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Hetgoudenkalf
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Y Y tr: opdere urràg is een simpclcn wernrg ver-

rassend antwoord tcgeve[. Her È allemÀel nog meer van

hctzelfde. Daarnaasr biedcn cnkele van dic andcre rekten
over het gouden kalfechler ooknogde mogelijkheid ven

ccn heeleldere benadering. Dat i.s spannender, maar hct
kao weerstand oproepen. Zo komen we voor dc vraag te

sraan of het in Exodus lz gaat om een verkapte afrekening

metde religieuze prektUken van kooinglcrobeam. We

kunnen nogverdergaan en ons afitagen of het gouden

kalfvafl oorsprong wel zo verwerp€lijk was en ofhet niet
pas later de bekende negatieve beoordeling heeft gekegen
binnen de godsdienst van Israèl. '

De teksten op een rijtje.
Deutfronomiumg

Om rc bcginnen is he( gocd om alle tektcn ovcr hetgou-
den kalf binnen TeNaCh op een rijtje tezetten. Na Exodus

]r is de errste vrrmelding tc vindrn in Dcutcronomium

9:ll-21. Dat herhaalt in grole lljnendeeerder beschreven

gebeurtenissen bij de berg, die hier niet SioaïÍnaar Horcb
genoemd wordt. De gÍootste verschillen betreffen de

manier waarop Mozesdezaken weer rechtzc!.Anders datl
in Exodus 3z wordt hier vcrreld drth, veertigdagenen
nachten vast als een plaarsvervaogende boetedocning voor

hct volk. Zo zouje dar in ieder geval uit kunDcn leggen,

want er wordt nu geen melding me€rgemaakr van een

gÍoor bloedbad onderde Israëlieten- Het volk hocft het
warer met het tot stofvcrmalen beeld ook niet te drinken.
Verder valtopdat hier nadrukkelijk wordr verrelddar
Mozcs ookAàror redde doorzijn voorbede. Daar staardan

weer tegeooverdÀt de LcvieteÍr geen rolspelen in deze ver

sie van het verhaal.

I cn 2 KoninBen

Het gouden kalísteekt opnieuw de kopop, in tweevoud

zelfs, rer tijdevan koning)etobeam (r Kon. r2:25-12).

Ondcr leiding van Jerobeam werden den stammen afge-

scheurd van het koninkrrjkvan Rechabeam, de zoon van

Salomo. Omdar de tempelin het gebied van Rechabeam

srond,leek het lerobcam versÉndig om zelfnieuwe culrus-
plaarser in te richtcn. Men zou bij het offeren in Jeruzalem

immers gemakkelijk op verkecrde gedachten jegens Jcro

beamgebracht kunnen wordefl Daarom maakte hij twee

gouden kalveren en zei: "Dit zijr uwgodeo, o IsraëI, die u

uir het land Egrcte hebbelgeleid". Ze wcrden geplaatst in
hciligdommen in Betel en Dan, io hctzuiden eo het noor-

den van lerobeams rijk.
Voor het eerst is hier letrcrlij k sprake van "gouden kalve-

ren". ln de eerder genoemde tekten slond er "gegoten

krlf'en konje uitdecontext opmaken van welk materiaal

het was gemaakt. Dar hcl hierwel dcgetijk om dezelfde

zaakgaat bli.jkt uitdemanier waÀrop Jerobeam de beelden

voorstelt aan hetvolk. Hij gebruikt precies dezelfde woor

den lls eerder Aàron. rrrobeam lijkt rrouwens in mecr

opzi(h(en opde broer van Mozes. Hij heeft zijn zonen vrij
wcl dezclfdc namen gegevcn als eerder Aàron deed: Nadab

cnAbia (r Kon. r4r;r5:25J. Die van ÀJron wordcn in lcviti-
cus ro:r genoemd: Nadab en Abihu.lo dit verband is het
dan ook weer interessentdat verteld wordt dat Jerobeam
pricsters aanstelde"uit alle kring€n van hetvolkdie niet
tot de Levieten b€hoorden" (vcrs ll).Netal5 in Exodus l2
en aÍrders den in De uteronomium 9 speelt hier dus ook de

tegcnsrclling russen verschillende priesterfamilies ecn rol.
De sahrrvcr laat er geen twijfel over bcstaan dat hct hier
om een verwerpelijke zaak gaa!, "eert oorzaak tot zonde"

[vers ]o). Jerobeam keeg er blrvend eenslechte naam door

en uireindelijkzou het zelfs de oorzaak wordcn van de

ondergang van zijn dynastie (r Kon. rl:14). Ook daarna

bleefdezc zonde echrer nog voorrwoekeren. Zo wordt vao

koÍring Jchu vermcld dat hU ccn einde maaktc aao het
koniogschap van Achab en daarbij de afgodendieÍrst aaÍt

Bael uit lsraèl verwijdetde. "Alleen week Jehu nic! ef van de

zonden die ferobeam, de zoorl ven Nebat, Ísraèl had docn

bedrUven: degouden kalverendie in Betel en Dan waren."

