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THEMA: VREDE GEEF IK JULLIE

‘Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de
wereld die geeft, geef Ik die u.’ Zo zegt
Jezus in het evangelie van Johannes. 

De vrede die Jezus ons voorleefde, was
niet van deze wereld, Hij ging daarin 
een totaal nieuwe weg. Met Palmpasen
zagen we daar iets van. Een veulen, 
een ezelsveulen, droeg Hem Jeruzalem
binnen. Niet een edel paard, hoogver-
heven, maar een lastdier, dicht bij de
grond. Dicht bij onze zorgen en angsten,
onze mismoedigheid en machteloosheid.
Een ezel droeg Hem Jeruzalem binnen. 

Deze koning op een ezel, Hij wilde geen
leger, alleen Zijn woord. Hij wilde de
wereld richting geven, niet door geweld
maar door een geest van zachtmoedig-
heid en barmhartigheid. Niet met zwaar-
den zwaaiden de mensen Hem toe, maar
met palmtakken. Niet op een paard reed
deze Vredevorst, een paard dat kan
steigeren en weigeren te bukken, maar
op een ezeltje. 

De profeet Zacharia droomde, te midden
van alle oorlogsgeweld van zijn dagen, 
al van een ander soort koningschap: ‘Zie’,
zei hij, ‘je koning is in aantocht, bekleed
met gerechtigheid, en nederig rijdt hij op
een ezel, een hengstveulen, het jong van
een ezelin. Dan zal ik – zo zegt de Heer –
de strijdwagens uit Israël verjagen en de
paarden uit Jeruzalem. En de strijdbogen

worden gebroken. Want hij zal vrede
stichten tussen de volken...’

De rol die het volk van Jezus wilde: 
sterk leiderschap van een nieuwe David
die opnieuw de vijand zou verslaan, 
die rol nam Jezus niet op zich. De man
op de ezel koos voor een geweldloze
weg, voor een weg die de onderdrukte
en onderdrukker beiden vasthoudt. 
Het koningschap dat Jezus voor zich 
zag, was – in de lijn van Zacharia –
een soort anti-koningschap. Een niet 
van de korte maar van de lange 
termijn. Een andere weg en nooit 
eerder gegaan, namelijk een niet-
gewelddadige weg.

En nog altijd is deze weg voor ons 
zo moeilijk begaanbaar en voor ons
mensen bijna niet te doen. Wij kunnen
niet gemakkelijk omlaag, wij zijn graag
meer dan wij zijn, wij zitten hoog te
paard. Van nature willen wij graag 
meer. Maar Jezus vraagt ons of het ook
minder kan. En dat gaat niet zonder 
pijn. Wij kunnen moeilijk naar beneden
komen, bij de ander zijn, een last van
een ander meedragen. Dat vinden 
wij vaak lastig. Maar de man op de 
ezel roept ons mee op Zijn weg. ‘Wat
beweegt ons, hoe denken we, wat 
willen we, wat doen we?’ De man op 
de ezel zal ons maar één ding vragen,
namelijk of het tot vrede dient.

Tijdens deze ‘Pasen van de oorlog’, las ik
over een preek van Martin Luther King. 
In zijn overdenking ‘de pelgrimage naar
geweldloosheid’ bepleitte hij zijn diepe
geloof in de geweldloze strijd voor vrede 
en rechtvaardigheid. King was beslist niet
naïef en zijn geweldloosheid was ontdaan
van iedere vorm van sentimentaliteit. 
Hij was een realistische pacifist, ‘waarin 
de pacifistische positie de minst kwade
optie is’. Hij pleitte niet voor passief aan 
de zijlijn staan, ‘maar wie kwaad met
kwaad vergeldt laat zich uiteindelijk
meesleuren in een bodemloze put van
onmenselijkheid en geweld.’ 

Geweldloosheid lijkt in de wereld van 
nu een bijna dwaas uitgangspunt. Een 
God die in Jezus neerdaalt om mens te zijn
met de mensen, die hen helpt hun last te
dragen en die zich als het moet laat slaan
en vertrappen, een God die Zijn liefde ook
uitstrekt tot de vijand, ja zo’n nederige 
God draagt eerder de trekken van een ezel
dan van een mens. Maar deze dwaasheid,
zegt Paulus, is sterker dan de mensen.

Hoe wij dat in deze meer dan problemati-
sche tijden vorm kunnen geven, blijft een
voortdurende worsteling. Het is het gevecht
van elk mensenleven, dat er van twee kan-
ten aan ons wordt getrokken, dat onze
natuur ons naar de ene kant trekt, en ons
geweten, ons geloof, onze roeping naar
een andere kant. En kunnen we kiezen?

Mijn vrede geef Ik u
Door Ewoud Roos
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Is er een uitweg? Hoe ga je als Christen om met dit
conflict? Is oorlog een wezenskenmerk van het mens-
zijn? Kun je je hier geweldloos tegen opstellen? Welk
perspectief is er voor de strijdende partijen? Het zijn
maar een paar vragen van de deel-nemers aan het
Dopersgesprek over de oorlog in Oekraïne op
woensdagavond 20 april 2022 onder leiding van Kees
Blokland en Thijs Broer. Het thema ‘Havik of Duif?’
werd diepgaand belicht door twee bijzondere
inleiders: admiraal buiten dienst Cees van Duyvendijk
en vredestheoloog Fernando Enns. Iedereen zit met
deze oorlog in zijn maag. De veertig bezoekers zaten
dan ook op het puntje van hun stoel. 

