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J.M. de Jong

IGNAZ GUNTHER:
AANKONDIGING
VAN DE GEBOORTE

Opde voorkant van dit nummer ziet u een beeldengroep "A ankondjging van de geboorte
",

gemaakt door de Zuidduitse beeldhouwer ignaz
Gunther (7725- 7775) voor de Petrus- en Pauluskerk

(voormalige kloosterkerk) in We yarn, Beieren.
Ignaz Giinther heeft het
moment uitgebeeld dat de engel
GabrieSI zijn boodschap aan
Maria brengt. Hg beeftde grond
nog niet eens bereikt. Toch wijst
hij ai met zijn linkerarm naar
boven. Daar bevindt zich in een
gouden stralenkrans een duiE,
het symbool van de Heilige
Geest.Je ziet de engel zeggen: ik
groet u, de Heer is met u.
Naast deze zeifvemkerdheid
van de mgel stedct de verwarring waarin Maria #rhert;
scherp af. Ze doet een helebel
dingen tegelijk. Ze lijkt overeind
te komen van een denkbeeldige
stoel. Voor hatq &,n we de lessenaar waarop traditioneel het
boek ligt dat ze zat te lezen. Ze
beweegt naar de erigel toe en
staat op het punt de lelietak aan
te pakken. Ze buigt haar hoofd
voor de hevelse-boodschapper
en kijkt starend naar beneden.
Wat in haar gedachten omgaat
komt naar buiten in het gebaar
van haar linkefhand waarmee ze
naar zichzelf wijst: waar gaat dit
over, heeft de engel het over
Inij?

Hemelse boodschap
.

D e beeldhouwer had een lastig
poldeeh o$ t é lossen.,Ruimtelijk gezien is een compositie met
twee figuren die los van elkaar

staan, nogal ondiep. Ze staan
beiden in hetzelfde vlak. Ignaz
Günther heeft op schitterende
wijze een levendige compositie
ontworpen. Hij zet de engel niet
tegenover Maria. De bewegingsrichting van de beide figuren is
loodrecht op eikaar. Maria komt
VOOT ons van links, de engel
komt van achter in onze richting.
Op deze manier bereikt de kunstenaar veel meer ruimte en
beweging.

op de rechtervoet van de engel
rust. Verder naar achteren gaat
de wolkvorm omhoog, waar we
het andere been van de engel
slechts vermoeden. Om die te
zien zullen we om de beeldengroep heen moet lopen.
Beide figuren zijn uit hout
gesneden en daarna beschilderd.
Ze staan op een houten voetstuk.Oorspronkelijk was het
ensemble bedoeld om in een
processie te worden meegedragen. Ignaz Giinther maakte dit
werk in 1744 en schiep daarmee
een schitterend voorbeeld van
laatbarokke, bijna dansante
beeldhouwkunst. Deze levendige en beweeglijke figuren met
hun prachtig gekleurde kleding
drukken de vreugde uit die ons
ten deel valt in het evangelie van
kerstfeest.

De engel beweegt op meerdere
manieren in de richting van
Maria. Zijn gezicht is op haar
gericht, maar ook zijn bovenlichaam buigt enigszins naar haar
toe. ~e linkse vleugel draait achter Maria's hoofd weer naar
voren. Giinther bereikt daarmee
dat de afstand tussen de beide
figuren verkleind en het groepskarakter versterkt wordt. Het
naar de duif wijzende gebaar
van de linkerarm van de engel
krijgt een accent door d e vleugel
er achter. Die buigt juist naar
beneden. De aandacht van de
beschouwer blijft daarmee strak
binnen de beeldengroep.

