
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et is niet altijd gemakkelijk om de 
menselijke nabijheid van het Mysterie 
te zien en te herkennen. 

Ds. Kim Magnée-de Berg las op 7 
april 2013 de verhalen lan Genesis 18: 1-8 en 
Lucas 24:13- 35. In Genesis komt God verge-
zeld van twee engelen bij Abraham op bezoek 
en Abraham heeft er geen idee van dat het 
de Eeuwige is. In Lucas herkennen de beide 
Emmaüsgangers de opgestane Heer, die zich 
als reisgenoot bij hen voegt, ook helemaal 
niet. Die menselijke verschijningsvorm brengt 
in beide teksten de thematiek binnen van de 
nabijheid van de Eeuwige. 

Het is allereerst het thema van de herkenning, 
of beter gezegd van het gebrek aan herken-
ning bij de personen uit het verhaal: ze zijn 
ziende blind. Van Kleopas en zijn vriend, die op 
weg waren naar Emmaüs wordt gezegd dat 
hun ogen bevangen waren. Hun blik wordt be-
paald door hun gedachten en daarin is geen 
ruimte voor het wonder. Het is tenslotte al de 
derde dag na de kruisiging, zo vertellen ze.  
Ze refereren daarmee aan een in die tijd 
gangbare Joodse gedachtegang dat een 
ziel drie dagen zwevende is in de hoop dat 
het dode lichaam zal opstaan en dat die ziel 

wanneer dat niet gebeurt na die drie 
dagen definitief de aarde verlaat. 

De Emmaüsgangers zien niet wat er 
voor hun ogen gebeurt en ook Abra-
ham heeft in eerste instantie niet door 
wie zijn onverwachte bezoekers zijn. Het 
is blijkbaar niet vanzelfsprekend om in 
het alledaagse leven oog te hebben 
voor het eeuwige of de Eeuwige. Wij 
kijken en denken volgens een bepaald 

verwachtingspatroon en zien wat we denken 
te kunnen zien. Jezus verwijt dat letterlijk zijn 
twee reisgenoten in vers 25 van Genesis 18. 
Hij had van zijn leerlingen wellicht gehoopt dat 
zij anders konden denken en kijken. Maar het is 
o zo menselijk, die manier waarop zij reageren. 
Kim Magnée moet denken aan een poster die 
bij haar thuis hangt en waarop staat: 
iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand 
kwam die dat niet wist.

Als wij ons los kunnen maken van wereldse 
wetmatigheden en menselijke verwachtings-
patronen dan kunnen er opeens veel deuren 
open gaan. Dat kan betrekking hebben op 
mogelijkheden en kansen in ons dagelijks 
bestaan, maar ook op de ontmoeting met 
de Eeuwige. Eén van de modieuze termen 
van deze tijd is het zogenaamde outside-
the-box denken, een manier van denken die 
niet uitgaat van vaststaande patronen, maar 
juist nieuwe wegen durft te bewandelen. En 
precies die manier van kijken wordt, los van het 
modieuze aspect ervan, ook door veel bijbelse 
verhalen gestimuleerd.

Oog ontwikkelen voor een andere werkelijk-
heid is in bijbels perspectief vooral oog ontwik-
kelen voor de aanwezigheid van God of van 
de Opgestane in ons leven. 
De Eeuwige is, voor wie het wil zien, wonderlijk 
nabij. Abraham ontmoet God in een reiziger 
en hij ontvangt hem als gast. Hij stuurt Sara de 
tent in om koeken te bakken en een knecht 
moet een mals kalf gaan bereiden. Mooi is zo 
de manier waarop in het Midden-Oosten met 
gasten wordt omgegaan. Het is niet zozeer de 
gast die dankbaar mag zijn voor wat hij krijgt, 
maar veel meer andersom: degene die een 
gast ontvangt mag dankbaar zijn dat die gast 

Sara bakt koeken

H



Preek

17

juist bij hem thuis wil komen. Ook wij mogen 
dankbaar zijn dat de Eeuwige in ons leven als 
gast aanwezig wil zijn. Hij is zowel de ultieme 
Gastheer als onze belangrijkste gast. 

Ds Magnée vertelt dat ze het lied Blijf bij mij 
Heer… van de Engelse predikant uit de 19e 
eeuw: Henry Francis Lyte, zo ontroerend vind. 
Op de vooravond van zijn dood schreef hij 
de tekst van dit lied dat later zo beroemd en 
geliefd werd. Er zijn in de loop van de tijd een 
aantal verzen weggelaten  en het zijn juist die 
coupletten die haar zo ontroeren. Met name 
de eerste van die weggelaten verzen:

Not a brief glance I beg, a passing word, but 
as Thou dwell’st with Thy disciples, Lord,
familiar, condescending, patient, free. Come 
not to sojourn, but abide with me.
Hier spreekt een diep verlangen uit naar ver-
trouwelijkheid met God, vergelijkbaar met de 
vertrouwdheid met een vriend. Zo bekeken is 
het nog niet zo vreemd dat God in veel talen 
altijd getutoyeerd wordt. Wij ervaren dat soms 
als oneerbiedig, maar het kan ook duiden op 
een nabijheid die bijzondere kracht en troost 
kan geven.

