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Van de redactie
  
“Het geloof is de vaste grond van wat 
wij hopen” (Hebr. 11,1). Als thema 
voor dit paasnummer kozen wij de 
hoop, die zo’n belangrijke rol speelt 
in de brief aan de Hebreeën.
In de bijdrage van Sjoerd Mulder 
worden de aartsvaders getekend als 
mensen van de hoop, die echter de 
vervulling van hun hoop nooit heb-
ben gezien.
Van Willem Jan Otten ontvingen wij 
een beschouwing over de hoop aan 
de hand van twee schilderijen van 
Rembrandt. Ook God zelf leeft van 
hoop, zo schrijft Otten, omdat Hij ie-
der van ons afzonderlijk hoopvol op-
wacht.
Jaap Vlaar vraagt aandacht voor een 
recente geschiedenis van het katho-
licisme waarin twintig eeuwen chris-
tendom worden onderverdeeld in 
vijf fasen van ‘inculturatie’ (integra-
tie van godsdienst en cultuur). 
Remco Sligting beschrijft de grote 
indruk die de sporen van de bom op 
Hiroshima op hem gemaakt hebben 
tijdens een bezoek aan de stad. 

De redactie wenst u een hoopvol 
paasfeest.

Inhoud
‘Hoop doet leven’  ............................ 4

Er is hoop .......................................... 6

Gedicht .............................................. 8

In Memoriam: André Oostenbrink 9

Tegen alle hoop in ..........................10

Gezocht: Opmaakredacteur .........12

Jong in de Nicolaas  .......................13

Hiroshima .......................................14

Katholicisme en cultuur ...............17

mededelingen .................................20

Paasvieringen ..................................24

Op pagina 11 mijmert  Willem Jan Otten bij  het schilderij “Presentatie in de tempel”,  
Rembrandt van Rijn, 1669. 



54 nicolaasnieuws PASEN 2019

‘Hoop doet leven’ 
door Eric Fennis

Het bovenstaande klinkt wat cliché-achtig, maar het is toch nog steeds 
waar. 

De apostel Paulus merkt al op dat 
mensen die geen hoop meer hebben 
betreurenswaardig zijn, en dat vooral 
de hoop, naast het geloof en de lief-
de, het fundament is van ons chris-
telijk geloof. Want als kinderen van 
het licht, zijn wij vooral ook kinde-
ren van de hoop. Als wij als christe-
nen die hoop niet levend houden in 
de wereld wie doet dat in Gods naam 
dan nog wel?

Hoop doet leven. Je merkt het vaak 
aan mensen die geconfronteerd wor-
den met slecht nieuws, maar zich 
moedig en dapper vasthouden aan 
een hoopvol perspectief. Hoop kan 
geen garantie bieden dat iets uitein-
delijk goed komt, maar wel het ge-
voel geven gedragen te worden door 
God om dat wat er in je verdere leven 
gebeurt vol te houden. En die hoop 
kan bevestigd worden in de troost 
en bemoediging van je partner, de 
arm om je heen van je vrienden, de 

glimlach van je kind, dat woord dat 
iemand tegen je zegt en dat je hele-
maal niet verwacht had. Soms komt 
de bevestiging dat hoop doet leven 
dus rechtstreeks van God, maar vaak 
ook door de dierbaren om ons heen 
die zelf een beetje goddelijk voor ons 
willen zijn.

Maar uiteindelijk is het God zelf, die 
ons in Zijn zoon Jezus leert wat de 
hoop met ons leven doet. Zijn w’Wy 
of live’ laat zien wat God met een 
mensenleven bedoeld heeft. En door 
Jezus leren wij wat het is om te verge-
ven en zelf vergeving te mogen ont-
vangen. Barmhartig te zijn, en barm-
hartigheid te mogen ontvangen. De 
naasten lief te hebben, en zelf die lief-
de te mogen ontvangen. Door Jezus 
leren we ook, dat wij geen weg door 
het leven hoeven gaan die Hij niet 
zelf gegaan is. Een weg waarvan we 
wel het begin en het einddoel weten, 
maar niet wat er op die weg ons kan 

overkomen, kwetsbaar en breekbaar 
als wij mensen zijn. Jezus heeft die 
onzekerheid ook gekend, en in wan-
hoop tot zijn Vader gebeden de kelk 
van het lijden aan hem voorbij te la-
ten gaan. Maar Hij was sterk genoeg 
om te bidden: ‘niet mijn maar Uw 
wil geschiede’, in de hoop en het ver-
trouwen dat Hij uiteindelijk gedra-
gen zou worden door God die nie-
mand dieper laat vallen dan in Zijn 
eigen handen. 

Hij mocht uiteindelijk opstaan om 
de weg naar het eeuwig leven voor 
ons te openen en God in dat nieu-
we leven, dat over de grens van de 

dood voor ons ligt, te kunnen her-
kennen als onze Schepper en Heer.  
Hoop doet leven. Daarom is Pasen 
het grootste feest dat wij als christen 
kunnen vieren. 

Dat scharnierpunt van de winter naar 
de lente, van de dood naar het leven, 
van de tijd naar de eeuwigheid. Dat 
die hoop ons mag blijven dragen, 
door alle wisselvalligheden van het 
leven, en wij daarvan blijven getui-
gen. Dit naast het geloof en de lief-
de die ons verbindt met Hem die ons 
het eerst heeft liefgehad en dat altijd 
zal blijven doen.       

