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Traditie < traditio : overdragen

Outsourcing of herbronning?
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Samenvatting

1 Kor.13:11-12 NBV-vertaling

• De weekbrief (apostelbrief) is een uniek
communicatiemiddel voor de geestelijke verzorging
dat wortelt in de christelijk-humanistische traditie

• Het gezicht van God aan de medemens tonen en in

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter
me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige
spiegel, maar straks staan we oog in oog.

de medemens zoeken is een humanistischreligieuze opdracht
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Loflied op de liefde

1 Kor.13:1-2

Al spreek ik de talen van de mensen en van de engelen —
maar heb ik geen LIEFDE,
dan ben ik niet meer dan galmend koper of een klinkende
cimbaal.
Al heb ik de gave om te profeteren
en heb ik weet van alle geheimen

II

Loflied op de liefde

1 Kor.13:3

En al geef ik al mijn bezittingen als voedsel voor de armen,
en al geef ik mijn lichaam prijs
om me te laten verbranden,
maar heb ik geen LIEFDE,
dan baat het me niets.

en alle kennis,
en al heb ik al het vertrouwen,
dat bergen kan verplaatsen —
maar heb ik geen LIEFDE,
dan ben ik niets.
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II

Loflied op de liefde

1 Kor.13:4-6

De LIEFDE oefent geduld,

II

Loflied op de liefde

1 Kor.13:7-8

Alles verdraagt ze,

de LIEFDE toont warmte,

alles vertrouwt ze,

de LIEFDE wordt niet jaloers,

alles hoopt ze,

zij praalt niet,

in alles volhardt ze.

blaast zich niet op,

De LIEFDE vergaat nooit.

laat zich niet gaan,

of het nu de profetieën zijn – zij zullen afgedaan hebben;

is niet uit op eigen belang,
laat zich niet boos maken,

of spreken in vreemde klanken – het zal ophouden;

rekent het kwaad niet aan,

of kennis – zij zal afgedaan hebben.

verheugt zich niet over onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.

II

Loflied op de liefde

Want ons kennen is ten dele
en ten dele is ons profeteren;
en wanneer het volmaakte komt,
zal wat ten dele is hebben afgedaan.
Toen ik een kind was
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind;
nu ik man geworden ben,
heb ik het kinderlijke afgelegd.

1 Kor.13:9-11

II

Loflied op de liefde

1 Kor.13:12-13

Want wij kijken
nu nog in een spiegel, raadselachtig,
maar dan van aangezicht tot aangezicht.
Nu is mijn kennen nog ten dele,
maar dan zal ik kennen zoals ik gekend ben.
Maar het is zo dat blijven bestaan:
vertrouwen, hoop en liefde,
deze drie;
maar de belangrijkste daarvan is de liefde.
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II

Loflied op de liefde

1 Kor.

II

Loflied op de liefde

1 Kor.13:1

Context
Ongeregeldheden aan het avondmaal in Korinte:
inhaligheid, dronkenschap, minachting, spreken in tongen
Paulus: onderling respect en liefdebetoon
Het gaat om het gedrag in de samenkomst

II

Loflied op de liefde

1 Kor.13:12-13

Want wij kijken nu nog

Broeder W. Westerveld
Organist, componist
(1917-2008)

in een spiegel,
raadselachtig …
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De liefde

III

Al ware het, dat ik zo zou spreken,
dat men, geboeid door m’n schone verhaal,
het soms hevig’ verzet in zich voelde breken,
maar de liefde niet had,
dan was ik als een stuk galmend metaal,
dan was ik als een rink’lend’ cimbaal.
Maar als ik de liefde bezit,
dan ben ik lankmoedig en blij,
en gelukkig met alles, van afgunst vrij
die de mensheid zo doet kwijnen.
De liefde wordt niet verbitterd,
zij zoekt ook niet zichzelve,
zij zal nimmer, zij zal nimmermeer verdwijnen.
1 Kor. 13 SV

III

De apostelbrief

Nederlands ‘brief’ < M.E.-Latijn breve brevis ‘kort’
‘Weekbrief’ niet in Van Dale

Muziek: W. Westerveld

De apostelbrief

Drie revoluties
ca. 3000 vC Schrift
ca. 1500

Boekdrukkunst

ca. 1995

Digitalisering
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III

De apostelbrief

III

De apostelbrief

Epicurus (4e/3e eeuw v.C.) Brief over het geluk
‘Al deze dingen (…) moet je dag en nacht overdenken,
zowel bij jezelf als met geestverwanten, en je zult nooit
verstoord raken.’
• gericht aan één persoon
• voor een ruimer publiek bestemd
Epicurisme
Romeinen 11:3-22 en
Kolossenzen 1:5-12
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De apostelbrief

