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De Bijbel als rivier	
Het is het jaar van Luther. Een 
bekend konijn uit zijn hoed was 
‘Sola scriptura’: Alleen de Bijbel. 
Ik kan daar niets mee. Zo wordt 
de Bijbel een papieren paus. 
Natuurlijk is het een uniek boek, 
maar maak er geen afgod van. 
De Bijbel is niet de zuivere bron, 
maar een menselijk uitvloeisel 
van openbaring. Het is een rivier 
die uit hoge bergen ontspringt, 
maar zoals elke rivier schoon en 
troebel water bevat. De Bijbel zit 
barstensvol leven, maar telt ook 
stroomversnellingen en stenen 
waaraan je je lelijk kunt stoten. 
Het is een mensenboek. 
     Het woord ‘Bijbel’ is in zijn 
Latijnse oorsprong niet toevallig 
een meervoud: ‘Biblia’. De Bijbel 
vertelt niet eenduidig over God. 
Zoals ook de evangeliën niet 
eenduidig zijn over Jezus. Zo 
benadrukt dit oerboek tot in de 
structuur haar menselijk karakter 
en meerduidigheid. Waarheid is 
veelkleurig, net als de natuur en 
de mens. Ja, volgens de Bijbel is 
zelfs het goddelijk geheimenis 
meervoudig: ‘Laat ons mensen 
maken naar ons beeld’. Dat de 
weerslag daarvan in de taal een 
rijkgevulde bibliotheek oplevert, 
is niet verwonderlijk. De Bijbel is 
een schatkamer vol verhalen 
over geloof en twijfel, over men-
sen die God ervaren of missen. 
Het is een reflectie van en op 
het leven. Zoals ook poëzie of 
literatuur dat is.  
     De meerwaarde van de Bijbel 
is haar nabijheid tot de bron. 
Maar ze is niet de bron zelf. Dat 
geldt ook voor het Nieuwe Tes-
tament. Ook dat is uitvloeisel, 
een cirkelgang om het geheim 
(H. Faber). Want het enige wat 
Jezus zelf geschreven heeft zijn 

woorden in het zand. Zijn ge-
stalte blijft net als die van 
Boeddha en Socrates verborgen 
in de stroom. Ons rest de echo 
van zijn stem en zijn levende 
geest die ons aanraakt en aan-
vuurt in geloof, hoop en liefde.  

     De Bijbel is een rivier vol 
wijsheid die sterk betrokken is 
op de aarde en zich kritisch uit-
laat over religie. Dat is uniek aan 
dat oude boek: haar verzet 
tegen godsdienst (goden) vanuit 
haar geloof in de bevrijding van 
mensen uit slavernij. Godsdienst 
is mensendienst, dienstbaarheid 
aan de aarde. Daarom noemt de 
Bijbel de mens adam (afgeleid 
van adama, Hebreeuws voor 
aarde). Als aardmensen zijn we 
aardse reflecties en beelden van 
‘God’. Met dat woord wordt de 
‘onbaatzuchtige liefde’ (agapè) 
bedoeld, zo legt een apostel uit. 
Agapè (God) is geen persoon, 
maar een kracht. Een kracht die 
het wezen vormt van de liefde 
en de vrijheid die ons beweegt. 
Agapè is onze kern, de bron – 
en niet de Bijbel. Dit geheimenis 
is mens geworden, zegt het 
evangelie. En het is de wereld 
uitgetimmerd. Door ons mensen. 
Maar het staat op, steeds weer. 
Eveneens in mensen. Als het 
geheim van de aarde. 
 

ds. Karl van Klaveren 
 
Witte Donderdag: koor 
Op Witte Donderdag 13 april zal 
het koor meewerken aan de 
dienst met het zingen van 'Break 
Thou the bread of life' op muziek 
van John T. Watson 
 
Paasbruch 
Na de kerkdienst op Pasen zal 
weer de gebruikelijke Paas-
brunch klaarstaan. Onze koste-
res is al hard aan het nadenken 
over hoe mooi en hoe lekker ze 
alles zal maken. Kosten € 12.50. 
Opgeven via email, lijst in de hal 
van de kerk of bij de kosteres 
tel. 06-39223150. 
 

 

Kerkdiensten 
  

2 april * 
ds. Karl van Klaveren 
9 april 
ds. C. M. Geels 
13 april ** 19.30 uur S&T 
Witte Donderdag           
ds. Karl van Klaveren  
14 april 19.30 uur  
Goede Vrijdag  
ds. Karl van Klaveren  
16 april * Pasen  
ds. Karl van Klaveren  
23 april 
ds. C. Schoonenberg-Lems 
30 april 
ds. A. P. van Ligten  
De diensten beginnen tenzij an-
ders aangegeven om 10.30 uur. 
In de met een * gemerkte dien-
sten verleent de cantorij haar me-
dewerking en de met ** gemerkte 
diensten het Houtrustkerkkoor.  

 
Meditatievespers 
Woensdag 5 en 19 april om 
16.45 uur 
 



 

 

De Houtrustkerkgemeente  gaat uit 
van de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten te ’s-Gravenhage e.o. 
en is een wijkgemeente van bijzon-
dere aard binnen het verband van 
de Protestantse Gemeente in Den 
Haag. 

Kerk en bureau: Beeklaan 535, 
2562 BE Den Haag. 070-3457291  
Email: houtrustkerk@gmail.com 
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: 
NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v. 
penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te 
Den Haag.  
 
