
Reinder Tuitman

En zo wazzen vraauw en ik ienainent dail van n grode kulturele manefestoatsie op t
Grunneger vlak boeten ons pervinzie. Ien Randstad zowoar, staarker nog ien
Amsterdam, dij ‘grode stad op poalen’. Doar was op 30sten oktober 2016 joarliekse
Grunneger Dainst, allerdeegs al de tiende op rieg! Je kinnen aan Komsoares van
Keunenk René Paas dudelk zain dat e doar slim loos mit is. Hai stroalt gewoon, as e
oet Boebel veurlezen mag. En wat haar man zien best doan op ons toal, je konnen
zuver nait vernemen dat e t Grunnegers nait machteg was, zó schier gong t hom of.
As dainst òflopen is stekt Hanne Wilzing (hai is ain van t regelplougje dij haile bou-
del aan loop kregen het) din ook nait onner stoulen of banken dat hai op zien beurt
loos is mit dizze veurnoame ‘Schriftleesder’. Nait bloots regelplougje het t noar de
zin, aal t kerkvolk ien Olle Lutherse Kerk aan t Spui let zain dat ze t nait stoer had
hemmen dou ze vanmörn deur wekker roupen werden om ‘op te goan’, of zoas
Psaalm 122 ien ‘Psaalms & Gezangen’ t zegt: “Moak die kloar, den goan wie dom-
mit mit mekoar noar sHeren hoes, ien sHeren stad’.  Wat vraauw en mie aanbelangt,

ons wekker ruip ons dizze zundagmörn al om vief uur; om haalf zeuven gong bus
oet Zuudloaren vot doar manlu van ‘Cantemus Deo’ mit noar t Groot Loug ofraaizen
om Grunneger Dainst van koorzang te veurzain. Ze haren verdold dij haile grode
toeringbus vol kregen en zodounde wer raais vanzulm oareg goudkoper. Wazzen aal
dizze mensken nô echt zo bot roupen?
Doar mag wie gerust neudege vroagtai-
kens bie zetten. t Zel bepoald nait zo
wezen dat ze om Komsoares kwammen,
Meugelk aal omreden Henk Helmantel
zol der wezen, allerdeegs mit n poar van
zien schilderijen en hai zol der wat over
oetstukken. Zo binve ja ook: nijsgiereg
…. Mor – zeker waiten – aal dij vaaier-
honderd mensken, oet ale wiendstreken
vot, dij vanmörn roupen wazzen, kriegen
kriebels over rug as ze midden ien dat
Groot Loug heur aigen Grunneger vlag
wappern zain. En as ze mit k wait nait
houveul lu weer ais n moal Grunnens
proaten kinnen.  Zekr waiten, zai vuilen
dat ze roupen wazzen…..

Over dat ‘roupen’
Dat ‘roupen’ staait  - mit n òfbeelden van
Nicolaikerk ien n Daam (Appingedam)
op veurblad van boukje doar gaang van
dainst ien aangeven wordt. Henk Hel-
mantel het kerk schilderd, alevel hai

loater zegt dat e Petrus en Pauluskerk van Loppersom mooiste kathedroal van per-
vinzie viendt. “Ie binnen roupen”, zo staait ter. Dat streepke onner ‘ie’, heb ik der
onner zet. Zó kwammen wie ja weer tou kerk oet. Wie kregen vannijs of veur zoveul-
stemoal ien de goaten dat wie dat gemain hemmen mit Oabram en mit Zacheüs.
Oabram mos zien hoes, zien laand achter zok loaten, Hai snee zien woddels deur. Wol
e meer diverdoatsie hemmen? Ducht hom dat e t beder kriegen kon op n aander
stee? Hou din ook, hai haar t gevuil dat Laimeneer hom ruip en dou gong e. Zacheüs
wer ook roupen, hai zat allerdeegs hoog ien boom, gainain haar hom ien de kiekerd.
Mor dij aigenste noar wel of e op zuik was, wol oetrekend bie hóm ien hoes kommen!
Zacheüs haar t votdoalek deur: hai zol zien levent aans ienrichten, hai geft haalfschaid
van zien hebben en hollen aan aarme lu en geft aine dij hai òfzet het dubbeld en
dwaars weerom. En wat zegt Jezus – dij op slag deur röddelpers onneroethoald
wordt -: “Nou is ter veur dizze hoesholden redden kommen.” Zo’n oetsproak veur
Zacheüs komt ja op t zulfde deel as wat loater schriever van Romaainenbraif over

