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MOTTO 
 “Verdieping in de geschiedenis van de drie monotheistische godsdiensten, Jo- 
  den, Christenen en de Moslims leidt tot een beter verstaan van elkaar” 
 
“ Vanaf In den beginne gaat een Woord en het drijft  de mensen voort: Breek uw tent op en 
ga op reis naar het land dat Ik u wijs” 
Er was een mens, ver voor onze jaartelling, Abram, ook die hoorde dat woord: “Ga, jij,weg 
uit je land, uit je geboorte-tent en uit het huis van je vader, naar het land dat Ik je zal doen  
zien. Ik zal je maken tot een groot volk, talrijk als de sterren aan de hemel. 
Ik zal groot maken jouw naam, die wordt ‘ n zegen voor alle mensen van alle tijden! 
Dan gaat Abram, een man van vijf jaren en zeventig jaren, met allen die bij hem hoorden, 
–  zoals tot hem gesproken heeft de Ene-  op uittocht uit Charan. 
Waar zij aan kwamen liet de Ene zich zien aan Abram en sprak: “Dit land zal ik jou en je na- 
komelingen geven”. Hij bouwt daar op die plaats een altaar voor de Ene en roept de Ene bij 
zijn naam “Ik zal er zijn”. Dan breken ze weerr op en trekken verder.  Waarheen?     
 
Abr(ah}am - zijn naam betekent “vader van een menigte volkeren”of “de ( goddelijke) Vader 
is barmhartig” zoals  de Thorah aangeeft- en zijn familie en nakomelingen gaan geschiede- 
nis maken tot op vandaag. Zij dragen de naam die duidt wat zij doen: “Volk van God onder 
weg”  
Ook wij dragen, sinds de interventies van Schillebeexks en Bisschop Bekkers tijdens het 
Tweede Vaticaans Concilie, weer die naam, al doen we het langzaam, aarzelend want het is  
moeilijk: we laten  het moeilijk los, die macht, het aanzien, die pracht en praal, dat instituut 
dat bolwerk , die vesting van onfeilbaar kerk-zijn sinds de middeleeuwen!   
Maar toch, sinds kort zingen ook wij weer dat nieuwe  lied: 
   “Wonen,  overal nergens thuis, aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
     Vallende sterren, de schim van  de maan; mensen die opstaan en leven gaan. 
     Mensen,veel geluk! 
     Wonen, overal even thuis, aarde mijn hemel mijn vaders huis. 
     Stijgende sterren, de lach van de maan mensen die dromend  een stem verstaan. 
     Mensen, veel geluk.! 
 
Ze trokken met “ Thorah en de Tien woorden” tussen hen in door zeeen en woestijnen.   
Ze schreven van hun hoop en wanhoop,van hun lief en hun leed in liederen uit, voor toen 
en voor altijd om te blijven weten: “Hij gaat wegwijzend voor ons uit en beschermend tot  
de laatse man/vrouw/kind toe achter ons aan. Hij heeft zich voor goed aan ons verbonden. 
 Ze weerspiegelen de stemming onder het volk-onderweg. De Woorden van Profeten schre-
ven ze op om te bemoedigen, te troosten, en de mensen ook vandaag weer  “op weg” te 
doen gaan 
Als God ons thuisbrengt ...dat zal een droom zijn!  
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Wij haken nu aan bij Gods- Volk- onderweg dat een persoonlijke naam heeft gekregen: 
“Christenen”, dankzij die wonderbare Mensenzoon, de profeet uit Nazareth, van wie Johan- 
nes getuigt: “Hij is het vlees- bloed geworden Woord van de Ene, luister naar hem”. 
                                                                                                                                                                             
“Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen. Midden in wat mensen zijn heeft hij wil- 
len wonen”                                                                                                                                 
Politiek zat het hem en de zijnen niet mee. Hij werd gekruisigd, is gestorven en begraven. 
“Duisternis bedekte de aarde, graven gingen open”, zoals Jeremias voorzegd had: Hij en alle 
gestorvenen stonden op, de dood voorbij, om te leven.  Dood is nooit meer het einde”  
Aarzelend komt de Jezusbeweging uit de schuilhoeken weer tevoorschijn  en verzamelt zich 
weer rondom Petrus in Jerusalem om  vandaar  uit te waaieren naar Griekenland, Klein 
Azie, Italie en Noord Afrika.   
Een nieuwe leef-  en geloofshouding werd geproclameerd; “blijf niet naar boven kijken, 
zoekend, biddend en schreeuwend naar de Ene “Waar blijf je nou met je mooie woorden  
“Ik zal er zijn” en “Koninkrijk der hemelen maar kijk om je heen, naar de aarde, naar de an- 
der, je naaste,dichtbij en verder weg; name naar de minste onder de mensen, zoals vreem- 
delingen, vluchtelingen, hongerigen, dorstigen, mensen-in zichzelf-gevangen  door waan-
ideeen, naar “Gallilea”,  Daar ben ik te vinden! 
 