Opvallend is ook hoe de beeldhouwer de hemelse herkomst
van de engel heeft verbeeld. Op
het grondvlak van de compositie
ligt een wolkachtige vorm, waar-
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wensen alle lezers

p e d e feestdagen en
een gezegend 2004
Het volgende nummer
verschijnt Deo Vulentt
op 3 januari 2003
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H.P. Dam

EEN KIND IS ONS
GEBOREN!
...

hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.
en men noemt

Jesaja 9 : 5

U, die geboren werd met zoveel namen
U, Godsgeschenk van hemelhoog
U, die een Kind w d zo &&dij
laat mij U w namen noemen in mijn noden

Wandmbre Raadsman,

als d
4 4 mij gevangen houdt
en ik v e r d d in duizend wegen
wanneer het donker mij het zicht beneemt
zodat ik radeloos verloren ben

il

schenk mij Uw Woord
en geef mij raad

Sterke God,
U kent Uwsgelijke niet
Uw hand kan meer dan ijzer breken
U bent de God der lepnachten
U w woord is onweerstaanbaar

-

wanneer de zonde mij in boeien slaat

de duivel mij gevangen houdt
als machten van de dood aanstormen
zodat mijn leven op het spel staat
geef dan Uw orderstuur Uw engelen
toon Uw Inacht
en red mijn leven

U, &e zelf de liefde bent
U houdt uw liefde hernelhoog
Uw armm hebben alle ruimte
Uw ogen zijn de spiegel van uw hart

Uw wijsheid is niet af te meten
U h t wegen die g- mens bedenkt
U bent de weg, de waarheid en het leven
Uw licht doorschijnt de duisternis

wees dan mijn lidit
wijs mij de weg

Eeuwige Vader,

wanneer de angsten mij omringen
en verdriet mij overmant
ais ik misschien geen mens meer heb
zodat mijn leven breekt

..

... - --

open dan Uw hart
strek Uw handen uit
geef mij Uw troost
en heel mijn leven

.
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Vredevorst,
U, die in U w naam de vrede draagt
U w bo&&p
is in één woord vrede
Uw Woord wint en Uw bloed verzcient
Uw Konbdaijk kent leven zonder einde
wanneer de s q d vepdddòeid brengt
en de haat zijn sporen wekt
als in mijn hart de vijand opstaat
zodat mijn leven wordt v&urd

spreek àan Uw Woord
beslecht de strijd
open de poort van Uw rijk
en &rik uw heil

Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst,

U, die geboren werd rnet zoveel

mmen

geef mij Uw wijsheid en Uw kracht
geef mij Uw iieíde en Uw vrede
maak in mijn nood Uw namen waar

+
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G.J. van Middeikoop

WAT DOET DE
HEILIGE GEEST?

AIS
gelovigen mogen we ons bij ~ o geborgen
d
weten en leven in verbondenheid met Hem. Dat is
ook bepalend voor ons bijbellezen en bidden, En dut
lezen en bidden z#nweer de middelen wamdoor
onze gemeenschap met de HERE in stand gehouden
en verdiept wordf. Daarover hebben we het de afgelopen weken gehad. Tekens kwamen we daarbij ook
het werken van Gods Geest tegen. Als ons hufl door
de Bijbel wordt aangesproken, is Hij actief ln ons
leven. HJ is het die ons brengt tot het gebed en tof de
overguve van ons had aan God. Ons bezielt fot een
nieuw leven voor Gods oog en tot een toegewijde
dienst aan Hem. Vandaag kJkenwe wat breder naar
het wek van de Heilige Geest in ons bestaun.

Actuele vragen
Daar is op dit moment ook d e
reden voor. We worden geconfronteerd met vragen rond 'bijzondere gaven van de Geest'.
Spreken in tongen, profeteren,
bidden 'in de Geest' zalring van
Peken en genezing op gebed, uitdrijving van demonen - het zijn
dingen die tot de verhlding
spreken en velen bezighouden.
Zowel buiten de kerken als daarbinnen worden vragen gesteld:
Horen deze bijzondere dingen
niet bij een echt geloot een geloof
dat niet op de waakvlam staat
maar voluit brandt? En zijn dit
soort zaken niet een bewijs van
Gods aanwezigheid in de kring
waar ze zich voordmn, terwijl je
van die aanwezigheid in een kaditionele kerk niets bespeurt?
Als we even heel kort door de
bocht gaan, kunnen we zeggen,
dat dingen van deze aard in de
vroege kerk wel voorkwamen,
maar toch niet meer dan incidenteel. En Paulus zag christenen die
deze 'neven-verschijnselen' in hun

