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voor de gereformeerde kerken
van de classis

Alle woorden van de
schrift beginnen luid te
protesteren
als zeje aanpast
aan ons moderne
bewustzijn.

door Bernard Rootmensen

In gesprek met drs. F. H. Breukelman, een inspirerend en
gekweld theoloog. Aan de Singel, met de bloemenmarkt
vlak voor zijn raam, woont de Oud-Testamenticus Frans
Breukelman in een huis dat vroeger ooit een hotelletje is
geweest. De vergelijking met de bloemenpracht voor zijn
deurdringt zich spontaan op wie hem hoort praten (En je
!l1oet hem eigenlijk horen; schrijvenderwijs komt hij minder tot zijn recht dan in een directe dialoog). Hij is kleurrijk.
AI pratend neemt hij je mee door de lusthof der theologie
en plukt de mooiste bloemen voor je, die hij vervolgens
lyrisch beschrijft, hen graag noemend bij hun latijnse namen. Dan weer wijst hij verontwaardigd op allerlei onkruid,
dat steeds maar weer de kop op steekt. Hij .staat er bij te
schelden en te tieren. Vanuit zijn flamboyante aard zou hij
het liefst alle onkruid met wortel en tal willen uitroeien.
. Maar hij heeft nu eenmaal de gelijkenis gelezen van het
onkruid tussen de tarwe. Goed en kwaad zijn soms onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vandaar toch weer mildheid, zij het als zelfoverwinning.
Wie is deze Frans Breukelman? En
wat brengt ons ertoe als Geref. Kerkblad van A'dam bij hem op bezoek te
gaan: Die eerste vraag is het moeilijkste
beantwoorden. Maar toch
zullen we daarmee beginnen. Breukelman, geboren in 1916, groeide op
in een vrijzinnig-remonstants milieu
in Den Haag. Hoewel hij een exacte
aard bleek te hebben op de middelbare school, koos hij vanuit niet helemaal te achterhalen redenen toch
voor de theologie. Was het de ontzag"
wekkendheid van het heelal, ""aar hij
zo van onder de indruk was? Of de
, onvrede met zijn eigen vrijzinnige
achtergrond? Het doet er weinig toe.
Feit is dat hij voor de theologie behouden werd door de boeken van de
grote zwitserse theoloog Karl Barth
die in zijn studententijd uitkwamen.
('Ik dacht in 1938: als het volgende
deel van de KD mij geen helderheid
brengt in de vraag wat theologie eigenlijk is, in onderscheid met de filosofie, dan stop ik met mijn studie'.
Maar ik raakte opnieuw onder de indruk van hem')
Na zijn ,studie wordt hij achtereenvolgens hulpprediker bij wijlen prof.
van Niftrik, daarna hervormd predikant in, Rithem op Walcheren en la-
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ter predikant in Simonshaven, een
dorpje vlak ten zuiden van Rotterdam. Juist in de pastorie ontdekt hij
hoeveel mOeite hij heeft met preken
uit het Oude Testament. Hij komt
onder de indruk van Miskotte, de nederlandse Barth-kenner en via hem
met de duitse Thora-geleerden Buher en Rosenzweig. Eindelijk gaat
het O.T. voor'hem leven en ontdekt
hij de enorme rijkdom ervan. Bestaande exegetische methoden bevredigen hem steeds minder. Deze
methoden hebben de enorme pretentie van wetenschappelijk te zijn (historisch-kritisch,
literair-kritisch
etc.), maar ze hebben weinig oog voor
het feit dat de Schrift een héél-heid
vormt, waarin bepaalde sleutelwoorden een grote functie vervullen. Een
grote aandacht voor het opsporen
van de sleutelwoorden in een Schriftgedeelte en een nauwkeurige analyse van de compositie ervan doen de
waarheid ervan oplichten, veel meer
dan de kunstgrepen van de llteriüre
kritiek. Het gaat voortdurend' om de.
vraag: waarom staat er wat er staat.
Alleen zo kan ook de prediking tot
zijn recht komen.
Hij beleeft dit als een erkenning van
zijn werk, hoewel veel geleerden vra~

