
De orthodoxe ketter

Inleiding op de lezingen
Vandaag is het de tweede zondag in de lijdenstijd, de 40-dagentijd. De periode van bezinning 
voorafgaande aan Pasen. In deze 5 zondagen, gaan we, stap voor stap, op weg naar Pasen. Het feest 
van de Opstanding, van de belofte die ons gemaakt is: wat er ook gebeurt in je leven, wat er ook 
gebeurt in de wereld om je heen, er is altijd een perspectief, je kunt altijd opnieuw beginnen.
In een tijd waar mensen andere mensen willen uitsluiten, waar culturen andere culturen willen 
verketteren, in een sfeer van wantrouwen waar de ene mens de andere mens misprijst omdat die 
ander juist ‘anders’ is – op welk terrein dan ook – zijn het de schrijvers en de kunstenaars die ons 
herinneren aan datgene waar toe wij zijn geroepen: bouwen aan een wereld van vrede en 
gerechtigheid VOOR ALLEN. Vandaag laten we twee mensen ons daaraan herinneren:
De Spaanse kunstenaar Jaume Plensa en de Ierse schrijver Peter Rollins.

Peter Rollins maakt deel uit van de zogeheten ‘radicale theologen’, die graag de christelijke 
theologie op verrassende wijze opschudden en afstoffen. In zijn boek De orthodoxe ketter, dat we in 
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een paar kringen dit jaar bespreken, her-vertelt hij de gelijkenissen (parabels) van Jezus op geheel 
eigen wijze. Luister naar de volgende parabel:

De parabel van Sofie (Peter Rollins, De orthodoxe ketter, 2016)
Het verhaal gaat dat er jaren geleden een jonge en begaafde vrouw leefde die Sofie heette. Niet haar 
leeftijd of haar kwaliteiten maakten haar bijzonder, maar wel dat ze een visioen kreeg. Een 
schouwspel waarin God haar aansprak als een lieve vriendin.
God vroeg haar om haar leven te wijden aan het vertalen en verspreiden van de Bijbel. In die dagen 
was de boekdrukkunst net uitgevonden, de enige Bijbels die er bestonden waren geschreven in het 
Latijn en werden in de kerken achter slot en grendel bewaard. Sofie kwam uit een arm boerendorp 
aan de rand van de stad. Dus haar taak was vrijwel onmogelijk. Ze zou een grote hoeveelheid geld 
moeten sparen om de noodzakelijke drukpersen aan te schaffen. Ze zou een gebouw moeten huren 
om in te werken. En ze zou herkende vertalers in dienst moeten nemen die de Latijnse verzen 
konden vertalen in de landstaal. Maar de moeilijkheden van haar taak zaten haar allerminst in de 
weg. Ze verkocht haar bezittingen en verliet haar dorp om in de stad op straat te leven. Daar 
bedelde ze wat geld bij elkaar en wijdde zich, met het oog op het benodigde budget, aan elk soort 
werk dat beschikbaar was. 
Het geld te sparen bleek een tijdrovende en moeilijke taak. Hoewel een aantal mensen royaal 
doneerde, gaven de meesten een schijntje of helemaal niets. Ook betekende het leven op straat veel 
moeite en tegenslag. Maar ondanks alles kwam het geld bij elkaar, al duurde het maar liefst vijftien 
jaar!
Kort voordat het drukwerk kon beginnen, werd een nabijgelegen stad geteisterd door een 
verschrikkelijke overstroming, waardoor de huizen en de voedselvoorraden van veel mensen 
werden vernietigd. Toen dit nieuws Sofie bereikte, nam ze wat ze had gespaard en besteedde dat aan 
voedsel voor de mensen die honger hadden, aan materiaal om de verwoeste huizen te herbouwen en 
aan basisvoorzieningen voor de mensen die niets meer bezaten. Na verloop van tijd herstelde de 
stad van de natuurramp die haar had getroffen en keerde Sofie terug naar de stad om opnieuw te 
beginnen. Ze was het visioen dat God diep in haar hart had geplant, niet vergeten.
De jaren gingen voorbij. Jaren die hun tol eiste van de mooie Sofie. Maar veel mensen werden 
geraakt door haar liefde en toewijding. En hoewel er grote armoede was, spaarde Sofie veel geld. 
Maar na negen jaar sloeg het noodlot opnieuw toe. De stad werd geplaagd door de pest en 
duizenden lieten het leven, waardoor veel kinderen hun familie verloren.
Sofie was moe en ernstig ziek; maar toch was ze vastberaden om met het verzamelde geld 
medicijnen te kopen voor de zieken, voor huizen voor de weeskinderen en voor land waar de doden 
veilig konden worden begraven.
Nooit vergat ze het visioen. Maar de zwaarte van de pest noodzaakte haar dat te laten voor wat het 
was om te kunnen helpen in de nood. Pas toen de pest voorbij was, ging ze, gedreven door haar 
wens om de mensen het evangelie te brengen, opnieuw de straat op. Weken en maanden gingen 
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voorbij tot Sofie, vlak voor haar dood, het geld bij elkaar had. Het geld dat nodig was voor het 
drukwerk, het gebouw en de vertalers. En hoewel ze niet lang meer leefde, maakte ze toch nog mee 
dat de eerste Bijbels werden gedrukt en verspreid.
En wat zei men vervolgens?
Dat Sofie haar taak om het Woord van God te vertalen en te verspreiden drie keer in plaats van één 
keer had volbracht; en dat de eerste twee keren mooier en prachtiger waren dan de laatste ... . 

