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Engelsen
vaker naar
kathedraal

Meditatie
Oud
„Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer
jongelingschap, eer dat de
kwade dagen komen…”
Prediker 12:1

Rapport geeft cijfers over laatste tien jaar
Kerkredactie

LONDEN – Opnieuw is het
bezoek aan kathedralen in
Engeland het afgelopen jaar
gestegen. De toename is onder
andere het gevolg van het gevarieerde aanbod aan diensten en
bijeenkomsten dat de kerken
bieden.
Dat blijkt uit een rapport van de
Kerk van Engeland dat deze week
is verschenen over het aantal bezoekers van de 43 kathedralen
die het land telt in 2010.
Vorig jaar steeg in Engeland
het bezoek aan een anglicaanse
kathedraal op zondag en tijdens
doordeweekse diensten met 7
procent. Gemiddeld gingen iedere week 35.000 mensen ter
kerke, terwijl dat aantal in 2009
op een kleine 33.000 lag. Van de
35.000 bezoekers zijn er 27.400
ouder dan 16 jaar, ruim een vijfde is kind of jongere.
De toename van het kathedraalbezoek vorig jaar maakt deel uit
van een trend die tien jaar geleden al is ingezet. In 2000 bezochten gemiddeld 25.500 mensen de
kathedraaldiensten op zondagen
en doordeweeks. Over de afgelopen tien jaar is daarmee in totaal
een groei van 37 procent te zien,
gemiddeld 4 procent per jaar.
De toename zit vooral in het
bijwonen van de doordeweekse
diensten: van 7000 bezoekers gemiddeld per week in 2000 naar

Kathedraalbezoek
■ Aantal mensen dat wekelijks Engelse kathedraal bezoekt opnieuw gestegen.
■ Rapport Kerk van Engeland signaleert groei over
afgelopen tien jaar.
■ Tijdens Kerst 2010 gingen
juist fors minder mensen
ter kerke.

16.100 vorig jaar.
Het kathedraalbezoek tijdens
Kerst lag vorig jaar juist beduidend lager dan het jaar ervoor.
In 2009 bezochten nog ruim
118.000 mensen de kerstvieringen in de kathedralen, vorig jaar
waren dat er ruim 110.000. De
veronderstelling is dat het winterse weer tijdens Kerst vorig jaar
debet is aan de daling. Tien jaar
geleden gingen 94.300 Engelsen
met Kerst naar de kathedraal.
Een hoogtepunt vormt het jaar
2008, toen bijna 122.000 mensen
de kerstvieringen bijwoonden.
„De gestage groei van de afgelopen tien jaar moedigt de kathedralen aan om de unieke positie
die ze hebben in het leven van de
natie te verkennen”, zei ds. Lynda Barley, hoofd van het bureau
van onderzoek en statistiek van
de Kerk van Engeland, deze week
in een commentaar op de cijfers.
„De groei zorgt ervoor dat het
vertrouwen in de missie van de
kerk weer terugkomt.”
Volgens de onderzoeker worden de diensten in de kathedralen door veel mensen erg
gewaardeerd. „Zij hebben een
bijzondere plaats in het hart van
ons land, van de gewone man tot
de koninklijke familie. De kerken spelen op sleutelmomenten
in mensenlevens een belangrijke
rol, zowel individueel als tijdens
openbare gelegenheden.”
De groei over de afgelopen tien
jaar is in Barleys optiek deels te
danken aan het gevarieerde aanbod aan diensten dat de kerken
hebben. „Kathedralen bieden
zeer diverse ervaringsmogelijkheden aan mensen, sommige
zijn heel muzikaal ingekleed, in
andere gaat het om experimenten op liturgisch gebied.”
Daarbij pro teren de anglicaanse kathedralen van het feit
dat ze door de week voortdurend
open zijn.

Uit Addis Abeba
Wie ir. R. H. Warnaar
Waar Addis Abeba, Ethiopië
Wat conferentie Overseas Council
over de kwaliteit en bereikbaarheid
van het theologisch onderwijs in
Afrika

