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H o e gaat het bij. de Nederlands Gereformeerden? Ze kwamen onlangs in beeld door een rapporf dut facultatief de openstelling van alle ambten
voor de zusters rnogellk acht, Dr Hendsiks besprak
dit sfuk onlangs in dit blad. Verder door berichten
over synodaal Gereformeerde Kerken die niet mee
willen met hef SoW-proces en zich bij hen zouden
willen aansluiten, Inmiddels is dat in Westbroek feifelijk gebeurd. Maar duf zijn incidentele zaken. Hoe
gaaf hef breder in deze kerken? Daarover vinden
we boeiende informatie in het jaaroverzichf van ds
A. W. Vos in hef Informatieboekje van de NGK, duf in
mei van dit jaar uitkwam, Vandaag graag uw aandacht voor een aantal treffende en behadigemwaardige punten uit dit ovenichf.
Merkverlating
De Nederlandse Gereformeerde
Kerken groeien de laatste jaren
licht, met zo'n 200 tot 250 leden
per jaar. E r worden meer kinderen geboren dan e r leden overlijden e n er komen meer mensen

JAARGANG 79 - NUMMER 5 - 1 NOVEMBER 2003

uit andere kerken over dan er

naar vertrekken. Maar d e kerken vcrlorcn ook mensen aan de
wereld: ccn grote groep van 237
leden verlicten kerk en geloof
(rneci-belijdende leden dan
dooplcdcn overigens). Ds Vos
merkt daarbij op dat deze cijfers

niet alles verlcHcn. Hoeveel
leden staan nop hca en der in de
ledenadministratic maar zijn
allang geen lcvcnd lid van de
gemeente mecr'? En hoeveel
staan vernield in de rubriek
'belijdenis gcdaan' en 'overgekomen uil ccn andere kerk' die van
dood Icvcnd geworden zijn?
Net als vorig jaar heeft ds Vos de
boeiende mcthode gevolgd om
alle kerken aan ze schrijven met
een aantal gerichte vragen. Z o
heeft hij ?c ook specifiek
gevraagd naar de kerkverlating
eii naar dc oorzaken en het
beleid daarin. Daaruit komt het
beeld naar voren, dat alle kerken
de zorg uitcn over een flink aantal leden dat zich aan en vooral
naar d e rand van de kerk
bewecgt. In veel gevallen goat
hel om een jarenlarie proces. D c
onderlinge band en gemeenschap is onvoldoende sterk. De
zuigkracht van de wereld is
groot. De interesse in de geestelijke zakcn van Gods Koninkrijk
weeg1 iiicl o p tegen wat het
leven hicr cn nzi te bieden heerl.
Divcrsc gcrneenten hebben in
het bijzondcr hun zorg uitgesproken over grote groepen
jeugd. Het wordt steeds moeilijker heil ergcns hij te betrekken.
Opvallend is, dat jnist gemeenten
die veel invcstcrcn in jeugdwerk
en ook vccl ruimte maken vour
jongercn, dcze zorg melden.
De reactie op de (dreigende)
kerkverlating i?: investerenin
zorg en aandacht voor elkaar en
liet bouwen aan Iicchte gemeenschapsvorinen. Ook de zorg voor
een aarlspr~krnrìeeii hijhelse prediking wordt genoemd als
belangrijke factor in het bereiken en (cipnicuw) betrokken
maken van gcmeenteleden.

Bedreigende factoren
De kerken zicn vandaag twee
hedreigeiidc ractoren werken.
Een van buitcnaf en een van bin-

1
I

I

nenuit. D e eerste is d e wercld
je The Purifan Hope (de hoop
waarin wij kerk zijn. Die wcreld
van de puriteinen) van Iain H
legt door materiele rijkdom en
Murmy, Dcze heeft zich vcrdiept
in de grote opwekkingsbcwcginwelvaart en door verwarrende
gen in Engeland en Amerika.
druktc een groot beslag o p ons
levcn. Daardoor worden dc geloZijn onderzoek toont aan dat die
hun kracht vonden in prn trouwe
vigen weggetrokken bij d e aard
en bijbelse prediking van Jczus
van geloof en gemeentezijn vandaan. Maar de reacties van d e
Christus, zijn lijden en opstanding, zijn koninklijke macht en
kerken leggen veel mccr nadruk
het perspectief dat zijn heerlijkop de interne factor. Dan vallen
heid dc hele schepping zal veawoorden als: vershpping, :,Inverschilligheid, vrijbl~jveridheiden
vullen. Deze opwekkingen hebben niet alleen de kerk, maar de
de onwil zïch te binden, maar
ook: gchrek aan k~nnixcn tnenrhele samenlevin? diepgaand vermend individunlisrne m ikandcrd. D e puriteiiicii werden
gerichtheid.
gedragen door het vaste vertrouwen dat dit door de gezonde preDs Vos wees eerder o p ccn
innerlijke leegheid cn latente
diking van de volk raad Gods
zal gebeuren. D e wercldtransforhopeloosheid bij velcn om ons
mercnde kracht van hct evangeheen. Hij ziet daar somberheid
leelwcrcld
is
guur
heersen. Onze
lie hccft als speerpunt de verzoening en redding van vcrloren
en we voelen de kou. Hoe blijven
ziclen. De noodzaak van bekewe gezond en hoc kunnen we
bedreigingen
kansen
en
ring
en wedergeboorte.
van d e
uitdagingen maken voor het
Als rode draad komt in alle
evangelie en d e kcrk?
onderzoeken van Murray naar
Het kerkelijk leven gccft de
vorcn hoe noodzak~lijkerz relevant de gezonde Ippr is: íie klasindruk dat er veel. in beweging is
binnen de NGK Over centrale
sieke grre,fornteeríie,calvinistische Ieer is de krucht epi de motor
vragen worden discussies
geweest achter de grote opwekgevoerd die nog lang niet uitgekristalliseerd zijn. Discussies
kingshewegin~en.'Hoop voor d e
lockomst van deze wereld ligt
over de samenkom5ten. Over de
niet in de verwacliling dat God
positie en de taken van de predizal werken ongeacht hct falen
kanten. Over de umhtclijke
van zijn kerk, maar juist daarin
structuur van d e gemecnle in het
dat God de kerk en in het hijzonalgemeen. Over d e wijze waarop
de kerk haar roeping in deze
dcr zijn dienstknechten zal
wereld vorm moet geven. Over
lcrugroepen tot d c totale toewijhct lezen van d e Schrift bij omding aan het Evangelie van
Christus zoals d e Schrift die
streden kwesties, bijvoorbeeld
beveelt'.
homosexualiteit. Over de gaven
van de Geest. Over dc vraag: hoe
Onzekerheid over de
Iatcn wij onze jongercn zo delen
verkondiging
in de rijkdom van het cvangelie
dat zij alle kans kriigcn om het
Maar cis Vos bespcurt binnen en
geloof te vinden en vast te houden? O m zo toegerust te worden
buiten het NG kei-kverband een
dicpgaande onzekcrheid over de
dat zij de veranlwoordelijkheid
prediking van het evangelie en
voor de kerk van morgen o p zicli
kunnen nemen?
de relevantie van Gods Woord
voor kerk en wereld vandaag. Zo
leelt d c vraag of wij vandaag het
Gezonde prediking
evangelie nog wel kuiinen belijns Vns grijpt dan naar het boekden cn verkondigen in overeen-
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stemming met de leerstellingcn
die door de kerk van d c rcfrirmatie zijn hervonden. 'Jaspcrsc'
voelt zich eenzaam en onbegrepen nnder de prediking in zijn
kerk. Moeten d e vragen van de
mensen van nu niet vccl nadrukkelijker rneecpelcn hij hct verwoorden en verkondigen van het
evanselie? Moelen wc niet veel
meer het tiidgebcindcn aspect
van de Bijhel erkcnncn?
DL;
VOS stelt de vraag o f drze
onzckerh~idroild (!P v~rkondiging nier ook de w o r t ~i+
l van
divrKwnnil~rc:dinjirri. Hij noemt
dan de vragen cn onzekerheden
inzake het predikantschap. Verder d e grote aandacht vnor de
gaven van de Gccsl cn in het bijzonder de gave van de profetie.
het profetisch pchcd, de woorden
van kennia zoals die door de
New-winc beweging vanuit
Engeland 'via Houten in ons
midden i s gekomen'. Ds Vos ziet
hier een rcgcn, maar signaleert
ook het R P V U U ~dat dc nandncfzt
verschirifi van rle ScEirift cn de
prediking nnor dc tlirrcrhcid van
kei sprckrn Grxlr in dere bijzondere riitin~rnvrrrt de Geest. Dat
directer en ovcrtnigender dan in
de verkondiging van het evangelie, juist in dal bijzondere, concrete. prolelirchc woord ervaren
wordt, dat wij een God hebben
die leeft en sprcckt en hoort.
Murray merkt op dat d e grote
doorbraken van het evangelie
met transformerende impact
voor de hele s;tnicnleving in het
verleden niet pcpaard gingen
met bijzondere cliarismatische
uitingen. D e kracht was de
kracht van het vcrkondigcle
evangelie. Andcrs dan hij vindt
ds Vos de aandacht voor d e
gaven van dc Geest voluit bijhels. Maar met Murray vreest hij
wel dal ecn te grote en eenzijdige a;indricht vonr het charismatisch e h ~~t e l o finl dc teggin,q.rkrochr vrrn lier verkondigde
evangeli~krin ondermijnm. En
dal wij op wacht moeten staan

voor de drie 'sola's' van de grote
reformatie: het snla fide, het sola
gratia e n het sola scriptura.

Drie kloven
Toch blijft d c vraag: hoe verstaanbaar is het evangelie voor
de mens van vandaag, zowel huiten al\ binnen de kerk? Ds Vos
ziet een kloof o p drie fronten:
- een kloof met d e wereld buiten
de kerk
- een kloof met de jongere generatic binnen d e kerk
- ecn kloof met de postmodcrnc
mcns binnen de kerk.

