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De Ierse theoloog Peter Rollins houdt ervan om je uit je comfortzone te
halen. In de geest van Jezus’ parabels schrijft hij verhalen, die hij toelicht
en waarmee hij wil laten zien dat het christelijk geloof niet iets statisch en
systematisch is. In zijn boek ‘De orthodoxe Ketter’ zijn verschillende van
deze verhalen opgenomen. En daarvan is
de parabel genaamd ‘de opstanding’. In dit verhaal staat de vraag centraal
wat het betekent om Jezus te volgen. Hoe kunnen wij volgelingen zijn en
leven in navolging van Christus? Dat zijn ook vragen die ons in de tijd na
Pasen bezighouden en mogen klinken in voorbereiding op het feest van
Pinksteren. Met dit spiegelverhaal wil Rollins ons bewust maken van onze
eigen houding en gedachten en ons mee nemen naar de basis van het
geloof.
Uit: ‘De Orthodoxe Ketter’ van Peter Rollins (Hoofdstuk 12, Uitgeverij
Skandalon)
Het verhaal: ‘De Opstanding’
Eens vertrokken enige onbekende leerlingen van Jezus met hun schamele
bezittingen naar een ver land. Ze konden het niet meer aan om langer te
blijven op de plaats waar hun Messias kortgeleden was gekruisigd.
Overmand door verdriet verlieten ze die plaats om er nooit weer terug te
keren. ze maakten een lange reis, op zoek naar een land waar ze zich thuis
konden voelen. En na een lange, zware en moeilijke tocht vonden ze ten
slotte een geschikte plaats. Die was weliswaar erg afgelegen, maar ideaal
om een nieuwe gemeenschap te stichten. Ze vonden er vruchtbare grond,
schoon water en een bos waar zij de nodige materialen konden verzamelen
om een schuilplaats te bouwen. Ze vestigden zich daar en stichtten een
gemeenschap waar ze de gedachtenis aan Christus levend hielden. Het was
ver van Jeruzalem maar ze leefden in eenvoud, liefde en
vergevingsgezindheid, zoals Jezus hun had geleerd.
Meer dan honderd jaar leefden de leden van deze gemeenschap in grote
afzondering. Ondanks hun intense verdriet probeerden ze trouw te blijven
aan Jezus’ manier van leven. En ze bleven zich bezinnen op wat hij had
gezegd en gedaan. Maar uiteindelijk werd hun isolement doorbroken. Het

was op een vroege ochtend dat een kleine groep zendelingen hun
nederzetting bereikte. De mannen waren verbaasd over de gemeenschap die
ze aantroffen. En wat hen het meest verraste, was het feit dat deze mensen
geen weet hadden van de opstanding en de hemelvaart van Christus. Ze
hadden namelijk Jeruzalem verlaten vóór hij op de derde dag opstond uit de
dood.
‘Wij lieten ons niet ontmoedigen door de gedachte dat de dood hem
had verslagen
en op een dag ook ons zou verslaan.’
Zonder aarzeling riepen de zendelingen alle leden van de gemeenschap bij
elkaar en vertelden wat er was gebeurd nadat hun Heer gevangengenomen
en bloedig gekruisigd was. Die avond was er een groot feest in het kamp,
om het nieuws te vieren dat de zendelingen hadden gebracht. Maar toen de
nacht vorderde, merkte een van de zendelingen op dat de leider van de
gemeenschap afwezig was. De jonge man maakte zich zorgen, en dus hij
ging op pad om de man, die hij zeer respecteerde, te zoeken. Uiteindelijk
vond hij hem gehurkt in een kleine hut aan de rand van het dorp, biddend
en in tranen. ‘Waarom bent u zo verdrietig?’ vroeg de verbaasde zendeling.
‘Dit is toch het moment voor een groot feest?’
‘Ja, misschien is het tijd voor een groot feest, maar het is ook een dag van
groot verdriet,’ antwoordde de oude man, die in zijn hurkende houding
bleef zitten. ‘Sinds de stichting van deze gemeenschap hebben we
geprobeerd de instructies van Christus op te volgen. zelfs als het ons grote
inspanningen kostte, zetten wij zijn manier van doen plichtsgetrouw voort
en bleven wij daarin volharden. Wij lieten ons niet ontmoedigen door de
gedachte dat de dood hem had verslagen en op een dag ook ons zou
verslaan.’ De oude man kwam langzaam overeind en keek de zendeling vol
mededogen aan. ‘Elke dag hebben we ons leven op het spel gezet, omdat
wij voor hem een offer wilden brengen. Hij was ons hele leven. Maar nu
we van jullie dit nieuws hebben gehoord, ben ik bang dat mijn kinderen en
de kinderen van mijn kinderen hem niet zozeer zullen volgen wegens zijn
radicale leven en zijn ultieme opoffering, als wel uit egoïsme. Zijn offer
verzekert hen immers van hun persoonlijke redding en van een eeuwig
leven.’
Nadat hij dit gezegd had verliet de oude man de hut. En terwijl hij op weg
ging naar het feest, waarvan de geluiden in de verte al te horen waren, bleef
de missionaris achter, gehurkt zittend op de grond.
Het commentaar bij het verhaal

