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Voorwoord
Rust, wat ervaren we dit als een zegen. Vakantie. Heerlijk op wintersport gaan, of in de voorjaarsvakantie vertrekken naar een warm
en zonnig oord, als de mogelijkheid er is en het werk gedaan is.
Fantastisch, toch? Na gedane arbeid is het goed rusten, zegt het
spreekwoord. Wat is het goed om tot rust te kunnen komen.
Een geweldige zegen.
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Maar is dit alles? Werken en uitrusten van
ons werk. En zo in een jarenlang doorgaand
ritme je leven indelen? Sommigen werken
keihard. Ze gaan dus ook vijf keer per jaar op
vakantie. Anderen hebben een ‘gewone’ baan,
bijvoorbeeld als onderwijsgevende. Voor hen
is twee keer per jaar weggaan al veel.
Gelukkig mogen we als christenen weten
dat er meer is. Immers, een dubbele zegen is
het immers om rust te vinden in God. Dat
geldt beslist ook voor onze huidige, zeer
hectische tijd.
Was dit ook al zo in het Romeinse Rijk?
De kerkvader Augustinus hijgde in zijn
overdrukke bestaan inderdaad eveneens

naar deze rust. Hij had eigenlijk geen tijd,
maar hoorde dat Ambrosius in Milaan een
goede redenaar was. Al paste het eigenlijk
niet in zijn agenda, hij wilde hem toch eens
horen. Na de dienst, die veel indruk op hem
maakte, besloot hij voor zichzelf om vaker
te gaan. Om uiteindelijk die rust waar hij zo
naar op zoek was –na een persoonlijke zoektocht- in God te vinden en bij Hem alleen
en werkelijk tot rust te komen.

Augustinus was van 396 tot zijn dood in 430
bisschop van de Kerk van Hippo Regius, een stad
op de noordkust van Afrika.

Augustinus vat zijn ervaring samen in een
paar woorden: ‘’Mijn hart is onrustig totdat
het rust vindt in U, o God!’’ Maar, wat een
wereld ligt hier achter! Een bijna wanhopige
zoektocht, langs de sekte van Mani, langs de
filosofie van Plato, uiteindelijk wist Augus-
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Hippo Regius, impressie van J.C. Golvin.
tinus het niet meer. Totdat hij rust vond in
God. Een rust die niet meer verdween.
Kan de Vroege Kerk ons helpen om rust te
vinden in God? Na een periode van bijna
tweeduizend jaar? Is dat wel reëel? Mogen
we dat van de Vroege Kerk verwachten?
Ons antwoord is positief en wekt ons op. De
Vroege Kerk kan ons helpen om rust in God
te vinden! Immers, wat houdt de Vroege
Kerk ons voor? Heel eenvoudig. Om ons
leven te richten op Christus. Om Hem te
volgen, om te leven in verbondenheid met
Hem. Om Hem de eerste plaats in ons leven
te geven. Dat vraagt Hij ook van ons. Die
boodschap van de Vroege Kerk, die geeft
ons werkelijk rust. Zoek uw levensgeluk in
Christus en vind het in Hem, zegt Augustinus. Zoek het bij Hem en bij niemand
anders. Dat zal ons alleen, maar tegelijk
ook op een volkomen manier rust en vrede
geven. Vrede in ons hart.
Over deze diepere laag in ons leven, over
de vrede die er is in Christus Jezus, die
zondaren met Zichzelf wil verzoenen door
Zijn verlossingswerk, daar gaat het in de
Stichting over. In al onze publicaties willen
we Christus centraal stellen. Dit doen we in
toegewijde gehoorzaamheid aan de Vroege
Kerk. Want ook in de Vroege Kerk stond
Christus centraal.
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We kunnen en willen Hem niet verloochenen. De boodschap van de Vroege Kerk
moet iedereen ontvangen. Zij is bedoeld om
door te geven. Dat is voor ons als Stichting
de missie die we hebben. Mag God ons
kracht geven en sterk maken om deze missie
te volbrengen! Dat is ons voortdurende gebed, waarbij we weten dat Hij een Verhoorder is van het gebed en Zelf voor ons bidt.
Hem zij alle lof, eer en aanbidding!

De kerk van Augustinus in Hippo, waar hij
bijna 20 jaar lang gepreekt heeft (411-430
na Chr.)
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Visie, missie
en strategie
VISIE: Christus heeft Zijn Kerk altijd vastgehouden, sinds haar prille
begin. We kunnen van deze beginfase veel leren als het gaat om
de kernen en essenties van het christelijke geloof. MISSIE: Deze
beginfase van de Kerk van Christus doorgeven in al zijn rijkdom en
veelkleurigheid aan de huidige generatie, dat is onze missie.
STRATEGIE: Het doorgeven van de inhoud willen we gestructureerd
en duurzaam doen, via baanbrekende publicaties en gedegen
wetenschappelijk onderzoek.