Oabram zegt: ‘dat e lusterde noar God wer hom as rechtveerdeghaid aanrekend…’
Wie maggen wel slim blied wezen mit Evengelie, bliede bosschop. En of t oet blied-
schop of oet ontzag is, as domie Harry Donga der oet veurleest goan we aalmoal ien
t èn! En dat is t din? Nee hur, domie hoalt ook nog Maarten Luther derbie aan: mörn
is t ja 31 oktober en begunt Lutherjoar, ien dizze zulfde kerk nog wel. Wat het man
waark moakt om gewone lu Biebel te lezen loaten kinnen; hai luit zok ien 16de aiw
nait op kop zitten deur lu dij gaistelke macht haren, hai trok oet ‘dat laand’ vot en zette
Biebel over ien gewone lu heur toal. Tegen wil en daank wer e kerkhervörmer. Zo
maggen lu van Liudgerstichten zok ook reken tou ‘hervörmes’, zegt domie. Hai wil
denkelk dudelk moaken datter nogal wat mensken touhielen en -hollen dij noar God
lustern willen en n aander weg goan as dij veur t griepen ligt.
Der is nog n aander benoadern van omswienders. Lu dij wie op t heden aaldoag om
ons tou zain, op stroat of op tilleviezie. Zai binnen ook op zuik. Het Laimeneer heur
roupen? Of is t krekt aansom: zai binnen bie ons, omreden wiezúlm worden roupen?
En dizze gemainte hier ien Amsterdam , lustert dij ook? Zoks vroag je toch nait, zol
je zeggen… Mor t liekt ons tou dat ien aalsgeval Protestantse Diaconie ien Amster-
dam n bult waark moakt van t Wereldhuis ien dizze stad. Kaansaarme mensken, zun-
der oplaaiden, oet binnen- en boetenlaand, worden der hulpen.
As t tou is aan kovvie mit Grunneger kouk noa kerktied, proat wie eefkes mit zo aine.
Hai is zes moand leden oet Oeganda hier kommen, vertelt e.  Hai het zulm onner-
vonnen hou e via t Wereldhuis n beetje op stee roakt is, het allerdeegs deur toudoun
van Wereldhuis n woonstee! Dat e ook al ais in Grunnen west het wil e ons ook ver-
tellen: “Ik was eens in Leeuwarden”…… As dainst zowat oflopen is gaait vanzulm
buulje rond. Ie maggen roaden waar of wie ons goaven veur geven…..
Wát n mooi woord hemmen wie oetvonnen veur mensken die noar God lustern wil-
len: ‘Haailegen’ nuim wie zukkent; en wie zingen ‘veur ale haailegen van ale tied dij
overwonnen ien heur stoere stried’ (Laid 191 oet Psaalms & Gezangen). Örgelist
Tymen Jan Bronda (van Lutherse kerk ien Stad) is der din ook. Hai haar net eefkes
te laank vastzeten ien t Amsterdamse verkeer. Wat n geluk dat Joke Dorgelo dij t
mannenensemble laaidt, ook gemaintezang ien moat holdt.
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Olle Lutherse Kerk, A’dam; (inzet): köster Haro Jansen hijst de vlag

‘wát n stuk volk’….

Deo Cantemus aan t ienzingen

Pia Wolthuis mit Henk Helmantel aan proat



Of een bijbelverhaal echt gebeurd is, is altijd een heikele kwestie. Voor
veel mensen is het een uitgemaakte zaak dat er in bijbelverhalen geen
historische feiten zijn vastgelegd. Ook zijn bijbelverhalen geen journa-
listieke verslagen van ooggetuigen. Een bijbelverhaal is niet waar in de
betekenis van echt gebeurd. Maar waarin bestaat de waarheid van een
bijbelverhaal dan wel? Je kunt zeggen dat voor veel bijbelverhalen geldt
dat die een historische kern hebben. Maar daarmee is de vraag naar de
waarheid van een bijbelverhaal niet beantwoord, immers: wat vormt

dan precies die historische kern
van een verhaal, en hoe kom je
daar achter? Je kunt ook zeggen
dat een bijbelverhaal in symboli-
sche zin waar is, maar dan dient
vervolgens te worden uitgelegd
waar deze symbolische betekenis
in bestaat, en hoe je eigenlijk weet
wat die betekenis is.