In de opsomming vÀn lsÍaëls zonden in 2 (oningen l7
worden "dc gegoten beelden, twec kalveren" wecr
genoemd. leter z.al koning rosia voorgoed afrekenen mct
het hciligdom re Betel(2 Kon. 2l:r5). Er wordt dÀarbu gcen

melding gemraka vrn een gouden kalf, maar Josia ruimt
hct altaar en de hoogte evcn grondig op als eerder Mozes

het kalf: cerst verbrÀnden en daarna verpulvercn.

Ho!ed

De profcer Hosca keert zich heftig tegen IJraëls afgodcrij

en lijkr darrbij ook hcl oog re hebben op de verertng vrn
hergouden kalf, al zegt hij dat niet met zoveel woorden.ln
Hosea 8:4-6 veÍkondigt hij dat men zijn aÍgodibc€lden àn
welvan goud err zilvcr hceft gemaakt, maar dat zlj naar het
verderf leiden. "Verfoeilij k is uw kalf, o Samaria" , zo rcept

hij uiten voorspelt dat "dit maaksel van een werkmcesler"

versplinterd zal worden. Hosca voorziet dat menooit zal

trcurcn om her'kalfvan Bet-Awcn (=Betel)" (Hos. lo:jl.
Vooralsnog kan hij slechls constlteren da! men doorgaat

mcr zondigeo: "zij maken zich gegoen beeldeD van hun

zilver, afgodsbeelden naer hun eigen inzicht, alles het werk

van metaaltrwerkers. Men zegt van hen: De mensen die

offeÍen, kussen kalveren" (Hos. rl:2).

Proln l06
In Psrlm 106wordtdc vcrcring van hetgouden kalf
genoemd als een van de vooÍbeelden van Israëls zonden ten

tUd€ v.n de uittocht en de ilto.hL Cod krij$§tank voor

dank.
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Zij maakten eer kalfbij Horeb
cn bogen zich ne€r vooreen gegotcn beeld;
zij verruilden hun ccr
tcgen een beeld van ecn rund dar gras ce!.
Zij vergatercod, hun vetlosser,
die grote dingen in Egypre gedaan had,

wonderen in het land van Cham.
geduchte deder bij de S.hetfzee.
Toen zeide Hij, dar HU hen zou verdelgen -
indicn Mozes, zijn uilverkorene,
nier vóór Hem in de bres had gestaan

omzijng mmigheid afre wenden,
zodar Hij hen nier verdierí [Ps.ro6:19-23)

Deze vetsie van het verhaalstaarwar belreft degebruikrc
t.rminologie hctdichrs! brj Deureronomiumg. De nadruk
ligtopde rol dieMozes speelde. De dichrcr voegde in de
tweede €n derde regel nog een extrJ beschrijving ior
waarin dc tegenstelling ussen God cn de afgod wordt
benadrukt De zonde rond het gouden kalf wordt genoemd
in een rij met hetzeuren om voedsel, de opstand van Datan
en Abiram, de angsr om her land binnen re trekken,de
zonde bij Baàt-Peor, bij de wateren van Meriba ende nala-
tigheid in het afrekenen merde andere volkenen hun
godsdicnsr bij de verovcring vÀn her hnd.

2 Xronieken

In z Kronieken rr en ll wotdt er weer meer verband gelegd
aussen de afgoder, met hetgouden kalfen despanningen
tusscn priesters [uit hctgeslacht van Aàron)en de Levielen.
Bij de scheuring varl her rijk lier Rechabeam de Levieren
toc totde eredienst. Jerobcam maaktc he( volgcns 2 Kro-
niek€n r r: 14-15 de Levieten onmogelijk hun priesterambt
te bckleden en stelde zich eigen priesrers aan "voot de
hoogten, voor de veldgeesrel en voor de kalveren dic hij
gemaakt hed".ln een toespreak waaril de Judese konilg
Abiazich uitsprcckt overferobeams zonden worden dic
laatite naderaangeduid als "de gouden kalverendie Jero,
beam u ror goden gemaàkr heefr" (2 Kron. rl:8). Daar wordr
aan rocgevoegd dar bt Jcrobeam iederecn die met vol-
doende ofíerdieren aankwam zich tor priester kon laten
wijden, terwijl hij dc rcchrmatigc "pricsrcrs dcs Heren, dc
zonen vanAàronen de Levieten" verdreven hed.

