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Professor doctor Rinse Herman Reeling Brouwer staat bekend om zijn onover-
troffen eruditie en zijn grote hart voor de kerkelijke en theologische zaak. Zonder 

alle geleerde titels, doopnaam en sjieke dubbele achternaam is er de man zoals we 
hem vooral kennen: Rinse, onze zeer gewaardeerde vriend en collega. Op de eerste 
dag van 2013 is onze Rinse zestig geworden. Dit is zijn cadeau.

De redactie van deze bundel heeft enkele van Rinses vrienden en collegae gevraagd 
een korte meditatie te schrijven aan de hand van een Bijbelgedeelte en heeft hun 
daarbij opzettelijk een minimum aan instructies gegeven. Zonder uitzondering werd 
er enthousiast gereageerd op onze uitnodiging, al bleek niet iedereen in de gelegen-
heid erop in te gaan. Het aanvankelijke enthousiasme en het daarop volgende schrijf-
plezier is op elke pagina van deze bundel terug te lezen.

Wie moet je eigenlijk vragen om te schrijven voor een bundel als deze? In de eerste 
plaats wilden we mensen vragen met wie Rinse de laatste jaren veel heeft samenge-
werkt, of dat nu theologen zijn of juristen, bestuurders of managers. Daarnaast hebben 
we enkelen aangeschreven die sinds jaar en dag een hechte vriendschap onderhouden 
met Rinse. Er zijn namen genoemd van collegae uit binnen– en buitenland die de 
bundel zeker zouden opsieren — en toch hebben we er om praktische redenen voor 
gekozen hen niet aan te schrijven. Sommige namen zijn ons wellicht niet ter ore 
gekomen terwijl ze stellig tot de vriendenkring van Rinse gerekend moeten worden 
en graag een bijdrage hadden willen leveren aan deze bundel. Aan hen bieden wij 
een oprecht nostra culpa aan. In de geest van Rinses leermeester Frans Breukelman 
wagen we het om een beroep te doen op de interpretatieregel van pars pro toto: de 
bijdragen in deze bundel zijn geschreven door enkelen, maar ze spreken namens al 
die mensen met wie Rinse in heden en verleden is opgetrokken.

Wij wensen Rinse, en alle andere lezers met hem, veel genoegen bij het lezen van deze 
verzameling inspirerende meditaties. Laten wij nu eerst de meester zelf aan het woord; 
daarna volgen de bijdragen, gerangschikt op achternaam van auteur. Het verdient 
aanbeveling een Bijbel(vertaling) bij de hand te houden — en die aanbeveling geldt, zo 
zal keer op keer bevestigd worden, niet slechts voor het lezen van deze bundel.