De bedoeling van dit verhaal is na te gaan wat het voor iemand betekent om
te geloven in de opstanding van Christus. De gemeenschap in kwestie was
onbekend met de letterlijke opstanding. Daardoor beleefde zij de realiteit
van de opstanding in zekere zin radicaler dan al die mensen die zeggen
daarin te geloven. Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat voor
veel mensen van onze tijd het geloof in de opstanding simpelweg een
garantie is voor eeuwig leven en voor kosmische betekenis. Op deze manier
staat het geloof los van het handelen en werkt het alleen als een soort
goddelijke verzekeringspolis. In tegenstelling hiermee vertelt dit verhaal
dat opstanding iets is dat wil worden geleefd en dat niet mag afhangen van
iemands subjectieve geloof.
Om dit thema te onderzoeken roept dit verhaal als het ware de ervaring op
van een verlengde Stille Zaterdag. (De Stille Zaterdag verwijst naar de dag
tussen Goede Vrijdag en Pasen.) In deze korte tijd, tussen het getuige zijn
van de kruisiging en het vernemen van de opstanding, hebben de leden van
de hiervoor beschreven gemeenschap zich helemaal overgegeven aan het
onderwijs van Christus. Ze volgen hem zonder te denken aan een latere
beloning. Ja, ze volgen hem op een werkelijk onbaatzuchtige wijze.
Juist in die toewijding aan Christus wordt de opstanding zichtbaar. Want
terwijl er geen verstandelijke aanwijzing is voor de levende aanwezigheid
van Christus, is er wel een vleesgeworden getuigenis van zijn
aanwezigheid. Van Jezus wordt getuigd door het leven en de daden van de
gemeenschap. Dit getuigenis kapselen zij niet in in een of ander abstract
geloof, maar zij laten het zien in de structuur van hun leven.
‘Wanneer een christen hiermee wordt geconfronteerd,
is hij of zij dan niet verplicht het verstandelijke geloof in de opstanding
op losse schroeven te zetten?’
Een en ander daagt ons uit om de noodzaak van het geloof in de opstanding
te heroverwegen. Bovendien kunnen wij ons hierom afvragen of dit geloof
niet soms een belemmering is om de werkelijkheid van de opstanding te
leven. Zoals eerder opgemerkt: je kunt gemakkelijk kerkelijk betrokken
mensen vinden die geloven om zelfzuchtige redenen, en die bijvoorbeeld
christen zijn in de wens om naar de hemel te gaan.
Wanneer een christen hiermee wordt geconfronteerd, is hij of zij dan niet
verplicht het verstandelijke geloof in de opstanding op losse schroeven te
zetten? Daardoor wordt iemand uitgenodigd om na te denken over
Christus’ leven en dood in en op zichzelf. Dit is geen onorthodox idee,

maar precies wat elk jaar volgens de christelijke kalender gebeurt in de
Stille Week.
Ook in de evangeliën kunnen we zien dat een rechtzinnige geloofsopvatting
soms de werkelijke betekenis ervan in de weg staat. Bijvoorbeeld wanneer
Jezus Simon Petrus verbiedt zijn identiteit aan anderen te onthullen. In het
Evangelie naar Matteüs lezen we:
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn
leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?” ze
antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer
anderen Jeremia of een van de andere profeten.” Toen vroeg hij hun: “En
wie ben ik volgens jullie?” U bent de Messias, de zoon van de levende
god,” antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: “gelukkig
ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed
geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent
Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het
dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van
het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart
zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in
de hemel ontbonden zijn.” Daarop verbood hij de leerlingen ook maar
tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. (Matteüs 16:13-20).
Tegenwoordig voelen veel mensen zich genoodzaakt om van de daken te
schreeuwen dat Jezus de Messias is. Hier echter wordt verteld dat Jezus zijn
identiteit verborgen wenst te houden, bijna alsof een dergelijke voorstelling
zijn ware boodschap in de weg zou kunnen staan.
Dit begrijpen wij des te beter als we beseffen dat de belijdenis van Christus
als de Messias geen kwestie is van woorden, maar tot uitdrukking komt in
iemands leven. Zo moeten wij ook de volgende uitspraak opvatten:
“Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de
Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus’, en niemand kan ooit zeggen:
‘Jezus is de Heer’, behalve door toedoen van de heilige Geest.” (1
Korintiërs 12:3)
Dit betekent natuurlijk niet dat iemand de woorden ‘Jezus is Heer’ alleen
door de Geest van God kan uitspreken. Het punt is dat de belijdenis ‘Jezus
is Heer’ geen louter geestelijke, verstandelijke uitspraak is. Het is een
belijdenis die vlees en bloed wordt in het leven van mensen die zich
inzetten voor de armen, de onderdrukten en de vijand.

