
Onder protestanten wekte pelgrimeren vanouds argwaan, om

dat het voor hen verbonden was met de verering van een hei

lige en het vergaren van goede werken. Toch bleef het een rol 

spelen in protestantse spiritualiteit: niet als een onderbreking, 

een letterlijk op weg gaan, maar als een metafoor die heel het 

leven omspant. 

Het leven als een pelgrimage 
Bunyan en de levensloop 

Proldr. Frits dt Llngo 

"' hoogl«aar .-aan 
do Protestant>, lhoo

logl>Cho UnM!nllf<l 

vestlCJ"'!I~ 
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De t-.,Tll<'m,hie wl\,-e-rl-mg un JJe 

meu.roor 1s John Bum·.iru. PtJ...aim ·s 
~ 11~-,J. In Je droom nn 
t.1uLiD.J.n ( 'Chn.SUJlll . \.·hns:!~n i. Jh.' 
op het "o.:ml ,·.m Ev.u~m .ill,,; ad1-

1erlaa1. word1 de lezer m~llin 

This BooJ. " 11/ mJ/i~., m1wll.-r 
ofth«. 
{( b_, rts ,-ou11S~l 1hou ",/1 rukd /-., 
lt "l" dm-et th,·,· to th,• Hol, wnJ 
/( IOOU 1\ 1/t it.< J,n_ dlOTU 

und, rstand 

Een Jdembenemende tocht 

W.mhop,g b.,zori;d m·e, ZIIO Zlrien
heli ,·.rt.u1 Cbruten - die dan nog 
Gen•deloos heet - op =ad.en ,·an 
E\•Jng~llst zun \"TOUW en kinderen ~n 

gJJt op "''8 llJ.lf de Enge Poon. Hal, 
st.ung en Plooibaar. twee stadsgeno
ten. proben>n hem ,..,.,rgee1s m ,r te 
halen terug 1e keren. Het gezelschJp 
kom1 terecht in het ~loerJ.S MJStrou
wen. Plooib.ur boud! hl'I ,-oor gezien 
en keen te,ug naa, hws. Christen. 
b11geslJJn door Helper. gaai doo, en 

H,rad,mng. IV. 70, dt'(,mbef 201 \ 

Evangelist wijst 

Christ~dew~ 

Detail glas-,n•lood· 
raam. John Bunyan's 

church and museum. 
Bedford 

Fo10 Dave Bartruff 

He<ad,tmng rv l> decembe< lOlt 

ontm~I Wt•rt•ld, \\ltf7t'. dr \ t."rzrnne-

hc.'t"ld111g \',m lk hurgt>rm.mswiisht?id. 

dr \H'reldl11kt' rnor.1JI H11 \'e'f\\•11s1 

hem 11.1ar hel doT]l z.....tighe1d. WJJnn 
ll'e111sch mei zim zoon Burgerl11k• 
heid wonen. Een pnma plek. waar 
Chns1en zonder de IJs! op 211n rug en 
nH:!l z11n gezin zou kunnen komen h." 

wonen MJar gem1in11deerd door de 
b.>rg S111.11 die hem l11k1 ie ,·erple1-
1ere11. word! hij door Goede Wil op 
dt.• snMlle '''t'S (ond~r, ~rwiizmg naJJ 
~l,111. ~· 14) gepldJISI 
Chns t~n beland! vc-r\lOlgens in het 

huis v.111 de Uitlegger. Lle CJtech1>-
1ische leerschool voor medi1a1ie 
en bijbels1udie. waJr hij \'IJ .een 
0111moe11ng mei de kinderen Pa· 
tientit• en P.1.ss1e l'he wil/ hJ\.-e .111 
11011•) nJJr hei Kruis wordt geleid. 
OJJr wordt h11 \'erlost VJll z.i in last. 
Christt:1n komt 101 l"t'n moment van 

sub1t.-"Cllev1? heilszekerhe1d • .11 is het 
mJJr ,·oor t'\'cm. 