Pantheon Rome, beeld wikimedia
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Augustinus door Vittore Carpaccio, afbeelding Wikimedia.

VISIE
Waarom een Stichting Bijbeluitleg Vroege
Kerk?
Veel christenen van vandaag weten weinig
af van hun eigen voorgeschiedenis. Ze zijn
er evenwel bij gebaat hier meer van mee
te krijgen. Daardoor wordt het zicht op de
eigen geloofsbeleving scherper. De Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk laat vanuit de
Vroegchristelijke bronnen zelf zien waarom
het volgen van Christus de enige weg tot
behoud is. Er zijn nog veel geschriften uit de
Vroege Kerk over, maar voor velen zijn die
onbekend. De Stichting Bijbeluitleg Vroege
Kerk wil deze geschriften aan christenen van
nu teruggeven, tot opbouw van hun geloof.
De Vroege Kerk bepaalt ons op een
bijzondere manier bij de essenties van
het christelijke geloof. De Vroege Kerk is
tegelijk ook de bakermat van ons huidige
geloof. Daarom helpt de Vroege Kerk ons
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door haar bronnen om scherp te zien waar
het om gaat in het geloof en ook om Wie
het moet gaan in ons leven.
Namelijk om Jezus Christus, de Zoon van
God, onze Verlosser.
MISSIE
De Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk wil de
kerk van vandaag niet alleen opnieuw in verbinding brengen met de Vroege Kerk, maar
ze wil de kerk van vandaag daardoor ook
opbouwen in het geloof. Zij wil de Vroege
Kerk ontsluiten en toegankelijk maken voor
christenen van deze tijd. Ze wil dat op twee
verschillende levels realiseren, namelijk door
wetenschappelijke publicaties en publicaties voor een breed publiek.
STRATEGIE
Zij wil deze verbinding tot stand brengen
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door lezingen te organiseren, een leerstoel
op te richten voor de Vroege Kerk en de
Vroege Kerk ook internationaal te promoten. Voor het verbreiden van het gedachtegoed van de Vroege Kerk wil de Stichting
ook met de huidige tijd meegaan en digitale
media inzetten. Zij wil deze missie internationaal vormgeven door in het buitenland
lezingen te organiseren op congressen
en de Nederlandstalige publicaties in het
Engels te vertalen.

Hoe brengen we de Vroege Kerk onder de
aandacht?
Dit jaar bestond de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk 10 jaar. We hebben dit
jubileum op 15 december 2018 uitgebreid
herdacht door een speciale jubileumbijeenkomst te organiseren. Daarbij hebben we
een jubileumboek gepresenteerd dat door
vorm en inhoud de lezer inzicht geeft in
de Vroege Kerk en in de wereld van het
Nieuwe Testament. Dit plan konden we
combineren met het verzoek van uitgeverij
De Banier aan de Stichting om een boek
te schrijven over ‘’Getuigen uit de Vroege
Kerk’’.
Daarnaast leek het een goede gedachte om
naast het boek ook een jubileum-magazine
uit te geven, een glossy, waardoor weer een
ander publiek zou kunnen worden bereikt.
Samengevat: We schrijven en publiceren
voor een zeer brede doelgroep. Naast de
top van de wetenschappelijke wereld willen
we ook de gelovige christenen op allerlei
levels aanspreken. We doen dit door te
publiceren voor al deze levels, door middel
van wetenschappelijke publicaties, boeken
en glossy’s.
Spreekbeurten, life contact met de schrijver
Als Stichting organiseren we altijd weer

opnieuw spreekbeurten, waarin ook life
contact mogelijk is met de auteur en het
bestuur van onze Stichting. Zo hebben we
in 2018 op 15 november in Goes en 15
december in Apeldoorn een bezinnings- en
presentatieavond gehouden. Ook in het
voorjaar houden we vaak bijeenkomsten. In
2018 hebben we dat echter even niet gedaan omdat eind november 2017 ook meerdere boekpresentaties hadden plaatsgehad.
We proberen dit dus ook goed te doseren
en bijeenkomsten ook te spreiden.
Meer naamsbekendheid
We beschikken over een eigen website. Zie:
www.sbvk.nl en een eigen facebook-pagina.
Ook versturen we regelmatig nieuwsbrieven, waarin we de bijeenkomsten aankondigen en de lezers op de hoogte houden van
de vorderingen in het schrijfproces bij de
boeken die we schrijven. We zitten in een
proces dat we ook met behulp van de digitale media willen proberen meer aandacht
voor onze activiteiten te vragen.