N.hemio
In Nehemia 9 wordt ner els in Psalm lod de zonde rond hcr
goudcn kalfgenoemd in eenoverzichr van degeschiedenis
van Gods genadige bijsrand, ondank de zonden van hct
volk. Als voorbeeld daarvarl wordt allccn in algemene rer
men verwezen naardc ncgatieve reacric op de berichten
van dc vcrspieders in Numeri 14en naarde afgoderij mer
hergoudenkalÍ "Zelfs toen zij zich cen gcgoten kalf
gcmaàkr haddcn cn zcidcn: dit is uwgod, die u uir Egyptc
heefr gevoerd ...". waropvah is dat hicr dc rerminologic uit
Exodus 12 ("gcgoten bccld")en r Koningen 1r (,.gouden
kalf')is samengenomen: "gcgorcn kelf'. Doordar herals
enige met neme word! genoemd, lijkt hct gouden kalfher
symboolbij uitsrek te zrngewordcn van afgoderij.

Van yoor naat achter
lccs jc de verhalen, proíctieën engedichten ovcr hergou,
den kÀlÍin de volgordc zoals zc ons zijn overgeleverd, dan
ziet men een duidelijke lrn. ln Exodus l2 wordr de roon

gezet: wif zich inlaar mer het gouden kalfkiest radicaal
tegen deCod ven Israëls b€vrijding. Hetsraar in direct con-
trrs! met dc verbondssluiting op de berg Sinaï en dc aan
het vcrbond mer Godgekoppclde inzetrilgen. Mcn kan
het vergclijkcn met het verhaal van de eerstezonde in
Gencsis 3. Her is een principieel verhral. Direct al aan het
begin wordendezaken uiteengeze! Gods ernbod en de
mogclilkhcid vrn dc mens om dààr rl of nier op in te gJJn.
Hetvervolg laat ookzienda! h€t hiergaatom ecn keuze op
Ieven cn dood. Zo is dit verhaalook een leeswrzer vool de
geschiede[is van het volk IsraëI. Het kalfis een symbool.
Waar het dc kop opsreekr weer de lezer: hierdreigr het
helemaalfout tegaan. Dit kwaad zalnictzomaar te keren
zijn. Dat zalookblijken uir dc geschiedenis merlerobeam.
AIs een tweckoppig monsrer vcrschijnt àar wecr dat ver
maledrde kalf. De gevolgen zUn vreselijk. Uireindelijk
Ieidr dezezonde toc de ondergang van IsraëI. Hosca, die
profeteerde in de rijd van ]erobeàm, waarschuwdc er nog
voor.Allecn Codsgenade kan uitcindclijk nog hclpen, zo
bezingtPsalm ro6.Zo hebben defodendardanookerva-
ren, toen Cod hcn weer terugbricht uit de ballingschap.
Wanneer nu degeschiedenis nog eens naverrcld wordt, in
de boeken Kronieken, Ezraen Nehemia, dan is dc les dui-
delijk. Hetcindigtermce dar in Nchcmia dczc gcschi€de
nis word! aangeheelden door Ezra gebruikt wordc ab eeÍr

stcrk argumcnt om zich tc houdcn aan de Wcr van het ver
bond. Zo is de cirkel rond.

Van achter naar yoor
Bij nadere beschouwingvan deze tekren blijvcn er nog
enkelc onduidclijkledcn ovcr. ln Exodus li is er ccn rcgcn-
stellingtussen het four€ optrcdeÍ van de eerste der hoge-
priestcrs, Aà ron, cn het corrigcrcnde handclen van dc stam
gewijd aan deerediensren, de Levieten- Ook in I Koningen
l2 speelt dc rclarie vàn de verschillende priesirrgrocpen
een rol.ln de andere tekstcn ontbreektdit clcmcnr. Zoudir
wat te maken hebb€n mer de spanningen russen de gtoe-
pen priesters die ontJtond bij de bouw van dc rempel in
Jcruzalcm, bij de scheuring van het rijk en larer b, de cen-
tralisatiedoor koningJosia? ln hocverre heefr dir dande
vertelling van Exodus l2 beinvlocd?Zijn in dir vcrhaal
tegenstellingen uir later tijden terug geprojectccrd naar
één van dc kcrnmomentcn van Israéls geschieden is?