Dit verhaal onderzoekt dus de omstreden mogelijkheid dat christenen niet
zozeer worden opgeroepen om te geloven in de opstanding, als wel de
plaats te zijn waar opstanding plaatsvindt. Op die plaats wordt
daadwerkelijk getuigenis afgelegd van Christus’ aanwezigheid.
Preekrooster
Zondag 19 mei
Gezamenlijke dienst Kleine Ring op het Stift in Weerselo
Zondag 26 mei
Tubbergen
10.00 Ds. Scheer-Weijenberg Doopdienst
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst Kleine Ring in Ootmarsum
Zondag 2 juni
Bruinehaar
9.00 Ds. P. Dekker Wierden
Tubbergen
10.30 Ds. P. Dekker Wierden
Zondag 9 juni
Tubbergen
10.00 Ds. Scheer-Weijenberg Pinksteren
Zondag 16 juni
Tubbergen
10.00 Ds. J. Meijer Borne

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 19 mei zal er geen dienst zijn in de kerk in Tubbergen. We zijn
op deze morgen namelijk welkom op het Stift in Weerselo. Samen met de
andere kerken van de Kleine Ring (Weerselo, Ootmarsum, Denekamp en
Oldenzaal) komen we in de openlucht bij elkaar om te vieren. Popkoor
Ambiënte uit Geesteren zal ook haar medewerking aan deze dienst
verlenen. De inloop is vanaf 10.00 uur, de dienst begint om 10.30 uur. Na
afloop is er gelegenheid om met elkaar te eten. (Brood zelf meenemen.)
We hopen veel bekende en nieuwe gezichten te zien!

Op zondag 26 mei, de zesde zondag van Pasen, is er om 10.00 uur dienst in
de kerk van Tubbergen. We mogen in een feestelijke dienst de doop
bedienen aan Noor Ellenkamp, dochter van Giel en Moniek Ellenkamp.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, zijn we welkom in de kerk van
Ootmarsum. Deze gezamenlijke dienst van de kerken van de kleine ring
begint om 10.30 uur. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Annerie Snier &
ds. Erna Lensink.
Zondag 2 juni is er zowel in Bruinehaar als Tubbergen dienst. Ds. Pieter
Dekker uit Wierden zal deze morgen bij ons voorgaan. Deze zondag tussen
Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. Jezus’ leerlingen
blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat Hij gezegd heeft?
Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid
sturen’. (Johannes 14, 15-21)
Zondag 9 juni vieren we het feest van Pinksteren, het ‘feest van de Geest’.
Een feestelijke dienst zal het zeker worden, want we mogen op deze
morgen ds. Joke Teding van Berkhout-Fabius bevestigen als kerkelijke
werker in onze gemeente. Zangkoor ‘Zang en Vriendschap’ zal ook haar
medewerking aan deze dienst verlenen.
Wij kunnen niet van de gastvoorgangers verwachten dat zij zich aan het
leesrooster houden. Wanneer dat niet het geval is, kunnen bovenstaande
lezingen dienen voor persoonlijke overdenking. We hopen op mooie en
gezegende diensten met elkaar!
ds. Esther Scheer-Weijenberg
GEMEENTELEVEN
Geboren
Wij ontvingen het bericht dat op 20 februari is geboren: Noor Janny
Ellenkamp, dochter van Giel en Moniek Ellenkamp uit Geesteren. We
wensen hen als gezin heel veel geluk samen. In de dienst van zondag 26
mei zal Noor gedoopt worden.
ds. Esther Scheer-Weijenberg
INSPIRATIE EN ONTMOETING