gen blijven zetten achter de wetenschappelijkheid' van zijn aanpak.
Het deert hem niet al te veel in zijn
non-coilformistische manier van leven. Hij blijft wie hij is: een spontaan,
warmbloedig en eigenzinnig mens,
die wars is van alles wat hoort en netjes is volgens de goegemeente (het
liefst schuimt hij de markt af naar
oude spullen en loopt graag rond in
tweede hands kleren). Hij noemt
zichzelf ook zonder te verblikken of
te verblozen: neurotisch, onevenwichtig, een mens van uiterste stemmingen. Maar hij zegt het met zoveel
eigenwaarde dat het vooral charmant-relativerend klinkt.' Maar laat
niemand deze man onderschatten:
als hij over de Schrift begint, komt er
een blik-als-een-donderbui in zijn
ogen. Je hoort de bliksem achter zijn
woorden rommelen.
Waarom wij hem interviewen voor
het Amsterdams Kerkblad? Gewoon omdat hij als theoloog en als
mens een fenomeen is in ons midden.
Hij heeft zelfs school gemaakt in deze
stad. De zg. Amsterdamse School is
verregaand door hem beïnvloed. Talloze gereformeerde theologen zijn bij
hem in de leer geweest ofzijn dat nog.
En verder kan het natuurlijk nooit
kwaad om iemand eens te horen over
de gereformeerde wereld, die daar op
een afstand naar staat te kijken.
Overbodig tensl'ott e te zeggen dat dit
interview geen discussie beoogde.
Veel meer karakterisering. Theologen kunnen voor hun kennis over
Breukelman uiteraard beter terecht
bij hun vakliteratuur.

Gereformeerden
Ik zou wiUen beginnen met de vraag:
hoe kijkt u aan tegen de gereformeer.de kerken?
Met de gereformeerden heb ik altijd
een haat - liefde relatie gehad. ~k bewonder hun grote inzet hun stoer-'
heid en consequentheid. En misschien wel vooral het gegeven dat ze
aanspreekbaar zijn op wat de Schrift
zelf en zich daarin ook willen laten
overtuigen. Ik ben minder onder de
Indruk van, hun betweterigheid en
de neiging tot zwart-wit denken.

Zijspiegel.
Van de burgerlijke stand kreeg ik bericht dat hij zou zijn getrouwd, zO te zien
met een buitenlandse vrouw. Het verbaasde mij nogal, aangezien hij tot nog
toe het leven gedeeld had met een vriend. Ik had ook de Indruk dat zij beiden
een uitstekend vriendenpàar vormden, en Ik vroeg me dus af wat van deze
plotselinge verandering van levensgezel de reden kon zijn.
Na verloop van tijd ging Ik bij hem langs, en vol verwachfJgg drukte ik op
bel. Hij deed mij open, en ik bespeurde bij binnenkomst niet de minste
verimdering: het interieur was nog altijd precies hetzelfde, de vriend zat nog
altijd op dezelfde bank, en de 'rolverdeling' was nog altijd gelijk. Ik durfde dan
ook bijna niet te beginnen over het huwelijk dat plaats gevonden zou hebben,
laat staan dat ik mij durfde uit te putten In felicitaties. Het gesprek ging over
vele, vele zake,n: zijn vroegere werk, zijn huidige werkeloosheid, de kerk
vroeger, het kerkelijk leven nu, en het was alsof 'het huwelijk' nooit had
plaatsgevonden. Toen we al bijna waren uitgepraat en ik het toch niet voor·
mij kon houden, probeerde ik heel voorzichtig: 'Je bent nu ook ge~
trouwd •.. ?' Nog nooit had ik mij zo aarzelend over een in principe zo
ingrijpende en vreugdevol gebeuren uitgelaten. Hij trok een gezicht van
zware hoofdpijn en zei met zichtbare tegenzin: "Ach, dat was een vriendendienst, maar dal doe ik ook nooit meer . •. " Hier paste geen moralistiese
opmerking, dat men maar eenmaal trouwt, en niet bij herhaling. Ik wachtte,
en hij vervolgde: "Dat was alleen om iemand hier in het land te houden, en ze
hebben zo aangedrongen dat ik het heb gedaan - maar als ik alles vooraf had
geweten, dan had ik er mooi voor bedankt. Want nu vertellen ze overal rond
dat ik er dik geld voor gevangen heb, en het heeft me alleen nog maar geld
gekost . •. .' Een droevig verhaal volgde, waaruit wel duidelijk werd dat hij
zijn 'vrouw' heel even had gezien, maar daarna nooit weer. Toch kostte het
nogal wafmoeite om nu van haar te scheiden. En we waren het er vrij snel
over eens dat je maar het beste de stem van Je hart kan volgen, en niet die van
de buren - zeker waar het gaat om huwelijk en vriendschap.
.
b.I.
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Maar als u vraag naar de ontwikkelingen in de Geref. kerken van tegenwoordig dan zeg ik: ik vind het ronduit afschuwelijk wat dàar gebeurt. Ik
zal me wat inhouden, omdat ik anders ruzie krijg met mijn lieve vrouw
die van geref. afkomst is. Die probeert mij altijd milder te stemmen
als het hierom gaat. Maar heel erg
blijf ik het vinden. Om elk misverstand te vermijden: de hervormde
kerk is natuurlijk helemaal een rotzooitje. Maar dat is altijd zo geweest.
De gereformeerden hebben echter de.
pretentie gehad, ~ en ze hebben in
allerlei opzichten veel voorgesteld aan te sluiten bij de grondbedoelingen van de Reformatie. Daarom zijn
'ze ook uit de hervormde kerk gestapt. Maar nu zie je dat die kerken
met grote snelheid afglijden naar de
vrijzinnigheid. Het is zelfs de vraag of
Samen op Weg om die reden op den
duur nog wel interessant is voor de
hervormden.
.
U weet dat het woord "vrijzinnigheid" zeer zwaar nog attijd wordt opgevat in geref kringen. Het is zo'n