Wij  hebben de weg van de drie grote monotheistische religies, jodendom,christendom en 
moslims door de eeuwen heen gevolgd. Door de klassieke Oudheid (5e eeuw v. Chr- 476 
n.Chr.) naar de vroege, donkere Middeleeuwen (370-950), de Hoge Middeleeuwen ( 959-
1270), waarin het christendom in aanzien, glans en macht tot grote hoogte steeg.  
Het Christendom werd  tot staatsgodsdienst verheven, dus verplicht voor alle onderda- 
nen van het Groot Romeinse Rijk. Dit had grote gevolgen voor het karakter van de Jezus-
beweging. De Kerk als beweging, “onder weg-zijn” sloeg om naar ‘ n staatsrechterlijk , 
gevestigd instituut, waar later de renaissance, verandering, ommekeer geen vat op zal 
krijgen. Want tot op heden zijn de sporen van die verwording, van “onderweg”naar 
“gevestigd,”zichtbaar en voelbaar. Het karakter van beweging/onderweg zijn is veranderd in 
“eeuwig en onveranderlijk,  op den duur onaangepast. 
De hoog-kerkelijke elite en bestuurderen gingen zich als grootvorsten gedragen. De leer 
werd een systematische dogmatiek. De daaruit voortvloeiende moraal, werd eenduidig 
voor alle christenen en culturen over de wereld verkondigd en op straffe van excommuni- 
catie opgelegd. Om de eensgezindheid te bewaren riepen n.b. de keizers concilies bijeen 
om “te pas of te onpas” de veroordeling “anathema sit” uit te spreken, “niet overeenkom- 
stig de goddelijke leer”.  Zo werden alle plooien glad gestreken en de neuzen de zelfde kant 
opgezet. 
De basis voor het “instituut” kerk”werd gelegd. Gods- volk- onderweg kreeg vaste grond 
onder de voeten gevonden, heeft zich gevestigd in een wereld van aanzien, macht en 
rijkdom. De tenten werden opgeborgen. De notabelen van het kerkelijk instituut,de paus, 
kardinalen en bisschoppen vestigden zich mettertijd in vorstendommen/paleizen. De lagere 
geestelijkheid pastte zich eveneens aan.  
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Die hoogglans van de Hoge Middeleeuwen bleek niet voor iedereen bestemd te  zijn. De 
afstand tussen leiding en kerkvolk werd groter en groter. Die ziet u op de tentoonstelling  
in de Hermitage, Amsterdam. Dan ziet tweedeling,maatschappelijk en economisch, onder 
de “gewone” bevolking en de kerkelijke overheid in die tijd.) 
Maar Hoge Middeleeuwen, c q het wereldwijde groot Romeins Rijk kreeg, ondanks haar 
goddelijke aspiraties, rafelranden;  de verf , glans ging bladderen.  De schone schijn werd 
doorgeprikt. 
Tijdens de Kruistochten, onder het keizerlijk motief “God wil het” – werd Jerusalem hero- 
overd op de  moslims- en ontaarden gaandeweg in gruwelijke handelsmissies. Het werd 
een  complete mislukking, de een na de ander. 
De vredesmissie van Franciscus vn Assisie naar de sultan van Egypte liep op niets uit; 
Er werd aan de poten van de kerkelijke dogmatiek gezaagd door onafhankelijke gees- 
 ten. Joden kregen weer te maken met nieuwe beperkingen, de moslims moesten het veld 
ruimen in Spanje. Naarmate het Groot Romeinse Rijk  werd steeds verder afbrokkelde 
kwam het christendom steeds meer onder vuur te liggen.                                                                                   
Het werd politiek, maatschappelijk, economisch gezien koud, guur en stormachtig in de 
late middeleeuwen. ( cultuur-historiche werk “Herftstij der Middeleeuwn van Johan Hui- 
inga)  Het Europese Christendom raakte in een diepe crisis De kern van het geloofsle- 
ven was voor velen troebel  geworden. Het is niet verwonderlijk in ’n maatschappij  waar 
politieke,  maatschappelijke en religieuse structuren  zo vervlochten raakten met elkaar. 
 