Gesproken brieven van apostel Paulus

• vriendenkringen

III

Familieleden

Paulus

Begroeting

Afzender
Geadresseerde
Groet
Gezondheidswens
Dankgebed

Afzender
Geadresseerde
Groet
Dankgebed

Afscheid

Groeten
Slotwens

Doel:
• versterking identiteit van de gemeenten
• versterking verbondenheid tussen de gemeenten
• versterking band met de apostel
‘Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in
elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven
heb.’ (2 Tess. 3:17)

De apostelbrief

Inhoudelijk

Groeten
Heilige kus
Eigenhandig
onderschrift
Slotwens
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Uitzending van de apostelen Paulus en Barnabas
(Hand. 13:2-3,4-5)

Wie lieblich sind die
Boten,die den
Frieden verkündigen, in alle Lande
ist ausgegangen ihr
Schall und in alle
Welt ihre Worte.
(Mendelssohn, Paulus)

III

‘Hoe liefelijk zijn de boden
die de vrede verkondigen.
Over alle landen is hun
roep uitgegaan en over de
hele wereld hun woorden.’
‘Welkom zijn zij die goed
nieuws verkondigen’
(Rom. 15)
‘Hun roep klinkt over heel
de aarde, hun woorden tot
de uiteinden van de
wereld’ (Rom. 10:18)

De apostelbrief
Apostel J.Kofman Rzn
(1843-1911)
Van ‘Wekelijksch broodje’ tot
‘Weekbrief’
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III

De apostelbrief

1904-1910

Het Brood des Levens

1910-1919

Uitgangswoorden / Spijzebrief

1920-1942

Weekbrief / Manna des Daags

1943-1945

Beknopt Weekschrijven.

Apostel J.H. van Oosbree
(1910-1946)

1946-heden Weekbrief
1972 tot 1993 Hartensuiting
2001-heden ook Weekly Letter
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Apostel L. Slok
(1946-1984)

Apostel J.L. Slok
(1984-2001)
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De Emmaüsgangers

Lucas 24:28-31

‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag
loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en
bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel
aanlag, nam hij het brood, sprak het
zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu
werden hun ogen geopend en herkenden ze
hem.

Abide with me!

Abide with me!

Abide with me; fast falls
the eventide;

Blijf bij me; de avond valt
snel in.

I need Thy presence every Uw aanwezigheid heb ik
nodig, elk uur dat verstrijkt.
passing hour.

The darkness deepens;
Lord with me abide.

Het wordt donkerder; Heer

What but Thy grace can

blijf bij me.

foil the tempter’s power?

When other helpers fail
and comforts flee,

Als alle helpers me
ontvallen en troost wijkt,

Help of the helpless,

Helper der hulpelozen, blijf
bij me.

O abide with me.

Wat anders dan Uw genade kan de boze
macht afweren?
Who, like Thyself, my
Wie anders dan Gij kan
guide and stay can be?
mijn leidsman en
toeverlaat zijn?
Through cloud and
sunshine, Lord, abide with Bewolkt of zonnig, Heer,
blijf bij me.
me.
.
Henry Francis Lyte (1793-1847)
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Weekbrief voor
zondag 5 april 2009

1 Kor.13:11-12 NBV-vertaling

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter
me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige
spiegel, maar straks staan we oog in oog.
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Omkering van het perspectief
Apostel L. Slok (1945-1984)
God en mens eenheid
De mens is bedoeld als Orgaan Gods
Ons Weekblad 57(1951) nr. 19
Christus-zijn de bestemming aller mensen’
Kerstnummer Ons Weekblad 1950

(Geschiedschrijving B.L. Brand)

Gods liefdestegenwoordigheid
Broeder J. van der Meulen
Organist, componist
(1900-1970)

Gods liefdestegenwoordigheid
bewijzen, waar ik ben,
dat is de grootste hunkering,
sinds ik mijn roeping ken.
Ik ben nooit mij nog zo diep bewust
van levenszin geweest,
dan sinds ik mij Verschijning weet
orgaan van Godes Geest.
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Gods liefdestegenwoordigheid

IV

De apostolische opdracht

Nu leef ik voor Verschijning Gods.
Iets anders wil ik niet,
want eeuwig blijft Hij onbekend,
zo ’k Hem geen woning bied.
Grieks apostellein ‘uitzenden met een opdracht’

Waar zo het hart de zin verstaat
van Wezen en Orgaan,
daar moet ik, waar ik sta of ga,
rein tot mijn Leidsman staan.
Tekst: J.F. de Koninck
Muziek: J. van der Meulen

IV

De apostolische opdracht

• Weekbrief
• Apostel
• Het Apostolisch Genootschap

Gods mededogen
Ik zie in mensenogen
de glorie van Gods mededogen.
Ik zie Zijn scheppingskracht als liefdeslicht,
ja, Gods vriend’lijk aangezicht
in ’t menselijk gelaat,
verheerlijkend m’n levensstaat.
Ik dank m’n God, op wie ik bouw.
Mijn dank is hartenstrouw.
Tekst: Liedtekstgroep Het Apostolisch Genootschap
Oorspronkelijke versie: K. Willekers
Muziek: W. Westerveld
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