Veranderen is voluit Bijbels
Theologische opleidingen in Afrika (en waar niet…?) hebben
de verplichting zich blijvend te bezinnen op de relevantie en
actualiteit van het aangeboden onderwijs. Sluiten de aangeboden programma’s nog steeds aan bij de vraag van de kerken
en de sociale veranderingen in de samenleving? Welke onderwijskundige vernieuwingen (e-learning) zijn er nodig? Welke
nanciële consequenties gaan hiermee gepaard? Ook de
cultuur heeft een grote impact op mogelijke veranderingen.
Afrikanen leven vanuit drie culturele kernwaarden: „I am
because we are” (groepsdenken), „We are because we have”
(land, vee en familie) en „We have because of our gods and
spirits” (spiritualiteit).
Dr. Bulus Galadima (rector te Jos, Nigeria) roept er tijdens
de conferentie toe op om, bij alle gewenste en noodzakelijke
veranderingen, de Schriftuurlijke tradities zorgvuldig te
bewaren en te koesteren. Volgens de sprekers van gisteren is
verandering niet zomaar een maatschappelijke trend vanwege
de honger naar vernieuwing. Verandering is een voluit Bijbels
gegeven. Abram moest zijn geboorteland verlaten om Gods
plannen met Zijn volk gestalte te geven. In de gebieden waar
het Evangelie zijn intrede doet, leidt het zelfs tot een omkering van waarden. De Joden roepen het uit in Thessalonica:
„Dezen (Paulus en Silas), die de wereld in roer hebben gesteld,
zijn ook hier gekomen” (Hand. 17:6), omdat de gekruisigde en
opgestane Jezus, de Christus, verkondigd werd!
In zijn meditatie geeft dr. S. Bryan (directeur SIM Ethiopië)
drie belangrijke consequenties van de doorwerking van het
Evangelie door. In de eerste plaats is dat een houding van
vergeven en lijden ter wille van het Evangelie tegenover een
cultuur van onrecht en wraak. De tweede uitwerking van het
Evangelie is een houding van dienstbaarheid en zelfverloochening tegenover de bestaande cultuur van macht, geld en
status. Ten slotte staan dankbaarheid, blijdschap en nederigheid tegenover religieuze arrogantie, egoïsme en etnische
uitsluiting. De gekruisigde, bespotte en opgestane Christus
regeert en werkt deze veranderingen op alle plaatsen waar
Zijn vreugdevolle Evangelie verkondigd wordt.
Bijbelse voorbeelden worden aangevuld met voorbeelden vanuit de praktijk van Afrika. Zelf ben ik in gedachten op zoek
naar voorbeelden in Nederland. Of heeft het Evangelie in ons
land op veel plaatsen zijn kracht verloren?
De bijeenkomst is vandaag afgesloten met een ”prayer
meeting”, waar de vragen en noden van de aanwezige opleidingen met vrijmoedigheid en vertrouwen bij de Koning
van de kerk neergelegd zijn. We hoeven het gelukkig niet zelf
te doen!

BILTHOVEN – Ds. W. C. Meeuse, predikant van de hervormde gemeente te Bilthoven, schreef enkele jaren geleden een praktisch handboek dat jongeren en ouderen op weg helpt bij het
Foto RD, Henk Visscher
persoonlijk Bijbellezen. „Het aan tafel lezen van een gedeelte is heel nuttig, maar het persoonlijke Bijbellezen moet daarbij komen.”

Ds. Meeuse: Lees de Bijbel bewust
Bijbellezen
Albert-Jan Regterschot

BILTHOVEN – Tijd inruimen
voor het lezen van de Bijbel.
Dat is volgens ds. W. C. Meeuse,
hervormd predikant te Bilthoven, van groot belang „voor
jongeren en ouderen.”
De predikant, die in 2008 onder
de titel ”Leer ons lezen” een
boek publiceerde over omgang
met de Bijbel, vindt het noodzakelijk om Bijbellezen meer
aandacht te geven. „Als je er
dagelijks tijd voor neemt, doe je
ongemerkt veel kennis op.”
’s Ochtends vroeg is de beste
tijd om met aandacht de Bijbel
te lezen, aldus ds. Meeuse. De
drukte van de dag wacht nog.
„Ik weet hoe het al snel gaat
in gezinnen: zo laat mogelijk
uit bed, een boterham eten en
dan naar school of werk. Toch
pleit ik ervoor om als vaste
regel eerst tijd te maken voor
het lezen van de Bijbel. Daarbij

hoort ook gebed. Het een kan
niet zonder het ander.”
De Bilthovense predikant
merkt dat Bijbellezen in veel
gezinnen onder druk staat. „Het
komt voor dat alleen in het
weekend aan tafel Gods Woord
opengaat.” Daarentegen is het
ook jammer als er alléén na
de maaltijd uit de Bijbel wordt
gelezen. „Het aan tafel lezen
van een gedeelte is heel nuttig,
maar het persoonlijke Bijbellezen moet daarbij komen.”