1

'Inzake de kloof met de wereld
buiten dc kerk wijst ds Vos op
wat ds H. de .long daarover
schrecf.Volgens deze steken wc
levccl aandacht in d e vraag hoc
we de wereld met het evangelie
zullen bereiken,'Terwijl dic
wcreld met de rug naar hct cvangclie staat e n geen enkclc aansialten maakt de boodschap van
de kerk enig krediet te gevcn'.
Dc Jong signaleerde een innerlijk c verarming aan geiooîskcnnis
binnen de kerk. Hij pleitte
ervoor dor we als kerken u ~ i ~
naar binnen kcren en ~ P P Es t u k
cratechetirch aan her w ~ r gaun.
k
Om d c opgroeiende generatic
toe Ie rusten voor de niet eenvoudige tidd die voor ons ligt. D e
Jong is hang dat d e kerk 7ich laat
verleiden o m bruid van d e
wercld te worden in plaats van
bruid van Christus te zijn. Dat
brengt ds Vos tot de vraag: ligt
bij ons het accent niet meer op
d e belckenis van het geloof voor
d e kwaliteit van het leven?
Waarbij niet het zijn, maar het
wclzijn centraal staat? En nogmaals De Jong: Juist in een
wcreld die meer dan een paar
dccennia geleden open staat
voor het godsdienstige, lopcn we
het gevaar om het evangclie aan
te passen.
Wat betreft de klool: met de jon-
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gere generatie in dc kerk
bespreekt ds Vos hct verschijnsel
jeugdkerk. Van helang is de
vraag: wat doen dc7e diensten
met hun jonge bezoekers? Helpen ze d e gelovige jongeren te
groeien in geloor cn gehoorzaamheid? Helpen ze zoekers
om voor het Woord geopend le
worden? Hij haalt ds Pieter
Boomsma aan, dic vroeger voorzitter was van Youth for Christ.
Volgens hem lopcn bijzondere
jeugddiensten hct gevaar niet
veel meer dan cen tijdeli,jke kick
te geven. Allccn als e r vervolgens een stevig traject van discipelschapsvorrning wordt aaneeboden, hebben ze mogelijk
blijvende waardc.
Als motief voor de jeugdkerk is
wel genoemd, dat voor d e jongeren van d e ~ tijd
c het uitgangspunt in hun ervaring e n helcvingswereld moet liggen.
Daartegenover stelden enkelc
predikrintcn in Opbouw. rlnt h ~ t
accenr op de mensrlijke ervaring
kan inhortden een afiuigpn van
het Woord en de zc~gingskruchf
danrvnn. En dat dan misschien
meer het religieuze gevoel wordt
bevredigd dan dat mensen door
de kracht van het evangelie tot
geloof komcn.
En dan is er ook nog een kloot
met de postmoderne mens van
allerlei Iccftijden binnen de kcrk.
Kunnen wij als postmoderne
mensen hct Woord nog wel ontvangen en vcrstaan o p de wijzc
waarop het aan nns overgelevcrd
is? Of H V H I C D steeds meer mcnsen dat zij in toenemende male
niet langer worden aangesprciken door dc traditionele manier
van belijden en verkondigen'!

Hoe moet er gepreekt
worden?
Dit alles dringt ons naar dc
vraag: hoe moer er geprrek[ worden? H o c moet het Woord van
God gecommuniceerd worden
79

meerde identiteit. Z o zingt rncn 1I dan in zijn vorig jaaroverzicht.
Opwekkingsliederen of gebruikt
Toen lazen we over dc gereformeerde identiteit van de NGK.
men de Evangelische Liedhundel. E r zijn lofprijzingsdicnsten
dal die voor de meeste kerken
en gebedsdiensten. E r zijn ziceen van7elfsprekend uitgangspunt vormde. Maar ook: in het
kenzalvingen en genezingen.
catechetisch onderricht speelt de
Vanuit Houten wordt nadrukkeHeidelberge Calechismus af ei1
lijk aandacht gegeven aan het
werk van de Heilige Geest, met
toc een rol. En: voor sommige
riarrre ciok in d e vorm van wat
ambtsdragers gaat d c ondertekening van de helijdcnis niet zonministry hcct, een bidden mct e n
der bedenkingen. Jn cnkele
voor elkaar in de kracht van de
gemeenten leeft d e gcreformeerGeest.
d e idcntiteit niet oC nauwelijks.
Niet ieder is gelukkig met dc
Vecl kerkgangers. vooral onder
evangelische invloeden. Dreigt
liet gei-cformeerde daardoor riiet
dc veertig, zullen niet veel kennis
hebben van de inhoud van d e
verdrongen te worden? Krijgen
dtic formulieren van enigheid.
we niet ccn versimpeling van
waarheden? E r kwam ecn voortDc cerlijklieid gebicbt te zeggen
dat
ccn aantal van dcze dingen
gaande bezinning op gang. Later
werd een predikantencvnfercnzich ook bij ons wel voordoen.
tie gehouden over liet werk van
Maat ook dat liet kcnnelijk niet
de Heiligc Geest. En in Opbouw
ten onrechte is dat wij in onze
contacten me[ d c NGK dit punt
steldc dr Vrrn der D i ~ s d~en
vraag of de NGK van Houten
aan de orde siellcn. Met is gecn
theoretische kwestie, maar een
een evangelische gemeente
zaak van groot praktisch belang.
wordt of dat de charismatische
Hoc willen wij ovcr en weer
invluedcn geintegreerct kunnen
onhckrompen en ondubbelzinnig
wordeii in d e gereformeerde traditie. 'Op de vrrrng /?oechsirisrilagnun voor de ger.fortneerde leer:)
En zo voor een leven met Gnd
tisch en gt.reformcer(1 zich lot
dat steeds weer bepaald mag
elkaar verhouden, kon (illern c. ct^
worden door zijn Woord en hct
afdoend untivoord worden gegeven, ivnnneer diep wordt ingeheil dat Hij daarin schenken wil?
Ds Vos zet heel iiidringend eeii
gaan OP (de verhouding W I T
aanlal vragen voor het voetlicht,
Woord en Geest. Want on-ipgeefhaar voor onze gereformeerde
die ook ons sterk raken. We TUIlen cr goed aan doen cle oprncridentiteit is de overtuiging, dn,
kingen die Iiij maakt, mee tc
God 7 ~ 1 tot
f ons spreekt driov de
ncmen ook in on7e overweginHcilicqeSc hri ft cn dat de C ~ P P S ~
gen als we zoeken naar de juiste
zich nnn ciur Wo»rd verhindf'. En
weg vandaag. waarbij we wel in
dc Vos, die ook spreekt over het
het bijzonder niocten nadenken
zegenrijke van de charisinatische
«ver d e prediking.
vernieuwing, beaamt van harte.
dat wij de/c kracht van het gereN.a.r. Informatiehoekje voor de
f o r m e e r d ~hclijden zullen moeNederlands Gereformccrtle
ten (herlontdekken en gaan
Kerken 2003.
beleven.

naar de mens van vandaag?
Moet, naast wat hct Woord zegt,
óók rnee~enomcnworden wat
het Woord Joct in mensen en
tussen mensen? Mnct gerekend
worden met d e crvaring en de
mondige inbrcng van de
gemeente, in de lijn van wat wc
belijden in zondag 12: we zijn
allen profclen, priesters en
koningen? Of is e r ook vandaag
laakbare onwil cn onvermogen
om te gelicicir7amen e n te buigen
voor het Woord van God? En
gaan de ervaring e n de mondigheid van de gemeente zo tcn
koste van het gezag van Gods
Woord en van de beoogde
geloofsgehoorzaamheid van de
gemeente?
In de prediking van prof C.
Veenhof kon .ie 'hloedwarnic
ziels70rg1 ervaren. zo citecrt ds
Vos. Er werd iets in ie argcbroken. Maar op de gerooide grond
werd ook iets beters geplant. Zo
is de prediking niet in de eerste
plaats iets lcrcnds. verrnanends
of stichtelijks. Maar In rn (loer dr
predikirig ~wjnitddt wat gepreek!
wordt, ~~erkclijklreirl.
ITrf knmt
aILqeen brsli~sendcfrtctor Jwt
leven in van hen tlic Iret h o r ~ t ~ .

Balans van gereformeerd
eni evangelisch?
In zijn vciripc jaaroverzicht meldde ds Vus opgewekt. dat de N GK
de meest evangelische kerkengroep onder dc gereformeerden
e n de meest gcrcformeerde
onder de evangclischen waren.
Vele kerken gaven t o e n aan, dat
er een harmonieus samengaan
was van de gereformeerde identiteit en evangelische invloeden.
In een aan1al gemeenten die
ruiinte zagcn voor evangeli~che
inbreng, was er tegelijk ecil herbezinning o p en een Iierviiidcn
van de eigcn gereforrneerdc
idenlitcit. Het goede vanuit cle
evangelische hoek hli jkt vcelal
een plck tc kunnen vinden hinnen een gemeente met gercfor-

Gaan voor de gerefor-

r

meerde prediking!

Daarmce en in het gchccl van
zijn ovcrzicht toont hij meer oog
voor dc noodzaak en d c relevantie van dc gereformeerde leer
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Uitgeverij Huilten Rc
Schippcrhcijn Arncterdarn.
ISBN 90 5881 0917 , f 8.70.