Een nieuwe rubriek in de Ringsproak om u/jou op de hoogte te houden van
de plannen werkgroep Inspiratie & Ontmoeting. Een werkgroep die
nadenkt over het activiteitenprogramma van onze gemeente. Activiteiten
die verdiepen, die gesprek oproepen, die inspireren en die mensen dichter
bij elkaar mogen brengen.
Gezocht: PR man/vrouw
Binnen onze werkgroep zijn we bewust bezig met de vraag: ‘Hoe brengen
we kerkelijke activiteiten onder de aandacht bij mensen, zowel binnen als
buiten de gemeente?’. We zoeken daarom iemand die ervaring heeft op het
gebied van communicatie of P.R.. Wie vindt het leuk om met ons mee te
denken en ons hierin te begeleiden?
ds. Esther Scheer-Weijenberg
21 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’
Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen een themaavond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is
voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiekonderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medischethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van
euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.
Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige
vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je
zou kunnen denken aan vragen als: 'Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’,
'In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?' en 'Wat is er
vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?'
Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door
te praten.
Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een
inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs
gesteld.
Tijd en plaats:
Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur
(N.B. Aanvankelijk was 23 mei gecommuniceerd, maar vanwege het
gebruik van De Delle als stembureau is uitgeweken naar een andere
datum.)
De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

Giften via de kerkrentmeesters
maart
Gift via mevr de Witte
€ 10,00
Gift via mevr Wienen
€ 10,00
Gift via dhr Kerkvliet
€ 10,00
april
Gift via ds Scheer
€ 10,00
Gift via mevr de Boer
€ 15,00
Gift via mevr Hendriks-Huzink € 10,00
De diaconie collectes van maart
3-3 Kleine Ring
€ 38,20
10-3 Voorjaarszending
65,45
13-3 ZWO kleine ring
52,50
17-3 Binnenlands diaconaat 27,35
24-3 Kinderen in de knel
61,85
31-3 Missionair werk
88,25
Gift via Siny Snijders
10,00
De diaconie collectes van april
7-4 ZWO kleine Ring
€ 54,70
14-4 Samenloop voor hoop 212,26
18-4 Paasgroetenaktie
38,20
21-4 Zending
102,00
28-4 Zonnebloem
29,05
Gift via Trijnie Vrielink 10,00
kindernevendienst:
26 mei
Elske Woudstra
2 juni
Nina en Henk Pol
9 juni
Hermien Voortman
16 juni
Ineke Overmars
23 juni
Yure Engelhart
30 juni
Elke Woudstra
Van onze jonge gemeenteleden

Beste gemeente,
Op zondag 26 mei hebben de jongeren van de protestantse gemeente een
spelletjesmiddag georganiseerd voor de ouderen uit de buurt. Het doel van
de activiteit is een leuke middag organiseren voor mensen die het fijn
vinden om anderen te ontmoeten onder begeleiding van een aantal
enthousiaste jongeren.
Iedereen is welkom, neem gerust een buurvrouw, buurman, vriend of
vriendin mee.
De activiteit vindt plaats in de Delle in Tubbergen. De inloop is tussen
14:30 en 15:00 gezellig met een kopje koffie of thee. We sluiten de middag
gezamenlijk af met soep en een broodje rond 18:00.
Aan het eind van de middag kunt ons steunen via een vrije gift.
Aanmelden voor deze gezellige middag kan door het onderstaande
aanmeldingsformulier in te leveren bij de Delle in een doos op de tafel bij
ingangen van de kerk, bij de doos zijn ook aanmeldingsformulieren
aanwezig.
We hopen van harte dat u komt!!
——————————————————————————————
Aanmeldingsformulier spelletjesmiddag
Naam:..............................................................................................................
...............
Ik zou het leuk vinden om 26 mei ‘s middags aanwezig te zijn
Met ……. personen
Dieetwensen?...................................................................................................
..............
Leuk dat u komt, wij hebben er zin in!
Kinderoppas
26 mei
Marjan Hendriksen
9 juni
Annemiek Vlierman
16 juni
Irma en kinderen Roelofs
Kindernevendienst:
26-5 Elske Woudstra
2-6
Nina en Henk Pol
9-6
Hermien Voortman

Deurdienst
Dhr. Kosters
Mevr. Roelofs
Mevr. Van Leeuwen

16-6

Ineke Overmars

Bloemendienst
Tubbergen
26-5 Fam. Harmsen-Gijsbers
2-6
Mevr. G. Harmsen-Meijer
9-6
Fam. H.A. Harmsen-Woudstra
16-6 Fam. J. Haven-Smoes

Dhr. Ranter

Bruinehaar
N.V.T.
Mevr. G Nijkamp-Boers
N.V.T.
N.V.T.