Preek

Liefde luidt de naam der namen
Waarmee Gij U kennen laat,
Liefde vraagt om ja en amen
Ziel en zinnen metterdaad,

zongen wij. 

De parabel van Sofie
Ziel en zinnen metterdaad: daar gaat het om in de parabel van Sofie. En daar gaat het om in vele 
parabels van Jezus. In plaats van het drukken van Bijbels, van het verspreiden van het Woord van 
God, besloot Sofie om dat WOORD in DAAD om te zetten: Ziel en zinnen METTERDAAD. Sofie 
zou zonder meer de erepenning van de stad Rotterdam opgespeld hebben gekregen. Geen woorden 
maar daden, niet waar? 
Deze parabels van Peter Rollins lezen we dus in verschillende kringen en deze week kreeg ik per 
mail een zeer boeiende vraag vanuit de Spirit Kring. Ik wil graag die vraag hier met u delen omdat 
die ook mij zeer aan het hart ligt. In de mail stond dat bij het lezen van dergelijke teksten (de 
parabel van Sofie) het uitleggen van de context absoluut noodzakelijk is. En nu citeer ik: 
Vooral omdat we nu geen Bijbelteksten lezen, maar gewoon een boekje, geschreven door een (zeer 
kundige) menselijke schrijver. Het gevaar is, dat we dit boekje toch als een soort Bijbeltekst 
interpreteren. Als ik de teksten uit dit boekje gewoon als goed beschreven ideeën van een 
gelijkwaardig medemens had beschouwd, zou ik eigenlijk heel anders hebben gereageerd. 
De vraag spitste zich verder toe op een uitleg van een fragment uit de Bergrede. Jezus zegt daar: 41 
En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. [Matteüs 
5:41]. Ik denk dat ik het hier eerder over deze passage heb gehad. 
Op een eerdere avond van deze kring, had ik de verrassende interpretatie van de joodse 
Nieuwtestamenticus Pinchas Lapide gegeven, die de woorden van Jezus als een witze, een mop 
over de kracht van geweldloos verzet, interpreteerde. 
Stel je de scène voor, zegt Lapide: de Romeinse soldaat, die inderdaad het recht heeft iemand van 
de straat te plukken en die op te dragen 1 mijl met zijn bepakking en wapens te dragen, ziet 
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plotseling degene die die bepakking én wapens moet dragen, nóg een mijl verder dragen, de hoek 
om, foetsie! Mijn wapens, mijn wapens!
Nu is de vraag van de mailschrijfster: WAAR vind ik dat in de Bijbel? Of is dit de interessante 
interpretatie van een mens, zoals de parabel van Sofie een fraai schrijfsel van een mens is? 
Deze vraag is essentieel voor de manier waarop wij met de Bijbel omgaan. Deze vraag is ook de 
kern van het onderricht van mijn leermeester, de Franse rabbijn Marc-Alain Ouaknin, die vorig jaar 
bij de beraadsdag van de Remonstranten in Amsterdam te gast was. Als Bijbelgeleerde en filosoof, 
zegt hij: “Of je de Bijbel, de Talmoed, de Koran of welke tekst dan ook leest, maakt het geen 
verschil. Een tekst spreekt tot je, treedt met je in dialoog, en het is op het moment dat je in alle 
vrijheid de tekst STREELT en laat spreken dat die tekst VOOR JOU betekenis krijgt.” Kortom: er is 
geen vaste, standvastige betekenis van heilige boeken, er is geen vaste betekenis van de Bijbel. Het 
is wat wij ervan maken, wat er ontstaat bij de ontmoeting tussen mij en de tekst. 