Pieter de Jode (Antwerpen, 1570 - Antwerpen, 9 augustus 1634)
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Er is hoop
door Sjoerd Mulder

“Er is hoop.” Dat stond met een bumpersticker op ons oude Ford-busje 
geplakt. Vette letters met daarnaast de kleurige afbeelding van een regen-
boog. 

Ik was nog een kind maar ik wist dat 
die regenboog verwees naar het ver-
haal van Noach waar God belooft om 
de aarde trouw te blijven. Die sticker 
was op de snelweg een soort onder-
ling herkenningsteken van leden van 
de evangelische zuil; later zou het be-
kende visje daarvoor in de plaats ko-
men. 

Om te begrijpen waar die hoop op 
sloeg, moest je de Noach-verwijzing 
natuurlijk wel begrijpen. Voorbijgan-
gers die de opvallende sticker zagen, 
misten die clou nog wel eens. Dan 
vroegen ze mijn ouders of we van 
Greenpeace waren of anders van de 
homo-beweging. Iets progressiefs in 
elk geval, dachten ze. Maar nee, we 
bleken dan van de kerk te zijn en dat 
was een teleurstelling: daar was wei-
nig hoop van te verwachten. 
Ook onze roestige bus zelf gaf overi-

gens weinig aanleiding tot hoop. Hij 
vervoerde ons grote gezin, maar on-
dertussen rammelde, rookte en zoop 
hij danig. Mijn vader heeft er heel 
wat weekenden onder liggen sleute-
len en ieder jaar was het weer span-
nend of hij door de keuring zou ko-
men. 

Ik moest daaraan denken toen ik He-
breeën 11 en 12 las. De auteur somt 
daar op hoe, de hele geschiedenis 
door, mensen door hoop werden 
voortgedreven. Abel, Henoch, No-
ach, Abraham, Sara, en vele anderen: 
ze bleven niet waar ze waren, maar 
trokken altijd verder, voortgejaagd 
door een belofte van God. Dan merkt 
de auteur op: al deze mensen hoop-
ten op iets, maar ze hebben nooit 
de vervulling van die hoop gezien. 
Ze geloofden in iets dat onzichtbaar 
was, ze waren bereid risico’s te ne-

men en alles op te geven, maar hun 
hele leven bleef het onzichtbaar. 

Neem bijvoorbeeld Abraham. De 
auteur zegt: “hij woonde in tenten, 
want hij zag uit naar de stad met fun-
damenten waarvan God de ontwer-
per en bouwer is.” Abraham had in 
Ur in een huis kunnen wonen, met 
fundament en al, maar God had hem 
iets beters beloofd. Hij vertrok dus, 
en moest de rest van zijn leven in ten-
ten slijten. 

Plotseling zag ik voor me hoe Abra-
ham zo’n ‘Er is hoop’-sticker op zijn 
tent had geplakt. Niet omdat hij 
dacht dat zijn tent beter was dan de 
huizen uit die tijd. Welnee. Hij nam 
genoegen met een tent omdat hij ge-
roepen was voor het huis van God. 
Volgens de Hebreeënschrijver staat 
de kerk precies in die traditie. En dat 
vind ik een mooie gedachte. Als we 
bij de kerk horen, hoeven we niet te 
geloven dat de kerk de beste club van 
de wereld is, of dat ze de waarheid in 
pacht zou hebben. Welnee, de kerk is 
een oude roestige bus waar een hele 
hoop aan gesleuteld moet worden. 
En het is steeds weer spannend of ‘ie 
de volgende APK nog haalt. Maar op 
die oude roestige bus staat wel ponti-

ficaal een sticker geplakt: ‘Er is hoop’.

Ik begrijp mensen wel die de kerk 
op een goede dag verlaten. Ook ik 
vloek wel eens inwendig als de kerk 
weer links en rechts door anderen 
wordt ingehaald, of als cruciale on-
derdelen van de motor hun werk niet 
doen. Maar toch ben ik gehecht ge-
raakt aan dit rammelende voertuig, 
en dat heeft te maken met die stic-
ker achterop. Steeds weer herinnert 
die ons eraan dat we niet zijn geroe-
pen tot een veilige plek op deze aar-
de: wij zijn geroepen om samen ver-
der te trekken. En je kunt van de kerk 
zeggen wat je wilt, maar net als onze 
oude bus passen er steeds weer men-
sen bij. Ja, we staan soms met pech 
in de berm, hopend op de Wegen-
wacht. Maar liever daar, dan thuis op 
de bank. Wij nemen genoegen met 
dit roestige voertuig, want juist deze 
bus houdt de hoop in ons levend dat 
we op weg zijn naar een thuis waar-
van God de ontwerper is.
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altaargebed
hier voor uw altaar sta ik nu
tot zo ver ben ik dus gekomen
voorwaarts vluchtend enkel u
naar aldoor wijkende einden
waarachter mijn hart verkwijnde
maar toch mijn hoofd bleef dromen 

want hopeloos ik hoopte
op wat ik steeds ontliep 
tot zielsarm van mijzelf ontheven
gij mij ten einde riep 
naar waar uw wijd gespreide armen 
geketend aan een kruis mij wachtten
mij wachtten in erbarmen

wees gij mijn hoop geliefde mijn 
dat ik door u in pijn gevonden
als antwoord op uw wonden
uw altaars offer moge zijn
gebroken brood gedeelde wijn 
in eeuwig nu met u verbonden