Mozaïek van Polycarpus.

Financiële dekking
Financiële dekking om al de hierboven
vermelde doelen te realiseren is voor
ons ook een voortdurend aandachtspunt.
Marten van Willigen benadert hiervoor
sponsoren, er is daarnaast een systeem van
donateurs en we staan open voor giften en
legaten. Ook houden we bij bijeenkomsten
altijd een collecte. We proberen zo dus op
verschillende manieren de gelden binnen te
halen en mogen voor 2018 terugzien op een
ook in financieel opzicht goed afgesloten
jaar. Daarvoor zijn we allereerst God, maar
daarnaast ook zeker alle gevers en geefsters
oprecht dankbaar. Zonder hun bijdrage
zou ons werk onmogelijk zijn. Daarnaast
danken we onze vrijwilligers die werk uit
handen namen en ons hielpen alsook onze
ambassadeur Jan Veldman.
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De bibliotheek in het centrum van de stad Efeze, gelegen aan een centraal plein. Het gebouw werd in 110 n.chr. gebouwd.

Ontwikkelingen
in 2018
In 2018 hebben we als bestuur en uitvoerende(n) een
professionaliseringslag gemaakt op verschillende niveaus.
Op personeels-niveau zijn er twee nieuwe vrijwilligers aangetrokken:
Een nieuwe ambassadeur, dr. J. Veldman, kunsthistoricus te Gouda. Gezien de toenemende
activiteiten van de Stichting en de daarmee samenhangende kosten waren we reeds enkele
jaren op zoek naar een goede ambassadeur. We hebben die gevonden in de persoon van Jan
Veldman. Jan heeft een grote affiniteit met onze Stichting en wil avonden gaan verzorgen
om de Vroege Kerk verder te promoten.
Een nieuwe fondswerver, mw. H. Giesberts te Apeldoorn. Henriette heeft zich bereid verklaard
voor de Stichting te willen werken aan de funding.

Op inhoudelijk niveau heeft de Stichting een lange termijnvisie ontwikkeld, die vorm heeft
gekregen in drie meerjarenprojecten (zie bijlage). Hieronder valt allereerst het hymnen-project. Dit project vroeg een grondige voorbereiding. Door een try-out van enkele hymnen
tijdens de jubileumbijeenkomst kregen we ook een beeld wat de hymnen voor luisteraars betekenen. Het leidde tot groot enthousiasme vanwege de pure en ingetogen stijl. We hebben
in de voorbereidingen reeds met verschillende koren samengewerkt. Deze koren zijn bereid
ook verder mee te willen werken in het hymnen-project.
De andere twee meerjarenprojecten dragen het thema: De Heilige Geest in de Vroege Kerk en:
Geloof, Hoop en Liefde in de Vroege Kerk. In de bijlage zijn deze meerjarenprojecten zorgvuldig
nader uitgewerkt.

Op financieel niveau willen we als Stichting voor het jaar 2019 beduidend meer funding
creëren om daarmee ook een eigen leerstoel te kunnen bekostigen.
Op wetenschappelijk niveau heeft de TUA aan de Stichting gevraagd om een bijzondere
leerstoel voor de Bijbeluitleg van de Vroege Kerk te willen oprichten. De TUA kan dit zelf
niet doen, gezien haar financiële uitgangspositie. Deze laat niet toe dat de TUA zelf deze
leerstoel opricht. Als Stichting willen we deze vraag positief beantwoorden, gezien de visie
en missie die we hebben.
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Organisatie van
de Stichting
De opbouw van onze organisatie is als volgt:
1. Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Schrijver(s) voor de te publiceren boeken/glossy.
3. Vrijwilligers, die pro Deo meehelpen
met de organisatie van de lezingen en het
werven van gelden.
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financieel jaarverslag
Toelichting op het jaarverslag:
Wat als eerste opvalt is dat de gemaakte kosten voor de geleverde prestaties
buitengewoon laag zijn. Dit hangt
samen met het feit dat degene die de
publicaties verzorgt daarnaast ook
altijd werkzaam is geweest voor andere
instanties en zich wat betreft de honorering voor zijn schrijfactiviteiten integer

heeft opgesteld. Per 15 februari 2019
is deze instantie de TUA in Apeldoorn,
waar dr. M.A. (Marten) van Willigen
benoemd is tot bijzonder hoogleraar.
Het tweede dat opvalt is dat de algemene kosten die de Stichting maakt
ook verwaarloosbaar zijn. Er zijn geen
autokosten, nauwelijks algemene

kosten, het bestuur doet alles pro Deo
en helpt ook mee door advertenties te
financieren en de kosten van de huur
van kerkgebouwen zelf te financieren.
Eigenlijk worden bijna alle inkomsten
dus direct aangewend om het schrijven
van de boeken te financieren en zo
de visie en missie van de Stichting te
realiseren.

Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk Balans 2018
Valuta EUR x 1
Saldo 31 december 2018
Debet

Credit

Vlottende activa
Vorderingen
1300 Debiteuren

40

Totaal Vorderingen

40

Liquide middelen
1100 Rabobank 1481.54468

2.511

Totaal Liquide middelen

2.511

Totaal Vlottende activa

2.551

Stichtingsmiddelen
Kapitaal
699 Reservering wetenschappelijk fonds

2.550

Totaal Kapitaal

2.550

Totaal Stichtingsmiddelen

2.550

Langlopende schulden
Leningen
1600 Crediteuren

0

Totaal Leningen

0

Totaal Langlopende schulden

0

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
2100 Rekening Courant met Ars Editura
Totaal Overige schulden en overlopende ??

0

Totaal Kortlopende schulden

0

Vorig jaar Onverwerkt Winst/verlies
Winstsaldo
Totaal Balans
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Wie geeft wat?
(Samenvatting) De opbouw van de
binnenkomende gelden is als volgt:
1.	Er zijn enkele sponsors die grotere
bedragen overmaken (variërend
van 1000- 5000 euro). Deze
sponsoren dragen de Stichting een
warm hart toe. We mogen hen
eventueel ook benaderen als we

een niet oplosbaar tekort zouden
hebben. Dat is tot nu toe gelukkig
niet nodig gebleken.
2.	Er is een groot bestand aan donateurs dat jaarlijks een vaste bijdrage levert. Zij vormen min of meer
de ruggengraat voor de donaties.
3.	Via Kentaa komt er ook geld
binnen via de Website. We zijn

Saldo 31 december 2017
Debet

hier nog maar pas mee begonnen,
maar dit lijkt positief te ontwikkelen.
4.	Collectes bij de lezingen en bijeenkomsten.
5.	Eenmalige giften, meestal variërend
van 25 tot 500 euro.

Saldo 31 december 2016
Credit

Afwijking %

Debet

15

167%

15

167%

0

8.011

-69%

8.731

Credit

Afwijking %

-8%

8.011

-69%

8.731

-8%

8.026

-68%

8.731

-8%

8.901

-71%

7.464

19%

8.901

-71%

7.464

19%

8.901

-71%

7.464

19%

500

-100%

1.683

-130%

500

-100%

1.683

-130%

500

-100%

1.683

-130%

375

415

-10%

375

415

-10%

375

415

-10%

0

0

8.901

8.901

9.146

9.146
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Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk Verlies- en winstrekening 2018
Valuta EUR x 1
Saldo 31 december 2018
Debet

Credit

Som der lasten
Autokosten
4490 Overige vervoerskosten
Totaal Autokosten

0

Verkoopkosten
4510 Kosten lezingen en aktiviteiten

1.850

Totaal Verkoopkosten

1.850

Rente
4630 Kosten bank

139

Totaal Rente

139

Algemene kosten
4310 Contributies/abonnem.e.d.

30

4390 Overige kantoorkosten

27

4760 Computerkosten

83

4990 Algemene kosten

46

Totaal Algemene kosten

185

Totaal Som der lasten

2.174

Directe lasten
Lasten
5007 Chrysostomus preken over Jozef
5009 Boek Getuigen uit de vroege kerk

21.600

Totaal Lasten

21.600

Totaal Directe lasten

21.600

Bruto-omzetresultaat
Baten
8000 Giften, eenmalig of niet via incasso

6.634

8100 Sponsorbedragen, giften 1.000 of meer

7.710

8200 Donaties via Kentaa

136

8500 Incassos eenmalig

310

8510 Incassos per maand

1.320

8520 Incasso per kwartaal

530

8530 Incassos per jaar

526

8540 Incasso per halfjaar

274

Totaal Baten

17.439

Totaal Bruto-omzetresultaat

17.439

Winstverdeling
Saldo baten en lasten
9999 Saldo van/naar wetenschappelijk fonds

6.336

Totaal Saldo baten en lasten

6.336

Totaal Winstverdeling

6.336

Winstsaldo

0

Totaal Winst & Verlies

23.775

23.775

Totaal Balans + Winst & Verlies

26.325

26.325
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Saldo 31 december 2017
Debet