L.1ng5 ptJkt1st.·h·spmtuele weg 
D11 moment \'Jn !>eken~ 1s echter 
n<>s ntJJr het twgm vJn de "erle1-
•hngen en ge\'Jl\'Il ,he hem nog 
te wJchtt'n SIJJn. Chnsten bl111t 
,·oon,·t-111 ,._111 sub1l"l·11~,•e twiifol: 

101 tie ro~ponderende ob1e-c-u~,·t> 
ht>1lswJJrht'id leidt nog ~n l.inge 
pr.1~11sch-spmlut.•le k{•nnisW(1;. H1t'r 
m.1.1kt dt> htl' r.11~ \'Onn het boek 

tot 1roos1boek: de lt:'Zl.:'r w~1 wJt 

Chnsten nog ruet \\'l~t: dJt hij gel\."\t 

ZJI wonlen. Er \'Olgt "''n Jdem~n .... 
mendt? l(l(ht vol Jl'11t'. JISt.'\\' l~IJ 

llll'l ru:HISl' mom~ntt.•n op pl,~15h:'r· 
plJJ.tSl'll. WJJ.I Chn:-11-111 J1J.1c11sch 
onJrmrht ont,Jn~t. Lhnstt>n nu~t 
t,~t•nq,rnd IJ\l'rwmnen ,•n \\J.J.k

L.lJlll blt1,·t>n tot J..m ht't momt:'nt 
J J.1 h1J de I.À'ûdsnnt>r df1f1rw.1JJt 
Lhnsten ontm\)t't N,.1rmJh:-t t>n Hv

pocn,·t. b.'khm1 de heU\-.,I M0t>1h1k• 
lw1d, ,.llt m slJJp - t"en dooJ.z.0111.k 
'I.X'r ,, •n r.llnm:-11 - 111 ht:'t Pn"~I. 
\ \,1,lr h11 .'J lll h\'"'-' "-1\ll lh,:"'-~Jl\t!~ 

l-\,•\\11:- ,\,,r d\1 lt..'1fü•l,;,t> :-1.1J) IJ.Jl 

h~"'ll H11 m..ig H'r\ ,.ll~,•ns n•t1,,,•n 
lil p"111.•1, 5tt•rl11k. \\JJr h11 llnt,.111-

~en wordt door Ccx.tvruchtighl,ld r n 

\'oorzu:ht1ghe1d, , ruuwt•n dil:' hrt 

puntemse m1ddt'nklJ.sse hui~houden 

,·ertegenwoordigen en die Lhnstt.!n 

het ge\'Oel geven 1hu1s ie 21111. H11 
mJg ook Jl\'JSI vJn \'em, een ghmp 
opvJng~n vJn de Liefeh1ke Bergen. 
Maar ,·en-olgens moel h1J nog eers1 
JfdJlen m de VJ1ie1 vJn veroo1m0<•<h· 
ging voor """ verschnkkehiki, smid 
mi'! hei 101 de 1Jnden gewJl)<'nde 
duivelse monster Apollvon. 0111snJpl 
.ian de \ '.lile1 \'Jn de sch.1duw des 
doods vervolg! h11 z11n reis mei c .... 
trouwe. Zi1 ontmoeten SJmen ~lond· 
Chns1en. die wel \VelbespraJkl hei 
gt?loof w~t Il', erwoordt?n. mJJr 
\'erstom1 als Chns1en hem voorhoud! 
wJt essentieel is: ·0e ziel VJn de 
godsdiens1 is gelegen m dè beoeft"
mng en-Jn: Hun wegen scheiden 

.•\1/ffl~I ontmoJt'ltll,!ell 

De reis wordt vervolgd \' IJ de s1,1d 
Udelheid. WJJr Je l)<'ignms bloo1-
gesteld worden JJn de verle1J111gen 
\'Jn Je kemus Jes lewns. 'C1J 2111 
nog mt't buiten schot vJ.n de du1vt>l'. 
wJJrschuw1 E,·angehst Chnsten e-n 
dJt bl11kt ook: Christen en Getrouwe 
\\Onit?n St'.'lJngt>ngenomt>11. n11s~ 

hJndelJ en nJ e.,n rech1sgeding ier 
dood veroon!eeld De JlreSIJlle VJ II 
en hei rnxes 1ege11 beiden do,•11 
dt'nken J.Jll ht't lot vJn Jt> JJs~èntt•rs 

m Zt'\"t'nti~ndt. ... ~uws En(:.t'l.111J. 
mJJr n~rw1îzt>n ook llJJr dt> ~rstt' 
chris1..-n,·t>n:olg1ng. t\Jn Ct>trouwt' 
worrlt ht't ,·on111:.- v1Jhrokken: Chns
tt"n IJVt>rlt.~11 

Hn t,111 11 rne1 IJng Jlleen: hu kn1g1 
,~Il lllt'UWt' mede~lgnm 10 llt' g~ 
stJlte v.rn Ho~nJt.!'. 1..ht' ht>m 101 JJ.n 

Jt.' r-,.,ont."n VJO Jt' Ht.10lt'I~ SlJJ ui 
\t'f'Yt'Zt'llt>n S-.lmt'.'niJnlmOt.'tt'n ::.t? tJ.I 
\'Jn \t'rle1Je-l11kt> gt"$pn!kp.innt.'N. 