Stefan Ram

In Memoriam
André Oostenbrink 1936 – 2019

Op 26 maart is onze  redacteur André Oostenbrink na een kort ziekbed 
overleden. André hoorde bij de Nicolaas. Je kon hem ‘s zondagmorgens ter 
hoogte van de Schreierstoren op zijn gemak zien staan luisteren naar het ge-
beier van de klokken van kwart over tien. 
Hij heeft binnen de Nicolaasgemeenschap naast het redactiewerk voor het 
NicolaasNieuws verschillende andere vrijwilligerstaken vervuld. Zo was hij 
een trouwe en gewetensvolle medewerker aan de Open Kerk. Steevast kwam 
hij dan met een paar recente dagbladen naar de desk om ons te laten zien wat 
er nu weer in de actualiteit speelde. Gedachtig de raad aan ouderen om veel 
te bewegen, legde  André vele kilometers af in de Nicolaas; sinds zijn militai-
re dienstjaren zat het wachtlopen hem in het bloed.
Lopen kon André als de beste. Hij was pas voldaan als hij weer eens een flin-
ke wandeling in Noord gemaakt had of  over de Zuidelijke Wandelweg, die 
hem zo aan zijn jeugd herinnerde. Hij begon de dag met kranten en koffie in 
zijn stamkroeg Café Krom in de Utrechtse Straat, waarna hij naar Arti aan 
het Rokin toog om daar een oude wandklok op te winden; hetzelfde deed hij 
trouwens ook met de klok op de Rode Zaal van de pastorie.  Vaak bracht hij 
de avond door in het Muziekgebouw; jazz lag hem bijzonder na aan het hart.
Als redacteur was André vooral degene die de puntjes op de i zette. Hij las de 
kopij uiterst kritisch , niet alleen wat formulering betrof maar ook wat betreft 
de opmaak van de pagina. Gewone ‘spreektaal’ verdroeg hij niet, en zeker 
niet het gebruik van ‘we’ en ‘ze’ in plaats van ‘wij’en ‘zij’. Op de redactie- 
uitjes was André regelmatig zoek: hij liep dan in zijn eigen tempo en stond 
stil bij wat hem op dat moment  interesseerde.

André is zijn eigen gang gegaan.
 
De redactie van het NicolaasNieuws
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Tegen alle hoop in
door Willem Jan Otten

Sinds ik grootvader ben, is er een schilderij waar ik elke dag naar kijk: De 
Presentatie in de tempel, van Rembrandt. 

Wat je op dit schilderij ziet, is een 
pasgeborene in de armen van een 
grijsaard met een baard (die, zo hij 
het kindje wil kussen, vreselijk zal 
prikken). De oude man houdt zijn 
ogen geloken: hij lijkt eerder in ge-
bed verzonken, dan gebiologeerd. 
Het kind kijkt wel, met een zwem-
merige blik: het zal zich van dit ogen-
blik niets herinneren. Niet moeders 
mooiste, daar doet Rembrandt niet 
aan – wat scharminkelig en weerloos 
is, zal scharminkelig en weerloos 
ogen. Menswording is bij hem geen 
sinecure.

De oude man is Simeon. Er wordt 
in Lucas 2 verteld dat hij “een recht-
vaardige en vrome man” is, die le-
venslang heeft gewacht op “Israëls 
vertroosting”. Hij loopt op zijn ein-
de. Lang geleden heeft hij, als jonge 
man, in een droom gehoord dat hij 
niet zal sterven voor hij de Verlosser 
heeft aanschouwd. Wat Rembrandt 

ons met zijn feilloze gevoel voor het 
onzichtbare laat zien, is: het moment 
waarop een man die zijn hele leven 
heeft gehoopt, zijn hoop vervuld 
ziet, en dit tot zich door laat dringen.
 
Iedere beeltenis van Jezus als bore-
ling is gedrenkt in ironie: we kijken 
naar een kind dat op de vreselijkst 
denkbare manier door verraad aan 
zijn eind zal komen, als een toon-
beeld van machteloosheid.

Uit wat Simeon tegen de moeder zal 
zeggen blijkt dat hij terdege weet wat 
dit kind te wachten staat: “deze is be-
stemd tot val en opstanding van ve-
len in Israël (…) en ook door je ei-
gen ziel zal een zwaard gaan”. 
 
Op dit kind hopen en, in je laatste 
nadagen naar het kind kijkende, blij-
ven hopen op wat het kind belooft te 
zullen zijn – op wat het, door eens te 
sterven, in de harten van mensen aan 

hoop zal wekken – dat heeft Rem-
brandt gevangen.

Rembrandt heeft nog een toonbeeld 
van hopen tegen beter weten in ge-
schilderd: De Verloren Zoon, dat in 
Petersburg hangt. We kijken naar de 
oude, even baardige vader, niet naar 
de zoon. Naar het moment dat het 
indaalt, het verzoenend besef dat 
dit hem echt is, deze baal trouwelo-
ze vodden die, op de knieën, zijn ge-
zicht in je omhelzing tracht te verber-
gen. 