beetje de ergste beschutdiging voor
sommigen dieje kunt uiten. Wat bedoeU u met dat woord?
Ik bedoel het niet in tegenstelling
met een bepaald soort opvatting van
het woord "orthodox". Orthodoxie
,namelijk als het slikken ofs~ikken
van/in een groot aantal door de kerk
geformuleerdè
geloofswaarheden.
Op die wijze pleeg ik niet te geloven.
Met recht in de leer bedoel ik dat de
kerk zich bewust is ,van haar. unieke
identiteit die door de Reformatie is
omschreven is met de woorden: sola
fide," sola gratia, sola scriptura (alleen door het geloof, alleen. door de
genade, alleen door de Schrift). En
die identiteit wordt steeds meer aangevochten, juist ook in de gereformeerde kerken. Je ziet dat in de nieuwe aandacht voor het woordje én in
de theologie: natuur én genade,
Schrift én traditie, geloof én goede
werke~, wet én evangelie, ervaring
én openbaring enz. enz .. Het lijkt wel

Bijzondere diensten
Interkerkelijke
aangepaste
gezinsdienst .
Op zondag 18 oktober a.s. zal er
wederom een interkerkelijke aangepaste kerkdienst worden gehouden
voor verstandelijk gehandicapten en
hun familie, vrienden en begeleiders.
De dienst wordt gehouden in de Em~
makerk aan de Middenweg te Amsterdam-Oost.
Aanvang van de dienst 3 uur 's middags.
Voorganger zal zijn ds. A. N. Doornhein, hervormd predikant te Amsterdam.
De kerk is gemakkelijk te bereiken
met tramlijn 9 die vlak voor de kerk
een halte heeft.
Voor bezoekers met eigen vervoer is
er in de directe omgeving voldoende
parkeergelegenheid aanwezig.
Wij hopen weer veel oude bekenden
te mogen ontmoeten.

Pauzediensten
Inde
ALLE-DAG-KERK,
Engels Hervormde·
Kerk, Begijnhof (ingang Spui), spreekt
woensdag 21 oktober1981 prof. dr. J.
Verkuylte Amsterdam.
Diensten 12.40 tot
13.00 uur en 13.10
tot 13.30 uur.
Onderwerp: HET
ZOEKEN NAAR
DE WIL VAN GOD
IN DE WILDERNIS
VAN DE2E 'rIJD.
Organist: J os van
der Kooy. ' . .
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allerlei fronten was het leven door de
Reformatie onder het beslag van het
Woord gekomen, maar juist als het
ging om de relatie natuur en genade,
wilde dat kennelijk niet lukken. Binnen de kortste keren ging de natuur
toch weer aan 'de genade vooraf, met
alle nare consequenties van dien (de
, mens weer centraal, vreemde ideeën
over voorzienigheid, uitverkiezing
etc.)
Als je het goed bekijkt zit het vrijzinnige dus al helemaal ingebakken In
de orthodoxie. Het komt dus niet als
een bedreiging van buiten af zoals
zovaak wordt gesuggereerd. En als
Kuyper en Bavinck in qe vorige eeuw
hun theologie voor de gereformeerde
kerken ontwerpen, grijpen ze in feite
meer terug op de 17 -e eeuw dan op de
Reformtie. Geen wonder dat de vrijzinnigheid waar ik over sprak, er nu
na een eeuw volop uit komt.
\