De vraag naar de waarheid van bij-
belverhalen kwam aan de orde op
een leerhuisavond die ik leidde, en
die gewijd was aan het boek Job.
Job is een bijbelboek dat veel men-
sen aanspreekt. Centraal staat de
vraag naar het waarom van het lij-
den: Job wordt getroffen door
onvoorstelbaar veel leed en gaat in
gesprekken met zijn vrouw, zijn
vrienden en God op zoek naar de
reden daarvan. Het boek spreekt
aan door de thematiek, maar zeker
ook door de wijze waarop het ver-
haal wordt verteld. 
Het eerste hoofdstuk begint met:
‘Op een dag...’. Je zou ze ook kun-
nen vertalen met: ‘Er was eens...’.
Deze laatste vertaling komt u onge-
twijfeld bekend voor; het zijn woor-
den waarmee veel sprookjes begin-
nen. Ze bepalen ons meteen bij de
vraag wat voor een verhaal we

gaan beluisteren. Degenen die het opschreven gaan ons niet vertellen
over een gebeurtenis die op een bepaald tijdstip in de geschiedenis
plaatsvond; het exacte tijdstip doet er blijkbaar niet toe. Vervolgens
wordt ons een kijkje in de hemel gegund, waar een gesprek gaande is
tussen God en zijn mede-hemelbewoners. Daarbij is ook een figuur die
Satan wordt genoemd. God bespreekt met hem het reilen en zeilen van
de mensheid en komt op het leven van Job, de rechtvaardige. 
De beschrijving van het gesprek van God en de satan berust uiteraard
niet op waarheid. Het komt voort uit de fantasie van degenen die het
verhaal bedachten, doorvertelden en opschreven. Dat wil niet zeggen
dat zij niet grondig hebben nagedacht over de wijze waarop zij hun ver-
haal zouden beginnen. Dat begin steekt nauw. Het begin van een boek
moet de aandacht van de lezers prikkelen. Bovendien moet het zo zijn
gekozen dat je op een heldere manier aan de orde kunt stellen waarover
je het zult gaan hebben. 
Degenen die het verhaal opschreven, hebben het ‘doorkijkje’ in de
hemel gekozen om hun verhaal te beginnen. Zo hebben ze gemeend dat
ze de vraag naar het waarom van het lijden aan de orde konden stellen.
Het lijkt me dat zij dat goed hebben gedaan. Met de beschrijving van het
gesprek tussen God en de satan hebben ze onmiddellijk de aandacht
van de luisteraars; de scene spreekt tot de verbeelding. Datzelfde is het
geval met de beschrijving van Job. Wij horen hoeveel hij bezit: onvoor-
stelbaar veel, zeker in de ogen van mensen in het oude oosten. Zijn rijk-
dom is fabelachtig. Ook zijn vroomheid is fabelachtig: als zijn kinderen
gefeest hebben, brengt Job voor hen een offer, voor het geval er tijdens
het feesten dingen zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen. 
De scene in de hemel, de schets van de ontmoeting van God en de
Satan, en de sprookjesachtige figuur Job zijn veelzeggend als we willen
weten wat Job voor een boek is, en in welke zin het boek waarheid
bevat. Je zou het verhaal een parabel kunnen noemen. De gelijkenissen
die Jezus vertelt, worden vaak parabels genoemd: het zijn symbolische
verhalen waarin aan de hand van alledaagse gebeurtenissen grote vra-
gen over het leven aan de orde komen. In het boek Job is iets vergelijk-
baars het geval. Eén van de grote vragen van het leven, namelijk die
naar de reden van het lijden dat mensen treft, wordt aan de orde gesteld
in een concrete setting. De waarheid van het verhaal zit niet in de
gebeurtenissen die er worden beschreven. De waarheid ervan schuilt in
de dingen die er gezegd worden over het kwaad, en wat er wel en niet
aan ten grondslag ligt. Het boek Job bevat existentiële waarheid, dat wil
zeggen, waarheid die gaat over het bestaan van mensen.
Maar er is meer te zeggen over de waarheid van het boek Job. Welis-
waar is Job niet een bestaande figuur, en alles wat hem overkomt is niet
‘naar de realiteit’ opgetekend. Dat wil echter niet zeggen dat deze din-
gen niet zouden kunnen gebeuren. Er zijn veel mensen die in hun leven
meemaken dat zij hun bezit, of hun familie verliezen, en dat hun door
het verlies alle grond onder de voeten wordt weggeslagen. We zien
regelmatig beelden van vluchtelingen uit het Midden Oosten, die alles
wat ze bezaten, hebben verloren, inclusief de mensen die hun lief
waren. Het verhaal van Job is weliswaar niet precies zo gebeurd, maar
het zou wel zo gebeurd kunnen zijn.  Sterker nog, er zijn alle dagen men-
sen die vergelijkbare dingen meemaken. De waarheid van het boek Job
zit daarin dat zo treffend wordt beschreven hoe mensen worden getrof-
fen door leed. 
Dat wordt nogmaals duidelijk aan het eind van de proloog van het boek