Et>n JngsrJ.JJlJJ.gt>nJ t."Un1run1,1t1t• 
mt't n.•us \\'Jnhoop l'll .._1,,•11 g,'\' J.n 

~t.•11::-dlJP IO "-.i.:-t,~l l\\1111,•hns, J1c.1 

Ch.n:-1t•11 .:o wJ.nhopi.g 111.1Jkt -.tu hn 
.un su1t.·1dt' SJJI dt•nke-n. Ahml 1s dt' 
\\•rleidmg \'.Hl dt' Jt.\\/1.1 llu,1,•kk.."'' 
ht'.'l\ll rn'S.l'lll 
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Tegenstand 

overwinnen 

en waakzaam 

blijven tot aan 

de Doodsrivier 
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Roerige tijden 
In 534 onurok koning Henry \'111 de Engelse kerk dJn hel pJuseh1k 
gez.ig. Onder 211n op\'olgers Ed\\Jrd \'I {1547-1553) en Eh,alw1h 1 (1558· 

1603) nam deze sch1sm,111ek,' k.Jthoheke kerk de begmsl'len ,1.111 van d,, 
cJl\'im,tische Reform,111e, g,k'<l,kl'ls mei behoud \'Jn de b1sschoppeh1ke 
kerkregenng en de oude htuis1e. Onder de uit Schotland komemle J.1mes 1 
{16031625) kreeg de cal\'mi,11,che s1rommg, wier scheldn.1,1m l'ur11e111en 
een geuzenn.,am geworden was, he1 steeds moelil1ker. llarde mJ.llregelen 
\'an ChJrles 1 (1625-lb-19) 101 h,•r,1el \'Jn de kerk m rooms ka1hoheke zrn 

leidden tot een burgeroorlog WJJrin koningsgezmdl"' en puntem-.~ 1 .. ~ge~ 
onder Oh,er Crom\\ell elk.lar tJnauek bestreden. \',mal lb-19, het 1,1ar da1 
ChJrl,'> 1 werd onthoofd, wa, Engl'land een Gemenebe,t De Res1aura11e 

,an lbóO herstelde hel konmgschJp, onder ChJrles Il {1660-1685) en 
James Il { 1685-16S8). De onder Cromwell als Lord Pru1ec1or l'lt',chermde 
\TIJe kerken werden hard aangepJkt. Aan de Anghc,1,m><' gee,1eh1ken 
werd strenge eem·ormighe1d opgelegd. James Il de..'tl 211n best de Engelse 
kerk weer bn Rome 1e brengen. De Glonous Re\'olutmn ,.m decemb,'1 
1688, crhmderde dit. 1oen James' dochter \1ary en haar man stadhouder 
Willem III wt de :-.:ederundse Republiek owrkwamen en op "erzoek ,-.m 
het parlemem de Engelse kroon aam·aardden. 

Er \'Olgen nog meuwe ommoeungen 
mei h)'J)OCne1en en zell-mJsleiders. 
De zekerheid omtrent de waarheid 
blijft omstreden, de ,·erleidmg om 
genoegen 1e nemen mei minder 
dan hel absolute blijft groot Dat 
bhjkt uit het Linge, maar \'ergeelse 
gesprek met een medepelgrim, On 
kunde. Een gecomphceerde persoon 
hjkheid, die z,chzell malle oprech1-
he1d misleidt. Hij b~1k1 ruet in staat 
101 het pijn~jke zelfonderzoek van 
de waarheidszoeker. De pogrng om 
hem 101 bekenng te brengen mis· 
luk1 Behalve deze medereiziger os 
er ook een pelgrim die hen tegemoet 
koml. omdat hij 1erugkeen: A1he151. 
H1J rad,caliseen de 1wiJlel zo, dal ZJJ 
101 zekerheid voor hem is geworden: 
hei heil is een illusie. de hemelse 
stad een zinsbegoochel111g. 