Een anderc vraag dieopkomr cn dic doct vcrmocdcn dat
de íeiten en igszi ns gcklcu rd zijn wccrgegeven, bcrrcft her
verhaal vrn de instelling van ccn afgodendicnsr door Jero
bcam. W.rerom is er nieÈs re mcrken vàn enig protesr regen
de irxtelling ven de heiligdommcn mctgouden kalvcren
in Dan cn Bcrhcl? Werd dir welals heiligschennis ervaren?
Was dieJerobeam eigenlrk wcldcschurk waarvoor hij
doorgaans wordt uitgemaak!? De scheuring van het rijk i5

nict terug re voeren op Frsoonlijkc moticven. Hcrging
ferobeam nict om demacht. We leren hem kenncn als
degene die vooropgaat in het vcrzet regen het machtsmis
bruik van dczoon venSalomo. Dc scheuring van her rrk
was door de profeet Achie aangekondigd It Kon. I r:29-]91.
Dààrmee was lerobeJm in zekcre zin ook ror z!n rctic J.ln-
gezet.Zijn keuze vooÍB€tel cn Dan alscentrele plaarsen
voord€ eredienst is geen nieuwlichter, tcnoemen.lnte-
gendeel, hergaat hier om Israëlirische heiljgdommen mer
oudere papiercn danferuzalcm. Volgens Genesis z8 had
Bctel,'huis van Cod', zijn naam redanken Àan deopenba
ringdieJakob daer kreeg. Uir Ccncsis l5:7 weren wedar
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Na h.rodnrok n van h.t zvrn
kom je g?gafind..À e.n kr.t
l.ru6 n4or Flo(nca.

Ioao:AnronSink

fakob er later ecn altaar heeftgebouwd. Van DÀn weten q/e

uir Richtercn 18:Jodar daarvan ouds een heiligdom war

mct pricslers die dircct van Mozes afsamden. ]ezou kun-
nen z€ggen dat letobcam bewust koos voor de oude lijn,
tcrug n,urde worrcls. Hct was een tegenbrweging ten

opzichce van de maarregelen die David en Salomo geno-

mefl hadden me! hun keuze voor Jeruzalem en de daar ver-

blijvendc, van oorsprong niet'lsreëlirische Priesterfamilie
van Sadok. Uiteindelijk heeft binnen l5rÀël de overtuiging

det allcs gecenrreerd mocst worden inJeruzalem het

gewonnen. Da! gebeurde in de rrd van dc (deuleroÍromis

tische) reformade van Josia.ln die tïd en in die sfeer heeft

hct vcrhaalovcr Israëls zoddebij de Sirui de vorm gekre

gen in Exodus 3z zoals wt hem ru kennen. Het i5 heel

goed dcnkbaer da! mcn daarbu viade persoor vanAàron

cn zijn handelen een oordeel heeft willen uitspreken over

Jerobeam en de mct hem verbonden godsdiensfige overtui-

glÍIg.

OndeÍsteboven
Wat nut off ditgespeculeeÍ? Het gaat hierom theorieëo

dieopkwamen aan heteind vande negentiende eeuw, bij

het bcgin van dc hisrorisch-kritische bcnadering, endie

naderhand steeds vcrder zi.in verfi.lnd. AenvaÍ*elijk

maaktcditsooft redeneringen veel indruken werd het ver-

kondigd als dieuwewaarheid. Alsoel bleekechrerdar mcn

hierbU doorgaaís niet verder komt den veronderstellin-

gen. Dc xntwoorden diegegeven wordenopde vÍagen die

opkomen bij krili5ch lezen zijn vaak wel Plausibel, maar ze

kunnen bi., gebrek aan argumenlen uit andere bronnen

nic! bewczen woÍden. Al5 reactie daarop kan merl ervoor

kiezen om maar weer"eenvoudig" de tekt te nemen zoals

die is en niel lusseÍlde tegels door !e zoeken near verboÍ_

gen moticvcn. Daar i5 niets op tegen. Als het maar niet eerl

vcrlegenheidsoplossing is ofeen vlucht voor de oPgewor-

pen vrxgcn- Ik kies er voor om juist mee te lopen ofzelfs
vcrdcr regaan op de ingeslagen weg. Het bicdt de mogc-