IN BEELD GEBRACHT
juist zoals gij gezien hebt, dot zonder toedoen van mensenhanden een steen van de
berg losraakte en hef ijzer,hef koper, hef
leem, het zilver en het goud verbrbzelde.
(Dan.2: 45)
Een telefoontje! Ik moest direct
de televisie aanzctlen want in
Amerika gebcurdc iets verschrikkelijks. En ro werd ik
getuige van die twcc brandende
gebouwen waar twcc vliegtuisen
in waren gevlogen. Huiveringwekkende 'beelden. Een vuurzee.
Mensen die, om 7ich viin d e
vuurzee te reddcn. van duizelingwekkende hongien Iiun dood
legemoet sprongcn. En toen die
gehciuwen. Die gehouwen die zo
waren ontworpen dal 7e niet
stuk konden. Gchouwd o m door
ranipen heen ovcrcind te blijven
staan. Gebouwd voor de eeuwigheid. Niemand hocíde dus te
twijfelen of die gchouwen dit
zouden overtevcn. Maar daar
gingen ze-Toch.
'O koning, leef in ccuwi~heid'.
De beleefde grnct van een
onderdaan aan koning Nebukadnessar. Maar als er iemand niet
aan twijfcldc dat Iiij en zijn rijk
een eeuwiglicid zouden duren
was het Nebukadnessar wel. Tot
Iiij hardhandig uil ~ i j droom
n
werd wakker gcschud, Door
Gods realitcil. Onrust gaat vanaf
dat momcnt ~ i j nIeven beheersen.

Mister Babel
Nebukadncssnr is mister Babel
hirnself. Exponent van de Babylonische mcns. De mens die zichzelf in het midden stelt. Los van
God o p aardc. Groot en machtig.
Tlij Iieeft het vcrsland. de techniek, het geld om Ie bereiken wat
hij wil bereiken. En alles wat e r
rondom heen i s naii god e n reli-

giositeit is e r uiteindelijk om de
mcns dat goede, zelfvoldane
gevoel te geven van belangrijk
en oiimisbaar zi"jn.Onbetaalbaar.
En met dat beeld zijn veel mcn- I
sen uil de samerileving van vandaag iieergezet.

Beeld van jezelf?
Nehukadnessar moet hcbben
gevoeld dat hij hier in bccld was
gebrachl. Dat hij er zelf aan zou
gaan. Vanwege een steen dic, al+
uit h e t niets, toch van boveii
kwam. E e n steen die een hcrg
wcrd. E n dat daarmee on7c Heer
Jczus Christus wordt bedocld is
ccn algemeen aanvaarde uitleg.
Gckomen van boven. Om hccl
dc aarde te vuilen met zijn
hcrnels koninkrijk. Gekomcn in
de geschiedenis precies op het
punt van d e opeenvolging vali
rijken zoals het beeld die symboliseert. Maar als jc tcvreden bent
mez die verklaring 7ic jc locli Iets
over het hoofd. Nl. dat die steen
cerst vernietigt. D e steen van
boven vergruist de Babylonische
mens. Gods steen is raak. Als je
zonder God leeft. los van H e m
en op eigen kracht, geld e n vermogen vertrouwt, ga je verloren.
Als God en gndsdicn5l er voor je
is ten dienste van jczclf en je
eigen ontwikkeling ga je eraan.
Als het in je leven moel draaien
ont jouw geluk en gcvoefens van
geluk e n God vooral daaraan
iiioet meewerken. dan blijft e r
vanwege Christus niets van je
over. Je droom van ccuwig geluk
spat uit elkaar. Dat is Gods realiteil. E n net als Nehukadnessar
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J.8. de Rijke

-wm

vief

kan het zijn dat jc daar bei1 de
nodige onrust bij vocll. H o e sta
jij nu eigenlijk in jc Icven ten
opzichte van God?

Als je hier jezelf in hccld voelt
gebracht is het nu dc hoogste tijd
om te vragen of die sleen Christus vergruizcnd zijn werk wil
doen. Ook in jouw Icven. Zcidat
je hoogmoed, zelfvertrouwen, je
leven met jou i.p.v. God iii liet
centrum definitief wordl vernietigd. Zodat e r een cinde kumt
aan je drang om hicr en nu al het
geluk van d e wercld le willen
beleven. Want als jc d e steen
Christus daarover laat roJlen
krijg je er iets zovecl mooiers
voor terug. Bij hct WTC moet
een monument, een monumentaal gehouw, dc herinnering zijn
aan .... .Ja. uiteindelijk zal het een
rnonumcnt ;lijn dat het faillissement van de mcns en de menselij kheid markccrt. Een iiionnment dat herinnert aan haat en
menselijk onvermogen om iets
eeuwigs tc bouwen. Maar als d e
steen Christus over i e leven rolt
zijn er gccn monumenten als
herinnering. Vergeven is vergeten. Gods koninkrijk wordt over
d e puinhopen van je leven opgetrokken. En door Gods Geest
wordt je Icvcn nu al iets moois.
Onderdecl van Gods eeuwigheid.

Ds. J.B. de Rijke is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
Krimpen ald IJssel
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IN DE HEL?
'

'Kun je genieten van een film van Charlie Chaplin, als je weef dat hij jnmiddels ligt fe branden in
de hel? '
Een piffige vraagstelling, die nogal indruk maakfe op de aanwezigen b0 'Songeren e n media',
georganiseerd door het Re formaforischDagblad.'
'Charlie gilt nu om genade, daar kun je niet om
lachen ', werd d e jonge mensen voorgehouden,
En een meisje gaf toe, dat ze voorfaan inderdaad altijd aan de hel zou denken, In verband
met deze filmkomiek

Herkenning
Zulke taal zijn wij nict gcwciid.
denk ik. Wc zijn daarom gcneigd
dit ver van ons Ic 7cttcn.
Maar toch, in de kcrn van dc zaak
herken ik dil wcl. En wic nict?
Alr; je in een ~ t a loopt,
d
door vollc
straten. kan ie zomaar dc gcdachte aanvliegeii: 'Wat gebeurt mei al
deze mensen?' Je ziet ze voor je,
in het oordeel, al diegenen dic n u
hun leven vullen mei kopcn cn
verkopen. amusement cn avontuur, en verder niets. Ze vullen de
podia en de beeldscherrneii. Soms
ook wel grappig, of zelfs waardevol. Maar wat blijft e r van over?
Soms heb je senoten van een stuk
muziek, van een film, van iets
moois waarin een ander zijn ziel
heeft gelegd. Je voeIt daardoor
een zekere verbondenliei d met
die ander. Maar hoe leert die?
Kent hij Jezus? Es het iemand die
beliouden wordt, of die met al zijn
talen t verloren gaat?
E r is buiten Jezus geen weg toi
God. Geen enkel behoud is er
zonder I-Jern. Nogal logisch: als

die andere weg er zou zijn, was
Jezus niet voor ons die gruwelijke
diepte in gegaan. Nee, zonder
Jems is er geen weg verder, geen
toekomst. Dat geldt voor alle
mensen. Dat gaat regelmatig door
mij heen. Dat kan benauwend
zijn.

Oordelen hoeff niet
HOCkun je dan toch leven, in
dczc wereld, als gewaarde mensen
om je heen van Jezus niet willen
wctcn?
Doordat Hij tcgen mij 2egt:'Oordeel nict!' (Mat.7:l).
Dat is een gcbod. Ik mag wel alle
ding~ntoetsen, Icringcn en praktij ken. Maar hct oordeel over
mpnTppl is aan God. en aan Hem
alleen.
En zoals allc geboden is dit allereerst ccn hevrijclend woord.
Zo mag ik niet stelen. Hetgeen
vooral bctekent dat ik niet hoef te
stclcn. want in Christus ben ik erfgenaam van de hele wereld. E n ik
mag gccn vals getuigenis geven.
Hctgccn vooral betekent, dat ik
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mij op die manier niet hoef op te
werken tcn koste van een andei-;
in Christus ontvang ik de hoogste
positie dic cris.
God wil mij in al zijn geboden
bewaren voor hncigmned en zelfovrrschatting, net als in het Paradijs.
ZI ook in dit gebod: 'oordeel
niet!' Waarom niet? Omdat ik dat
oordeel niet aan kan. Ik kan de
beslissing niet ncmen over het
eeuwig lot van een ander. En at
dced ik het toch, en sprak ik wellicht liet juiste woord, dan nog zou
ik die wetenschap niet kunnen
dragen. Hct eeuwig oordeel is niet
te zeggen, woorden schieten te
kort, laat staan het invullen van
een naam daarbij.

Dit is machtig bevrijdend. Oordeel
nies! Ook al is jc hart vol zorg over
iemand van wie je hield. je vader,
je moeder, je brocr. je zus. je kind,
je vriend, die eeii andcre weg
opging en in dit leven daarop niet
meer terugkwam. Oordeel niet!
Wanf je krint liet niet nrrfi.Het eeuwig oordecl is alleen te hanteren
door de eeuwigc God, je zou je er
aan vertillen, je zou cr kapot aan
kunnen gaan.
Oordeel niet, het hoeft niet. Ook
niet als j e heel hoos bcnt op een
ander. Vertrouw hct allemaal toe
aan God, bij Wic dit in goede handen zal zijn. En blijf ais mens op je
eigen plaats, in jc cigen leven.

Oordelen mag niet
Intussen blij rt het ook heel
gewoon een gcbod. .Ie sult her oorc-lelen Iafen!Want je krcnr het niet.
Je bent God nict! Je kunt niet ver82

der kijkcn dan de buitenkant. .Je
dooi+grondthet hart van dic
andei- nict. Daarom zullen wij ons
van irdt~roordeel onthoudcn,
zelf3 over het hart van ieniand als
Hitler.

Rcivcndien weet je ook nooit wat
cr is gebeurd t u s ~ e nde Schepper
en dc zondaar, op hel moment
van sterven. De nnoordcnaar aan
het kruis zoii je zeker in de I~cl
hebben gedacht. als je liem kCn
&tg vcicir zijn sterven had ontmoet. En toch leidde God het
andcrs, in zijn ciiiverwachte genadc. Dat moet ons heel hcscheiden
makcn en voorzichtig.