Dat begint al op een heel vroeg moment. Namelijk bij diegene die de Bijbel uit de grondtekst vertaalt. Als je
hoogste doel is een vlotte, begrijpelijke vertaling te leveren is het kwaad al
geschied. Ik haat vertalingen als
'Groot Nieuws voor u' en de Willibrord-vertaling en wat er van dat
soort nog meer mag zijn. Wat ze aan
voordeel opleveren aan leesbaarheid, leveren ze weer in aan betrouwbaarheid.

Ik bedoel het niet in tegenstelHng
met een bepaald soort opvatting van
, het woord "orthodox". Orthodoxie
namelijk als het slikken of stikken
van/in een groot aantal door de kerk
geformuleerde
geloofswaarheden.
Op die wijze pleeg ik niet te geloven.
Alle woorden van de Schrift beginMet recht in de leer bedoel ik dat de
nen te protesteren als je ze aanpast
kerk zich bewust is van haar unieke
aan ons moderne bewustzijn. Geef
identiteit die door de Reformatie is
mij dan maar liever de Statenvertaomschreven is met de woorden: sola
ling. De grondhouding van de vertafide, sola gratia, sola scriptura (allers daarvan is volkomen juist geleen door het geloof, alleen door de
weest. Ze probeerden zo mogelijk in
genade, alleen door de Schrift). En
Zondag I november
hun eigen taal de taal van de Schrift
die identiteit wordt steeds meer aanWoestduincentrum
te spreken. Dat is typerend vóor het
gevochten, juist ook in de gereforgereformeerde
vertaal-principe.
Ik
3
uur 'smiddags
meerdekerken. Je ziet dat in de nieuvind dit een uitermate gewichtig
, we aandacht voor het woordje én in
punt, haast nog gewichtiger dan een
de theologie: natuur én genade,
Voorganger
geloofsbelijdenis.' Alleen als de
Schrift én traditie, geloof én goede
Theologie
Schrift zelf je machtigt, mag je daar
Da. G. van 't Slot
werken, wet én evangelie, ervaring
én openbaring enz. enz.. Het lijkt wel
Als ik dit verder mag laten' rusten, vanaf wijken. Je herkent dit principe
Thema 'Bemoediging'
Broodmaaltijd
ofmen niet door heeft dat je op deze
dan zou ik u willen vragen oin in het ook in de manier waarop Buber en
Avondmaalsviering
Film over Taizé
:
Rosenzweig
de
Schrift
"vermanier stiekum of openlijk de mens
kort uw eigen theologische positie
deutscht" hebben.
weer tot centrum van de theologie
willèn omschrijven.
Crèche
maakt. En dat is voor mij vrijzinnig-, Ik maak er geen geheim vaQict'at ik In de tweede plaats kun je de Schrift
heid. Ik kan met mijn vrijzinnige achgeweldig diepgaand door Kart Barth in de rede vallen met de .l3ijbèlwetenUitgaande van de
tergrond met recht zeggen, dat zoiets
ben beïnvloed. Hij is een reus in de schap die we hebben opgebouwd. Ik
sta daar overigens niet alleen negatot, de meest afschuwelijke dingen
theologie, achter wie niemand in feiClassicale Evangeleiden. Ik ben opgegroeid tussen vrete terug kan. Evenmin als we nog te- tief tegenover. Archeologie, tekstkrilisatie
selijke aardige en beschaafde menrug kunnen achter de Reformatie. tiek en literaire,analyse hebben het
LM Raad voor werkers
sen, - geen kwaad woord daarover -,
Wie het wel probeert doet allereerst een en ander opgeleverd. Je moet het
VVinde '
maar de mensgerichte benadering
zichzelfte'kort. Hij is voor mij de eni- alleen niet overschatten en ook niet
van hun theologie heeft God verduisge theoloog die werkelijk het grond- voorbarig gebruiken. Neem als voorEvangelisatie en
beeld ons gesprek hier. Toen u zich
terden zijn soevereiniteit aangetast.
thema van de Reformatie (sola fide
daarin
meelevenbij
mij
meldde,
kende
ik
u
in
het
geEn die theologie heeft ook geen weretc., zie boven) consequent en gronheel niet. Ik heb maar afgewacht wie