Saldo 31 december 2016
Credit

Afwijking %

Debet

Credit

Afwijking %

5
5

0

1.000

85%

2.498

-60%

1.000

85%

2.498

-60%

178

-22%

165

8%

178

-22%

165

8%

39

112%

83

-53%

39

375%

83

-53%

1.222

78%

2.746

-56%

1.600
5.400

300%

500

980%

5.400

300%

2.100

157%

5.400

300%

2.100

157%

3.032

119%

2.756

10%

2.500

208%

3.500

-29%

30

933%

130

-77%

1.002

32%

1.002

410

29%

460

-11%

1.085

-52%

1.090

-0%

8.059

116%

8.938

-10%

8.059

116%

8.938

-10%

1.437

-541%

4.092

-65%

1.437

-541%

4.092

-65%

1.437

-541%

4.092

-65%

-0

0

8.059

8.059

8.938

8.938

16.960

16.960

18.084

18.084

JAAR V E R SL AG 2 01 8 I ST I C H T I N G B I J B E LUI T L EG V RO EG E K ER K

15

HOOF D S T U K 5

Communicatie
en fondsenwerving,
toelichting op het
jaarverslag
De communicatie over gerealiseerde projecten en nog te realiseren
projecten verloopt via de nieuwsbrieven, maar ook via
persoonlijk contact.
Er kan altijd direct contact worden opgenomen met dr. M.A. van Willigen. Hij is
dagelijks bereikbaar onder 06-19045922. In
de nieuwsbrieven proberen we steeds weer
opnieuw een heldere indruk te geven van
wat al gerealiseerd is en van het andere waar
we nu mee bezig zijn.
Toelichting op het jaarverslag 2018 (samenvatting). De begrote kosten voor ‘Getuigen
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uit de Vroege Kerk’ zijn niet overschreden.
De uitbetaling heeft voor een deel in 2017,
voor het merendeel in 2018 en voor een
klein deel in 2019 plaatsgehad. Ook de
andere kosten, voor lezingen bijvoorbeeld,
zijn budgettair goed begroot, waardoor er
geen sprake is van overschrijdingen van
het budget. Samengevat: Dit jaar was er een
passende begroting voor de projecten.
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Doelen die de
Stichting voor
het jaar 2019
wil bereiken
De Stichting wil de opzet van 2018 graag aanhouden, dus publiceren op verschillende niveaus, lezingen organiseren, in the picture
staan. Concreet betekent dit het volgende:
1.	Realiseren van een dwarsligger Zingen
met Ambrosius (30K)
2.	Financieren van de bijzondere leerstoel
(50K)
3.	Beginnen met onderzoek voor de publicatie Psalmen, hymnen en oden in de
VK (10K)

4.	Beginnen met een wetenschappelijk onderzoeksprogramma, waarin de hymnen
van Ambrosius en Hilarius van Poitiers
een plaats krijgen toebedeeld.

Het Forum Romanum, in de oudheid het centrum van Rome, beeld ditisrome.nl.

JAAR V E R SL AG 2 01 8 I ST I C H T I N G B I J B E LUI T L EG V RO EG E K ER K

17

HOOF D S T U K 7

Inhoudelijke invulling
van de bijzondere
leerstoel Vroege Kerk
Deze is opgericht op 15-02-2019.

1.	Ambrosius van Milaan was de leermeester van Augustinus. Toch is er relatief
gesproken nog lang niet zoveel onderzoek naar zijn werk gedaan als bijvoorbeeld naar het werk van Augustinus. In
het onderzoek willen we ons richten op
de vraag hoe de invloed van Basilius (een
oostelijke kerkvader) op het werk van
Ambrosius (een westelijke kerkvader)
geweest is. Dit betekent dat al zijn werk
gelezen moet worden en dat geldt ook
voor het werk van Basilius. Vervolgens
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moet met de beschikbare vakliteratuur
gekeken worden naar de verbindingen
tussen deze twee kerkvaders, waardoor
er ook iets gezegd kan worden over de
verschillen en overeenkomsten tussen de
oostelijke en westerse Vroegchristelijke
traditie. Hier is eigenlijk tot nu toe nog
nooit zo grondig naar gekeken als we nu
van plan zijn.
2.	We hebben drie projecten doordacht.
Het gaat om de plaats die Psalmen, hymnen en oden in de Vroege Kerk hebben

H OOFDST UK 7

Vroeg-christelijke symbolen; met vissen en anker,

gehad. Het gaat vervolgens over de Heilige geest in de Vroege Kerk en tenslotte
over de vraag hoe geloof, hoop en liefde
in de Vroege Kerk werden belicht en
beleefd. (zie de bijlage)
3.	Inhoudelijk begeleiden van promovendi. Op dit moment hebben we twee
promovendi die allebei al even met hun
onderzoek gestart zijn.
4.	College geven aan studenten, waardoor
de Vroege Kerk voor hen ook gaat leven
en bovendien een geestelijke inspiratie-