De joodse denker Emmanuel Levinas weigert 
de relatie tot God te zien als een relatie naast 
en los van de relatie tot de ander. Hij ziet God 
in het gelaat van de andere medemens. Kim 
Magnée vindt dit een ethisch appèl: de ver-
antwoordelijkheid voor de ander en voor el-
kaar. Daar manifesteert God zich. Ook Henri 
Nouwen schrijft daarover:  Zo leeft Christus bij 
ons, met een gevoelig menselijk gezicht en 
ogen die doordringen tot in het hart van God 
en in het hart van elk mens. Een verdrietig, 
maar toch heel mooi gezicht kijkt ons door de 

puinhopen van de wereld aan… Dit gaat over 
verantwoordelijkheid voor de ander. Daar wijst 
Nouwen op als hij die blik van Christus beschrijft. 
Die kun je niet onverschillig ondergaan. Maar hij 
gaat ook verder en spreekt over een God die 
niet alleen immanent, maar ook transcendent 
aanwezig is. Niet alleen in mensen, maar ook 
buiten ons. God is een andersoortige Aanwezig-
heid, groter dan ons hart, groter dan ons bevat-
tingsvermogen, aanwezig buiten menselijke 
verschijningsvormen om. 
We kunnen die aanwezigheid vruchtbaar ma-
ken in onze levens door te pogen die Grootsheid 
te ervaren. Sterker nog: we hebben de verant-
woordelijkheid om zo te leven en zo te kijken, 
dat er ruimte is voor de Eeuwige in ons bestaan. 
Als we dat niet doen, zullen we Hem niet ont-
moeten als die transcendente God

De aanwezigheid van de Opgestane overviel 
de Emmaüsgangers, het bezoek van God kwam 
voor Abraham onverwacht. Zo zullen ook wij 
de Eeuwige misschien op momenten ervaren 
wanneer we het niet verwachten. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat het van essentieel belang 
is dat we in ons bestaan, met onze manier van 
leven, wel die Heilige Ruimte bewaren waar het 
onverwachte en de Langverwachte binnen 
kunnen komen. Om nieuwe hoop te laten ont-
kiemen moeten we zorgen voor vrucht-
bare grond, om de nabijheid van God te 
ervaren moeten we kijken naar de ander 
en zorgen voor onszelf zodat dat we klaar 
zijn om de Gastheer zelf als een gast te 
ontvangen. Want midden onder ons staat 
Hij die gij niet kent.
Amen, 
zei ds. Kim Magnée-de Berg
bewerkt door Pieter Postma
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esse en Marlies Hanse zijn sinds 2018 
samen met hun kinderen Jaïr (6), Evy 
(4) en Julian (9 maanden) aangeslo-
ten bij de Federatie en delen in deze 
VrijSpraak hun recept voor de opvoe-
ding van hun kinderen.

Toen we ouders werden stonden we voor de 
complexe opgave om de brokstukken van ons 
eigen geloof bij elkaar te rapen en opnieuw 
vorm te geven. Want wat geef je je kinderen 
mee als je eigen geloof in weinig meer lijkt 
op wat het ooit was? In de afgelopen jaren 
namen we langzaam afscheid van de focus 
op alles wat we niet meer geloven en gingen 
we steeds meer de schoonheid inzien van de 
mystiek rondom God. We kiezen ervoor om in 
onze opvoeding te focussen op het vertellen, 
bevragen en bespreken van de verhalen. De 
kinderen horen graag de aloude Bijbelverha-
len, maar ook verhalen uit andere culturen en 
religies laten we graag klinken. We proberen 
de boodschap voor onze kinderen eenvoudig 
te houden en geloven dat wat ze ‘zien’ veel 
belangrijker is dan wat ze ‘horen’. Respect is 
een belangrijke waarde die we Jaïr, Evy en Ju-
lian graag willen meegeven op hun weg naar 
volwassenheid. Respect voor zichzelf, voor de 
aarde waarop we leven, voor de mensen die 
ze ontmoeten en voor God. 

Afgelopen najaar las Jesse bij de doop van 
Julian een gedicht voor van Kahlil Gibran. 
Woorden die ons altijd weer raken en die we 
van tijd tot tijd weer eens lezen. Het herinnert 
ons eraan dat onze kinderen geen miniversies 
van onszelf zijn, die we kunnen vormen zoals 
we zelf willen. We proberen onze kinderen aan 
de hand mee te nemen – de wereld in, maar 

ook naar God toe – en tegelijkertijd houden we 
voor ogen dat ze hun eigen pad te bewande-
len hebben. 