lijkheid om sommigezaken ccns van een endere kant te

bekijken cn zc zo misschien s.herpcr in beeld te krijgen. zo
lom ik op gÍond vin de bovengenocmde overwegingen

over Icrobeam to! dc vÉag ofdie vereriog van het gouden

kalíoorspronkelijk wclzo slccht war. Om te beginnen

mocten we ons niet lalcn misleiden door de rerm "kelf'.
Dat hffft iets dcoigrerends.Zo is het waarschijnlijk door

dc bij belschrijver ook bedoeld. B, decultus in Betelzal

men eerdcÍ ovcreen slicr hebben gesprokeo. Dai was ceo

heel gebruikelijk symbool voor cen god. De Kane'inirische

god Elwordt vaak eangcsproken met "stier". fuistdiezelfdc
godsnaam Elwordr gebruikt inCenesis lr:rl, waarGod

zich arr lakobopenbÀart als "de Cod(letterlijk staat hier

in het Hcbreeuws anders dan gebruikelijkhet woord'el'J

van Betelwaar gij ccn opgerichte steen gezalfd hebt". De

gedachredat cen god zou huizcn in een becld wordt fel

bestrcdcn in de bijbel.AaÍt de andcre kent i5 erweldcvoor-

stellingdar God troont op dc chcrubs vande àÍk Datstaat

weer hceldichr bij een vooÍslelling uit de Kana:initische

godsdienst ven een god (roncnd op eenstiel. Zo gezien u er

nier zoveel vcrschil tusscn de heiligdommen in Betel en

Danen de tempcl io leruzalem. De verering van Cod bij

het gouden kalfhad ook nog het voordeel dat die dichter

bij de mensen bleeí In Jeruzalem bleef her directe conuct

met God in hct "heilige der heiligc" een zaak vooÍ de hoge

priester. Het gouden kalf was, zo kan men afleiden uit
Hosca 1l:2, kusbaaren dus een duidelijken t'stbaal teken

van Gods nabijheid. Gelovigcn kunnen doorgaans moeilijk

zonderzo'n symbool. Waarom zou het ook anders moeen'

!
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' C.W. Coars, "The Golden
Calíin Psalm 2r", Hori
zoff in Biblical Thmlogyg
11987),t \2.

zeker wannccrJeroteam rerecht bij de presentatie van h€!
gouden kalfverwijst naar de reddiog uir Egyprc als her
moment waarop men zijn God ccht hecft lcrcn kcnnen.
Dat ii theologisch helemaal correct.

In Psalm zz?

Sommigen gaan nog verder in de pogingtot rehabilitarie
van hergouden kelÍ Coats ' verondcrsrek dat he! oor,
spronkelijk mct Mozcs verbonden was. DaarvooÍ vindr hij
al eÀnwÍzingen in Exodus 32. Er wordt in vcrs t8 veelaaÍ!-
dacht besteed aen het geluiddarMozes en Jozua horen en
aandevraagwa! dat precies is. Hetzelfde woord kcerr
terug in het vcrheal in r Koningen 19 van de openbariog
van Godaan Elia op diczclfdc plaats (vcrs rz). Her is een

teken van Gods aanwezigheid. Ook op andere plaatsen
wordt God in verband gebrachr mer dit symbool- Coars
[oemr hierNumeri 2]:22 en 24:8 "God, die hcn uirleidde
uit Egyptc, L hem als de hooroen van dc wildc srier". Ook
hicr is er weerdie associa[ie mctdc uirrochr. Heelverras-
send (en weinig nagcvolgd)is zijn uirleg van Psalm 22:z2b
''van de horens van dc wilde srier hebr Gij mrj gcanr-
woord". Coats leesr her in het liahr van Numeri u 3 en z4 als
een verwijzing Íraardezetel van Cod.

Dezcuirlegven Psalm 22:22lijkr mt al regckunsreld en
wordt weersprokcn doordecontext. Dc woordeo "van de
horens van de wilde srier"sraan hierduidelrkals parallel
met de voorafgaande woorden "(ve!los mij)uir de muilvan
de leeuw". Ook maakr Coars welerg veel van het',geluid"
in Exodus j2.