I

I

Ook i s ons vermogen om zuiver
tc oordelen ernstig aangctast.
door onze eisen zonden. Wc kunncn niet tielder kijken, cr zit een
balk in ons oug. Hoc kun je dan
iets zeggen over ecn ander?
Zcker, wat zonde is moet ook zo
worden genoemd. Dat is oordeIcn, noodzakelijk, iii opdracht van
God. Om die reden moctcn wij
ook wel eens menccn onder censuur zetten, afhciudcn van de
sacramenten. Om hen tc laten
F
voelen dat ze eeii ~ C U moeten
maken tussen Jezus volgcn of
nict. In her ergste geval worden
zij sfgesncden van de gemccntc.
Maar 7cIi's clan oordelen wij ovcr
die 7onde,niet over het hurt. De
ledcn van de gerneeiitc zullcn zo
iemand 'nict als een vijand
lieschouwcn, maar zo niogelijk
vermancn als een hoeder', ïcgt
het Fortnrrlirr van uirshfitigqitir
d(. grmrrnre vnn Clr ristzts. Wij
beperkcn ons tot wat wij kunnen
waarncmcn. daarover spreken en
oordclcn wij, en laten verder het
oordccl over aan Heni die ook
hel verborgene aan hel licht
hrcngt.
Daarom is het absoluut een brug
Ie vcr. om van Ch;irlic Chaplin of
van wie dan ook te Tcggcn, dat hi"i
brandt in de hel.

Alle perken te buiten

deze schepping te betekenen. Zij
dankcn Hem daar nict voor.
Maar daarom kunnen wij dat nog
weF doen! Het zal jc maar overkomen dat een humanistische
aris hct leven redt van je kind. OT
dat cen atheïst hel medicijn vindl
Legcn je slopende /.iekte. Of dat
cen ongelovige agent net op tijd
dic inbreker pakt. Hoe zij daar
dan ook zelf in %taan.ze zijn in
ieder geval bezig iets van Gods
goedc schepping te hanteren, ten
dienste van hun medcmens.
B a t werpen wij niet weg. Want dit
ontvangen wij vvnri God,die alle
dingen en mensen regeert, en wel
zo dat er in mijn levcn geen toeval is, maar alles uif zijpi vrzdrrhand mij ten deel valt (HC zondag 10). Die beIiidcnis staat recht
overeind, ook al bcdoelen die
mcnsen zelf dal nict zo. Wat God
mij (door hen) gceft, werp ik i~ict
weg. Wij lezen dat de koningen
der aarde uiteindclijk al hun
hcerlijkheid indragen in de stad
van God, het nieuw Jeruzalem
(Opb.21:24).God werpt het dus
nok niet we?. Want het behucirl
tot zijn schepping, cn tot de cinlplooiing daarvan.

Bovendien zit hier heel veel aan
vast. Want dit is niet tol ccn oordeel ovcr het gebruik van dc
media beperkt, of over hel optreden van komieken.
Ncc. de vraag is dan in hct alpemccn: kun je genietr~zvan war
niut-chrjlr tenen presteren of
g(>prr.steerdhebben ?
Charlic Chaplin !leefl ons ccn
aantal films nagelaten. Maar de
wereld is vol van allerlei crfgoed.
Tal van mensen hebben baanbrekcnd werk verriclit, docir hun uitvindingen, door Iiun politiek,
door hun ijver en hevlogcnheid,
uuk mensen die nooit voor God
o p dc knieën zijn gegaan (voor
zover wij weten).
Mocten wij van al dic rcsultaten
dan ook zeggen: 'wc werpen ze
wcg. Te zijn niet voor ons, want
wc kunnen niet genictcn van een
uitvinding of een prestatie van
menscn in de hel"? Dat zou dan
de consequentie zijn.
Kun je blij zijn met ecn geslaagde
opcratie. ook als de ongelovige
chirurg inmiddels i\ overleden?
Kun je een sciiilderij bcnronderen, ook als de kumtcnaar zonder
Gcid heeft geleefd? Kun je vaklui
waariiercn, die je huis opknappen, ook als ze niet bidden of
danken voor hun eten?
Als dat allemaal gesteld wordt
onder dc ernst van liet laatste
oordeel. dan valt er noga2 wat af.
Maar dan kun je eigenlijk ook
niet meer in deze wereld levcn.
Als er bij jc thuis wordt ingcbmken, en ccn agent snelt te hulp.
vraag je dan eerst naar zijn
geloor:' Omdat je anders 7ijn
ingrijpen niet waarderen kunt'?
Dit gaat alle perken te buiten.
Het levcn wordt dan één en al
oordeel. Dal komt 011s nict toe, zo
zagen we, maar het is bovendien
niet icrecht. Want ook ongelovige
menscn ontvangen van God het
leven, om met hun talentcn iets in
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O p die manier ontvangen wij in
dcze tegenstrijdige samenleving
toch al veel. ook door de dienst
van nict-christenen, om dankbaar
te gebruiken. Dat geldt van allerlei rcsultaten en inzichten, ook
van kunst en culf uur.

Doen wij het beter?
Wat dus niet wesneemt, dat we
zorgvuldig dienen te onderscheiden. Er wordt veel geproduceerd
waar je als christen je aan bezondigen zou. Daarom is het nog niet
zo gck, dat in hel algcmeen wordt
gemaand tot een grote zeriigliciudendheid in het gebruik vati de
media. De christeiien die dat
doen, willen daaimcc tonen dal
hun trouw aan God boven alles
gaat.

Daarin kunnen ze een brug te ver
gaan. door hun oordclcnde manier
van spreken. Dat wijzen wc af.
Maar hoe staat het intussen met
ons hanteren van de knop? Is het
in de praktijk niet zo, dat c r hccl
geniakkelijk naar van alles wordt
gekeken?
Zij oordelen te veel.
Oor(/elen wij niet te weinig?
Er zijn programma's waarbij je dc
duivel recht in zijn cgezicht kijkt.
Daarvoor hoef je niet eens naar
de hel, dat gebeurt zomaar opcn
cn bloot in een studio. recht voor
dc camera. Daar kunnen we niet
van genieten. maar het is wel gruwclijk dichtbij gekomen allemaal.
En wal mij vooral bezig houdt: als
jc die straten vol mensen ziet, 7ijn
wij dan ook werkelijk hewogrn
mct hen? Ook al spreken wij het
oordcel niet uit. we weten wel dat
het komt. En dan? Daar mag je
best aan denken, uiteraard. Daar
daclit Jezus ciok aan, toen Hij op
aarde kwam. En het ging Ciod aan
zijn Irart om een stad als Ninevé ie
verwoesten. Watrr sir nrrT hart
rlnn? Zoeken we die mensen op,
pcrscionlijk en als kerken, of vallen we als Jona in slaap, ienvijl
God nog kansen geeft?

-

I
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DEPRESSIEF

W.

M. Bakker

A I F F

u i t alle volken
Guln is zeventien jaar. Haar
levcn lijkt in weinig op dat van
haar leeftijdgenoten. Z e gaat al
ecn paai iiiaanden niet meer
naar scliocil. Vriendinnen heeft
zc nict, uitgaan doet ze niet.
Haar dnniein i s een bungalow op
hct AZC. Daar brengt ze haar
dagen docir. Gevangen in de problcincn van haar ciuders.

Op ccn dag dat ze even met haar
mocdcr buiten loopt te wandeIcn. kom ik haar tegen. Z e herkent mc als icrnnnd van de kerk
e n vraag1 ciT ik cens o p bezoek
wil komcn. omdiil Iiaar moeder
ziek is. Ecn paar dagen later tref
ik hcn in hun bungaIow aan.
Mocdcr liggend onder een wollen dckcn cip de bank. Dochter
hangcnd vorir de televisie. Haar
vadcr cn broei. zijn niet thuis.
Waai- 76 zijn, weet Gula niet.
..Mijn vadcr kan er niet tegen
dat iniin moeder ziek is'', zegt
Gula. ..Daarom is hij vaak weg.
Dan moet ik op mijn moeder
pacïen."
Gula moct ervcior zorgen dat
haar moeder niet te vee! medicijnen iiineeiiit. Enkele weken geleden moest de depressieve vrouw
plotseling naar het ziekenhuis.
nadat ze kans had gezien in een
ciiibewaakt ogenblik te veel pillcn te slikken. Het was niet de
ccrslc keer dat het gebeurde. Op
Gula ruvt de zware taak herhaling lc vocii-konieii. De hele dag
waakt ;.c bij haar moeder. Overdag is ;.c cl k ogenblik alert.
's Naclitc lipt ï c wakker e n hoort
zc hct gchuil win Iiaar inoeder.
Soms urenlang. ..Eerst zes ik dat
ze nict ïo moel Iiuilen. maar ze

gaat gewoon door. Ze houdt van
huilen, denk ik. Dan zeg ik: Nou
goed, huil clan marir."
Gula loopt naar de kast cim te
laten 7icn wclkc mcdicidnen haar
moeder gchruikt. Als zc de deur
open doet,valt dc halvc iiihoud
eruit. Vanaf dc lin kerplank rolt
een flinke stapcf papieren up de
grond. Van hct COA en vali de
IND. Van d c advocaat en van de
dokter. Op IictzclTde inoment
duikelt ecn 7ak mcdicijncn naar
beneden. YortriEen, promcthazine. tema7epan. Eii7civoorts. Vanonder haar dekeii kijkt moeder
verschrikt op. Als zc merkt dat ik
in de kamcr 7it, krabbelt /,e langzaam iet5 ovcrcind. Op d e vraag
hoe het met haar gaal - wal moet
je anders zeggen‘! - kreunt ;.e:
.,Niet goed, nict gcicd." Ze trekt
e r een gezicht hij dat de ernst
van de situatic oiidci-slreept.
Mijn oog valt op een plaat aan
dc wand. Een lierder met een
schaap op dc schouders. Is er een
mooiere aanleiding om over de
Bijbel te beginnen'? G ula vertelt
enthousiast dat het de I-Ieere
J C ~ Ui<.S ,,Mijn moeder kijkt daar
vaak naar. Dan voelt ze zich een
hcctjc goed." Moeder knikt. Z e
is als moslim opgegroeid, maar
lccst ar en toe in d e Bijbel van
haar man, dic uil een cliristelijke
familie koml. Z c vindt hel moeilijk nni te bcgrijpcn wat ze leest.
De rnogclijklicid cc11 kinderbijbel Tc krijgen, grijpcn moeder en
dochter inci hcidc handen aan.
Moeder zcgt dat 7.c haar dochter
eruit zal voorlczcn.
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Een week later nemen ze de Biibel met afbeeldingen dankbaar
in ontvangst. Moeder komt weer
iets onder haar deken vandaan.
Haar gezicht laat een minzame
slimlach zien, maar het gaat
opnieuw ,.niet goed." Als ze
begint te praten, komen de tranen. Over alles wat haar de laatste tien jaar is overkomen. Het
verlies van haar oudste zoon in
Azerbeidzjan. Een brute inval
door agenten. toen het gezin.
gevlucht uit zijn moederland.
illegaal een kleine kamer in Rusland bewoonde. D e ernstige mishandeling van haar tweede zoon,
toen deze haar wilde beschermen tegen de harde hand van de
politie. Bedreisingen. Enzovoorts.
Inmiddels wacht het gezin in
Nederland langer dan vier jaar
o p liet definitieve antwoord o p
zijn asielaanvraag. Naarmate de
tijd verstrijkt. gaat het met moeder alleen maar slechter. Evenals
met de andere gezinsleden. Toch
lacht moeder af e n toe, als ze
haar prohlemen even lijkt te vergeten. Die opgewekte kant van
haar zien de gezinsleden volgens
Gula maar weinig. ,,Ze lacht
alleen als jij e r bent". zegt het
meisje. Om vervolgens te vragen:
,.Wil je elke dag bij ons komen?
Dat is goed voor haar." Gula
kijkt er smekend bij, maar ik
moet haar teleurstelIen. Aan
meer dan één glimlacli per week
kan ik haar moeder niet helpen.