Henry Nouwen heeft een indruk-
wekkende meditatie geschreven over 
de verlorenheid van de zoon en de 
wrok van de thuis gebleven zoon. 
Zelf vader van zonen vereenzelvig 
ik me met Rembrandts blik zoals 
hij die vestigt op de vaderfiguur, die 
zijn kind niet aankijkt, ook niet tegen 
zich aandrukt, maar voelt, met zijn 
grote handen.

Hier heeft hij al die jaren op ge-
hoopt– tegen beter weten in, want de 
berichten over de zoon zullen hart-
verscheurend zijn geweest: de jon-
gen moet aan een langzame daklo-
zenzelfmoord bezig zijn geweest, de 
val in de hopeloze put van verslaaf-

de verwaarlozing. “Een reddeloos le-
ven”, noemt Jezus het in zijn parabel 
(Lucas 15) zelf.

En hij vertelt dat de vader de zoon 
van verre ziet aankomen, “en alles 
in hem beweegt”. Je krijgt de indruk 
dat hij elke dag zo heeft staan wach-
ten, tegen beter weten in. Jezus laat 
het hem zelf zeggen: “mijn zoon was 
dood en is herleefd”.

Zoals de vader is blijven hopen op 
de terugkeer van zijn zoon; zoals hij 
zich telkens weer bereid houdt om 
hem in zijn omarming op te nemen, 
om hem opnieuw, als vanouds, zoon 
te laten zijn; zoals hij, kortom, voort-
durend heeft uitgekeken naar de her-
eniging met zijn deplorabele kind als 
naar een uur van verzoening en her-
leving: zo hebben wij, dankzij Jezus, 
geleerd om God te beschouwen. Als 
degene die ieder van ons afzonderlijk 
hoopvol opwacht, hoe bont we het 
ook maken.
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Jong in de Nicolaas 
door Marion van Ham

Wellicht heeft u het al gemerkt. 
Steeds meer kinderen en tieners vin-
den hun weg naar de doorlopende 
catechese in de Nicolaas. In de door-
lopende catechese is het mogelijk 
om het geloof van dichterbij te mo-
gen leren kennen, zonder je meteen 
te hoeven committeren aan het ont-
vangen van een sacrament. Daar-
naast kunnen kinderen die na het 
ontvangen van een sacrament meer 
vorming willen, zich blijven verdie-
pen. Het biedt de mogelijkheid om 
gedurende het hele jaar in te stro-
men en bijvoorbeeld ook ‘proefles-
jes’ te nemen. 

Zowel kinderen die zich voorberei-
den op bijvoorbeeld het ontvangen 
van de Eerste Heilige Communie, als 
kinderen die dat niet doen, ontvan-
gen dezelfde catechese en worden 
hierdoor meteen in een bredere dy-
namische gemeenschap opgenomen. 
Aan de doorlopende catechese ne-
men zo’n 17 kinderen deel. Tijdens 
de catechese worden ze opgesplitst 
in groepen. Groep 4-6 van de basis-

school, groep 7-8 van de basisschool 
en middelbare scholieren. Elke groep 
krijgt op zijn eigen wijze de lesstof 
aangeboden, waarbij we met een 
methode werken die erop gericht is 
om op gestructureerde wijze zoveel 
mogelijk verhalen uit de bijbel aan 
bod te laten komen. Zo leest groep 
7-8 bijvoorbeeld ook uit Job en de  
Psalmen.

Maar ook zijn er mooie ontwikkelin-
gen met betrekking tot  Amsterdam-
se jongeren. We zijn nu bezig met 
een pilot ‘Stilte in de Stad’ waarbij 
we Amsterdamse jongeren de moge-
lijkheid bieden om te mogen ervaren 
wat één uur stilte in de Nicolaasba-
siliek met je kan doen. Op facebook 
krijgen we veel reacties van geïnte-
resseerden. Zo zijn er de afgelopen 
drie weken ca. 72 jongeren geweest 
die via facebook aangaven geïnteres-
seerd te zijn. Het zijn mooie resulta-
ten die ons aanmoedigen om door te 
gaan met dit initiatief. Vanzelfspre-
kend steunen we daarbij ook op het 
gebed van de hele gemeenschap

Gezocht: 
Opmaakredacteur of grafisch vormgever

De redactie van NicolaasNieuws is op zoek naar een nieuwe  
opmaakredacteur

Ben je creatief en vind je het leuk om met Adobe software te werken? We-
gens vertrek van onze huidige lay-outredacteur zijn wij op zoek naar iemand 
die deze taak op zich kan nemen. Naast het opmaken van het blad ben je ook 
verantwoordelijk voor het digitaal verzenden van het NicolaasNieuws en het 
maken van de affiches voor de Goede Week en de Kersttijd in de kerk.

Het NicolaasNieuws is het gezamelijke parochieblad van de basiliek van de 
H. Nicolaas en de HH Petrus en Pauluskerk. Het komt 6x per jaar uit. Ruim 
500 mensen krijgen het blad thuisgestuurd, een groot aantal leest het ook in 
digitale vorm. Een groot aantal Amsterdamse organisaties krijgen het ook op-
gestuurd, zoals de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

De redactie vergadert 12 keer per jaar (2x per nummer), op een donderdag-
avond.