Van Duyvendijk toont zich allerminst de havik die je
van een topmilitair zou verwachten. Wellicht komt
dat wel door zijn maritieme inborst, oppert hij.
“Zodra je op open zee zit, voel je de vrijheid en zakt
alle ellende weg.” In de Koude Oorlog maakte hij 
op volle zee grimmige confrontaties met Russische
oorlogs-schepen mee, maar na die periode volgde een
lenteachtige ontspanning met persoonlijke contacten
met de Russische marine-top in St. Petersburg en
vlootbezoeken aan Nederland. Voor hem is er niet
alleen maar de ratio van de militair, hij laat ook de
ethiek en de emotie als mens meespelen. “Denk
alleen al aan al het leed dat je kunt veroorzaken.” 
En natuurlijk het geloof, met een eerdere uitspraak
van hem: “Zodra windkracht 12 opsteekt, vallen 
alle atheïsten van boord.”

Enns pleit ervoor om dit conflict vanuit een breder
perspectief te beschouwen: “Je moet je altijd
afvragen, wat je primaire oriëntatie is: volg je de
politieke leiders, het economisch belang of de
propaganda via de ‘asociale’ media?” In het nieuwe
testament vinden we nog een andere oriëntatie: de
liefde voor God en voor de medemens en dus ook
voor een vijand die je niet mag doden. “Wanneer we
denken dat we dit conflict via politici, regeringen,
militairen, media of kerken kunnen oplossen hebben
we het faliekant mis”, zegt Enns. Ook het denken
in ‘good and bad guys’ brengt ons niet veel verder.

Dopers Gesprek in de Singelkerk over de oorlog in Oekraïne

“In een oorlog win   
Door Robert Nolet

Oleh Kotsarev

Iedere afzonderlijke straatsteen
heeft beloofd ter ere van de vrede te bloeien.
De vogels hebben gezworen niet te slapen
op de eerste dag van de vrede
(behalve de kwartels natuurlijk
die zoals altijd bang waren en vluchtten).
In de trams werd muziek gespeeld.
Wij, volwassenen, zetten onze mutsen oo
van oude koekoeksklokken,
kinderen kietelden de karvatiden.

Sommigen zeiden dat het tot de eerste
morgen van de vrede
nog maar een paar minuten zou duren,
anderen berekenden zwijgend het tijdstip
van het ochtendgloren
aan de hemel die een feestdag zou worden.
En alleen een trouwjurk
heeft de hele dag geleden
in een etalage die om de een of
andere reden verlicht was.
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“Laten we dit oplossen door naar de mensen te 
gaan, niet naar de autoriteiten.” Enns gelooft wat 
dit betreft in de Civil Society waarin mensen zelf
contacten met elkaar aangaan en aangesproken
kunnen worden op hun verantwoordelijkheid, tot 
op het meest basale niveau.

Nog meer wapens sturen? Enns: “Wat is de ratio
daarvan? Wat is de strategie hierachter? We
verlengen daarmee de oorlog met alle leed van dien.
Laten we ons niet alleen focussen op oorlog, maar
ook op de ontwikkeling van vrede. En als je vrede
wilt, bereid je voor op vrede via een rechtvaardige
oplossing voor alle partijen. Wat we nu ook doen:
denk aan de gevolgen voor de Russen en de
Oekraïners bij wat hierna komt.”

Wat Rusland heeft aangericht, is niet goed te 
praten. Maar beide inleiders zijn het erover eens 
dat het Westen medeschuldig is aan dit onheil. 
Zo heeft George Bush senior na de val van de 
muur uitgeroepen dat we ‘gewonnen’ hebben. 
Een vernederende uitspraak, vindt Van Duyvendijk.
Vervolgens hebben we de NAVO en de EU oostwaarts
uitgebreid zonder ons te realiseren dat Rusland 
na Napoleon en de Tweede Wereldoorlog een
ingebakken achterdocht heeft voor het Westen. 

Enns: “We moeten toegeven dat we meer dan
genoeg redenen hebben gegeven om dit beeld van
het Westen te bevestigen. We gingen de wereld over
met interventiemachten wat op zich al arrogant
klinkt. Toen Rusland vervolgens zelf de Krim inpikte,
hebben we vrijwel niets gedaan vanwege ons
economisch belang. En nu doen we ineens alles wat
Russisch is in de ban, tot zelfs oude componisten. Wij
worden plotseling meegesleept in een simplistisch
vijand denken”, verklaart Enns. Hij vertelt dat hij twee
weken na het uitbreken van de oorlog als hoogleraar
in Hamburg het verbod kreeg om nog contacten met
Russische wetenschappers te onderhouden. “Dit is
absurd. Ik heb dat verbod genegeerd.”

Maar helaas zijn onderhandelingen op dit moment
ver te zoeken, geen van beide partijen wil ook maar
iets toegeven, de VN toont zich onmachtig. Daarbij
is nu ook een schisma ontstaan tussen de Orthodoxe

kerken in Rusland en Oekraïne, voelbaar tot in 
Den Haag en Amsterdam. De kerken gaan hiermee
op de politiek-nationalistische toer, aldus Enns, al
weerspiegelt dit niet per definitie de houding van 
de priesters zelf. De kerk gaat hiermee wat hem
betreft een heilloze weg op: “Beter geen Christenen
dan nationalistische Christenen.”

De EU is als vredesproject op zich geslaagd, maar
heeft een blinde vlek als het gaat om Rusland en
Poetin, aldus Enns: “Ze heeft Poetin gesterkt in
dat hij dit kon doen.” Poetin heeft op zijn beurt de
eenheid van de EU en de NAVO versterkt, precies
wat hij niet wil, zegt Van Duyvendijk. Maar beide

inleiders zijn het erover eens: oorlog produceert 
geen winnaars. In een oorlog win je niets. Enns:
“Laten we er vooral over nadenken hoe wij hierna
met elkaar om kunnen blijven gaan. En hoe wij 
onze naasten het beste kunnen beschermen.”  