Terug naar de parabel van Sofie. De auteur van de parabel, Peter Rollins, laat zich één op één 
inspireren door het evangelie, en hij concludeert: Het is onmogelijk om met het Woord van God in te 
stemmen zonder het te wórden, zonder de plaats te zijn waar het Woord een levende, ademende 
daad wordt. Dit goddelijk Woord kan men niet tot een object maken dat op de een of andere manier 
losstaat van de mens die het hoort of leest, want het Woord van God is het geleefde Woord. (p.27) 
Het geleefde woord, niet het vastomlijnde, vast-uitgelegde, gestolde woord. Het GELEEFDE 
WOORD. Het geleefde Woord, niet het Woord dat slechts éénrichting uit gaat, van God naar de 
mens, van ‘boven’ naar beneden. Maar het eerste Woord van een dialoog, tussen God en de mens.
De Spaanse kunstenaar Jaume Plensa verbeelde dit in zijn kunstwerk:TOGETHER. U heeft er een 
kaart van gekregen. Zo gemaakt dat u het als postkaart kunt gebruiken om een vriend mee te 
verrassen. 

Together
Jaume Plensa is een befaamde, internationale kunstenaar, die 
vooral kunstwerken voor de publieke ruimte maakt. Gigantische 
verlichte koppen, objecten van roestvrij staal die zich voegen in 
het landschap. Kijk van middag op internet (jaumeplensa.com) en 
u bent meteen verkocht. Zijn kunstwerken niet, hij is onbetaalbaar 
geworden.

Voor de Biennale van Venetië, in 2015, werd hem de Basilica di 
San Giorgio Maggiore aangeboden als … tentoonstellingsruimte. 
Hij plaatste er twee sculpturen die met elkaar in dialoog treden: 
een gigantische kop ﹣ het denken ﹣ en deze even gigantische 
hand, hangend onder de grote koepel ﹣ het bidden ﹣.

4
12 maart 2017

dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck, predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam



Laten we ernaar kijken. 
Reikend naar boven zien we een hand van roestvrij staal, bestaande uit losse letters van 8 
verschillende alfabetten, vertegenwoordigend alle culturen van de wereld. De letters vormen een 
open hand, een handgebaar dat symboliseert het reiken tot God en het spreken van God - twee 
richtingsverkeer. Dat reiken tot God en spreken van God komen voort uit twee bewegingen in die 
kerk: de horizontale beweging vanuit de gigantische kop ﹣ het denken ﹣ naar de hand ﹣ het 
bidden ﹣ en de verticale beweging vanuit de grond van de basiliek naar de hemel, zichtbaar door 
de opening in de koepel.
We zien dus een dialoog tussen denken en bidden, tussen hemel en aarde, tussen mensen en God, in 
wederkerigheid en geldend voor alle mensen, alle culturen. 
Voor mij spreekt dit werk van Jaume Plensa als een Bijbeltekst, waar ik zelf een betekenis aan kan 
en mag geven. Voor mij verbeeldt dit werk de levensopdracht waar ik naar wil leven: ui liefde 
leven, in woord maar vooral daad. Vanuit de beginselen van vrijheid en verdraagzaamheid.

Amen.
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