In de nadagen van de 15e – 16e  komt in Italie (Florence) een beweging op gang die oproept 
tot bezinning, herorientatie.Er wordt gesproken van “opnieuw beginnen”, van voren af aan  
aan, renaissance/wedergeboorte. Een op  “humaniteit”,menselijkheid, gerichte beweging, 
die ervan uitgaat dat de mens een autonome en verantwoordelijke rol heeft in de vormge- 
ving van zijn bestaan. Het humanistisch gedachtegoed moet de mens weer in staat stellen 
om zijn ware bestemming als individueel,uniek wezen te bereiken. 
“In pittige citaten gaf Erasmus uitdrukking aan zijn streven de mens te bevrijden van beknel  
lende religieuse autoriteiten”.  ( “Het katholicisme in Europa” P.v.Geest ea. pg.195 ev. ) 
Kerkvaders, ook de griekse, waren voor hem geen autoriteiten maar “bronnen om zich te 
laven”. De oude bronnen, als Thora, het Boek, psalmen en profeten en de geschriften van 
het Nieuwe Testament, m.n. de brieven van Paulus, kregen weer een centrale plaats;  
Nodeloos gedetailleerde theologische debatten verdwenen in de kast. 
Men keerden terug naar de bronnen van de Romeinse Oudheid;  “Het Boek”,  de Thora, de 
Tien Woorden, psalmen en profeten, de geschriften van het Tweede testament kregen 
weer ‘n fundamentele plaats in de samenleving. Wat achter hen lag, de eens  zo glansrijke 
Middeleeuwen met zijn overdadige pompa en schrijnende tweedeling tussen arm en rijk 
de omwrikbare leer en moraal werd terzijde geschoven. 
Er brak een tijd aan van renaissance, wedergeboorte, op maatschappelijk-, kunst- en onder- 
wijsgebied aan: opnieuw geboren worden. Het radicaal  anders gaan doen met alle aan- 
dacht op de menselijkheid van iedere mens brak aan. 
 
Het woord “renaissance” brengt mij terug naar het evangelie van Johannes 3, 1-10: 
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(“Er is een mens, een uit de farizeeen, Nicodemus is de naam die hij draagt, een overste 
van de Judeeers. Die komt in de nacht tot Jezus en zegt hem:  rabbi, wij weten dat u als 
leermeester van Godswege bent gekomen; want niemand kan deze tekenen doen die u 
doet als God niet met hem is. Jezus antwoord hem en zegt hem: vast en zeker is het, zeg ik 
je. “Als iemand niet van bovenaf  wordt voortgebracht (renascere= wedergeboren) kan hij 
het koningschap van God niet zien! 
Nicodemus zegt tot  hem: hoe kan een mens nu worden voorgebracht (renascere) als hij 
al oud en  wijs is. Hij kan toch niet een tweede keer de schoot van zijn moeder binnenko- 
men om opnieuw te worden geboren? Jezus antwoordt hem: vast en zeker is het, zeg ik je: 
als iemand niet wordt voortgebracht uit water  (het reddend water uit de rots in de 
woestijn) en geest (levensadem die Jahweh in de neus blies en zo werd de mens een 
levende wezen) kan hij niet binnenkomen in het koninkrijk van God. Wat uit het menselijk 
vlees is voortgebracht is en blijft vlees wat uit de Geest wordt voortgebracht blijft Geest. 
Verwonder je er niet over dat ik je gezegd heb: je moet van bovenaf weer worden voortge- 
bracht! (renascere) 
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid maar weet niet vanwaar hij komt en  
waarheen hij gaat: zo is het met alwie is voortgebracht (vdw van renascire) uit de Geest.) 
 
Nicodemus, wie ie hij? 
Zijn naam is samengesteld uit twee griekse woorden, “nike” wat “overwinning” betekent 
en “demos”  dat “volk”betekent.  Hij staat hier als woordvoerder van het verslagen en  on- 
derdukte   volk Gods onderweg van de jaren 70 na Christus. 
Hij gaat “midden in het holst van de nacht” (wie doet dat nou) op zoek naar Jezus Messias 
maar die is allang dood en begraven, met in zijn hart de woorden van  psalm…. “Hoe lang 
nog, waar blijft,  wanneer komt uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid”.  Want de Tem- 
pel is in 70 na Chr. met de grond gelijk  gemaakt door de romeinse overmacht; tallozege- 
vogelingen van Jezus afgeslacht, gekruisigd,de rest  naar alle kanten weggevlucht. Waar 
blijft de vervulling van uw belofte van het Beloofde land ? 
Voordat hij zijn klacht heeft uitgesproken krijgt hij al het antwoord: “Als iemand niet van 
bovenaf wordt voortgebracht (renascere/ wedergeboorte) kan hij het koningschap van God 
niet zien” .  
Nicodemus verstaat wedergeboorte letterlijk: als ‘n  feitelijk herhalen van je eerste geboor- 
te, wat natuurlijk ondenkbaar is.  
De bijbelse schrijvers proberen met hun eigeen  wijze van vertellen te zeggen: bij God is 
niets onmogelijk, houdt niets op, ook leven niet:  “er is altijd een nieuw begin”, als je her- 
doopt,  doordrenkt wordt “met water en geest”. Je kunt iets nieuws beginnen, als het ware  
als je vervuld wordt van water en  geest in de betekenis van het Groot Verhaal.   
Over “einde”, dood als laatste bestemming voor de mens wordt hier niet gesproken 
.En hier is “water en geest”” anders,  meer dan ons water uit ‘n bron, kraan. 
Water” staat voor “leven, overleven”, te boven komen, het water dat redt. Lees het ver-  
haal van doortocht door de Rode Zee, denk aan het water uit de rots tijdens de door tocht 
door de woestijn, aan het apocalyptisch visioen bij Johannes die “stromen water onder de 
dorpels van de nieuwe tempel ziet stromen naar alle kanten van de wereld.” 
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“Geest”  herinnert ons aan de levensadem, die Jahweh “in den  beginne bij “de eerste 
mens in de neus blies en zo werd, wordt  mens een levend wezen, voor eens en voor goed. 
“Er is altijd een nieuw begin” De bestemming van de eerste, ja alle mensen is: “Er is altijd 
een nieuw begin!  Dood is geen, niet de laatste bestemming van de mens.”   
Renaissance in bijbelse betekenis is meer dan alleen een periode uit de geschiedenis: Er is 
altijd hoop, je mag al;tijd opstaan en opnieuw, anders, doorgaan .” Nicodemus, sta op,je 
kunt iets nieuws beginnen, gesterkt door ‘t levende water en geestdrift, geestkracht van de 
Geest van de Verrezen Heer. 
 