         

     je niets”
  

Admiraal b.d. Cees van Duyvendijk was van 1998 tot 2003 bevel-
hebber der Zeestrijdkrachten. Daarna was hij onder meer lid van de
Raad van Bestuur van TNO en voorzitter van de Raad van Toezicht
van de KNRM. Hij volgt het conflict in Oekraïne op de voet.

Fernando Enns is hoogleraar vredestheologie aan de VU/Doops-
gezind Seminarium in Amsterdam en aan de Universiteit van
Hamburg. Hij is verbonden aan de Wereldraad van Kerken 
waar hij de doopsgezinde vredesgedachte vertegenwoordigt.

Marina Gulina

Rode torens

de hemel is net als vroeger
alleen donkerder dieper
en overdag
kan je sterren zien planeten
fonkelende wielen
maar we zijn niet bang
we hebben onze angst
al achter ons gelaten
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Onrustige tijden. Hoe de innerlijke vrede te
bewaren in deze wereld? De verschrikkingen
van de bloedige crisis tussen Oekraïne en
Rusland op korte en lange termijn. Zoveel
levens verstoord, zoveel trauma’s, zoveel
vernieling. Mensen die huis en haard
verloren hebben. Bij mensen die in hun
leven al eerder een oorlog meemaakten
komen sluimerende herinneringen pijnlijk
naar boven, als een slapende vulkaan die 
nu weer actief wordt. De waan van de dag
waarin we gebombardeerd worden met
polariserende berichtgeving.

Doperse geweldloosheid. Elke tijd en 
situatie verlangt een andere invulling ervan,
vermoed ik. De vroege dopersen waren
rigoureus in hun geloofsovertuiging tot de
brandstapel er op volgde. Als iemand mij
naar het leven zou staan en mijn huis
binnendrong, zou ik met grote waarschijn-
lijkheid een koekenpan grijpen en niet om
er een eitje in te bakken. Hannie Schaft 
ging in het gewapende verzet. 

Maar wij zijn niet in oorlog. Wij zijn getuige
van een bloedige crisis. Geweldloosheid
heeft in deze tijd misschien meer te maken
met conflictbeheersing, met het hoofd koel
en het hart warm houden. Betrokken maar
met zekere afstand. Mensen in nood naar
vermogen helpen. Focus op kennis en het

lezen van doorwrochte artikelen in
bijvoorbeeld de Groene Amsterdammer,
die de waan van de dag overstijgen. 

Een interview met de Oekraïens-
Russische schrijver Koerkov bij Buitenhof
op eerste paasdag, ontblootte een
culturele tragiek. Russisch van geboorte
en Oekraïens staatsburger geworden,
vertelde hij hoe hij zich nu schaamt voor
zijn eigen moedertaal: ‘het Russisch is
een politiek instrument geworden, 
de taal tegelijk slachtoffer en wapen’.
De Nederlandse schrijver Ilja Leonard
Pfeijffer, later in diezelfde uitzending
geïnterviewd, reageerde desgevraagd
op Koerkov’s ongemak, dat de taal 
zelf geen blaam treft: ‘de taal moet 
niet verward worden met de misdadiger
die de taal gebruikt’. Het gesprek ging
vervolgens over de kwetsbaarheid van
de democratie, een thema dat ons 
allen meer dan ooit ter harte zou
moeten gaan.

Zo, tobbend over deze flarden van
gedachten, liep ik vanochtend langs het
Noord-Hollands kanaal en werd mijn
gemoed welhaast Mahleriaans opgelicht
door een vrolijk niemendalletje. Aan 
de overkant liep een klas kinderen, 
die vermoedelijk op weg was naar een

sportief evenement. Plots hieven zij 
uit volle borst een verjaardagslied aan.
Drie keer klonk het ‘…hieperdepiep,
hoeraaa...”, terwijl ik inmiddels langs
de kinderboerderij liep. Na het derde
“hoeraaa”, klonk er vanachter de
struiken vlak bij mij een geitje dat
antwoordde: “meeeh”. 

Innerlijke vrede is een toevluchtsoord,
een veilige haven. Onaantastbaar ben
je er, beschermd. Het is er goed toeven.
Ik moet denken aan een lied, een
gedicht van de Duitse dichter Rückert
dat Mahler op muziek zette. Dit lied
ademt voor mij de onverstoorbaarheid,
de vredige verstilling die innerlijke
vrede eigen is:

Ich bin der Welt abhanden gekommen,
mit der ich sonst viele Zeit verdorben;
sie hat so lange nichts von mir vernommen,
sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel
und ruh' in einem stillen Gebiet.
Ich leb' allein in meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinem Lied.

Flarden
Door Karen Lammers 

Column
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“Toen zei Jezus tegen hen: Vrees niet! 
Ga en zeg mijn broeders [en zusters], dat
zij naar Galilea moeten gaan: Daar zullen
ze mij zien.” (Mt 28:10)

Deze woorden van Jezus, voor het eerst
gesproken door ‘de Opgestane’ tot ‘Maria
van Magdala en de andere Maria’, hoor 
ik op Paasmorgen 2022 in de context van
de verschrikkelijke en zinloze moord en
verwoesting in Oekraïne. Deze aanvals-
oorlog is niet te rechtvaardigen! En zij 
die er verantwoordelijk voor zijn, zullen 
er rekenschap over moeten afleggen. 

Maar wat kunnen wij – tot nog toe
‘slechts’ indirect getroffen, maar toch
broeders en zusters in de wereldwijde
oecumenische beweging – doen voor 
de mensen in Oekraïne en Rusland? 

1 – Zoek oriëntatie: 
      Het ‘eerste gebod’ – uitgebreid!