P. Siebe

DANKDAG, OVERVLOED
EN DE ECONOMIE VAN
DE EERLIJKHEID
N o g even e n het is alweer de eerste woensdag
van november: Dankdag. Ondanks de broekriernboodschap van hef kabinet is er gelukkig nog
steeds overvloed om voor fe danken. Tenminsfe,zo
vergaat hef mij als ik erover nadenk waar ik zoal
dankbaar voor ben. Net als de meesten van ons
heb ik werk. Er is zelfs een tweede inkomen in mijn
gezin en wjj komen materieel niets tekort, we hebben eerder teveel. En als ik in kerkeluke kring waf om
me heen kijkzie ik dut de tweede auto - ondanks
de economische dip waar we in zitten - een blijvertje is. Van apparaten als de vaatwasser, de wasdroger, de computer voor elke fien-plusser krijgen we
maar niet genoeg, zoals Galiëne Gerritsen in hef
Nederlands Dagblad onlangs consiateerde - Maar
komen we daarmee Dankdag wel echt op hef
spoor?

Economie van de eerlijkheid
Niet zo lang gclcden stuitte ik op
een hoofdstuk uit de Bijbel dat
mij nooit zo was opgevallen. Het
ging over de collecte die in
Koriiithe wcrd georganiseerd
voor de briicdcrs en zusters in
het Joodse Jeruzalem. Ik vond
clat lange verhaal hierover in 2
KorintliiErs 8 wat overdreven.
Paulus, het is wc1 goed zo, dacht
ik al gauw. De mcnsen weten
nou wel dat je gcwnon graag wilt
dat ze geven wat ze kunnen missen. Je hebt jc punt gemaakt, zet
nu dan ocik maar een punt.
Maar lanyamerhand hegon h e t
m e te dagen. Blijkbaar was dal
lange hocifdstuk nodig, omdal
mensen cr niet zomaar toe
komen cim dat wat ze eerlijk vcrdiend hehhcn - want "we Iieb-

ben e r hard voor gewerkt, toch'?"
- te delen met andcren die ze
niet kennen en 70 voor hen te
zorgen. Daar is motivatie voor
nodig en Paulus doct er alle
moeite voor om dic rnosivatie
aan te kweken.
En toen kwam de grootste verrassing: vers 24 cn 1 5. Daar zegt
Paulus: ik zeg dil niet "om het u
zwaar te maken, maar uit het
c>ogpuntvan billijkheid kome uw
overvloed voor hct ogenblik hun
gehrek ten gciedc, npdat hun
overvloed wederkerig uw gebrek
ten goede zou komen en er
zodoende gelijkheid zij. Zoals CK
geschreven staat:
- die veel had, had niet teveel
- en die weinig had. had niet
tekort."

Daar vinden we ineens een slcuteltekct a h het gaat om onze
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overvloed en het gebrek van
anderen. Wij geven opdat wij
krijgen zodat er gelijkheid is, of
beter: eerlijkheid, billijkheid.
Laat ik het zo formuleren: de
economie naar Gods wil is kennelijk geen economie van dc heb,
maar van de gccf. Waar d e rcclame ons uitdaagt nrn almaar mccr
te willen hebben, en waar dc
doorsnee econoom ons kietelt
door te zeggen cn zegt dat wij
onze consurnpticve bestedingen
vooral moeten opvoeren (want
anders zakt de economie nog
veel verder tcrug). bekijkt Paulus
het van een hcel andere kant. En
hij grijpt nog ccns duizenden
jaren terug - totaal andere tijd,
totaal andere ornstandighedcn,
totaal andcrc cultuur - om tc
wijzen naar de les van hel manna. Wie weinig verzameld had,
kwam niet tekort, en wie vecl
verzameld had, had niet tevccl. Is
het te ver gezocht als ik daarin
Goddelijke ironie ontwaar ovcr
onze "economische wetten " ?
Iets als les 1 van Gods "economie van de eerlijkheid": hcbzucht wordt niet beloond (cr
blijft immerc niets over van
teveel) ei1 onmacht leidt nicl tot
gebrek (want wie weinig hecut
komt niets tekort}. Een economie gekenmerkt door zorgen en
delen. Een economie waar jc zelf
helemaal nict slechter van wordt
- want als jc cenmaal. hebt leren
geven, zul jc ontdekken dat je
overvloedig terugkrijgt. Dat is de
billijkheid, dc eerlijkheid. d c
rechtvaardigheid waar het God
om te docn is.

Zo bezicn stemt Dankdag tot
nadenken. Wat breng ik terecht

van die les in de economie van
de eerlijkheid? Wat doen we als
gemeente? Durven we elkaar
aan te spreken op levensstijl?
En, breder, durven we onder
ogen te zien dat ook de andere
problemen waar onze samenleving onder gebukt gaat niet buiten onszelf omgaan? Probleemwijken, etnische spanningen,
eenzaamheid en een gebrek aan
levensvervulling - de problemen
kunnen niet alleen op het bordje
van 'de regering' of 'de economie' worden geschoven. Wij zijn
zelf ook deel van het probleem.
Door ons denken. Ons doen. Ons
laten. Ons spreken. Dankdag
confronteert ons met de noodzaak om eens in de spiegel te kijken. Wie zijn we eigenlijk en hoe
gedragen we ons?

Spiegel van waarden
Het Christelijk Ecologisch Netwerk (een club van 18 christelijke organisaties die zich inzetten
voor duurzaamheid en gerechtigheid) stelde een "spiegel van
waarden" op. In die spiegel zou-

den we de komende Dankdag persoonlijk, maar ook in de bijbelkring, als wijk, of gemeentebreed - eens kunnen kijken*).
Herkennen we de waarden die
erin staan en vinden wij ze ook
waarde-vol? Leven we ze voor
aan onze kinderen en kleinkinderen? Of vinden we dat er wel
wat op af te dingen valt, en waarom dan?
Hier komen ze:
1. Verwondering - over al wat
leeft. En dan pas aan het werk
om er ons voordeel mee te doen.
Kennis is macht, maar verwondering is leven. Waar verwondering
ontbreekt, zijn opvoeding en
onderwijs al bij voorbaat mislukt.

Als we selectiever met onze
mobiliteit omgaan, hebben we
extra asfalt en groeiend vliegverkeer vast niet nodig. En: we moeten de natuurlijke ruimte in ons
kleine landje niet volbouwen.

7. Duurzaamheid - in plaats van
verspilling. Een daadkrachtige
nationale inspanning is nodig
van overheid, bedrijven en burgerorganisaties nodig om Nederland duurzamer te maken.

3. Gemeenschapszin - dus niet
langs elkaar heen leven. Verantwoordelijkheid voor elkaar in
wijk, kerk en clubs heeft meer
effect op veiligheid dan meer
blauw op straat.

Ik heb er m'n handen best vol
aan, aan deze zeven waarden.
Net als trouwens - denk ik - het
gemengde gezelschap van Wouter van Dieren (IMSA), Henk
Jochemsen (Lindeboom Instituut), Bas Plaisier (SaW-kerken), Jan Pronk (oud-minister
VROM), Wim Rietkerk (l'Abri)
en Doekie Terpstra (CNV), die
er allemaal hun adhesie aan hebben gegeven. Daarna werd deze
waardenspiegel aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer
gestuurd en in dank ontvangen.

4. Vertrouwen - niet op wetenschap, techniek en geld alsof die
alle problemen kunnen oplossen,
maar op de Schepper die al wat
bestaat gemaakt heeft en de aarde aan ons beheer heeft toevertrouwd.
5. Respect - niet alleen voor
mensen, maar ook voor de
bodem waarop ons voedsel
groeit, voor de eigen aard en het
welzijn van dieren, en voor de
boeren die daar hun werk van
maken. Ook als ons dat als consument wat kost.
6. Zorgen en delen - met onze
armere medemens en met de
komende generaties. Aan egoïsme en materialisme gaan we
kapot. Ook de toegenomen
natuurrampen samenhangend
met klimaatsverandering (door
menselijke consumptie- en productiepatronen) maken ons dit
duidelijk. We zullen ons moeten
instellen op een samenleving
waarin de materiële welvaart
niet verder groeit - wat helemaal
niet ten koste hoeft te gaan van
het welzijn en een toename daarvan.

In het licht van 2 Korinthiërs 8
maar ook Micha 6,8 hebben we
hiermee goud in handen. Zulke
waarden drukken een verschil
uit dat de wereld kan veranderen.
Ik wens u een gezegende Dankdag.