kelijke bijdrage geleverd tot het ver- , dig heeft doordacht. En die niet is
den
hier zou verschijnen. Ik had natuurstaan van de grote vragen van deze
blijven staan bij die tegenstelling naeeuw. Ik ben als de dood dat de theotuur-genade. Eindelijk wordt "het lijk ook achter uw rug om inlichtingen over u kunnen verzamelen. Mislogie op dit moment een terugval benatuurlijke" onder het beSlag van de
BijbeL Hoe komt het toch dat u niette- te orthodox. De orthodoxen vinden
schien had ik wel een heel dossier
leeft in de 19-e eeuw. \
genade gebracht. Barth heeft ons gemin uit die kringen voortdurend mij rüet zuiver op de graat. Van de
over u kunnen aanleggen. En bij alles
voerd uit het diensthuis van de nawordt aangevallen?
kant van de wètenschappers krijg ik
wat u hier zei had ik dan kunnen dentuurlijke theologie. De religieuze
Allereerst wordt daar de Schrift helehet eeuwige verwijt te horen dat ik
Hoe komt zoiets volgens u?
kEm:
;zie
je
wel,
het
klopt,
of
het
klopt
mens is bij hem van zijn voetstuk gemaal
niet
onbevooroordeeld
benaniet wetenschappelijk genoeg ben.
Dat zal ik u vertellen. Maar daarvoor
vallen. Het gaat bij hem om de triomf niet. Maar een echte ontmoeting had
derd, maar juist' zeer dogmatisch.
Linkse theologen en feministen verhet
dan
niet
meer
kunnen
worden.
moeten we eerst nog wat verder teder genade. Onze menselijke ervaMaar kijk, hier het eeuwige verwijt
wijten mij dat ik niet ver genoeg met
Daaryoor was ik al te veel voorgeproring verdwijnt daarbij naar het tweerug. Naar wat ik gemakshalve ,de 17e
dat ik uit orthodoxe kring te horen
nen mee ga. En zoals ik eerder heb
grammeerd.
Nog
sterker
gaat
het
zo
de
plan.
eeuw zou willen noemen. In die tijd
krijg (staat op en haalt enkele artikelaten merken, vind ik dat de theoloin
de
'ontmoeting
met
de
Schrift.
Almet zijn uitgesproken orthodoxie,
len voor de dag uit het Fries Dagblad
gie weer terugvalt in de 1geeeuw. Die
leen ~ls we open en ontvankelijk de
was men in feite niet bij machte de
Dat woord ervaring klinkt bij u nogal' Schrift tegemoet treden, als wé onze van de hand van dr. Vlaardinger- stelling maakt je ook niet overal pogrondspanning van de Reformatie
negatief Wat heeft u eigenlijk tegen dog~tische en filosofische vooron- broek): Breukelman zou geen eer- pulair. Als je dan ook nog als gelovige
vast te houden. De middeleeuwen
en als mens aangevochten en onstaerv?-ring? Dat hoort tocy bij het mens- derstellingen tussen haakjes zetten bied hebben voor de geschiedenis.
werden weer levend, waarin het theozijn?
,,' ,
biel bent, dan is het leven niet altijd
,en
geduldig
willen
luisteren
kan
er
Voor hem is,de Bijbel te weinig een
, logische èn-denken had gebloeid. Op
vreugde
alhier.
Ik heb niets tegen menselijke ervaherkenning ontstaan. Kan de waargeschiedenisboek. Maar ik yind dat
ringen. Ik pleèg intensief te leven. Bij
heid in verwondering oplichten. Het ,lasterlijke aantijgingen. Natuurlijk Maar als ik dan zoals vorige week een
aantal dagen met een groep Duitse
de dag nog wel, en dat is goed bijbels.
is nog altijd zo dat je dan van de ene
geeft de Schrift geschiedenis weer.
predikanten optrek in ons Friese onIk kan me zelfs voorstellen dat ervaverbazing in de andere kunt vallen.
Maar het is geen geschiedenisboek
derkomen, én daar van de vroege
ringen toeleiden naar dti openbaring,
zoals wij die hebben. In orthodoxe
om die tegenstelling 110g maar eens
Wat vind't u in dit geval van die uit- kringen wordt voortdurend een sys- ochtend tot de late avond niet anders
te gebruiken. Maar waar ik vuur-beKerkblad