Telkens wanneer de vraag “Wat zullen 
wij doen?” opkomt in situaties van nood,
komt het eerste gebod in gedachten.
Jezus' antwoord is God en de naaste lief 
te hebben, waarbij hij de Hebreeuwse
Bijbel citeert (Mc 12, 30 e.v.). En in de
Bergrede concretiseert hij dit onder andere
door het verbod op doden en breidt het
uit met het gebod om uw vijanden lief te
hebben, “... en bidt voor wie jullie vervol-
gen” (Mt 5,44). Moeten we nu voorrang
geven aan andere geloofwaardig klin-
kende mogelijkheden, zoals vrede waar-
borgen door te steunen op economische
afhankelijkheid? Had “de Gekruisigde”
willen zeggen dat zijn geboden uitsluitend
van toepassing zijn in vreedzame tijden?
Nee, deze geboden moeten zich juist
bewijzen in tijden van dreiging, des-
oriëntatie en propaganda, angst en wan-
hoop. Maar hun geloofwaardigheid hangt
af van hen die dit evangelie geloven –
en ernaar handelen. ‘Vrees niet!’ is de 
zeer reële aanmoediging. 

2 – Neem verantwoordelijkheid: 
      Voor de naaste – en de vijand!

De opdracht van ‘de Opgestane’ laat
niet toe dat men passief achterover-
leunt of de boodschap uit de weg gaat.
Deze geboden zijn machtigingen. 
“Ga en verkondig het aan mijn broe-
ders [en zusters]”. Jezus roept op tot
verantwoordelijkheid, voor elke naaste.
De kerk heeft een duidelijk mandaat
om “hen die onder de wielen terecht
zijn gekomen te verbinden”, verklaarde
Dietrich Bonhoeffer (in 1933, met het
oog op de uitvaardiging van de Arische
Paragraaf).1 Dit neemt zulke uiteen-
lopende vormen aan zoals we nu 
zien: niet alleen bereidwillig mensen
opvangen die op de vlucht zijn, maar
hen ook ophalen; onbaatzuchtig
zorgen voor en voorzien van dringend
noodzakelijke hulpgoederen; medische
zorg verlenen; eerste pastorale zorg
bieden aan getraumatiseerde mensen;
gebeden en waken maken hier ook
deel van uit. 

Maar wanneer een regering haar meest
elementaire taken niet meer vervult,
kunnen deze geboden (volgens Bon-
hoeffer) ook betekenen “een spaak in
het wiel steken”. Hoe kan een oorlog,
deze schijnbaar onafhankelijke militaire
moordmachine, worden gestopt zodat
er niet meer “onder zijn wielen terecht-
gekomen wordt”? Rechtsmiddelen
tegen maatregelen van natiestaten zijn
beschikbaar via het internationaal recht
(indien deze voor iedereen gelijkelijk
gelden), economische sancties zijn
geboden (hoewel deze pas echt effect
sorteren wanneer wij zelf bereid zijn
ervoor te ‘betalen’), burgerlijke onge-
hoorzaamheid kan worden gesteund;
het verlenen van asiel aan gewetens-
bezwaarden en het bieden van de
mogelijkheid aan militairen om het
leger te verlaten; het versterken van

“Vrees niet!” - in het aangezicht van 
de militaire invasie van Oekraïne
Door Fernando Enns

geweldloos verzet en civiele verdedi-
ging;2 een eerlijke en zelfkritische ver-
klaring van de ontstaansgeschiedenis 
van een conflict alsmede het verstrekken
van betrouwbare, onafhankelijke infor-
matie kunnen hier ook onder vallen.

Bij al het zoeken naar concrete ant-
woorden mogen de concretiseringen 
van de Bergrede die verantwoordelijk-
heid voor het leven van vijanden eisen,
niet naïef terzijde worden geschoven.
Want de verleiding is groot om te ver-
vallen in instinctieve gedragspatronen 
en oppervlakkige ‘snelle oplossingen’
door zelf naar geweld te grijpen. 
Het lijkt iets ‘rechtvaardiger’ om wapens
te leveren aan hen die denken dat zij
zichzelf daarmee kunnen beschermen
(en het lijkt nog ‘onschuldiger’ om 
hen geld te geven zodat zij wapens
kunnen kopen). Daarbij steken we 
geen spaak in het wiel, maar blijven 
we het voortstuwen. Door wapens te
leveren, kunnen de ‘slachtoffers’
natuurlijk ook ‘het roer omgooien’. 
Maar uiteindelijk belanden we allemaal
op het hellend vlak waaruit binnenkort
geen uitweg meer is, en verzoening 
nog heel ver weg zal zijn. Doden en
lijden blijven toenemen, en de wijsheid
van het Evangelie zelf wordt uiteinde-
lijk onder de wielen vermorzelt. 

Om het duidelijk te benadrukken: 
Het leidend motief voor actie kan niet
de zorg zijn voor de eigen onschuld of
morele superioriteit. Want dat is waar
Christus voor gestorven is, dat wij al
onze eigen pogingen tot rechtvaar-
diging opgeven en ons door zijn schuld-
vergeving laten bevrijden om zo actief
verantwoordelijkheid te nemen. Maar
wij misbruiken deze centrale ‘liefde 
van God voor onze vijanden’ als een
‘goedkope genade’ als wij denken dat
wij zelf meester mogen worden over
dood en leven. 
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3 – Kies perspectief: 
      ‘Ga naar Galilea’

De ‘Opgestane’ zegt tegen de vrouwen
dat de discipelen ‘naar Galilea moeten
gaan’ want: “Daar zullen ze mij zien.
Doorslaggevend is uiteraard het geko-
zen perspectief, de keuze van de eigen
plaats van waaruit vrede en gerechtig-
heid worden nagestreefd. Het politieke
centrum van de macht (‘imperium’) ligt
in Rome, het religieuze in Jeruzalem.
Galilea daarentegen wordt ook wel 
het ‘gebied der heidenen’ genoemd
(vgl. Jes. 8:23). Galilea ligt ‘aan de rand’,
is altijd cultureel en religieus hetero-
geen geweest, en dienovereenkomstig
politiek onrustig. Verschillen tussen 
een rijke bovenlaag in de steden en 
een verarmde plattelandsbevolking
leidden tot een sterk verlangen naar
sociaaleconomische verandering. 