Onderwijzen
Toch vindt ds. Meeuse het van
belang dat er ook na de maaltijd
met eerbied en zorgvuldigheid
geluisterd wordt naar de woorden die God tot mensen spreekt.
„Vaders en moeders hebben
de taak om hun kinderen te
onderwijzen. Dat betekent ook:
samen nagaan wat we gelezen
hebben. Heeft iedereen het
begrepen? Daarbij is het geen
schande als je niet meteen kunt
verklaren wat een Bijbelgedeelte
betekent. Zoek het samen uit,
bijvoorbeeld in een verklaring.”
Ds. Meeuse adviseert jongeren

de Bijbel te lezen aan de hand
van een rooster. „Dat voorkomt
dat je alleen gedeelten leest die
je aanspreken. Het is belangrijk
dat je kennis verdiept wordt.”
Het gebruik van een dagboek
is niet af te raden, aldus de predikant, maar het risico bestaat
dat de Bijbel op de tweede plaats
komt. „Een dagboek is geen
vervanger van de Bijbel, maar
een aanvulling.” Bovendien is
een kritische blik nodig bij de
aanschaf. „Ik ben beducht voor
dagboeken die tussen de regels
door de algemene verzoening
leren.”
In zijn boek ”Leer ons lezen”
maakt ds. Meeuse onderscheid
tussen cognitief en meditatief
lezen. Het eerste is bedoeld om

■ „Een dagboek
is geen vervanger van de
Bijbel, maar
een aanvulling”

meer kennis te krijgen. Het
tweede houdt in dat een of
meer teksten overdacht worden.
„Wekelijks een tekst uit je hoofd
leren is heel nuttig.”
Ds. Meeuse loopt er regelmatig
tegen aan dat jongeren weinig
interesse hebben om zich in
de Bijbel te verdiepen. „Ik zeg
dan: Bid je wel? Verwacht je ook
antwoord op je gebed? De Heere
onderwijst ons door Zijn Woord.
Wil je een leven met de Heere
hebben, dan heb je een leven
met het Woord nodig.”
Ook jongeren die wel zeggen
het belang in te zien van een
leven met de Heere houdt ds.
Meeuse regelmatig de spiegel
voor. „Als ik vraag: Hoeveel tijd
besteed je dan aan Hem? staat
de wagen meestal stil. Terwijl
een kwartier Bijbellezen maar
één procent van de tijd kost die
een dag heeft.”
Het lezen van de Bijbel kan
vragen beantwoorden, maar ook
oproepen. Wat raadt u jongeren
aan als ze vragen hebben waar
ze niet uitkomen?

„Mail het naar de dominee. En

dat doen ze. Soms gaan ze eerst
zelf aan de slag met een Bijbelverklaring. Ik zeg ook wel: Lees
de context, het volgende hoofdstuk. Bekijk de kanttekeningen.
Praat er met je ouders over.”
Een terugkerende vraag is:
Hoe weet ik of de Heere door
Zijn Woord tot mij spreekt?

„De Heilige Geest leert ons de
Bijbel verstaan. Het Woord is
levend en krachtig, geen dode
letter. We moeten bewust lezen
en biddend met de Bijbel bezig
zijn. Je moet je openstellen voor
het werk van de Heilige Geest.
Misschien houden we niet van
die uitdrukking; maar toch is
het voluit reformatorisch. Ook
de Heidelbergse Catechismus
zegt in zondag 38 dat we in
de kerk komen om de Heilige
Geest in ons te laten werken.”
Dit is het derde deel in een serie
over Bijbellezen onder jongeren.
Morgen op Puntuit het slot, en de
eerste a evering van het Bijbelleesrooster.