Enige ervaring met dergelijke werkzaamheden is gewenst. De benodigde 
software is niet aanwezig, die wordt je geacht zelf te hebben of er wordt naar 
een oplossing gezocht.

De functie is onbetaald, maar je krijgt er een hoop gezelligheid voor terug.
Reacties naar nicnieuws@gmail.com
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Hiroshima
Hiroshima,
velen weten van de stad,
weinigen echter bezoeken haar.

Dwalend door lange, verlaten straten
groeit de bezoeker langzaam in het besef dat hier ooit iets onvoorstelbaars 
plaatsvond,

voelbaar, overal,
en zichtbaar in de uitdrukking van haar bewoners.

Een wond, diep als de zee die langs haar kusten spoelt,
de herinnering daaraan steeds, onderhuids, aanwezig.

Terwijl de zon verrees in de ochtend van 6 augustus 1945,
in een waaier van licht,
verscheen in het noorden,
zomaar ineens,
een verschrikkelijke flits,

het prille ochtendlicht volkomen verblindend,
zijn warmte verre overtreffend met een onbevattelijke hitte.

Op de plek waar dit gebeurde is nu het Vredespark,
ik wandel door de lanen, zacht ruisen er de bomen.

Even verder, aan de oever van een rivier, staat nog de enige ruïne,
van zijn voormalige smaragdgroene koepel, zijn nog slechts contouren zicht-
baar.

Een kroon denk ik, een doornenkroon.

Precies op dat moment slaat een doffe klok, het is kwart over acht.
Boven dit gebouw, en exact op dat uur, was de flits.

Een nabijgelegen school had juist zijn deuren geopend,
de kinderen op weg daarheen, hand in hand, hun eerste schooldag...

De ochtendzon straalt vriendelijk over de rivier,
zijn schijnsel glijdt langs de oevers en over het plaveisel,

allerlei vormen worden zichtbaar daarin, ze strekken in alle richtingen,
en langs het lichtende water.

Ik besluit deze plaats te verlaten en op zoek te gaan naar de kathedraal van 
Hiroshima.
Na een lange wandeling ontdek ik het gebouw, verscholen in een straat,
een sterk ogend, robuust bouwwerk.

Dwalend langs hoge muren, ontmoet ik een vriendelijke man, de priester,
pas zeer onlangs tot dit ambt gewijd, zo vertelt hij.

Direct daarna wijdt hij uit over wat er met de oorpronkelijke kerk is gebeurd.
Dàt gebouw is volledig verwoest, alle mensen verdampt tijdens de flits...
alleen de priester van toen heeft overleefd, zij het zwaargewond...

Terwijl hij spreekt ziet hij naar beneden, ik volg zijn ogen, gericht naar de 
grond.
Overal waar ik zie weer die vormen, en ik besef ineens wat zij betekenen:

Liggend in de poort waar wij elkaar spreken, en in de straat buiten,
zijn zij de overgeblevenen, de schaduwen van die verschrikkelijke flits, ver-
steende herinneringen...
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Katholicisme en 
cultuur
door Jaap Vlaar 
                                       
Een drietal prominente katholieken, Paul van Geest, Joep van Gennip 
en Karim Schelkens, allen verbonden aan de Tilburg School of Catholic 
Theology, hebben zich eraan gewaagd een helder historisch overzicht van 
het katholicisme te schrijven. 

Zij beginnen hun geschiedenis met 
het Hellenisme, de Griekse cultuur 
die zich over de landen rond de Mid-
dellandse Zee verspreidde. Dat is 
niet vreemd, want in de tijd van Je-
zus woonde de meerderheid van de 
joden buiten Palestina. Een groot 
aantal joden woonde in Alexandrië 
en we danken aan hen de Septuagint, 
de vertaling van de Hebreeuwse bij-
bel in het Grieks. Philo van Alexan-
drië heeft op diepzinnige wijze de 
joodse Schrift proberen te verzoe-
nen met het Griekse denken. Daar 
konden later de eerste Griekse kerk-
vaders op voortborduren.

Daarmee brachten zij de eerste ‘in-
culturatie’ tot stand van het geloof 
in Jezus de Messias, de Christus, zo-

als dat is verwoord door zijn volge-
lingen, met name door Paulus. De 
evangeliën en alle brieven van het 
Nieuwe Testament werden in het 
koinè Grieks geschreven, de om-
gangstaal van toen. Dat was tot ein-
de 3e eeuw de taal van de christelijke 
gemeenten, ook die van Rome. Met 
inculturatie wordt bedoeld dat het 
christendom in contact met een be-
paalde cultuur en een bepaalde tijd 
elementen daarvan in zich opneemt, 
met name in de liturgie en in de ui-
tingen van vroomheid. 

Toen in de 4e eeuw de christelijke 
godsdienst onder Constantijn de 
Grote een geoorloofde religie was 
geworden, werd in 325 in Nicea het 
eerste oecumenisch concilie gehou-

De priester lijkt te voelen wat ik besef en zegt zacht, 'honderdtachtigduizend 
mensen, in 1.8 seconde, om kwart over acht.'