Drs. Peter H. Siebe is bestuurslid
van de Stichting Aardewerk en van
heJ Christelijk Ecologisch Netwerk
*) Bij Time to Turn en Aardewerk
materiaal beschikbaar
dat heel
geschikt

is voor Dankdag.

is

O.a. uit het

project Kerk op Groen. Bel 0343524277 of mail HYPERLINK
"mailto:ttt@eanl.nl"

ttt@eanl.nl

HYPERLINK

"mailto:info@aarde-

werk.org"

of

info@aardewerk.org

2. Rust - in onze gestresste en
hypermobiele samenleving. We
hoeven niet overal altijd te kunnen komen om gelukkig te zijn.
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EEN IMPULS VOOR HET
BIJBELONDERWIJS
In tal van gezinnen met kinderen
die het gercrormccrd onderwijs
bezoeken. klinkt gcrcgeld de
vraa?: 'Heeft de juf vanmorgen
nog uit de Rijbel verteld?' Niet
dat daarover gctwijfcld hoeft te
worden, want vcrteld wordt er.
Ahankclijk van de groep waarin
een kind At, wol-dt c r doorgaans
drie of vici- kccr per week een
bijbelverhaal vcrlcld. Naast de
bij helvertellingcn werken veel
gereforiiiccl*dc~ c h o l e nmet aanvullend malcriaal. Dat kunnen
werkbladen zijn met vragen of
teksten waar cen leerling mee
aan de slag kan. Omdat gereforineerdc scholcn hei helangrijk
viiiden dal kindcrcn iets snel in
de bijbel kuniicn opzoeken en
vanwege dc waarde die gehecht
wordt aan hct memoriseren van
bij helt ekilcn. zicn we dat menige
gereíorniecrdc school in d e hogere groepen nog stccds gebruik
niaakt vaii de bockjcs 'Naam en
Feit'. Deze boekjes zijn w m s al
zo lang gebruikt, dal zc mct plakband bij elkaar gehoudcii worden. Andere schrrlcn liebhen zelf
materiaal oii(wikkcld of zijn daar
mee bezig.
Gereformeerde scliolcn zijn
eensgezind in hun keuze cim de
bijbelse boodscliap docir middel
van vertellingen door te gcven.
Maar wanneer het gaal om vcrwerkingsmateria:il gaan dc
wegen uiteen en lijkt hct soms
ook wel een beetje nlscif d c tijd
heeft stil gestaan.

,

I
mair en speciaal onderwijs. het
Gerelormeercl Pedagogiscli Centrum (GPC), de pabo van de
Gerefomecrcle Hogeschool in
Zwolle en dc besturenorganisatie
Concent dc handen ineen geslagen. Zij willen de uitdaging aangaan om landelijk samen te werkeil en zo IC komen tot de
cinlwikkeling van een hedendaagse m e ~ h o d cvoor het vak Bijbeloiiderwijs. Om op een professionele wijjrc zo'n eigentijdse
methodc Bijbelonderwijs te ontwikkelen is het zaak samen te
werkcn cn zo verschillende initialieven hij elkaar te brengen. Op
vercchillcnde plaatsen in het land
zijn leerkrachten en soms ook
ouder'; bc7ig met hei sarnenstellen van vcnverkingsmateriaal. D e
aanpak dic voorgestaan wordt in
het pivjcct Bijbelonderwijs moel
ertoe leidcn dat e r een kwaliteitsslag gemaakt wordt in het Bijbelonderwijs.
D e afgelopen maanden zijn
gebruikt om de plannen door te
spreken met dc bovenschoolse
directeuren van clusters voor
gereforrnecrd primair onderwijs.
D e zogenaamdc CCnpitters
(basisscholen dic niet opgegaan
zijn in een cluctcr) c11 scholen
voor speciaal onderwijs zijn
1
enkele weken gelcden geïnformeerd over de plannen. Op dit
moment zijn alle scholen geïnformeerd over dc wijze waarop zij
kunnen pal-licipcren in dit project.

Samenwerken

'a

O m het Bijhelondcru'1 S een
nieuwe impulv IC gcvcn, hebben
schoIen voor gercîornicerd pri-

Omdat de vraag naar fris, eigentijds eii pocd doordach't materiaal
het gocilil is in hogere groepen,
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7ai er in eerste instantie rnateriaal gemaakt worden voor de
groepen vijf tot e n met acht.
Wanneer het project succesvol
blijk t i e zijn, zullen er ook producten ontwikkeld worden voor
de groepen één tol en met vier of
voor andere ideiitilcitsgevoelige
vakken. En daarmee is tcgelijk
iets gezegd over de idcalen van
dc samenwerkende scholcn in
hct project Bijbelondera'1'd. ; een
continue bezinning cip gang brengen over de wijze waarop de bijbelse boodschap zo goed mogelijk doorgegeven kan worden aan
kinderen e n dit direct omzetten
in concrete prr~ducrcn.Dat betekent dat gereformeerde scholen
door in dit project samcn te werken een bepaald pi+occsvan
bezinning en studie lullen doormaken. Deze bezinning willen zij
koppelen aan het maken van
materialen voor leerlingen.
Onder andere o m die rcden start
hct ontwikkelwerk ocik pas wannee;-cr dekking is voor lciiminsle
75 procent van de leerlingen die
hct gereformeerd basis- en speciaal basisonderwijs bevolken.
Want samenwerken is ecn sleutelwoord in dit pro.ject.
Bij hct schrijven van dit artikel is
er inmiddels dekking, v o ~ i 60
r
proccnt van de leerlingen in het
gereformeerd onderwi is. Een
aantal clusters van scholen moet
iiog een besluit nemen over de
iiirigelijkheden om dcc1 te nemen
aan dit project. De verwachting is
dat medio november dc centrale
dircctie van de Gereiorrneerde
Hogeschool groen licht kan
gcven voor d e voorlgang van het
project.
Daarnaast wil de stuurgroep van

het pro.ject op zoek gaan iiaar
christelijke scholen waarvan verwacht mag worden dat 7c geïnterecseerd zullen zijn in dit iniiiatief. Ook dat heeft icts mct
idealen te rnaken.

Professionele aanpak

gebruikers geinvcntai-iseerd. Aan
welke criteria moet volgens gereformeerde leerkrachten een
hedendaagse methode Bijbclonderwijs voldoen? Op basis van de
uitkomsten van dit o n d e r ~ o e kzal
eerst het concept van dc mcihode
geschreven worden. In dit conceptplan zijn de onderwijskundi.ge uitgangspunten gefrirmulccrd.
Daarnaast zal per leerjaar aangcgeven worden welke Iccrstof en
werkvormen aan dc ordc komen.
Nadat dit conceptplan is hcsproken inet ondemijsgevendcn.
(1ocatie)directeuren en hovenschoolse directeuren, kunnen dc
auteurs met de vulling van dc
eigenliike lessen beginnen.

lijke feesten (incliisief dankclag
e n biddag) vast onderdeel van
het bij belvertelrooster:
- in d e methode is naast een kenniscomponent ook aandacht voor
vormingsaspecten en de beleving.

Ouders

De norm van 75 procent is ook
noodzakelijk om tot een profcssiunele aanpak se kunncii komen.
Het ontwikkelen van cducalid
materiaal dat aan hogc kwnliteilseisen voldoet, is een kostbare
zaak. Gezien de omvang van dc
innrkl is het pro,ject Bijbelondcrwijs commercieel gezien ccn
Iiacheliik avontuur. Vanwegc dc
Iioge eisen die we zowcl inhoudelijk als qua vormgeving wiIIcn
Onderwijskundige
stellen aan het materiaal cn vail~litgang~p~nten
wege de onivang, van de markt is
hct zaak dat we hier met elkaar
De plannen voor een nieuwe
vcior gaan. Vandaar dat de stuurmethode Bijbelonderwijs hebben
groep de norni van 75 procent
ertoe geleid dat de afgelopen
heefl yesteld.
maanden overal in het land
Hel materiaal wordt nntwnrpcn
gesprekken gevoerd zijn ovca wat
door een team van onzwikkclaars
goed Bijbelonderwijs zou rnncten
die stuk voor stuk midden in dc
zijn. De resultaten van deze
praktijk staan. Leerkrachten rnci
gesprekken worden verwerkt in
crvilring in het onderwijs. Het
een projectnota en hei bijbehomateriaal dat zi"jgaan ontwikkcrende werkplan waarin alle uitlen, wordt in verschillende
gangspunten rond de te ontwikhespreekrondes bijgeschaafd cn
kelen materialen vastgelegd
verbeterd. Vervolgens 7al ccn
worden. Hoewel het duidclijk r.al
aantal scholen als expctimenteerzijn dat het onn-iogclijk is om een
~clioolfungeren en hct maieriaal
methode te maken die aan dc
uilproberen in de praktijk. Op
wensen van iedereen zal voldocn,
basis van deze gebruikerscrvarinlijken er toch een aantal items
gen kan het materiaal in cindrenaar voren te komen dic brccd
dactie worden genoincn en w9rgedragen worden. Wc nocmcn CT
den uitge,oeven.
enkele:
Voordat de auteurs overigens
- op gereformeerde scholcn voor
met het schrijven van Icsscn
primair onderwijs staan hij hct
beginnen. zullen zij dc contoliren
vak Bijbelonderwijs dc hijbclvcrvaii de methode heldcr inactcn
tellingeti centraal:
krijgen. Daarvoor 7ijn de rcsulla- nieuwe materialen mogen d¢
lcn beschikbaar van een onlangs
vertellingen niet verdringcn,
gehouden maiktonderzock cindciiiiaar moeten een vertelrnostcr
(lucatie)directeraren en lecrvolgen en een actieve vcru~ci-king
krachten. Behalve dat dit marklbieden aanvullend op dc vcrtclonderzoek in kaart moest bscnlingen:
gen Iioe groot de behoefte is aan
- gezin en kerk zoiiden betrokkcn
nicuw materiaal, zijn vooral ook
moeten worden in het pr.ject;
dc wensen van toekomstige
- i n ieder leerjaar zijn de christe-

i
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Kenmerkend voor het bijzonder
onderwijs is de r01 van de ouders.
Ouders kunnen invloed uitoefenen door zitting te nemen in een
bestuur of medezeggenschapsraad. Ouders kunnen ook invloed
uiloefenen door vragen te stellen
op de school van hun kind. Kortom: ouders kunnen rneeboiiwen
aan de school van hun kinderen.
Daarom is het ook leuk om in dit
verband te melden dat het ook
ouders waren die op een bijeenkomcl in een wegrestaurant bij
ApcIdoorn besloteii o m te p a n
samen werken en dit project in
gang te zetten.
Alle gereformeerde basisscholen

en leerkrachten zijn bekend met
dit project. Er is een marktonderm e k gehciuden waaraan een zeer
groot aanlal leerki.nchten e n
(1ocafie)directeuren heeft meegedaan. Ocik verschijnen e r geregeld nieuwsbrieven waarin aan
alle werkers in liet gereformeerd
ondeiwijs verslag gedaan wordt
over de voortgang van het projecl.
Een aanlal basisscholen hebben
in liun sclioolbrief ouders al iets
verteld over dit initiatief. Wanneer u meer wilt weten over de
sol ven de school van uw kind bij
dit project. dan kiint u gerust de
leerkracht van uw kind of de
(1ocalie)directeur van de school
van uw kind daarover vragen. Zij
kunnen u vast e n zeker meer verlellen.