Jezus ‘vestigt’ zich niet in de centra van
de macht, maar belooft zijn aanwezig-
heid in de marge van de macht. En hij
nodigt zijn volgelingen uit om hem daar
te zoeken. In de oorlogen van onze
dagen betekent dit voor de Kerk van
Jezus Christus dat zij alle bezinning en
actie vanuit dit perspectief in de ‘marge’
moet ondernemen. De Kerk hoeft niet
het verstandigste (machts)beleid uit te
stippelen, moet zich niet eerst op de
strijdende regeringen concentreren bij

het zoeken naar haar eigen handelings-
opties. Zij moet daar zijn waar het lijden
voelbaar is, waar de nood echt is, waar
mensen sterven – en doden. Zij mag
geen evangelie van nationale belangen
prediken en zich nooit als een inschik-
kelijke partner bij de machtselites
aansluiten. Jezus zal daar niet gevonden
worden. Alleen vanuit het perspectief
van de armen en de vervolgden zal de
Kerk hun overmoed blootleggen, zullen
sommige zelfpercepties als ‘de goeden’
geconfronteerd worden met simplis-
tische stereotypering van de ‘anderen’
als geconstrueerde vijandbeelden. 
De Kerk van Jezus Christus kan de
profetische taak om ‘de waarheid te
spreken tegen de macht’, ook tegenover
haar eigen politieke, economische en
religieuze centra, alleen dan vervullen
als zij zich niet door hen de mond laat
snoeren en vasthoudend blijft zodat 
zij zelf geen deel gaat uitmaken van
deze elites.

Heeft ‘de Opgestane’ dit alles eerst 
aan vrouwen verteld omdat hij hoopte
dat zij het eerder zouden begrijpen 
dan mannen?

4 – De oecumene beleven: Verant-         
woordelijkheid van elkaar eisen

De lidkerken van de Wereldraad 
van Kerken – waartoe de Russisch-
Orthodoxe Kerk ook behoort, alsmede
vele christenen in Oekraïne, de kerken
van de EKD (Evangelische Kirche in
Deutschland) en ook mijn eigen
Mennonietengemeinde zu Hamburg
und Altona (aangesloten bij AMG:
Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer
Gemeinden) – hebben tijdens de laatste
bijeenkomst in Busan in 2013 bij
consensus een gemeenschappelijke
‘Verklaring over de weg van recht-
vaardige vrede’ aangenomen.3

Samen bekennen we: ‘Ondanks vervol-
ging en lijden blijft Jezus standvastig in
zijn nederigheid en actieve geweldloo-
sheid, zelfs tot in de dood... Met Jezus'
verrijzenis bevestigt God dat zulke
standvastige liefde, zulke gehoorzaam-
heid, zulk vertrouwen tot leven leidt.
Door de genade van God kunnen ook
wij de kruisweg bewandelen, discipelen
zijn en de prijs betalen’. 

Als een kerk (of haar leiding) nu denkt
geweld te kunnen rechtvaardigen of
goed te keuren (hier zelfs tegen
broeders en zusters in het geloof) om
politieke en nationalistische redenen, 
of een andere kerk denkt wapen-
leveranties tegen deze ‘vijand’ te
kunnen legitimeren om sommigen
tegen anderen te beschermen, dan stelt
zij deze eenheid van de kerken heftig
ter discussie (zoals bijvoorbeeld de
Duitse christenen aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog of de ‘blanke
kerken’ ten tijde van de apartheid in
Zuid-Afrika). Wij zullen van elkaar
rekenschap moeten vragen als wij het
gebed van Jezus in Joh 17 niet willen
veranderen in een ‘goedkope eenheid’. 

Tegenover haat en de moedwillige
vernietiging van menselijk leven en
natuur door oorlog, zijn er geen
gemakkelijke antwoorden. En frivole
reacties zijn verboden. Juist daarom 
is het zo belangrijk om leiding te
zoeken bij ‘de Opgestane’ – en
daarnaar te handelen. Ook al lijkt dit
‘wereldvreemd’ voor hen die deze
wereld niet kunnen of willen zien 
in het licht van de werkelijkheid van
Christus. “Vrees niet!”

1 – Dietrich Bonhoeffer, Die Kirche vor der Judenfrage, DBW 12, 349-358.

2 – Cf. Erica Chenoweth / Maria Stephan Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent           
Conflict, Cambridge University Press 2011.

3 – www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/PIC%2002_4%20Erkl%C3%A4rung%20%C3%
BCber%20den%20Weg%20des%20gerechten%20Friedens.pdf
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Op 5 mei vieren wij onze bevrijding van de Duitse
bezetting, nu 77 jaar geleden. Zelf ga ik ieder jaar
naar de herdenkings-plechtigheid op de Essenhof 
te Dordrecht. 