JISH – In het Israëlische dorpje
Jish, niet ver van de grens met
Libanon, spannen Arameesmaronitische christenen zich
in voor de herleving van de
Aramese taal en cultuur. „De
taal is in zestig jaar niet onderwezen. Nu krijgen mensen ’m
weer onder de knie.”
Jish wordt in het Hebreeuws ook
wel Gush Halav genoemd, naar
een Joods dorp in de Tweede
Tempelperiode dat bekend was
vanwege zijn vruchtbare land.
In het dorp zijn de overblijfselen
nog te zien van een oude synagoge. Joden wonen er vandaag
de dag niet meer. Maronieten
maken meer dan de helft van de
3000 inwoners uit, de overigen
zijn vooral moslims.
Maronieten ontlenen hun
naam aan de kluizenaar SintMaron, die in 410 stierf. Na de
Arabisch-islamitische invasie in
de zevende eeuw vestigden zij
zich in de bergen van Libanon.
Zij beschouwen zichzelf niet als
Arabieren.
Shadi Khallul is een belangrijk
voorvechter van de Aramese taal
en cultuur. Zijn familie komt
uit het dorpje Biram – dat in de
verte zichtbaar is. De bevolking
moest tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog in 1948
haar dorp verlaten en kreeg
daarna geen toestemming om
terug te keren.
Khallul legt er de nadruk op dat
hij loyaal aan Israël wil zijn. Hij
wil dat Israël bestaat als Joodse
natie. Maar hij wil ook toestemming krijgen om terug te keren.
„Fouten moeten worden gecorrigeerd”, zegt hij. „Ik wil wonen
op het land waar mijn grootouders werkten. Ik wil Israëlisch
burger zijn, maar in mijn eigen
plaats wonen. Dit is het enige
Aramees-maronitische dorp in
Israël waar ik mijn Aramese taal,
cultuur en erfgoed kan bewaren.

JISH – Shadi Khallul, die zich beijvert voor het behoud van de Aramese taal en cultuur, woont in het Israëlische
Foto Alfred Muller
dorpje Jish, niet ver van de grens met Libanon.

Het is in het belang van Israëls
legitimiteit als Joodse en democratische staat om een Aramees
dorp toe te staan en een Aramese
minderheid te accepteren. Wij
zijn bondgenoten, want wij hielpen in de Tweede Wereldoorlog
Joden via Libanon maar het land
Israël te vluchten.”
Voor 1948, zegt Khallul, onderwees een priester in Biram het
Aramees op school. „Na de oorlog van 1948 ontstond er verwarring. De mensen werden ingedeeld als Arabieren of Joden.
Het onderwijssysteem dat wij
kregen, was het Arabische. De
Joden beschouwden ons als Arabieren.”
De liefde voor de eigen taal en
cultuur bleef echter bestaan.
Drie jaar geleden richtten hij en
anderen een non-pro torganisatie voor Aramese taal en cultuur

op. Doel is zich in te zetten voor
de herleving van een oude taal.
De maronieten die meedoen,
komen niet alleen uit Jish, maar
ook uit andere plaatsen, waar-

onder Haifa, Nazareth en Akko.
Bovendien bevinden er zich veel
maronieten onder de 2000 militairen van het Zuid-Libanese leger en hun gezinnen die in 2000

Net als het Hebreeuws 22 letters
Net als het Hebreeuws telt
het Aramees 22 letters, die
van rechts naar links worden
geschreven. Het Aramees
was een levende taal in de
tijd van Jezus. Tussen de
derde en de achtste eeuw
ontwikkelde zich de Aramese christelijke literatuur. Kenners zeggen dat
de bibliotheken vol liggen
met manuscripten die nog
niet door wetenschappers

zijn bestudeerd. Ook de
Talmoed –de Joodse mondelinge leer– is in het Aramees
geschreven.
Nadat de moslims in de
zevende eeuw het Nabije
Oosten veroverden, nam de
invloed van het Aramees
onder druk van het Arabisch
af.
Het Aramees is ook van
groot belang voor kerkhistorici.

Joos van Laren,
predikant te Vlissingen
(”Predikaties over bijzondere teksten”, 1670)

Beroepingswerk
PROTESTANTSE KERK IN NED.
Beroepen: te Ommen (geref.), kand. M. J. Karels te
Utrecht; te Veenendaal-West
(geref.), A. H. Wielstra-Ensing
te Dokkum (prot.), die dit
beroep heeft aangenomen; te
Werkhoven (herv.), kand. G. A.
Termaat te Ede.
HERSTELD HERVORMDE KERK
Bedankt: voor Sint Maartensdijk, C. M. Buijs te Wijk bij
Heusden.
A refdag.nl voor actueel beroepingswerk.