Gert Gelderblom is opleidlngsdocent aan de pabo van de
GereformeerdeHogeschool in
ZwolEe.

ISRAELEN DE KERK OP DE
WEG DER VERWACHTING
Actualiteit
Er gaat geen dag voorbij of Israël
en het Midden-Oostcn krijgen aandacht iri de media. Dc beelden
over terreuraanslagcn cn vcrgeldingsactie~d e politickc vcrwikkelingen en de vele tcgcnslrijdige
vhies doen je wanhopcn aan het
visioen van dc vrede voor Jeruzalem.
De 5ituatie van vandaag drukt ie
bovendieii niet dc ncus op de vraag
naar de hijhel~everwachting inzake d e verhouding tiissen Israël en
de volken. Christcncn reageren
daar 7eer verdecld op. De uitersten
worden gevormd door hen die al of
niet met een hcrocp op de Schrift
Israël en zijn politiek door dik en
dun steunen en íian dc andere kant
de mensen die een plcidooi voeren
voor de Palestijnen als dc armen
en verdrukten waar hct in de bijbel
over gaat. en dic soms zeer ver
gaan in hun nf~iijzingvan Israels
handelwijze.
Daartussenin hevindt zich een grote groep die heen en wccr geslingerd wordt tussen hun solidariteit
met Godr verhondsvolk, oindat ze
te zeer gegrepen zijn door d e
kracht van Gods bcloftcn om die
op te geven. en hun aarzeringen
met betrekking tot de hiiidigc politieke koers die voor hun gevoel
alle partijen schade herokkent.
Het is in dat kader trieït dal de
officiële kerken die sinds dc jaren
50 van de vorige eeuw voorop liepen in hun therilopisclic bezinning.
aangaande d e verwachting voor
Israel, nu gekenmerkt worden door
een zekere malaisc. E r zijn jaren
geweest dat met nainc in de Hervormde Kerk dc vragen rond Israël
levendi5 theolcigisch besproken
werden, mals door Miskotte. Van
Ruler, Grolle en Gerssen. In enkele kerkgenootschappen kent men

I

tegen die achtergrond nog steed5
een Israël-zondag, begin oktober.
Maar het is merkbaar dat die aan
betekenis inboct. Leven d e vragen
met betrekking tot Israëls toekomst nog?
In dit verband kundig, ik met
vreugde ccn piiblicatie aan die dit
naj jaar zal verschijnen van d e hand
van dc Apeldoornse hoogleraar,
prof. dr. G.C.den Hertop.. Hij
schreef rip verzoek van de Willem
de Zwijgcrstichting een brochure,
ge~iteldGerleelde hoop: Isru81 etz de
kerk op de WP# dner ~ , ~ r t v u c h ~ i n g .
Den T-Tcrlog weet waar hij over
sckri,jCt.Meer dan eens Iieeft Irij op
een uiterst deskundige eFi iiivticlende wijzc de zaak van Israëls vcrwachting aan de orde gesteld. Ook
dit boekjc getuigt van een grote
kennis en hclezenheid in d e vragen
die hier aan de orde zijn.
N a ecn inleiding geeft hij allereerst
een schets van de huidige ~ituritic
in d e Protestantse Kerk in Xederland en van de benadering van dc
politieke vragen rond Israel. Mij
trof daarin hoc hij laat zien dat d e
pendel zo maar ineens om kan
claan in de richting van een nauwelijks verhorgen antisemitisme. DE
barometer is wat dat betreft aan
heftige schommelingen onderlievig. En, ztials gezegd. van d e kerken valt niet zo vcel te horen. Niet
alleeti doet dit schade aan trrael ei1
a a n alle betrokkenen in het conflict
rond InncI cn volk. Het i s ook
schadelijk voor de kerk. Immers d e
vraag die hct jodendom aan d e
kerk stelt is de vraag: Kerk. waar is
uw verwachting?

Verwachting
Waar die vraap. gehoord wordt,
dwingt ze ons tot rekenschap inzakc dc hoop van Israël. Wat hctckent dic hoop? En vooral: wat
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boekbespreking

betekent de verwachting voor
Israël en voor ons, christenen uit de
volken. sinds d e komst van Jezus
Christus'! Als we een Iweewegen lccr afwij~enhoe kunnen we dan
recht doen aan de onopgeefbare
verbondenheid van Israël en de
kerk? Den Hertog, legt zijn oor te
luisteren bij Paulus. concreet bij
Efeziërs 2:ll-22 c11cle woorden
van de apostel voor het Sanhedrin
zoals Lucac ons dic overlevert in
Handelingen 23 cn 26. D e vrede
tussen Israel e n de volken ligt verankerd in de gckrilisigde Christus,
de Vorst van dc Vrede. Den Hertog
laat zien hoe Paulus met lijn joodse tijdgenoteii, mct name d e Farizeeërs. d e hoop dcelt o p de God
van de hoop en cfc vervulling van
de belofte a a n p a n d e het herstel
voor Icraël, dc opstanding der
doden, de verlossing van zijn volk.
Paulus e n de Farizeeërs delen Iiet
geloof in God dic de doden levend
maakt. Waar de wcgen uiteengaan.. .dat is het punt van de
opstanding van Jezus Christus uit
d e doden. Paulus laat het onbegrijpelijke van de afwijzing van d e
opg-estane Christus door lijn volksgenoten uitkomen. Hoe bestaat Iiet
dat menren die dagelijks met het
Achttiengebed God prijzen al? de
God die doden opwekt, d e gekruisigde en ripgestane C h r i s t u ~verwerpen!
Na de7e hijhels-theologische Iivcrwegingen volgt in hoofdstuk 4 ccn
aantal overwegingen over de aclitergronden van het uiteengaan van
kerk en synagogc in de eerste ecuwen, over dc Middeleeuwen - nict
een prachtige passage over hct
altaarstuk in de Baafskathedraal in
Gent 'De aanbidding van liet Lam'
- en de eeuwcn na de Reformatie.

De auteur laat zicn dat hei wegvloeien van d e verwachting voor
Israël, versterkt rloos ecn aniijoods sentiment. niet hei enige is
wat de gcschicdcnis kcnnicrkt. Er
zijn toch ook de iiitzondcrin~endic
bleven uitzien naar Isrnëls herstel.
Vooral het contact met levende
joden voedde de hoop.
In de twintigste eeuw is het in ons
land met name de Leidse hoogleraar K.H. Miskorte die aandacht
vraagt voor de verhouding tussen
kerk en jodendom. De opkomst
van het nationaal - socialisme
brengt Miqkotte tot d e overtuigin?
dat juist in het nazidom e r sprake is
van een gesloten cirkel waarin voor
de levende God en voor het volk
van deze God geen plaats is. Tegeliik laat Den Hertog, zien hoe er bij
Mi5kotte geen sprake van is dat het
fundamentele onderscheid tussen
jodendom en kerk verdoezeld
wordt. Verkie~ing.e n genade blijven Iiij hem van beslissende betekenis als we spreken over Gods
weg met Israël en de kerk.