In de meidagen van 1940 is rond Dordrecht hevig
gevochten en een van de strijders was mijn vader, 
die als een wonder de gevechten heeft overleefd. 
Op het ereveld liggen de gevallenen begraven,
waaronder de kameraden van mijn vader. Er zijn
vrijwel geen oud-strijders meer in leven, vandaar 
dat de nazaten, zoals ik en mijn broers en zuster 
de jaarlijkse herdenking bijwonen. De bijeenkomst
wordt ingeleid door de burgemeester waarna op 
het ereveld na de kranslegging ieder een bloem op
een graf legt. Op zo’n moment besef je wat oorlog
en vrede betekent. Nu de oorlog in Oekraïne ons 
zo raakt denk ik wel terug aan de Tweede Wereld-
oorlog, toen heel Europa door Duitsland werd
overheerst. Na de capitulatie besloten de overwin-
naars dat Duitsland nooit meer een gevaarlijke
oorlog zou kunnen beginnen. In Nederland ontstond
een anti Duitse stemming. Wij mochten van onze
ouders niet met Duitse kinderen spelen. Op het 
water ook geen Duitse zeilers begroeten. Kinderen
van NSB’ers werden gepest. Maar toch, na de oorlog
is veel veranderd. Duitsland heeft zich snel als een
belangrijke economische staat ontwikkeld en de
antihouding is vrijwel verdwenen en thans is het een
belangrijke NAVO-bondgenoot, die zich vanwege 
de situatie in Oekraïne zelfs gaat herbewapenen. 
Zo kunnen omstandigheden en inzichten veranderen.
Oorlog en Vrede, het is onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het een is een gevolg van het ander. 

Rusland is in oorlog met Oekraïne. Europa, verenigd
in het NAVO-bondgenootschap steunt met hulp van
de VS het leger in Oekraïne. Ineens is alles anti Rus
geworden en dan met name tegen de president
Vladimir Poetin. De Koude Oorlog is weer terug en 
de warme vrede nog ver weg. Wat te denken van 
een mogelijke escalatie met nucleaire wapens als 
b.v. een van de NAVO-landen wordt aangevallen. 
Dan ontstaat een situatie als tijdens de Hongaarse
crisis in de vorige eeuw toen de Hongaarse opstand
met geweld door de Sovjet-Unie werd neergeslagen.
De verwachting was toen dat Amerika en West-
Europa de vrijheidsstrijders te hulp zouden komen.
Dat gebeurde niet, want dat zou een derde
wereldoorlog kunnen betekenen. De situatie met 
de oorlog in Oekraïne is vergelijkbaar en zorgelijk. 
De angst voor een nucleair conflict is groot en het
voorkomen daarvan heeft de hoogste prioriteit.

Oorlogen hebben zich, zolang men in de geschiedenis
terugkijkt, altijd voorgedaan. De Amerikaanse histo-
ricus Homer Lea (1876-1912) heeft eens berekend dat
in de afgelopen 3500 jaar er minder dan 235 jaren
vrede is geweest. Maar goed, de mensheid heeft het
wonderwel overleefd en zal, naar wij bidden en
hopen, blijven overleven.

Oorlog en Vrede
Door Wim de Vries Lentsch
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zr Martina Hendrika Westerbrink – Peterse
29 december 1917 – 13 april 2022

Tijdens een dienst, voorafgaande aan 
de crematie, hebben wij afgelopen
woensdag 20 april jl. afscheid genomen
van ons oudste gemeentelid, zr Tini
Westerbrink. Haar dochters Riek en 
Lidy zeiden in hun verdriet dankbaar te
zijn voor haar lange leven vol liefde en
aandacht: ‘De door haar gekoesterde
zelfstandigheid moest ze uiteindelijk
opgeven. Na afscheid te hebben geno-
men van allen die haar lief waren,
kwam haar leven tot een einde.’

Zr Westerbrink werd ruim 104 jaar gele-
den geboren in Amsterdam. Haar vader
was Katholiek, haar moeder Hervormd.
Omdat zij als kind niet gedoopt werd,
koos zij daar zelf als jonge vrouw voor.
In de Hervormde kerk bij het Sarphati-
park, (waar zij met haar ouders en broer
woonde) werd zij in 1936 gedoopt. Drie
jaar later, in 1939, trouwde zij in de
Singelkerk met Koop Westerbrink, zoon
uit een Doopsgezinde Friese familie.
(Vandaar zijn Friese voornaam, die ook
kleinzoon Arvid in zijn voornamen
draagt.) In 1955 deed zij belijdenis van
haar geloof en werd zij lid van onze
gemeente.

Het echtpaar Westerbrink is vooral in 
de jaren van ds Frits Kuiper en ds Jan
Matthijsen zeer actief geweest in onze
gemeente. Hij meer op de voorgrond 
als voorzitter van de wijkraad-centrum,
zij als betrokken en toegewijde zuster
meer op de achtergrond, ‘en dat vond ik
wel zo prettig’. Enthousiast en gedetail-
leerd kon zij vertellen over de restaura-
tie van de Singelkerk in het begin van
de 50-er jaren van de vorige eeuw en
het Doopsgezind Wereldcongres in
Amsterdam van 1967. Haar interesse
was breed; kunstboeken waren voor
een bezoek al opengelegd op tafel, om
naar aanleiding van de vaak bijbelse

afbeeldingen een gesprek te kunnen voe-
ren. Nimmer was een bezoek saai, char-
mant was haar voorkomen, sterk haar wil.

Na het overlijden van haar man in 1981 is
het haar gelukt om haar leven ook als
vrouw alleen voort te zetten. In antwoord
op de condoleancebrieven, zo vertelde ze,
schreef zij steevast: ‘Ik zal een nieuw leven
moeten beginnen.’ ‘En inderdaad, ik vond
altijd wel iets op m’n weg om te doen.
Daar berust mijn geloof ook op: dat het je
ingegeven wordt om door te gaan, vol te
houden en invulling te geven aan het
leven.’ En zo ging Tini o.a. tot op hoge
leeftijd ieder jaar naar Parijs, zelfs ook wel
alleen, om tentoonstellingen te bezoeken
en in haar vaste hotel te overnachten.

‘‘Vrijheid’, zo zou ik mijn geloof willen
omschrijven, en dan niet vrijheid van,
maar vrijheid tot: we zijn als mens vrij om
het goede trachten na te streven. We
moeten het als mens zelf doen, en God
geeft ons daartoe kracht en vertrouwen.’
En zo stonden dan ook boven de annonce
woorden uit het Wilhelmus: ‘Mijn schild
ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij
nimmermeer.’ Met dat geloof is Tini
Westerbrink op 13 april, in haar flat bij
het Menno Simonshuis, gestorven.
Zachtjes meeneuriënd op de muziek die
we bij het afscheid zouden gaan horen, en
met haar twee dochters en schoonzonen
aan haar beide zijden, sliep zij vredig in. 