A refdag.nl/bijbellezen

Aramese taal en cultuur herleeft in Jish
Alfred Muller

Laat wij overdenken hoe
onzeker wij zijn of wij na
onze jonge jaren nog een
tijd zullen vinden om de
Heere onze God, Die ons
geschapen heeft, te mogen dienen. Zien wij niet
dat veel jeugd in het beste
van zijn tijd wordt weggeraapt? Hoe verschrikkelijk
is het dan te gaan uit de
wereld eer men ooit gedacht heeft aan het dienen
van de Schepper van deze
wereld. Leer dan, o mens,
de handen al vroeg aan
het werk te slaan. Begin al
vroeg ijverig en zorgvuldig te wezen om uzelf te
reinigen van alle besmetting van het lichaam en de
geest en uw heiligmaking
te volbrengen in de vreze
Gods.
Laat ons nu komen tot
nog een reden van Salomo, als hij zegt: „…eer dat
de kwade dagen komen
en de jaren naderen…”
Onder „de kwade dagen”
verstaat hij de dagen van
de grauwe ouderdom. Salomo voert hier een oude
man op, wiens gezicht
is vergaan en gehoor is
vervallen. Hij heeft geen
kracht in zijn voeten, gaat
kromgebogen naar de aarde, gereed om te vallen in
het graf. Het is of Salomo
wil zeggen: O, mijn zoon,
gij jong mens, wie gij ook
zijt, neem nu ter hand de
weg der zaligheid, om uw
Schepper te dienen.

naar Israël vluchtten.
Uiterst belangrijk vindt hij het
dat maronieten die het Aramees
vergeten zijn, weer aan de studie
gaan. „De mensen bidden in de
kerk in het Aramees, maar ze
weten niet eens wat ze bidden.
Dat is belachelijk. De taal is in
zestig jaar niet onderwezen. Nu
krijgen ze hem weer onder de
knie. Ze houden de taal levend
in de harten van zichzelf en hun
kinderen.” Hij hoopt dat er ook
in andere landen centra voor de
Aramese taal en cultuur kunnen
worden opgezet.
Het Israëlische ministerie van
Onderwijs gaf toestemming om
Aramese lessen op school te geven. Het was niet gemakkelijk
die te krijgen. Het ministerie
vroeg de maronieten aan te tonen dat ze de lessen echt gaven.
„We maakten video’s van de lessen in de kerk en schreven een
rapport. Toen het ministerie
dat zag, keurde het de lessen op
school goed. We onderwijzen nu
Aramees aan 120 kinderen in
de leeftijd van 6 tot 9 jaar. Elk
leerjaar komt er een klas bij. De
lessen zijn niet verplicht. Maar
slechts twee christelijke kinderen komen niet naar de lessen.
De moslims krijgen ondertussen
kunstlessen.”
Khallul onderwijst de oude Semitische taal ook aan een groep
volwassenen. Buitenlanders zijn
welkom om een paar maanden
in Jish als vrijwilliger te werken
en ondertussen taalstudie te
doen.
Aan het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg hij in zijn
Israëlische identiteitskaart te
zetten dat hij Arameeër is – net
zoals Joden in hun identiteitskaart hebben staan dat ze Joden
zijn. Het antwoord luidde: „Ga
maar naar het hooggerechtshof
om dat aan te vragen.”
Khallul: „Ik geef om mijn cultuur en nationaliteit. Mensen die
hun eigen cultuur niet beschermen, hebben geen toekomst.”

Gereformeerden
Duitsland halen
de banden aan
Kerkredactie

HANNOVER – Verschillende
”belijdende” protestantse
gemeenten in Duitsland, nu
verenigd in de Rat Bekennender Evangelischer Gemeinden,
willen nauwer met elkaar gaan
samenwerken.
Dat meldt dr. J. B. Klautke, predikant in het Duitse Giessen en
docent aan de Akademie für Reformatorische Theologie (ART)
in Hannover.
Het gaat om ten minste drie
van de in totaal zes gemeenten.
Zij ontstonden in de jaren negentig, in reactie op onder meer
de liberale visie van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) op
homoseksualiteit. Kort daarna
werd in Marburg een eigen opleidingsinstituut opgericht, de
ART.
Het bestaande jaarlijkse overleg tussen de gemeenten bleek
te vrijblijvend, aldus Klautke.
„Op dit moment kunnen we niet
gemeenschappelijk optreden en
is er geen toezicht op elkaar.”
Op welke manier de samenwerking gestalte krijgt, is nog
niet duidelijk.
Zie ook Puntkomma pag. 13: ”Gezocht: Duitssprekende dominee”.

Robot schrijft de
Bijbel over
TRIER (ANP/DPA) – In de Duitse
stad Trier is een robot vandaag
begonnen met het overschrijven van de Bijbel. Hij heeft elf
maanden nodig om de circa 3,5
miljoen letters in schoonschrift
op het papier te zetten. „Hij zal
ruim 2000 vellen volschrijven, 1
liter inkt verbruiken en ruim 1
kilometer papier nodig hebben”,
aldus kunstenaar Matthias Gommel, die de Bijbelrobot met collega’s heeft geprogrammeerd.