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ‘s levens hun-
kering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hen je liefde geven, maar niet je ge-
dachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.

Je kinderen zijn...

J



Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet 
hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van mor-
gen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dro-
men.
Je mag proberen gelijk hun te worden, maar 
tracht niet
hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.

Jesse en Marlies Hanse
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(vervolg van blz.

Dal bhat, recept voor vier personen

Basmati of Pandan rijst, 250 gram zwarte of 
gele linzen, 1 ui, 3 teentjes knoflook
3 cm djahe (gemberwortel), 1 theelepel 
kurkuma (koenjit), 1 eetlepel komijnzaad 
(djinten), 1 klein pepertje, 1 theelepel kerrie 
masala, een halve  in blokjes gesneden 
aubergine, 1 tomaat, zout, olie

Laat de linzen een uur weken en ze dan 
laten uitlekken. De ui  snipperen en samen 
met gemberwortel en knoflook bakken in 
twee eetlepels olie. De koenjit en de ge-
weekte linzen toevoegen en ze even laten 
meekoken op een laag vuurtje. Voeg er 
water bij tot alles komt onder te staan, zout 
naar smaak, zet het vuur hoger en laat 
het mengsel koken, eventueel opkomend 
schuim verwijderen. Zachtjes laten pruttelen 
tot het een pap geworden is. 

Bak ondertussen de aubergineblokjes en 
twee eetlepels olie, samen met het fijnge-
snipperde pepertje, de djinten en de kerrie 
masala en voeg er in de laatste minuut de 
in stukjes gesneden tomaat toe. Alles bij 
de linzenpap voegen en nog even laten 
doorkoken. In de plaats van aubergine kun 
je ook okra's, spinazie of paprika gebruiken. 
In Nepal gebruikt men met ook wat het sei-
zoen te bieden heeft.

Nepal

Heb je ook een verhaal, klein 
of groot, stuur ‘t naar 
vrijspraak@federatiegouda.nl  
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p 27 januari is Eeltje Akkerboom, 
ons oudste lid overleden, in de 
leeftijd van104 jaar. 

Eeltje Akkerboom was een be-
scheiden, vriendelijk, maar ook 

zeer ontwikkeld mens. Met hart en ziel heeft 
hij les gegeven, hij was heel precies, maar 
had ook relativerende humor. Naast zijn werk 
en ook nog lang na zijn pensionering speel-
de hij zeer verdienstelijk viool.

Onafscheidelijk verbonden was hij met zijn 
vrouw Tjits. In 2017 vierden zij hun 75-jarig 
huwelijksjubileum. Helaas overleed Tjits niet 
lang daarna. Voor Eeltje was toen de glans 
van het leven af. De laatste anderhalf jaar 
waren daarom moeilijk voor hem. We zijn 
dankbaar dat hij in alle rust overleden is, 
terugkijkend op een vervuld leven.

Eeltje was van huis uit vrijzinnig en heeft zich 
altijd verbonden gevoeld met onze ge-
meenschap en in het bijzonder de VVP.

Ik denk met genegenheid terug aan de 
gesprekken die ik met hem mocht hebben, 
waarbij ik in het bijzonder geraakt was door 
de intelligente en tegelijk ontroerde manier 
waarop hij sprak over de grootsheid van de 
kosmos en de wonderlijk speciale plek van 
ons mensen daarin. Hij kon blijven denken 
over de verhouding tussen ratio en geloof, 
tussen de ervaring van het wonder en de 
schoonheid en ontwikkeling van de weten-
schap. Het maakte hem een bijzondere man 
met wie het goed praten was.

Op maandag 4 februari vond de afscheids-
bijeenkomst plaats op IJsselhof.

O

We denken aan allen die Eel Akkerboom zullen 
missen en bidden hen de nabijheid en steun 
toe van God en mensen.

Kim Magnée – de Berg

Eeltje Akkerboom
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p 15 maart is overleden onze 
oud-organist en vriend van ver-
dienste Herman Frans Kapteijn, hij 
werd 89 jaar.

Herman was een beminnelijk mens. Hij hield 
van zijn vak, van de St. Joostkapel, van het 
orgel. Tot zijn tachtigste heeft hij onze ge-
meente begeleid bij de diensten. Hij deed 
dat met plezier en het was altijd prettig 
met hem samen te werken. Hij voelde zich 
ook thuis in de Federatie en heeft zich tot 
zijn vreugde en dankbaarheid altijd zeer 
gewaardeerd gevoeld in uw midden.

Een diep gelovig mens was hij ook. En in de 
laatste jaren waarin hij talloze lichamelijke 
beperkingen kreeg, was dat geloof een 
belangrijke bron van troost en houvast. 