CHI-Rho Monogram,

pelikaan als symbool van opofferende liefde.

bron wordt, waardoor ook anderen weer
worden gevoed en opgebouwd.
Omvang van de bijzondere leerstoel is 0.6
fte. Binnen deze omvang kunnen we het
bovenstaande allemaal met Gods hulp realiseren. We hopen en bidden dit alles in de
komende jaren op een goede manier vorm
te geven en te realiseren.
Apeldoorn, 11-02-2019,
prof. dr. M.A. (Marten) van Willigen

Catacomben onder Rome.
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DE DRIE PROJECTEN VAN DE STICHTING WAAR WE DE KOMENDE JAREN BIJ STIL WILLEN STAAN

Afbeelding van
koning David op
een kerkbank in
Friedrichshafen. Foto
Anreas Praefcke.

PROJECT 1

PSALMEN, HYMNEN EN ODEN
IN DE VROEGE KERK
DUUR: 5 JAAR
Eerste 1,5 jaar: Onderzoek naar Psalmen in
de Vroege Kerk. Wanneer ontstond de traditie
om Psalmen te gaan zingen? Wat weten we
over de relatie tussen de Joodse Psalmentraditie en de Christelijke Psalmen? Was er
sprake van een Christologische invulling, of
was er een nauwe aansluiting bij de synagoge? Welke liturgische functie vervulde het
zingen van Psalmen? Hoe zag ‘een Psalmenboek’, het zogenaamde Psalterium er
eigenlijk uit? Was er sprake van een integrale
berijming van de Psalmen, of is er een bepaalde selectie gemaakt? Komen de Westerse
en Oosterse liturgische Psalmentradities met
elkaar overeen, of zijn ze juist verschillend?
Waarin verschillen ze dan precies?
Tweede 1,5 jaar: [eerste twee eeuwen]
Onderzoek naar Hymnen in de Vroege Kerk.
Welke relatie is er tussen de Nieuw Testamentische hymnen en de Vroeg Christelijke
hymnen? Wanneer ontstond de traditie om
hymnen te gaan zingen? Wat weten we over
de relatie tussen de heidense en de Christelijke hymnen-traditie? Was er sprake van een
duidelijke Christologische invulling, of was
die minder duidelijk aanwezig en zocht men
vooral aansluiting bij de lofprijzing van de
heidense hymnen, ongeacht wie er nu precies
geprezen werd? Welke liturgische functie
vervulde het zingen van hymnen in de eerste
twee eeuwen?

[derde en vierde eeuw] Komen de Westerse
en Oosterse liturgische hymnen tradities met
elkaar overeen, of zijn ze juist verschillend?
Waarin verschillen ze dan precies? Werden
hymnen in het Oosten en Westen op een
gelijke manier gewaardeerd? Welke gevolgen heeft deze waardering voor het zingen
van hymnen in oost en west gehad? Welke
gevolgen heeft deze hymnen-traditie gehad
voor de liturgie van de Kerk in het algemeen,
tot en met de reformatie? Inhoudelijk willen
we ook aandacht geven aan de hymnen van
Efrem de Syriër (303-367), die als laatste
dit indringende en inhoudelijk rijke gedicht
schreef:

parallel gelopen met de hymnen-traditie?
Wat is het verschil tussen een hymne en een
ode? De Oden van Salomo nader belicht:
een gnostische bron of een Vroegchristelijke
bron?

Ik, Efrem ben stervende en schrijf mijn testament.
Moge het een getuigschrift zijn voor hen die na
mij komen;
Bidt dag en nacht, uw hele leven door.
Zoals een ploeger ploegt, dag in dag uit.
Een ploeger, zijn werk is eerzaam en bewonderenswaardig;
Wees niet zoals luie mensen in wier velden doornen groeien.
Bidt constant, want hij die het gebed liefheeft,
Zal hulp vinden in beide werelden.

Laatste 0,5 jaar: Schrijven van het booklet bij
de CD. Opnemen van de CD. Voorbereiden
en organiseren van de concerten waarin de
hymnen worden uitgevoerd. Voorbereiden
van de publicatie van het boek. Zie ook de
andere bijlagen: Toelichting + Projectplan.