Ik wist even niets te zeggen, en keek naar de dalende zon, zijn licht trok over 
de stad.

Ik nam afscheid van de vriendelijke man en besloot verder te reizen, het sta-
tion was dichtbij.

Onder het beieren van de klokketoren verliet ik de stad,
aan weerskanten van een brede stille weg, stonden reusachtige kantoren
waarvan alleen de bovenste ramen schaars waren verlicht,
enorme kaarsen die staken in de nacht.

In het plaveisel zag ik nog één maal naar de ontelbare schaduwen,
herinneringen van mensen uit het leven gegrepen.

Hiroshima,
een stad die iedereen zou moeten bezoeken,
om er daarna,
nooit meer te weerkeren.

Remco Sligting
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den. Daar werd het Credo vastge-
steld, zoals we dat nu nog kennen. 
De uitspraken van het concilie von-
den bijval bij grote theologen, als 
Athanasius, Basilius de Grote en an-
dere, meest Griekse, kerkvaders.
In het Latijnse westen speelde  
Irenaeus van Lyon een grote rol, la-
ter in de 4e eeuw de grote kerkvader  
Augustinus. Deze zou een beslissen-
de invloed uitoefenen op het Latijnse 
westen. De Vulgaat, de door Hiëro-
nymus in het Latijn vertaalde bijbel, 
werd door Augustinus gebruikt voor 
zijn theologisch denken.

De tweede inculturatie van het chris-
tendom betrof de Frankische en Ger-
maanse cultuur. In de toenmalige 
feodale wereld werd het bisschops- 
ambt, in eenheid met de paus, zeer 
belangrijk. Onze Lage Landen en 
Duitsland werden gekerstend door 
Iers-Schotse missionarissen, van wie 
Willibrord en Bonifatius het meest 
bekend zijn. Van vitaal belang was de 
kloosterorde van de benedictijnen. 
De kloosters waren ook opgenomen 
in de feodale structuur.

Helaas groeide in deze periode al 
een verwijdering tussen het Latijn-
se westen en het Griekse oosten, die  

uiteindelijk zou leiden tot het schis-
ma van 1054. Tussen 1000 en 1500 
kwamen in het westen de steden tot 
bloei en daarmee ook de universitei-
ten, die via het Moorse Spanje ken-
nis konden nemen van Aristoteles, 
van de Griekse rede dus.En met die 
rede werd het christelijk geloof ver-
zoend via grote scholastici als Tho-
mas van Aquino, Abelardus en  Bo-
naventura. 

Meerdere hervormingen vonden 
plaats, zowel door kerkelijke reorga-
nisaties als door nieuwe kloosteror-
den. Bij die kloosters lag de nadruk 
op de mystiek. Over het algemeen 
waren er veel groeperingen die streef-
den naar meer innerlijkheid van het 
geloof. Dat was met name het geval 
bij veel vrouwenkloosters (begijnen) 
en bij de Moderne Devotie.  

De Hervorming van de 16e eeuw 
zou je de derde inculturatie van het 
christendom kunnen noemen, na-
melijk door het denken van  reforma-
toren als Luther, Calvijn en Zwingli.
Hun denken was zo radicaal, dat dit 
leidde tot een  afscheiding van Rome 
en tot de vorming van nationale ker-
ken. Het schisma van 1517 bracht 
in Europa een scheiding aan tussen 

het Noorden en het Zuiden. Het ant-
woord van Rome op deze evange-
lisch geïnspireerden was het Concilie 
van Trente, waarmee het tridentijns 
katholicisme ontstond.  Godsdienst-
oorlogen waren het gevolg. Hier te 
lande de 80-jarige  oorlog met Span-
je, die beëindigd werd met de vrede 
van Westfalen in 1648. Voortaan had 
een land de godsdienst van de heer-
ser. 

Afgeschrikt door het geweld van de 
godsdienstoorlogen, schiepen de ra-
tionalisten van de Verlichting, met 
hun redelijke benadering van reli-
gie, een God als grote horlogemaker. 
Een mechanisch wereldbeeld voer-
de de boventoon door de vele intel-
lectuele ontdekkingen, of die nu van  
Copernicus kwamen of later van  
Darwin. Het geloof kwam zwaar on-
der druk te staan. Het enige ant-
woord van de Katholieke Kerk op de 
moderniteit was een poging tot res-
tauratie. Zo werd in de 19e eeuw, op 
de rots van Petrus, een krachtige ka-
tholieke zuil gevestigd. Van incultu-
ratie van het christendom in de mo-
derniteit was geen sprake. Je kunt 
dus spreken van een evolutie van het 
christendom van stedelijke gemeen-
ten, in Paulus’ tijd, naar staatskerken, 

vanaf keizer Constantijn, en tenslot-
te, vanaf de middeleeuwen tot aan de 
Verlichting, naar de rond de paus ge-
centreerde rooms-katholieke kerk.

Winstpunten van de Verlichting wa-
ren wel: de scheiding van Kerk en 
Staat, het democratisch gedachte-
goed, zoals vrijheid van godsdienst, 
vrijheid van meningsuiting, de mens-
wetenschappen. 