Job, wanneer Jobs vrienden hem
bezoeken. Zij zien hoe erg hij er
aan toe is. Hun reactie is aangrij-
pend: ze gaan bij Job zitten en
zwijgen, zeven dagen lang, want,
zo staat er, ze zagen dat zijn ver-
driet zeer groot was. Veel mensen
vinden dit vers indrukwekkend.
Dat is niet, omdat het zo keurig
beschrijft wat er gebeurt als Jobs
vrienden op bezoek komen. Dit
vers is zo indrukwekkend omdat er
een diepe waarheid in wordt
benoemd: dat mensen bij het zien
van zeer groot verdriet niets meer
te zeggen hebben, maar enkel kun-
nen zwijgen.
De vraag of een bijbelverhaal waar
gebeurd is, is niet eenvoudig te
beantwoorden. Een bijbelverhaal
kan op veel verschillende manie-
ren waarheid bevatten. Of een ver-
haal teruggaat op een feitelijke
gebeurtenis, is daarbij eigenlijk
niet zo belangrijk. 

Heleen Maat is predikant in Adu-
ard-Den Ham-Fransum; zij is lid
van het redactieteam.

IE BINNEN ROUPEN (IEN AMSTERDAM
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Blied wazzen wie! Nait veur niks zongen wie aan t begun van dainst; “Van blied-
schop goan wie noar dit hoes doar t woord aan ons gebeurt”. Moeskestil wordt t as
‘Deo Cantemus’ ienzet mit ‘Ien stilte komt Joe lof tou, HERE’, en dij psaalm òfslut
mit: ‘O God, wat bin Ie rij!’
Je maggen gerust zeggen dat wie vandoag roem en rij ontvangen, benoam dat ‘rou-
pen worden’ pakt ons aan …..
Henk Helmantel wait ook van dat rije: as Pia Wolthuis (ook aine van t regelplougje)
t mit hom het over dij stillevens van hom, zegt e: “Veur mie geldt hierbie wat dich-
ter ien Psaalm 24 al zee: ’t  Is aal van de HEER, de wereld mit aal wat doarop leeft’.
Dát mag ik geern zain loaten.” t Geft ons boetendes ook n goud gevuil dat op dat
luddek schilderstukje doar Biebel openligt op stee doar Olle en Nije Testemint ien
nkander overgoan en Jezus zien noam levent geft, krekt dat oetdudt wat of Harry
Donga ons vandoag veurholdt: roupen worden, lustern en doun noar wat of Jezus
doan het ….

Domie Donga – wat kin man nog aaid goud Grunnegers! – wait nait wat hom over-
komt as e aan t èn van dainst n kedo krigt. Joa, zegt Hanne Wilzing, (kiek ook eefkes
noar zien gedicht ien rubriekje ‘Meditatief Moment’ ien dizze kerkbode) kedo was
mie votlopen, mor Deo Cantemus het hom weer vongen: ‘Peerd van Ome Loeks’.
Deo Cantemus zingt t; en – t sol roar wezen as t nait zo was! – haile kerk zingt mit!
Donga het t verdaind vienen wie omreden hai het ale tien Gruunneger Dainsten ien
Amsterdam laaid!
En… wat n schier boukje is dervan oetgeven: ‘Grunn ien Amsterdam’. René Paas
krigt t eerste eksemploar, Marten van Dijken van Liudgerstichten t twijde en Eddy
Visser (puutholder van dij Stichten) daarde. En noa kerktied krieg we aalmoal der
ain.
As ie nô vroagen: wát was t laid dat kerkgangers t mainst oet volle borst zongen? Dat haar ie al  wel docht: ‘Van Lauwerszee
tot Dollard tou’! Aigenste oavend luit RTV-Noord dat luud en dudelk heuren…….
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