Derde 1,5 jaar: [eerste twee eeuwen] Onderzoek naar Oden in de Vroege Kerk. Wat moeten
we verstaan onder ‘oden’? Is er in het Nieuwe Testament ook sprake van oden? Heeft
de oden-traditie in de eerste twee eeuwen
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[derde en vierde eeuw] Welke oden zijn er
aan het eind van deze twee eeuwen in de kerk
bekend? Worden deze oden ook gezongen,
of alleen maar gereciteerd? Hoe is de relatie
tussen deze oden in de oosterse en westerse
traditie? Worden oden ook in heidense contexten/religies gebruikt? Wat maakt een ode
nu specifiek christelijk? Wat is de meerwaarde van een Vroegchristelijke ode?

Relevantie voor deze tijd: Tussen de Oosterse en Westerse Vroegchristelijke traditie bestaan grote verschillen. Desondanks
ging men respectvol met elkaar om.
Leerpunt: Ook vandaag dienen we als
christenen elkaar vast te houden ondanks
onderlinge verschillen en Christus in onze
geloofsbeleving centraal te stellen.

B I J L AG E

PROJECT 2

DE HEILIGE GEEST
IN DE VROEGE KERK
DUUR: 5 JAAR
Algemeen: De Heilige Geest is de derde
Persoon van het Goddelijk Wezen en de
Persoon Die van de Vader en de Zoon
uitgaat. De Heilige Geest past het werk van
de Vader en de Zoon toe in de harten van
de gelovigen. Gemeenschap met God is
mogelijk door de Heilige Geest. De Heilige
Geest schenkt die gemeenschap ook in alle
opzichten: Hij deelt de gelovigen al de weldaden mee die Christus heeft verworven: de
wedergeboorte (Joh. 3:3); de overtuiging van
zonde (Joh. 16:8-11); het kindschap (Rom.
8:15); de vernieuwing (Tit. 3:5); de liefde Gods
(Rom. 5:5); velerlei geestelijke vruchten (Gal.
5:22); de verzegeling (Rom. 8:23; Ef. 4:30);
de opstanding (Rom. 8:10). De Heilige Geest
maakt dus de rechtstreekse gemeenschap
met de Vader en de Zoon voor de gelovigen
mogelijk (Joh. 14:23)
Eerste 1,5 jaar: Het onderzoek richt zich
hierbij op de Heilige Geest zoals Hij Zich
openbaart in het Nieuwe Testament en op
de vraag hoe Hij in de eerste twee eeuwen
van het Vroege Christendom wordt gezien.
Welke verbindingen maakt het Vroege
Christendom in zijn prille begin met het
Nieuwe Testament als het gaat over de Heilige Geest? Hoe stelt men zich de Heilige
Geest voor? Is hier in het beeld dat men
heeft van de Heilige Geest mogelijk ook
een ontwikkeling te zien?

Tweede 1,5 jaar: Het onderzoek richt zich
hierbij op de Heilige Geest zoals Hij Zich
openbaart in het Nieuwe Testament en op
de vraag hoe Hij in de derde en de vierde
eeuw van het Vroege Christendom wordt
gezien. Welke verbindingen maakt het
Vroege Christendom in een later stadium
met het Nieuwe Testament als het gaat over
de Heilige Geest? Athanasius en Ambrosius
schreven beiden over de Heilige Geest.
Waar leggen ze in hun geschriften de
nadruk op en wat is het beeld dat zij hebben
van de Heilige Geest? Is dit beeld ook
vergelijkbaar met het beeld dat men heeft
van de Heilige Geest in de eerste en tweede
eeuw? Hoe ziet dit beeld er in de 5e eeuw
uit? Cf. Faustus Rhegiensis, De Spiritu
Sancto, CSEL 21. Augustinus, De Unitate
sanctae trinitatis. Migne 42.
Derde 1,5 jaar: Hoe stelt de Vroege Kerk
zich de werkingen van de Heilige Geest
voor? Welke werkingen worden speciaal
aan de Heilige Geest toegeschreven? Met
andere woorden: Waarin onderscheidt de
Heilige Geest Zich van de Vader en de
Zoon, als het gaat om Zijn werkingen? De
Heilige Geest speelt een cruciale rol tijdens
toespraken van Petrus en Paulus en zorgt
ervoor dat velen tot geloof komen. In het
boek Handelingen (Hand. 2; Hand. 8:1517; Hand. 10:44-46; Hand. 13:52) lezen
we dat de predikers vervuld worden van de

Heilige Geest en dat door hun prediking
velen tot Christus worden gebracht.
Hoe wordt de inspiratie van de Heilige
Schrift in de Vroege Kerk uitgelegd, met
name de tekst: ‘Maar de heilige mannen
Gods, door de Heilige Geest gedreven
zijnde hebben ze gesproken.’
Laatste 0,5 jaar: Voorbereiden van de publicatie van het boek: Alle publicaties voor
een breed publiek verschijnen in boekvorm,
waardoor ze in de praktijk gemakkelijk
verkrijgbaar en toegankelijk zijn. Alle
uitgaven van de afgelopen 10 jaar zijn nog
altijd beschikbaar en ook te bestellen via de
Stichting. Zie: www.sbvk.nl