Dochters Riek en Lidy en hun gezinnen
wensen wij Gods zegen toe voor de jaren
die komen, indachtig woorden uit Een 
Hollands Requiem (een hertaling door 
Jan Rot van Ein Deutsches Requiem van
Brahms): ‘Vrij zijn zij die in onze harten
wonen, daar zingen zij levenslang.’

Ewoud Roos

In memoriam

Zoals veel mensen vroeg de werkgroep
van het Meerpad en anderen van de
gemeente zich af wat we zouden
kunnen betekenen voor de Oekraïners
die in Amsterdam zijn aangekomen.

Allereerst dachten we aan daadwerke-
lijke dag- en nachtopvang in de Bolder,
ons bijgebouw waar een wc en douche
is. Dat was iets minder eenvoudig
uitvoerbaar dan het leek, ook omdat 
in mei de keuken van de Bolder wordt
vernieuwd. We besloten om zoveel
mogelijk Oekraïners te verzamelen bij
de koffie na de dienst. Via via pro-
beerden we zoveel mogelijk mensen te
benaderen. Er is vanuit de gemeente
nog weinig centraal georganiseerd, en
een paar weken geleden nog minder,
dus we moesten zelf op zoek naar
gegevens. Maar het lukte, en op 3 april
zaten er ongeveer 20 Oekraïners rond
de tafel, volwassenen en kinderen. 
We spraken met elkaar en vroegen naar
hun wensen, dat bleken ontmoetings-
momenten en taallessen. 

Met de taallessen zijn we intussen twee
weken bezig. Er is een les op dinsdag-
avond, een op woensdagochtend en
Engelse les op donderdagochtend. 
Elke groep bestaat uit vijf tot tien deel-
nemers. We hebben een methode
aangeschaft, kopieën gemaakt en alle
cursisten hebben een map. De docenten,
vrienden en leden van onze gemeente
en twee buren van het Meerpad,

Hulp aan  
Door Essemie van Dunné
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Uit de kerkenraad – 12 april 
Bij wijze van uitzondering is de vergadering op een dinsdagavond
gehouden i.p.v. op donderdagavond, dit i.v.m. samenvallen met 
Witte Donderdag. Zo kon de kerkenraad samen met de voorgangers 
alle speciale Paasdiensten en ook de Cantatedienst met het
Bachensemble nog eens goed doornemen. Als u dit leest ligt dit 
allemaal alweer een tijdje achter ons. Zowel voor de Singelkerk als 
voor Noord kunnen we terugblikken op mooie ingetogen diensten 
in de stille week op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op de feeste-
lijke dienst met Pasen. Allemaal begeleidt door prachtige muziek. 

Verder stond in deze vergadering het 
Zon’shofje centraal
Nicolaesz Vlaming, Natascha van der Does-Brantjes en Nilke Duinkerken
vormen het bestuur van het hofje en Xander Remkes is 10 uur per week
aangesteld als beheerder. Met uitzondering van Natascha waren zij 
bij de bespreking van hun jaarverslag aanwezig. In de bespreking is
ingegaan op de 14 bewonerswisselingen, de selectie van nieuwe
bewoners, de effecten van de pandemie op de bewoners en vooral 
het rustig kunnen studeren en het volgen van online colleges.
Het Hofje wordt met grote inzet adequaat bestuurd; gericht op 
behoud, kwaliteit en leefklimaat. Het bestuur en de beheerder zijn 
dan ook van harte bedankt voor hun werk. 
Wilt u het informatieve jaarverslag ook lezen?  Neemt u dan contact 
op met secretaris@doopsgezindamsterdam.nl 

Door de pandemie is veel is blijven liggen en niet doorgegaan, 
we zijn daarom erg blij dat er weer zo veel kan.

Noteert u de volgende data?
–  Zondag 15 mei: Kanselruil met Doopsgezind Den Haag. 
   Op deze dag zal Ds. Henk Leegte in Den Haag voorgaan 
   en Ds. Marijn Vermet bij ons in de Singelkerk
   Donderdagavond 2 juni; bijzondere 
   kerkenraadsvergadering waarin en 
   Sander Gijsberti Hodenpijl hun belijdenis zullen 
   uitspreken.

–  Zondag 5 juni: Doopdienst op 1e Pinksterdag. 
   en Sander Gijsberti Hodenpijl zullen 
   worden gedoopt op hun belijdenis.

–  Zondag 12 juni zal er een gemeentedag gehouden 
   worden op het terrein van Elfregi aan de Nieuwe Meer. 

–  Zondag 26 juni: gezamenlijke dienst in de Singelkerk 
   met de EBGA (Evangelische Broedergemeente Amsterdam)

–  Zondag 3 juli: na de dienst Algemene Ledenvergadering 
   van Doopsgezind Amsterdam

Uit de kerkenraad

schrijven vrolijke verslagen van de
lessen. We boffen dat we een gemeente
zijn met mensen, middelen en de
ruimte om dit te kunnen doen. Het is
fijn om iets kleins te kunnen bijdragen,
en iets te kunnen met onze gevoelens
van onmacht. Na de meivakantie zullen
we proberen ontmoetingsmomenten te
organiseren. Zodat groepen kunnen
samenkomen, samen koffiedrinken,
samen koken en eten. 