Christen wordt gered 

U11eindehjk treden beide pelgnms 
hei land Beulah ('bruidsland': zie 
Jes. 62:4) b111nen, waar het uitzicht 
op de Hemelse Stad hen z,ek maakt 
van verlangen om er binnen 1e 

treden. Een dramatische doonoch1 
door de Rivier des Doods s1aa1 hen 

nog eerst te wachten, voor zij door 
de engelen mei 1rompe1geschal 
verwelkomd worden. Onkunde, ach
terop gekomen. wordt de 1oegang 
geweigerd; hij besch1k1e 11101 over 
hei benodigde ceruficaat. 1111 wordt 
afgevoerd. 
' En zo 1..ag ik, dal er evengoed een 
weg naar de hel was vanaf de he
mel. als vanaf de Stad Verderf. Toen 
werd ik wakker. en z1e1, het was een 

droom: Aldus de Jaa1s1e regels van 
Pilgnm 's Progress. 

Beroemdste allegorie 

Het boek werd een enorm succes en 

kreeg reeds m Bunyans leven elf her
drukken. In veel huizen was hel naast 
de Bijbel hel enige boek. Hel Is de 
beroemdSle allegorie u11 de Engelse 
li teratuur en Bunyan, de ongele1terde 
ketellapper, wordt thans erkend Jls 
de grootste pun1e111se schrijver van 
hei Engelse proza. Zijn taal heelt de 
kracht van de Engelse Bijbel, levendig 
en bondig. getuigend van psycholo
gisch in21ch1, mei gewone Engelse 
mensen in een herkenbaar Engels 
landschap. Inmiddels is het m meer 

r -"4ij ir.:-~ 
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Bij elke ontmoeting 

staat de ziel van 

Christen opnieuw 

op het spel 
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De weg die Ch11sttn 

gaal van de Stad 
Verderf naar de 

Hemelse Stad. 

Uitvouwbare plane

grond uit een Engelse 
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• ,..._=,,, 

, i,,-

, ~ ,.. .. 
't ~ -

Herademing, nr. 74, december 2011 

dan 1weehonderd 1alen venaald 
Reeds m 1682 \'erscheen een 'le
derlandse venahng. mei 1llus1raues 
van Jan Lurken, onder deutel Eens 

Christens Reijse na de Eeuwigheyr 

venonende de ganse staat van een 
/1oe1vaard1ge en Godzoekende z,e/ De 
111el weersµ1egeh overigens een ver
schuiving ('pi/grim' wordt 'chnsien· 
progrt!ss· - voong.ang - wordt ·reis· 

de world 10 come' wordt ·eeuwig
heid') van een dynamischer naar een 
s1d1ischer (Nederlands} gereformeerd 
denken, mei zware nadruk op de 
eeuwigheid. 

Geestelijk perspectief 

Er 1s een verschil tussen levensloop 
en levensloopbeelden. De laatste zijn 
cuhurele conSlrucues. gebaseerd op 
mterprelJlieve praktijken. Daarbij 

stJ~ll de me1a1oor cemraal. Krachtig~ 
mC'tJforen geven aan een levensloop
beeld behalve een cogniueve ook een 
emouonele, naJst een beschnJv,mde 
ook een moverende en ovenuigende 
kracht. 211 doen enoe. Het maakt een 

heel verschil ol mer. he, leven 21e1 
als str11d oi als dans, als schaakspel 
of als lt.~rschool. .ils avontuur 01 Jls 
gevangenis. Elk elementair beeld 
be11wlot'l.11 de \'erhouding 101 anderen, 

Onvermoeibaar 

verleden en toekomst. en de keuzen 
die men maakt. De metafoor ,·an het 
leven als reis ol queeste 1s ook zo'n 
oeroud beeld 
Dat beeld van de levensre,s knjgt 
m de pelgnmagemetaloor een 
bijzondere kleur. Het leven wordt 
in een geestelijk perspec11el gezet. 
Het aardse leven, leert het Nieuwe 

Tes1amen1. wordt gekenmerkt door 
vreemdelingschap· Nu 211n wij ·ver 

\'an de Heer in de vreemde (l Kor. 
5:6, zie ook Hebr. 11 :13), 1erw11I wij 
in werkelijkheid 'burgers van een n1k 
m de hemelen' Zljn {Fihpp. 3 lO). 