leggingen vande Bijbel die vooraf ge- teem gemaakt van de geschiedenis- doen dan de Schrift exegetiseren,
nauwd voor ben is dat onze ervaring
voor de gereformeerde kerken
gaan worden door een bijvoeglijk sen van de Schrift. En zelfs een sys- dan vat ik weer moed. De Schrift kan
de
openbaring
van
God
gaat
beheervan de classis Amsterdam
naamwoord? Ik bedoel begrippen als: teem van waarheden. Aan dat soort niet kapot en opent steeds opnieuw
vergezichten. Het kan altijd en oversen, gaat inkaderen in orjze cultuur of feministische exegese en materialisti-' systeembouw doe ik niet mee. De Bijal weer opnieuw beginnen, dat Verwetenschap.
Het
woord
van
God
Redactie-adres:
sche exegese, e.d.
bel is evenmin een natuurkunde of
rassende' verhaal van God met de
komt van een andere kánt. Het slaat
Ds. D. N. Wouters, MichelangeloIk heb daar vaak de grootste moeite
biologieboek. Fundamenteel voor de
mensen. Het is mijn diepe overtuials een bliksem.in in onze werkelijkstraat 11 bv, 1077 BN Amstermee. Om niet te zeggen, dat ik het
Schrift is dat er voltooide tijd, een
ging
dat ik op een goed spoor zit als
heid.
Denkschema's
worden
daarbij
dam, tel. 020-724458 of 278668.
vaak de grootste onzin vind. Het is
heden en een toekomende tijd. Dat is
het gaat om de uitleg van de Schrift.
doorbrQken. En valse tegenstellinge
niet zelden een vorm van geweld tetoch de structuur van wat geschiedeverdwijnen als sneeuw voor de zon.
Overige redactieleden:'
genover de Schrift. Ik heb niets tegen
nis is? Achter de tekst een zg. ware
Zo
staan
de
soevereiniteit
van
God
Ds. R. J. Beukema, tel. 451971
vrouwen of feminisme. In mijn afgeschiedenis reconstrueren is ons
en de ware menselijkheid niet langer
(via doorverbinding)., '
scheidscollege heb ik gesproken over nauwelijks gegeven. Ik vind wel dat
Oproep voor de diakonie
concurrerend tegenover elkaar. Een
Drs. K. de Jong, tel. 796326
de vrouw in het Mattheüs-evangelie
men eens moet ophouden mij op dit
van de Geref. Kerk
nieuwe geschiedenis van God en. en"daarbij aangetoond dat Mattheüs
Ds. B, Ledegang, tel. 792206.
punt verkeerd te :willen begrijpen.'
Amsterdam
mensen
wordt
gemaakt,
een
toeW. van Os, tel. 130113.
in feite een aanval doet op de mannekomst wordt opengebroken. Vanuit
Noord/Buiksloot
lijke bestaanswijze in die tijd. Maar
Ds. B. H. Rootmensen, tel. 02963Een vrijmoedige vraag tot slot: Ik bedie verwachting moeten we de
3950.
een feministische bril opzetten en zo
speur regelmatig teleurstelling en
Wij zoeken enkele leden van onze
Schrift leren lezen.
Da. G. J. van 't Slot, tel. 316610.
de Schrift gaan lezen; lijkt me belazelfs verbittering in uw stem. Waar
kerk, die ervaring hebben in de psyMr. A. v. d. Sluis, tel. 02963-1534.
chelijk. En van de term materialistichiatrie b.v. doordat zij werkzaam
komt die vandaan?
sche exegese word ik bepaald onwel.
Ds. L. D. Th. Steenstra, tel. 937056.
Ik maak er geen geheim van dat ik me
zijn (geweest) als B-verpleegkundiLaat men allereerst liever spreken vaak teleurgesteld voel. Zelfs verbitge.
De
schrift
van marxistische exegese. Dat is alAbonnemente~-admlrilstratie:
terd mag ik wel zeggen. Het zal wel
Wie wil ons helpen om een gemeenteAls u over de Bijbel spreekt gebruikt u
Drift 13, Utrecht, postbus 139,
vast zuiverder geformuleerd. Met het met de leeftijd te maken hebben dat
lid, die een psychiatrische verplemeestal de term 'de Schrift'. U bent marxisme kan ik een heel eind uit de ik wat argwanend word. Ik denk wel ging heeft ondergaan, de weg te laten
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