Herman probeerde altijd opgewekt en opti-
mistisch te blijven. Maar nadat vorig jaar zijn 
vrouw Mien overleed viel hem dat steeds 
zwaarder. Hij was, ondanks de aandacht 
van de mensen om hem heen, ook een-
zaam en had het moeilijk. En tegelijk hield 
hij een fundamenteel gevoel van dank-
baarheid vast. Dat was ontroerend om mee 
te maken.

Begin maart werd hij plotseling in het zie-
kenhuis opgenomen en daar bleek dat hij 
in de laatste fase van zijn aardse leven was 
gekomen. Enkele dagen later is hij in alle 
rust overleden.

Op vrijdag 22 maart vond de dankdienst 
voor zijn leven plaats. Zelf had hij daar nog 
de liederen en de muziek voor uitgekozen.

O

Wij denken aan allen die Herman zullen missen 
en bidden hen de nabijheid en steun toe van 
God en mensen.

Kim Magnée – de Berg

Herman Kapteijn
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AM (Lisser Art Museum) Lisse, Keuken-
hof 14, Lisse, lamlisse.nl
Je beleeft er verrassende schilderijen, 
beelden, foto’s, video’s, installaties en 

digitale kunst. Allemaal hebben ze iets te 
maken met eten, drinken of winkelen. De er-
varing staat centraal. Bij binnenkomst nodi-
gen ze je uit op de wifi en krijg je op je eigen 
telefoon een persoonlijke tour. Ze prikkelen 
je naar vijf kunstwerken anders te kijken. Na-
tuurlijk is er nog veel meer te beleven. 
Zaans museum: Verkade experience,  
Schansend 7, Zaandam, zaansmuseum.nl
Middenin het Zaans Museum ligt de Verkade 
Experience, een belevenis voor jong en oud. 
Hier waan je je in een vroeg twintigste-eeuw-
se chocolade- en koekjesfabriek, waar de 
originele machines nog volop draaien en de 
geschiedenis van Verkade tot leven komt.
Jongenhoeve Kaasboerderij, Benedenberg 
90, Bergambacht, jongenhoeve.nl. Naast 
alleen kaas maken, verkopen wij het ook 

op onze boerderij. In een winkeltje op de 
boerderij kunt u uit de lekkerste produc-
ten kiezen. Naast alle soorten kaas, die u 
natuurlijk kunt proeven, verkopen wij ook 
andere boeren producten zoals: Eieren, 
appels, verscheiden soorten jam en noot-
jes. Op een boerderij is altijd wel iets te zien. 
Zeker op een kaasboerderij. Daarom zijn er 
rondleidings mogelijkheden te krijgen. Na 
een korte film over het proces rondom de 
melk- en kaasproductie krijgt u ook een uit-
gebreide rondleiding over het kaasproces. 
Punselie’s stroopkoekjes: Koekjesfabriek, 
Spieringstraat 121, Gouda, punselie.nl
Al sinds 1872 zorgt bakkerij Punselie voor een 
vers gebakken koekjesgeur in de oudste 
straten van Gouda. Dagelijks worden er 
meer dan 40.000 koekjes gebakken om 
daarna verkocht te worden in heel Neder-
land. Open rondleidingen op een aantal 
donderdagen. Voor rondleidingen: het Pun-
selie winkeltje aan de Spieringstraat 107.

Verrassende musea

L

Jullie zien hiernaast een deel van de af-
beelding van één van de allerberoemdste 
iconen, een icoon uit de Middeleeuwen 
van Andrej Roebljov. Door deze schildering 
uit het begin van de 15e eeuw wordt de 
Heilige Drie-eenheid vereerd, want die her-
kent men in deze icoon en er wordt daarbij 
een verbinding gelegd met het verhaal uit 
Genesis 18, waarover de preek gaat op blz. 
16-17. 
Dit icoon is nu onderdeel van de expositie 
van de Tretjakov-Galerij in Moskou.
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Mei 

Za  4   21.00 uur Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen 
        Monoloog in Westerbork door Guido de Bruin    
                                 
Zo 12  10.30 uur      Ds. Kim Magnée-de Berg

Za. 25  20.00 uur Lastige ouders, Theatervoorstelling door Marike van 
   Weelden en Peter Tibbens

Zo 26  10.30 uur      Ds. Kim Magnée-de Berg

Juni 

Zo 9   10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg, Eerste Pinksterdag

Zo 23  10.30 uur      Ds. Kim Magnée-de Berg

Juli 

Zo 7   10.30 uur       Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 21 10.30 uur       Mw. Liny Bosland

Augustus 

Zo  4   10.30 uur      Dhr. P.W.A. Overdiep

Zo 18  10.30 uur      Ds. I. Hasselbach-Jongsma  
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