Dat de pelgrimsmetaloor s1ev1g veran
kerd werd in de westerse sptrirnalneit 

1s vooral aan Augusunus te dan.ken. 
De heidense spmtuahte11. zei hJi. 1s 

gekenmerkt door knnglopen, waarin 
men vastloopt en verdwa.:ill; de 
chnstehjke (zowel voor enkeling als 

gemeensch.Jp) ,s er een van opgang, 
voortgang en \1erlossmg. llJ verbeten 
mensen huis en haard, Uil vnJe w1J 

01 als boetehng, om te gaan naar de 
plaa1s waar hei het! had plaa1sgevon
den (Jeruzalem) OI waar een heilige 
begraven lag (Compos1elJ bijvoor
beeld). De Relonnaue wees zulke pel
grimages aL de h!!thgenverenng zong 
z,ch dikwijls los van Chns1us. en hel 
vermeende \·erdiensten-karakter van 

John Hun)'Jn, geboren lil 1618 ,n Ustow, Bedlordsh,re. ongeveer hooderd 
lulome1er 1en noorden van Lond,•n. groeide op lil armoede. kreeg wemig 
1ormek >ehoting, en werd ketellapper, net als zitn vader Heel 1ong diende 
hij als soldaat m he1 parlemen1,leger ,·an CromweU. Hij was, zo zegt h11 

,el!. geen 1oege\\11d chn,t,·n. maar k\\am 111dens zi1n huwehtk tot mkttr 
en geloolszekerhe d. Ze \'Ol'gen LJch b11 een vnje gemeenie lil Bedfonl wJar 
h11 aangesteld wordt als lekenpreker. die ook 111 de w11de omgevmg veel 

volk Jrekt. :-.:a nog gl'Cn uen jaar huweh1k s1erft 211n vrouw. h11 bh11t achter 
mei Jonge kinderen van wie hel oudste meis1e blind ts. In 1659 henrouwt 
h11. De Restduraue maakt hel 1.-en zwaar. Bunyan gaat om 211n preken 
de gevangenis lil (1660· 1672) Hn leest en schnJlt \'eel en wordt na z,jn 
,·n1la11ng pred1kam \'an de gemeeme 111 Bedtord Van december 1676 tot jUh 

167" LJt h11 opmeuw g.-angen. Dan voltoolt hu Pilgrim's Progn,;,, waar

Jan h11 111 de eerste ge\·angenschap was begonnen. Onvermoeibaar bhtlt hij 
pr,•k,•n, zeil, wr ,an Bed1onl In augus1us l6SS sierll hij 111 Londen. nadat 

h11 op e,•n van 211n Mzen daar doorn eekt van de regen wa. aangekomen. 
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De hemelse hardloper 
'Sta op, mens, wees niet langer lui! Zet voet en hart en alles op de weg 

van God en loop hard: aan het einde van de wedloop wacht de erekrans. 

Daar staat de liefhebbende voorloper, Jezus zeil die een hemels maal be

reid heeft om uw ziel welkom te heten, en Hij geeft het u met een williger 

hart dan u zelf ooit zou kunnen verlangen. 0, stel dan de tijd niet langer 

uit .. . Vaarwel! Het is mijn wens dat onze zielen getroost zullen zijn aan 

het einde van de reis.' 

Slot van een preek van John Bunyan over 1 Korinthe 9:24, uit 1660; in 

1698 postuum uitgegeven als The Heavenly Foo1111an, de hemelse hardlo

per. Fragment vertaald door J. Faber. Opvallend, dat er hier in plaats van 

pelgrimage van een wedloop wordt gesproken. 

de tocht weersprak de rechtvaardiging 
'door het geloof alleen·. De burgerlijke 

samenleving die zich toen ontwik
kelde kon ook moeilijk toestaan, dat 
de beroepspraktijk door het pelgri
meren langdurig onderbroken werd. 
Zo werd de pelgrimage van concrete 

praktijk tot metafoor voor de christe
lijke levensloop. De reiziger zet koers 

naar de eeuwigheid. 'Indien de hemel 
ons vaderland is, wat is dan de aarde 

anders dan een oord van balling
schap?' aldus Calvijn. Het christelijk 

leven wordt dan ook gezien als een 
pedagogische reis naar de hemelse 
bestemming, een oefening 'in de 

leerschool van Christus·. 
Calvijns reconstructie van de traditi
onele metafoor van de pelgrimstocht 
heeft als markante kenmerken, dat de 
christelijke levensreis één transcendent 
doel heeft, en dat de reis een individu
ele is. Het leven is een actieve medita
tie van het toekomende leven, waarin 

alle lijnen en patronen in de levens
loop bewust worden georganiseerd. 