Voor een meer positieve houding ten 
aanzien van de moderniteit (na 2 we-
reldoorlogen, die elk vooruitgangs-
geloof ondermijnden) moest men 
wachten op Johannes XXIII, die het 
2e Vaticaans Concilie bijeenriep en 
pleitbezorger werd van de oecumene 
en die een meer open houding aan-
nam t.o.v. andere culturen en religies. 
Er kwam een eind aan de verplichting 
van het kerklatijn, en de theologen 
richtten zich meer en meer op Schrift 
en kerkvaders als bronnen van het 
geloof. Het kon ook niet anders in 
een geglobaliseerde wereld. En daar 
zitten wij allen nog middenin. 

Paul van Geest, Joep van Gennip en 
Karim Schelkens, Het Katholicisme 
in Europa. Een geschiedenis, uitgeverij 
Boom, Amsterdam 2018.  
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mededelingen
Basiliek van de  
H. Nicolaas

Prins Hendrikkade 73, 1012 AD 
Amsterdam (tegenover CS). 
Bank: NL 78 INGB 0002 1083 66 
t.n.v. Parochie H. Nicolaas
Pastoraat: diaken drs. Eric  Fennis  
tel: 06 54 60 13 18/ 
efennis@bisdomhaarlem-amster-
dam.nl
diaken Rob Polet, 06 27 25 67 30 /  
r.polet@nicolaas-parochie.nl.
Kerksecretariaat  
Open donderdag 10.00-12.00 u.
Telefonisch di t/m za 10.00-12.00 u: 
020 330 78 12
info@nicolaas-parochie.nl /  
www.nicolaas-parochie.nl

Vieringen
Zondag
10.30 Hoogmis (Nederlands). 
13.00 Hoogmis (Spaans).
17.00 Gregoriaanse vespers (niet in 
juli en augustus).
Maandag t/m zaterdag
12.30 H. Mis (op dinsdag Engels,  
op vrijdag Spaans).

Donderdag 18.00 Vespers &  
H. Mis (niet in juli en augustus). 
Van 17.40 tot 18.00 is er gelegen-
heid tot stil gebed; daarvoor kunt u 
via de pastorie, rechts naast de kerk, 
naar binnen; bel “Pastorie”. Kerk-
deuren open om 17.55. 
Zaterdag 17.00 Choral Evensong 
(niet in augustus en september).

Bijzonderheden
Vieringen in de goede Week vindt u 
op pagina 24.

Boete en verzoening
Dagelijks na de Mis is de priester 
beschikbaar voor de biecht. U kunt 
hiervoor de assistent aanspreken.

Open basiliek
De kerk is (zo mogelijk) geopend 
op maandag en zaterdag van 12.00 – 
15.00 uur, en op dinsdag t/m vrijdag 
van 11.00 – 16.00 uur.

Choral Evensong
Van januari t/m juli is er elke zater-
dag om 17.00 uur een Choral Even-
song door de Cappella Nicolai o.l.v.  
Michael Hedley. Toegang gratis. 

Gregoriaanse vespers
Van september t/m juni zingt de 
Schola Cantorum Amsterdam op 
zondag om 17.00 uur gregoriaanse 
vespers. Toegang gratis. 

Vrienden van de Nicolaas
Als u zich betrokken voelt bij de 
toekomst van ons kerkgebouw, dan 
kunt u daar uiting aan geven door lid 
te worden van de Stichting Vrien-
denkring van de Nicolaas. U kunt 
schrijven naar de Vriendenkring, 
Prins Hendrikkade 73, 1012 AD 
Amsterdam. 

Thuisbezoek
Als u de H. Communie thuis wilt 
ontvangen, dan kunt u dat laten we-
ten aan diaken Rob Polet,  
06 27 25 67 30 /  
r.polet@nicolaas-parochie.nl.

NicolaasNieuws per post of 
per e-mail?
 
Ons parochieblad Nicolaas-
Nieuws wordt per reguliere post 
verstuurd. Dat kost veel geld: het 
blad moet worden gedrukt, en 
de porto moet worden betaald. 
Tegenwoordig kan een blad ook 
worden gelezen op de compu-
ter of op tablets als de iPad. We 
kunnen NicolaasNieuws verstu-
ren als een pdf-bijlage in een e-
mail. Op uw computer of tablet 
ziet u het blad dan in dezelfde 
opmaak als de papieren versie.  
Wilt u voortaan de digitale edi-
tie ontvangen in plaats van de 
papieren? Stuur dan een mailtje 
naar:
nieuwsbrief@nicolaas-parochie.nl. 
Voor alle duidelijkheid: er zijn 
géén plannen om te stoppen met 
de verzending van de papieren 
editie.
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HH. Petrus en  
Pauluskerk

Kalverstraat 58, 1012 PG  
Amsterdam
Pastorie: Nieuwezijds Voorburgwal 
293, 1012 RL Amsterdam 
 020 623 18 89
Bank: NL 10 INGB 0000 3123 74
t.n.v. Parochie H. Nicolaas
o.v.v. HH. Petrus en Pauluskerk
Pastoraat: parochie-vicaris  
Aad van Ruiten sss: 020 623 18 89

Vieringen
Zondag
10.30 Gezongen Hoogmis, Latijn/
Nederlands
12.15 Gezongen Hoogmis, Latijn/
Engels
Maandag t/m zaterdag
10.30 H. Mis
Elke eerste vrijdag in het Latijn en 
gezongen.