Tegengestelde posities
,415 het gaat over de weg van de
verwachting en over het duiden
van Israëlc situatie in het licht van
de Schrift, kun je om C h w t e n ~ n
i ~ o IsmFl
r
niet heen. Den Hertog
is o v e r t u l ~ dvan de liefde die er bij
deze 'christen-zionisten' (blz.35) is
voor het concrete Israël. Tegelijk
stelt hij scherpe vragen. Ze raken
vooral de politieke duiding en d e
wijze waarop in dat kader d e profetieën gelezen worden? WeIke
eindtijdvisie beheerst het spreken
van Cht-ist-,tt~nen
iwor I.rmel? Kun je
70 door dik en dun achter IsraEIs
politiek ?aan staan en achier dc
claim op het land zonder te vragen
wat het betekent dat rille beloften
van God in Ci~ristr(s
ja zijn?
En hij houdt hun en ons de opmerking van Miskotte voor die reeds in
I950 de tendens signaleerde dat bij
soinmigen het ~ e l o o dat
f de Heilige Schrift God5 Woord is vervangen dreigt te worden door het
geloof dat I ~ r a ë Gods
l
vol k is. 'De
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vraag is vandaag niet: wat dunk u
van dc Christus? maar: Hoe stelt u
7Ech OP in het conflict rond de staat
Isra?l?' aldus Den Hertog (36-37).
T-let luistert hier nauw. Hoe le7en
eii vertolken we de Schrift? Dat
geldi icdcr dic nadenkt íiver de
wcg van God rncit IsraCl en hct
iijdsgebcuren daarin ccn plaats
;>oekttc gevcn. Tn dc vragen rtind
volk, land, siarit krijgn discussies
al snel cen emotionele ladinp
waarbij nict zcldcn tivcr e n wees
dc trouw aan dc Schrift in twijfel
wordt getrokkcn. Dcn Hcriog probeert d e vragcn op ccn tlicoloyisch
niveau te tillen en zo de discussie
tc vcrhcldcrcn. Het is tc Rapen dat
de indringcndc vragen ciic hij stelt
o p een goedc manicr wtirdcn opgcpakt cn dat men onderkent Iioezeer zijn v r q c n juist ivordcn iiigegcven door dc vcrbondcnhcid rncf
IsraëI.
Uiteraard kan in een hrochurc
anno 2003 ook dc visie van A. van
de Eeek in diens boek De kr~rig
orn dr ,kfssIus nict onhespraken
blijven. Dcn Hertog gaat cr met
syrnpalhic cn rcspcci cip in. maar is
toch \,an rncnins dal Van dc B ~ c k
te kort doet aan dc kracht van
Christus' opstanding in de gcschicdenis en daarmcc ook tc wcinig
zcgt ovcr dc bcickcnis van de
tcrugkcer naar het land in hct licht
van Cicid? vticirtgaand Iiandclen in
de gcschicdcnis. Van de Beek
necmt ccn positic in dic in vclc
optichtcn tcpcngcsicld is aan
Cl7risienen voor Isrnël. Dat geeft
naar alle kantcn te dcnken. Wc
tekcncn e r wc! bij aan dat Iioe ver- 1
scliillciid dc posities ook zijn, beiden overtuigd 7ijn van d e betekenis
van Israël in Gods hcilsliandelen.
Dat een vcrvangingsthctilrigic ons
in hct slop vocrt. warda gelukkig
hcr en dcr crkcnd.
1

,

~

Pelen in de verwachting
Het zal de lexcr nict ontgaan dat
bezinning o p de weg van God met
Israël ons in het hari hrcngt van d e
christelijke thcologie cn cFc vcrtolking van de Schrïft. En dan dcnk ik

ook aan de lee~repel5met tietrekking tot d e uitleg. Reslissend is
voor de christelijke gemeente het
getuigenis aangaande Jezus Christus, in Wie God 7ijn heloftcn vervult. De gerneenschappeli jke hoop
lig^ in Hem verankerd. Wic d c
verwachting bcpcrkt tot cic kcrk als
het nieuwc Israël verspert zichzclf
de weg tot ccn hi,jbcls verslaan van
dc hricip. Wic cen twccwcgcn - lccr
voiirstust doet tckrirt aan dc heslissendc heiekenis van hct wcrk van
Cliristus en het geloof in Meni.
In di7 verband pleit de schri,jvcr e r
voor om zorgvuldig !c luisteren
naar PauItis' appellerende boodschap in Rcirneincn 1 1. Dc wcg die
God gaat mcl zijn volk en d c volken is gecn vrijhlijvcnd schouwspel. We Iichhen ons in ons handtIcn te richrcn op Gods konicnd
koninkrijk, zoals Pauliis zelf zicl-i
gcrocpcn wis1 als getuige in dienst
van dc Messias van IsraeI. Ten
clicnsrc van zijn vdk.

Dc vragcn die wc stellen aan het
adres van IsraEI rakcn ciircct aan
ons cigen belijden-Wat betekent
hei vticir onzc houding jeecns
Israf l dat wc Jezus Christus belijden als dc Messias van IsraEI in en
door wie W C gcrocpcn wordcn tot
ccn Icvcn uit dc hoop. waarin we
uitzien naar d e dag waarop al Gods
he!ciften voor T5raC1 en de volken
in vervulling p a n ?
Ik hoop clat dc hrt~cliurevan Den
Hcrtcig c9c aandacht zal krijgen die
hea hoek,je verdient. In kort hestek
kamt veel aan de orde. Hei hclpt
onï om in dit ingewikkelde net van
vragen ons te oriCintereii. Mct
hoekje is ook zeer geschikt voor
gesprek en bezinning binncn bijhclstudicyrtiepcn cn gcsprekskringcn. Het is tc bcstcllcn bij de Willem de Zwijgcrsticliting, Postbus
40082,7504 Enschede
(c-niail: wdzst@hctnet.nl.)

DI:A. Noordegraaf was universitair
docent praktkche theo\ogie aan de
rijksuniversiteit te Utrecht.

Kerkdienst vanuit
Oekraïne' p
TV, 2 november 2003
Tot 1991 was dc Oekraïne een
deelrepublick van de SovjetUnie. Na dc cinafhankelijkheid
hooplc mcn o p verbeteriiig,
maar helaas zijn er [rog steeds
grote eccincimische probleiiien.
Vanuit d c Gcrcforftieerde KciAken vrijgemaakt in Nederland is
er ccint;icl mct de Oekraïense
Evai~gclischcGereformeerde
Kerkcn (OEG K). 'Twee NedciAlandsc /.cndingswerkers wcrkcn
sanien inct de kerken in de Ockrai'nc. Ds. Jos Colijn geeft Ics aan
toekcimqtigc voorgangers van
deze kcrkcn. Sincls begin september wnont ds. Cor Harryvan
me1 zijn gczin in Kiev. I-Tij gaat
kerkclijk opbouwwerk docil cn
ondcrstcuning geven aan dc
Oeki+aïcnsekerken. D e Gcrcforn1eci.de Kerken Vrijgem;iakt in
de provincies Gelderland en
Flevolaiid ondersteurien dil
werk.

In d e televisie-uitzending ;lict u
een portrct van de eerste schredeli v;in ds. Cnr Harryvaii in
Kiev. Op dit moment zoekt Iiij
de weg in dc grote miljoenenstad, volyt hij taalles en legt liij
contacten rnct \Joorgangers van
de lokale kcrkcn. Het is de
bedoeling dat hij vooral de prcdikanteil cii gcmeenteii zal gaan
coachen en [rainen i11 hun iiiiscionaire laak. Op het theologisch seniiii;~ric,sinds 2000 oiitstaan uit een
samenwei-kiiigsverliand van de
1'resbyleri;ianqc kerken uit
Amerika cn dc OEGK. ontinoeten wij ds. Jos Cnlijn. Hij werkl
als studiccoördinator e n docent
aan hel ~crninnrie.Inmiddels
volgen ruim 40 studenten da;ir
eeii thccilcigicopleiding.
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gcmeente in Rovno beschikt
over een eigen kerkgebouw;
voorganger in deïc gemeente is
de 92-jarige predikant Philemon
Semeniuk die in d c tv-dienst als
liturg optreedt. De verkondiging
wordt verzorgd door ds. Wasja
Pilipenko. Hij prcckt n.a.v. Mattheus 13 waar Jczus vertelt waar
het Hemelse Koninkridk o p lijkt.
Muzikaal wordt rncegewerkt
door het kerkkoor van de
gemeente en een kinderkoor
n.l.v. Yurij Stasiuk.
De kerkdienst wordt afgesloten
met lied l81 uit het liecllioek van
de Oekraïense kerken. Dit is
een gebed voor het land dat
door vele Oekraïense kerkgangers wekelijks wordt uitgesprojen.
D e Wilde Ganzen vliegen na
afloop van dc uitzending vcior
de renovatic van een sportzaal
in Stepan, een provinciestadje in
de Oekraïnc. De plaatselijke
sportzaal wordt o.a. gebruikt
voor de naschoolse opvang.
ZvK zendt d e dienst uit op zoiidag 2 noveinbcr a m 11.O0 uur
via Nederland 1. Na afloop van
de uitzending kunt u per telefoon napralen rnct een nazorgteam, via 035 - 6727373 of via
www.zvk.nl.
De tekst van d c preek is verkrijgbaar bij S~ichtingZ v K ,
Postbus 94,1200 A B Hilversum,
tcl. 0356727373, onder verrnelding van d e datum van d e
dienst. Op dit adrcs kunt u ook
gcluidscassettes en videobanden
bcstellen

De kci+kdicnstkomt uit Rcivnci.
een grotc stad ruim 300 km Icn
wer;ten van Kiev. De kerkelijkc
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Kerkdienst van d e
Gereformeerde Kerk
in Sauwerd in teken
van Dankdag
woensdag 5 novemlier,
radio 747AM, 20.00 uiir
In veel kerkcn wordt op 5
november de Dankdag voor
gewas e n arbcid gevierd, Dan
wordt God gedankt voor wal Hij
geeft. Het land bracht oogst op
en onze handcn en hoofden hebben kunnen werken. In de kcrkdienst via dc radio o p wocnsdag
5 november wordt stilgestaan bij
dit danken. Het thema vnil de
kerkdienst ic 'Danken met open
ogen'. Is danken nog wel reecl?
Knnnen wij anno 2003 d e ogen
sluiten voor d c slechte economische situatie, voor misoogst nf
persoonlijk verdriet in. hct leven
van nienscn? Als je d f i l ~ o u
doen, dank je met geslolcn ogen.
In d e Bijbcl leert Predikcr om te
danken rnct open ogen. Ecn
open oog voor de realiteit van
ploeteren, zorgen of verdrict,
zorgt voor een open oog vnor
het guedc cn mooie dal God
geeft.
De voorganger in de dienst is ds.
J.M. Oldenliuis. In de kerkdienst
is ook het koor van d e gemcente
te beluistereil. Verder werkcn
mee Silvia Rurema op bariton
e n Nienkc Oldenhiiis up piano.
Zendtijd voor Kerken zcndt de
dienst vanuit Sauwerd uil op
woensdag 5 november om 20.00
uur via 747AM. Na afloop van
de uitzendilig kan er per tclcfoon nagepraat worden rnct
leden van dc Gereformecrdc
Kerk in Sauwerd via telcfonnnuminer 035-6727373.Via dit
nnmnier, of via wwtv.v.zvk.n]is de
tekst van d e preek te bcstellen,
evenals gcluidscassettes. Pcr
post bestellen kan ook, hij Stichting Zendtijd voor Kerkcn. Postbus 94, 1 201) AB Hilvei-sum.