Het is de individuele gelovige die deze 
reis onderneemt. De kerk is geen doel 
in zichzelf, maar een middel, waarin 
gelovigen elkaar ondersteunen; geen 
heilsinstituut, maar heiligingsinstituut. 

Tot hoger doel geroepen 
'Christian ' in Bunyans Pi/grim 's Pro

gress, is zo'n calvinistische protestant; 

niet op aarde om gelukkig te worden, 
maar tot hogere opdracht geroepen. 
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Zijn ene doel is de dienst aan God 

van wie zijn eeuwig heil afhangt. 
Hij leeft op het scherp van de snede, 

alert , intensief, voortdurend tot kiezen 
genoodzaakt. Hoe verder op de weg 
des levens, hoe minder illusies over 
de wereld en zichzelf, en des te meer 
waakzaamheid voor wat hem van zijn 
weg zou kunnen afbrengen. 
Door deze buitengewone urgentie moet 
het boek de lezer ademloos geboeid 
hebben. Bij elke ontmoeting staat de 
ziel van Christen opnieuw op het spel. 
Zijn radicale zoektocht is een nee 
tegen elk compromis omwille van de 
lieve vrede. Pijnlijke zelfwaarneming, 
zelfanalyse en zelfkritiek horen daar
bij . Het appèl dat daarbij gedaan wordt 
op de lezer overstijgt de geloofsleer 
waarin het is ingebed. Het individua
liseert de lezer. Hij is verantwoordelijk 
voor zijn levensloop. De hindernissen 
onderweg zijn voor hem geen onaf

wendbaar lot, dat hij moet ondergaan, 
maar een tegenstand die hij moet 

bestrijden. Daar dient zijn geestelijke 
wapenrusting voor (Ef. 6: 11 ). 
De reiziger heeft een gebroken ver
houding tot zijn natuurlijke omge
ving. Geroepen-zijn betekent innerlijk 
afscheid nemen van wat hem lief is 
en vertrouwd. Alles en iedereen moet 
hij beschouwen als een test. Dat 

betekent ook regelmatig een sociale 
breuk - het dramatische resultaat van 
de compromisloze zoektocht naar de 
waarheid. waarbij maar al te vaak de 
wegen scheiden. Dat is geen bewuste 

vooropgezette intentie. 'Christian' 
heeft allerlei weggenoten. Zij trek
ken voort van gesprek tot gesprek 
met maar één doel: de bestemming 

bereiken. Dat geeft de dialogen hun 
stuwende dynamiek. Er is inderdaad 
een individualiserende tendens in 

dit protestantisme. Maar zij is eerder 
ethisch dan onsociaal. Zij maakt 

Christen verantwoordelijk. 

Er is een duidelijke structuurverwant

schap tussen Christen, de puritein 
die zich losweekt uit ruimte, tijd en 

traditie, doelbewust op weg naar de 
hemel, en het levensproject van het 
(post)moderne zelf. De religieuze 

metaforiek is de vitale voedingsbo
dem geworden voor de moderne visie 

op de levensloop als keuzeproject. 
Ook hier is men persoonlijk verant
woordelijk voor de gemaakte keuzen. 

Los van de natuurlijke kaders van 
ruimte, tijd, verwantschap en traditie 

zoekt het moderne individu naar de 
waarheid omtrent zichzelf, naar au

thenticiteit. Ook hier dialoog, met een 
grote relationele mobiliteit. Ook hier 
de rusteloze zoektocht, de constructie 

van het zelf als een betekenisvol nar
ratief. Maar de religieuze inhoud van 

het protestantisme van Bunyan is in 
dit project volledig verdampt. • 

• Dit artikel is met instemming van de 

auteur verkort en geredigeerd door drs. 

Jaap Faber (1936), protestants emeritus 

predikant en redactielid van Herademing. 
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