Predikant: 
ds Karl van Klaveren, 
tel. 06-11041992 
kvanklaveren@hotmail.com 
 

						 							  

Leeskring Wiman 
Woensdag 5 april is er lees-
kring over ‘Mijn heldere afgrond’ 
om 15.00 uur in de Houtrustkerk 
en op vrijdag 7 april om 20.00 
uur in buurt-en-kerkhuis Bethel. 
We lezen pag. 72-114. 
 
Gnostische kring 
Vrijdag 7 april om 10.30 uur 
komen we weer bijeen op de 
Hoge Prins Willemstraat, thuis 
bij Wijnie Krabman. We  lezen 
uit ‘Gnosis en gnostiek’ van 
Bram Moerland pag. 182-212.                               
 
Vrome Freule 
Woensdag 12 april om 20.00 
uur bent u welkom in café De 
Freule, Fahrenheitstraat 558, 
waar we weer een zinnig ge-
sprek voeren aan een stamtafel.                               
 
Gast uit India  
Op 1 januari deed ik verslag van 
mijn reis naar Hyderabad, India. 
Ik sprak over het onderscheid 
tussen geloof en religie dat ik 
leerde van dr. Packiam Samuel.  
Donderdag 20 april komt dr. 
Samuel naar Den Haag. Om 
20.00 uur spreekt hij in Initiatives 
of Change (Amaliastraat 10) met 
ds. Willem Jansen over ‘Brug-
gen slaan in een multireligieuze 
stad’. Daarbij zullen beiden de 
situatie in Hyderabad en Den 
Haag vergelijken. Wie daarnaast 
met mij en dr. Packiam Samuel 
een middagje wil doorpraten 
over zijn onderscheid tussen ge-
loof en religie (zie mijn op 1 ja-
nuari verspreide paper) kan zich 
bij mij melden: tel. 06-11041992. 
  

ds. Karl van Klaveren 
 
12 Years A Slave 
Vrijdag 21 april om 19.30 uur in 
buurt-en-kerkhuis Bethel (Tho-
mas Schwenckestraat 28) verto-
nen we ‘12 Years A Slave’ (VS 
2013, 134 min), een film over de 
slavernij dat een waar gebeurd 
verhaal vertelt vanuit het per-
spectief van slaven. Niet altijd 
makkelijk om te zien, wel een 
film die veel los maakt en ge-
noeg gespreksstof biedt. 

Luchbios: De Tweeling 
Zondag 23 april om 12.30 uur 
vertonen we in de lunchbios na 
de kerkdienst ‘De Tweeling’. De-
ze verfilming van het boek van 
Tessa de Loo gaat over twee 
vrouwen. Ze groeien gescheiden 
op na een innig verstrengelde 
kindertijd. Als de zussen op ho-
ge leeftijd zijn gekomen ontmoe-
ten ze elkaar weer. Kosten € 5. 
Opgeven via email, de lijst in de 
hal van de kerk of bij de koste-
res tel. 06-39223150. 
 
Huisgemeente 
Woensdag 26 april om 14.15 
uur is er weer een huisgemeente 
bijeenkomst in het Bezuidenhout 
bij de fam. Cordess, van Rees-
straat 92, tel. 070-3853238. Te 
gast is ds. Karl van Klaveren. Hij 
zal ons vertellen over zijn studie-
reis naar India aan de hand van 
foto’s en filmpjes die hij maakte 
in Hyderabad. 
 
Open Huis 
Woensdag 26 april om 14.00 
uur is ook het eerstvolgende 
Open Huis in de Houtrustkerk. 
Een week later dan in het jaar-
programma staat. ‘Opstaan en 
verdergaan’ is het thema waar-
over we in gesprek gaan. Waar 
moet u aan denken – wat neemt 
u mee – welke bijzondere ge-
beurtenis is voor u een gouden 
herinnering – in beweging ge-
komen door ….. vult u maar in. 
We beginnen een uur eerder (!) 
om meer ruimte te hebben voor 
alles dat zich voordoet. 
 
Taizéviering 
Elke vrijdag om 20.00 uur in de 
Houtrustkerk. Welkom! 
 
Reformatiejaar 
‘Kom naar voren’. Dat is de titel 
van een muzikale voorstelling 
van Kees Posthumus en Juul 
Beerda die op zaterdag 8 april in 
de Lutherse kerk, Lutherse 
Burgwal in Den Haag, wordt op-
gevoerd. Begeleid door klanken 
van een accordeon, komen de 
historische personen tot leven. 
Denk aan: Maarten Luther, Jan 

de Bakker uit Woerden, de Duit-
se vorst Philipp von Hessen, de 
gastvrije Menso Alting, de Bij-
belgetrouwe Calvijn, de dappere 
Menno Simonszoon, de geleer-
de Arminius. En de meid van de 
pastoor in Borne. Kent u ze nog 
niet? Dan leert u ze kennen, 
wanneer ze naar voren komen 
en zich uitspreken! Aanmelden 
via mail@luthersdenhaag.nl De 
kerkzaal open 13 uur, aanvang 
13.30 uur. Toegang vrij. 
 
Ophaalservice 
Jette Bloemsma probeert op 
verzoek iemand te vinden die u 
wil ophalen voor een kerkdienst.  
Tel. 070-323 06 87. 
 
Overleden 
Op donderdag 16 maart over-
leed mw. Trijntje Cieraad-
Sanders in de leeftijd van 95 
jaar. Zij zal op Voleindingszon-
dag herdacht worden.  
	
	