Renaisance, is van alle tijden,” er is altijd een nieuw begin”.Dat was toen, maar is dat ook 
vandaag?  Het lied van “het visioen van de nieuwe wereld” van Oosterhuis lijkt ‘n naief 
visioen, maar doordrenkt van “water, leven en geestkracht en geestdrift” van het Groot 
Verhaal van verlossingen bevrijding  moeten wij, samen verantwoordelijk voor deze aarde, 
het donkere tij van oorlogsgeweld, uitbuitng, corruptie kunnen keren. 
Hierover schrijft Joke J. Hermsen, schrijfster en filosoof een klein essasyistisch werk, geti- 
teld “Het tij keren”. (Er zijn van  sinds februari 2019 tot mei al 7 herdrukken van ver- 
schenen) Zij reflecteert op de telkens terugkerende vraag: “Heeft het zin om te hopen 
op een betere toekomst?  
In haar zoeken naar antwoord op deze vraag die haar gesteld werd haalt ze grote mensen 
aan uit de geschiedenis, zoals Hanah Ahrendt, Rosa Luxemburg joodse vrouwen. Was in 
hun geschiedenis “hopen” niet altijd tegelijk “ een hopen  tegen beter weten in?  Hopeloos 
naief? 
In haar boekje “Het tij keren” speelt haar geloof in ‘n hoopvol vermogen in iedere mens: 
“doorgaan, je mag telkens opnieuw  beginnen; er is altijd een nieuw begin. 
”.Wedergeboorte, renaissance speelt  een centrale  rol.  
De hoop op iets nieuws keert telkens weer terug door elkaar verhalen van hoop te vertel- 
vertellen, te zingen, te vieren. Verhalen van alle dag, verhalen uit de Oude geschriften,  van 
vorige generaties:  opstaan, In beweging blijven, veranderen, aanpassen, onderweg blijven, 
niet blijven hangen in het verleden, zoals Paus Franciscus zijn curiekardinalen tijdens de af- 
gelopen kerstbijeenkomst in het Vaticaan voorhield:” Veranderen, bij-sturen”, herzien werd 
‘t leidend woord. Het gaat om de mens, de steeds veranderende mens, de mens-beweging 
en niet om ‘n dichtgetimmerde leer/moraal, eeuwig en onfeilbaar, waarvan de mens slacht- 
offer kan  worden! 
                                                                                                                                                          “ 
“Wonen overal nergens thuis , aarde, o aarde, ons moederhuis”, wij mensen, die samen 
weer opstaan en verantwoordelijkheid nemen voor een uitgeputte, stervende aarde, ons  
inspannen voor zuivere lucht en schoon water ,voor een herstelde  samenleving waar recht  
gedaan wordt aan iedere mens, en iedereen in vrede kan leven: de hemel op aarde! 
Een droom, visioen, van het Grote Verhaal. Je moet/mag er in blijven geloven en vertrou- 
wen want hij, trekt met ons  mee, “water en geest” totdat alle is voltooid. 
Er is altijd een nieuw begin…..van einde, dood, verloren vallen in een zwart gat wordt ner- 
gens gesproken!  Of Pasen moet naief zijn!   
 



Mensen, veel geluk in het nieuwe jaar! 
 
 
 
 
 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
     
 
     
 
 
  