Relevantie voor deze tijd: Op dit moment
staat de liturgie erg onder druk. Het is belangrijk om te weten wat de Vroege Kerk
liturgisch, maar ook pneumatologisch
(met betrekking tot de Heilige Geest)
belangrijk vond en hoe ze hier gestalte
aan gaf. Op grond hiervan kunnen we
naar verwachting ook lessen trekken voor
onze huidige liturgische praktijk en onze
huidige visie op de Heilige Geest en deze
mogelijk verrijken.
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Gevelsteen
geloof, hoop en
liefde, beeld
wikipedia.

PROJECT 3

GELOOF, HOOP EN LIEFDE
IN DE VROEGE KERK
DUUR: 5 JAAR
Algemeen: Geloof, hoop en liefde vormen
de essentie van het Christelijk geloof, zoals
door Paulus is verwoord in 1 Kor. 13: 12-13:
‘Nu immers kijken wij door middel van een
spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij
zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken
ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik
zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop
en liefde, deze drie, maar de meeste van
deze drie is de liefde.’
In dit project worden geloof, hoop en liefde
in de Vroege Kerk onderzocht en ook
belicht vanuit de Vroege Kerk. Hoe hebben
deze pijlers van het Christelijke geloof in
de Vroege Kerk in de eerste vier eeuwen
gefunctioneerd? Welke visie had de Vroege
Kerk op geloof, hoop en liefde? Hoe werden
geloof, hoop en liefde in de Vroege Kerk
gepraktiseerd? Hoe kregen ze handen en
voeten?
Eerste 1,5 jaar: Het onderzoek richt zich
hierbij op de vraag hoe geloof, hoop en liefde
in het Nieuwe Testament functioneren, alsook in de eerste twee eeuwen van het christendom. Cruciale (onderzoeks)vragen zijn:
Wat moeten we nu precies verstaan onder
geloof, hoop en liefde (Fides, Spes, Caritas)
in het Nieuwe Testament en in de Vroege
Kerk? Anders gezegd: Hoe ‘werken’ geloof,
hoop en liefde precies in de Vroege Kerk?

Tweede 1,5 jaar: Het onderzoek richt zich
hierbij en op de vraag hoe in de derde en
de vierde eeuw van het Vroege Christendom
geloof, hoop en liefde worden gepraktiseerd
en worden benaderd vanuit de Vroege Kerk
zelf. Welke verbindingen maakt het Vroege
Christendom in dit wat latere stadium met
het Nieuwe Testament als het gaat om deze
drie essenties van het Vroege Christendom?
Is de visie gelijk gebleven of is er een ontwikkeling te zien? Gregorius van Nyssa (4e
eeuw, Griekse kerkvader) schrijft in zijn oratio De pauperum amore (Over de liefde voor
de armen) over geloof, hoop en liefde en
hoe dit in praktijk moet worden gebracht.1
Derde 1,5 jaar: Aan de hand van een aantal
belangrijke werken uit de vierde en zesde
eeuw wordt de visie op geloof helder uiteengezet en wat wij daaruit mogelijk voor
vandaag kunnen leren. Het gaat om de
volgende werken, die speciaal gaan over het
geloof: Ambrosius van Milaan (337-397),
De Fide, geschreven voor de jonge keizer
Gratianus; Aurelius Augustinus (354-430),
De Fide et Symbolo (over het geloof en over
de 12 artikelen); Aurelius Augustinus (354430), De Fide et operibus (over het geloof en
de werken); Isidorus van Sevilla (560-636),
De Fide Catholica2 (over het katholieke
geloof). Vanuit de Griekse Vroegchristelijke context vormt Johannes Chrysostomus
en zijn visie op het geloof een uitstekende
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vertegenwoordiger van het Oosterse Vroege
Christendom.
Laatste 0,5 jaar: Voorbereiden van de publicatie van het boek.

Steun ons werk!
Maak uw vrijwillige gift over op:
NL75 RABO 0148 1544 68
t.g.v. Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk te
Apeldoorn.
Onze Stichting is geheel afhankelijk van giften.
Elke gedane gift helpt ons weer om te kunnen
blijven publiceren. We zijn daarom bijzonder
dankbaar voor iedere gift, groot of klein. De gever of geefster kan iedere gedane gift aftrekken
van de belasting.

Ontwerp & realisatie: BSign Reclame, Bert van Santen