Bijzonderheden
Vieringen in de goede Week vindt u 
op pagina 24.

Muziek in de Mis
Eerste zondag: Vocaal ensemble  
Jonas van Tol
Tweede zondag: vrouwenschola  

Arboris 
Derde zondag: Rafael Ensemble
Vierde zondag: mannenschola  
Psittacus

Open kerk
Van maandag t/m zaterdag,  
10.00 – 16.00 uur.

Boete en verzoening
Na elke H. Mis van 10.30 uur.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 15.00 – 16.00 uur.

Aanbidding
Op de eerste vrijdag en elke zater-
dagmorgen na de Mis is er van 
11.00 – 11.30 uur aanbidding bij de 
uitstelling van het Allerheiligste.

Lezingen
Vrijdag 26 april: Liturgie als leer-
school door Aad van Ruiten sss. 
Vrijdag 3 mei: “Het bestaan” door 
Tijmen van Tol.
Vrijdag 10 mei Religie en kunst in 
de Portugese Vado. 
De  lezingen zijn van 20.00 tot 21.30 
en vinden plaats in de pastorie.
Kleine bijdrage €3,50.

Winkeltje
Achter in De Papegaai zijn  

religieuze artikelen te koop zoals ro-
zenkransen, kruisjes, beeldjes, gebe-
denboekjes en kaarten.

Facebook
Informatie van en over De Papegaai 
op Facebook: @kwartiervoorgod. 
Als u geen Facebook-account heeft, 
kunt u de bladzijden bekijken via 
www.facebook.com/kwartiervoor-
god.

Kerkbalans
De brief van de actie Kerkbalans 
ontvangt u in de maand mei.

Nalatenschap
Als kerkgemeenschap beleven we 
samen het geloof dat ons van ge-
neratie op generatie is overgedra-
gen. Dat geloof vieren we in de 
kerk, waar we samen bidden, zin-
gen en nadenken over het leven. 
Waar we belangrijke momenten 
vieren en troost vinden bij ziekte 
of teleurstelling. Als kerk zijn we 
dienstbaar aan elkaar en aan onze 
lokale gemeenschap. Het geloof 
dat ons is overgedragen, mogen 
wij op onze beurt weer doorgeven 
aan volgende generaties. Dat kan 
onder meer door de kerk op te 
nemen in uw testament. U draagt 
dan met uw nalatenschap bij aan 
een kerk die ook in de toekomst 
een levendige diaconale en missi-
onaire gemeenschap kan zijn. Wat 
u nalaat, krijgt zo een bestem-
ming dicht bij huis en dicht bij 
uw hart. Wilt u meer weten, neem 
dan contact op met onze adminis-
trateur Hennie Alberts, 
 administratie@nicolaas-paro-
chie.nl 
 Bellen kan ook: 020 330 78 12.

Colofon
NicolaasNieuws is het parochieblad 
van de Basiliek van de H. Nicolaas en 
de HH. Petrus en Pauluskerk.  
Verschijnt zes keer per jaar.   
redactie@nicolaas-parochie.nl
Redactie: Bert van den Bosch,  
Eric Fennis, Sjoerd Mulder,  
André Oostenbrink †, Ineke Raps,  
Liduine Reuser, Remco Sligting,  
Wim Sosef.  
Omslag: Laura Faber
Vormgeving: Diana Janssen. 
Basisvormgeving: Impulsar
Druk: MultiCopy. ©2019

nicolaas-parochie.nl


Paasvieringen

Basiliek van de H. Nicolaas
Woensdag 28 maart
20.00 Metten van Witte Donder-
dag;
gregoriaans, door de Schola
Cantorum Amsterdam.
Witte Donderdag18 april
19.30 Viering instelling  
eucharistie. Abdijliturgie met 
meerstemmige koorzang door de 
Cappella Nicolai; aansluitend tot 
21.30 stille wake bij het rustaltaar.
Goede Vrijdag 19 april
15.00 Kruisweg.
19.30 Goede Vrijdag-liturgie, met
kruisprocessie in de kerk.
Zaterdag 20 april
21.00 Paaswake. Met doopsel en
vormsel van volwassenen. Abdijli-
turgie, mmv de
Cappella Nicolai.
Paaszondag 21 april
07.00 Metten van Pasen;  
gregoriaans, door de Schola  
Cantorum Amsterdam.
10.30 Hoogfeest van Pasen.  
Abdijliturgie met meerstemmige 

koorzang door de  
Cappella Nicolai.
17.00 Vespers van Pasen;  
gregoriaans, door  
de Schola Cantorum Amsterdam.
Paasmaandag 22 april
10.30 Mis.

HH. Petrus & Pauluskerk
Witte Donderdag 18 april
19.00 Instelling van de  
Eucharistie.
Goede Vrijdag 19 april
15.00 Gezongen passie en
kruisverering.
Zaterdag 20 april
20.00 Paaswake.
Paaszondag 21 april
10.30 & 12.15 Hoogfeest van  
Pasen
Paasmaandag 22 april
10.30 Mis.

www.nicolaas-parochie.nl
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