Het goede van het gouden kalf
Ookal kan ik nier meegaan merCoers opvarringen, daar-
mee vervalt voor mij nog nietde mogelijkheid dat er ecn
rrdgeweest isdar in he! oude Israilhergouden kalfals een
passend symbool voor dc nebijheid van de God van dc uit
tocht werd ervarcn. De verwerp ing daarva n zou met namc
zijngebeurd op grond van een polirick-religirus moticí
Hetzou rever vocrcn om re verondersrellcn dar hier hrr
kind mer het badwarer is wcggcgooid. Het zaleerderzo
zijn dat er mogelijk bij dcze rigoureuzc bcslissing bcpaalde
asp€ctcn van degodsdielrsrigf prakdik ren onrcchr€ in ccn
kwaaddaglichr zrÍIgesteld. Via e€n achrcrdcur lijkcn die
vervolgens dan toch weer binnen te komcn. Ik denk hier
dan met nameaan hct voor de gcloofsbeleving zo belang-
rijkeelemenr vàn de casrbare aan wczigheid van God. Een
aardig derail daarbij is her kussen. Volgens Hosca rJ:2
hoordedat bij de vereringvan hetgouden kalf. Herdocr
dcnken aan de omgang met hcilige voorwcrpen zoals we
dic ook kennen in de chrisrelijke kerken, bijvoorbceld b,
de iconen.

Moelen we dan her gouden kalfweer gaan invoercn? Dat
lijkt mc niet vcrstandig. Her is berer om vast te stellen der
het in allerlei anderegedaantm inmiddels alling is
gebeurd. Op grond v.rn de hier grboden ovcrweglngen
rond hctgoudcn kelfhcb ik nier de bchoefreom daar
bezorgd ofdenigrcrend ovcr re docn. Hct is eerdcr aanlci-
dingom opnieuw na rc der*en over hcr bijbelsegeheim
van een ongenaakbareGod die ook nabij is en herkcnbaar.
De manier waarop in TeNaCh ovcr hcr gouden kalfis
gcschreven leerc mij dar dirgeheim zich niff laar onrra_
felen. Cod is nier vooreens cn aldjd vas! tc leggcn in ccn
beeld, in een idee oíeen formule;maaÍ soms misschien wel
voor een mome[t.

Tweede Conferentie
Bijbetse Theologie,
17 - L9 oktober zoo2

Hydepark

Het water vqn deJordaan

okdit najaar zaler een Coífererrie Bijbelse Theo-
logie plxatsvinden, rrcfpunr van dijbels rheologen
uitdc verschillende Nederlandse vooral Prore-

stant§c - tradiries.
Het thcma zalzín'Hct wrrcÍ van deJordaan'. Dxarbij zal
oiet allcen de Jordaan mer haar bijbcls thcologische impli
catics cantraalslaan, meer ook hcc rhcma 'water' meer in
hcc algemeen. Aan dcordc komen achrerccnvolgens:

' Proí Dr. Ed Noorr, De lordaan, Van levend wrrer tor
doodsrivicr, over geogra6c cn symboliek

'Prof.Dr. KarelDcurloo, De fordaen in Ps.r r4

' Prof.Dr. Ecp Talsrr;r, Wlrcr, kosmo5 en rcmpcl in Ps.9l

' Dr. HansSnoek, Joh.4 in hct projcct 'ln tercultu recl bij-
bcllczcn'

I Dr. BertJan Lictrcrr Peerbolre, Doop als moricf in hcr
Nieuwe Tcs!.amenr

'Dr.Annc Marijkc Spijkcrboer, Dc doop vln,ezus in dc

Iordaan in de kunsr vin Middcleeuwen cn Rcnaissance,
dc rol van reccpricgcschicdcnis voordc bijbelse theologie

'Dcfordaan in dc preck (sprckclsccr nogonbckend)

Daamaast zalcr voor mcnscn die rloínicc voor een pro
motie bczigzijn mct ccn ondcrzock gelegenhc id zijn een
prcsentalic ven dac ondcrzock te gcvcn. (Opgrve:
f.vln.surkumrohvdcprrk.nl oí o;41.5r4o4r, vraag naar
mw. F. vanSurkum-den Bcstcnl
Ookzaler in dc rvondurcn wecr in lccsgrocpcn samcn
gestudccrd wordcn op reksrcn, bchorendc bii her rhcma
van de dag.

Opgoy. tot t oktob.t btj l.v(n. r.rrku nr @ h yd.pdrk. n I oÍ
o]4j,5t4o41(nw. F. t'an S(rkunr dcn B.rrrnl
Ér zijn op Hydcpark ruim veetig slaapphrcscn beschik,
baar. Daarnaasrzal crcldcrs slarpgclcgenhcid gcregeld
wordcn. Kamcrverdcling op volgorde vrn binnenkomst.
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