We hebben nu een clubje docenten,
maar wie weet willen ze na een aantal
weken wel afgelost worden door
anderen. Ook zullen bij ontmoetings-
momenten vast gastheren en -vrouwen
moeten zijn. Hoe dat eruit gaat zien,
weten we nog niet helemaal. Wie wil
helpen is ontzettend welkom. Neem
contact op met Essemie van Dunné
(essemie.vandunne@doopsgezindamster
dam.nl)

Overigens is er in de gemeente meer
talent nodig. De kerkenraad heeft veel
op zijn bordje, en naast dat werk zijn 
er allerlei grotere maar vooral ook
kleinere kortdurende of langlopende
klussen. Heb je tijd en zin in een 
nuttig verzetje? Neem contact op 
met Rimke van der Veer
(voorzitter@doopsgezindamsterdam.nl)

   Oekraïners
   



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@vdga.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@vdga.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@vdga.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team
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Tijdens een kort bezoek aan de stad Doesburg bezocht ik ook de
Grote of Martinikerk. Deze PKN kerk heeft een indrukwekkend
houten gewelfd dak en voor in de kerk staat een uniek
Kabinetorgel.

Genoeg moois om deze fraaie kerk te bezoeken, maar waar ik van
genoot waren de grote papieren banieren rondom het voorportaal
met de winnende gedichten van de deelnemers aan de
gedichtenwedstrijd uitgeschreven door de Protestantse Gemeente
te Angerlo-Doesburg.

Er was geen tijd om alle gedichten te lezen (dat moet maar een
volgende keer) maar bijgaand gedicht vond ik erg goed en ik
maakte er een foto van.
Het is van Hervé Deleu die hiermee in 2018 de gedichtenprijs won.

Tragikomedie

Scène  1    Scheppen
Scène  2    Scheppen
Scène  3    Scheppen
Scène  4    Scheppen
Scène  5    Scheppen
Scène  6    Scheppen
Scène  7    Rusten

Hij dronk thee, at er een koekje bij,
smaakte dat het goed was
en liet het doek vallen.

Wist hij veel
wat een theater
zij daar beneden
er elke dag
van zouden maken.

Hij wacht nog altijd op de slotscène.

Gekozen door Nieske van der Zijpp

Gedicht van de maand
Wie levert 

voor de volgende
idA een lied of

gedicht in?
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Agenda

Mei en juni 2022 
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Di 3 mei Bijbelkring A. Henk Leegte Singelkerk 13.00-14.30

•  Di 3 mei Bijbelkring B. Henk Leegte   Singelkerk 15.00-16.30

• Za 7 mei Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

• Di 10 mei Mennothee Singelkerk 14.00-16.00

• Za 14 mei Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

• Di 17 mei Kring: Hand.2; Rede van Petrus Singelkerk 15.00 uur

• Do 26 mei Bijbelaars o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 11.00 uur

• Za 28 mei Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

• Do 2 juni Belijdenisavond Singelkerk 20.00 uur

• Za 4 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

• Di 7 juni Bijbelkring A. Henk Leegte Singelkerk 13.00-14.30

• Di 7 juni Bijbelkring B. Henk Leegte Singelkerk 15.00-16.30

• Za 11 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

• Zo 12 juni Gemeentedag Elfregi vanaf 10.30 u.

• Di 14 juni Mennothee Singelkerk 14.00-16.00 u.

• Za 18 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

• Di 21 juni Kring: nog onbekend Singelkerk 15.00 uur

• Za 25 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

• Do 30 juni Bijbelaars Singelkerk 11.00 uur

• Zo 3 juli Algemene Ledenvergadering Singelkerk 12.00 uur



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

K E R K D I E N S T E N  A P R I L  E N  M E I
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                               Singelkerk                     Meerpad                            Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                Noord 10.15 uur                                                                                               
                                  
1 mei                       Ds T. de Boer                         Ds J.E.  Klanderman                  Stichting Kruispost
                                                                                                                                     NL22ABNA0437295370 St. Vrienden Kruispost

8 mei                      Ds E.C. Roos                                                                              Collecte t.b.v. ondersteuning van de    
                                                                                                                         Indonesische broederschappen.          
                                                                                                                                    NL19ABNA0243493886 t.n.v. Alg. Doopsgez. 
                                                                                                                                     Sociëteit, Amsterdam, inzake  Indonesië

15 mei                     Ds M. Vermet *                     Ds E.C. Roos                               Oudezijds 100
                                                                                                                                     NL80INGB0000056295 St. Vrienden van   
                                                                                                                                     Oudezijds 100, Amsterdam

22 mei                    Ds H. Leegte **                                                                        Collecte t.b.v. projecten van de Gemeenschap 
                                                                                                                         voor Doopsgezind Broederschap.       
                                                                                                                                 NL89TRIO379729962 t.n.v. Stichting GDB 

29 mei                    E.M.L. van Dunné                 Vijfde zondag                            Stoelenproject                                      
                                                                                                                                 NL42INGB0001320598 Stoelenproject, A’dam

5 juni                      Ds E.C. Roos                          E.M.L. van Dunné                      Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam
Pinksteren                 Doopdienst                                                                               NL16INGB0000780000   t.n.v. Verenigde   
                                                                                                                                     Doopsgezinde gemeente Amsterdam

12 juni                  Ds H. Leegte**                                                                         Pinksterinzameling voor projecten 
Gemeentedag           Geen dienst in                                                                          van de Doopsgezinde Zending. 
Dienst bij Elfregie     de Singelkerk                                                                            NL91TRIO0338520058   
om 10.30 uur                                                                                                               t.n.v. De Doopsgezinde Zending

*Ds M. Vermet is doopsgezind predikant in Den Haag. **kom-in-de-kring en kinderkerk  

    

       

   – t 06 53 77 06 01
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Als u niet in de dienst aanwezig

kon zijn en toch iets wilt

bijdragen aan het project kunt

u dat via het aangegeven

bankrekeningnummer doen 

of via de Givt-app. 