eigen leven niet kenden,beslist
niet als gelovigen op een laag pitje. Wat bepalend & vvor de echtheid en het voltage van het geloof
ligt in heel andere en veel wezenlijker zaken - toen en ook nu.
En ais dit soort dingen zich voordeden in de gemeente, was dat
een onderstreping of 'bevestiging' van de boodschap van de
verlossing. Dat mensen gehoor
gaven aan het Woord doordat de
Geest hun hart ervoor opende,
was goed beschouwd een veel
sterker bewijs voor de aanwezigheid en het werken van God - en
dat geldt ook vandaag.
Natuurlijk valt hierover veel meer
te zeggen. Maar vandaag wil ik
graag in de eerste plaats niet kntisch maar positief bezig zijn en
met u naderiken over de vraag:
wat do& de Heilige Geest eigeniijk? Ons geloof in de Heilige
Geest is vaak maar vaag en weinig
coflereet. Maar het m u van veel
belang zijn dat we een scherpere
bijbelse kijk op Hem en zijn werk
krijgen.Ik meen: juist een gereformeerd geloven in de Heilige

Geest kan ons een diepere kijk
geven op wat Christen-zijn eigenlijk is. En op een bijbelse spiritualiteit: een dagelijks leven onder
de leiding en hde kracht van

Gods Geest.
Een gezonde christelijke spiritualiteit maakt ons verder ook minder vatbaar voor invloeden van
buiten&&e op gespannen voet
staan met het grote geheel van de
bijbelse boodschap. Je kunt met
meer overtuiging nee zeggen,
wanneer je ook positief kunt vertellen wat je geloof in de Heilige
Geest inhoudt. Als we daar zelf
een betere kijk op hebben staan
we ook steviger in het winderige
klimaat van vandaag. Naar die
kijk gaan we vandaag op zoek.

,

Schepping en
herschepping
Het eerste wat de Bijbel vertelt
over de Geest, is dat Wj een rol
speelt in de schepping h het
begin zweefde Hij over de wateren. Eik voorjaar lopen er nieuwe
blaadjes uit en worden er weer
lammeren geboren doordat de
Geest het gelaat van & aarde vernieuwt, Psalm 10430.De wereld
wordt van moment tot moment in
stand gehouden door de geweldige bachten die Gods Geest daarin onzichtbaar laat werken.Alles
zou in het niets wegzakken als Hïj
zich daaraan maar voor een ogenblik zou onttrekken. De Geest
van God is permanent aanwezig en actief in de schepping. &j is
Gods kracht die leven schept en
het leven ook tot volle ontplooiing en ontwikkeling brengt. Zijn
onderhouding houdt de dingen in
stand. Maar Hij zorgt w k voor

-

voortdurende verandering en
voor een verdergaande outwikkeh g die gericht is op een doel. Hij
leidt de schepping naar zijn
bestemming. De Geest geeft daartoe ook allerlei gaven aan de
mensen: wijsheid en verstand,
kennis en bekwaamheid, vaardigheid en toewijding- aan gelovigen én aan ongelovigen Door
Hem houden alie mensen een
zeker normbesef in stand en
komen zij niet helemaal los van
God.

Er is dus een nauwe band tussen
Geest en schepping. Daar past bij,
dat Hij ook een heel sterke rol
speelt in de hérschepping. God
Iaat na de zondeval. de wereld
immers niet los Hij begint niet
iets totaal nieuws,maar maakt een
nieuwe start met mens en wereld.
Er komt een tweede Adam,Jezus,
en bij zijn doop in de Jordaan
wijst God Hem publiek aan voor
zijn verlossende werk. Daarvoor
maakt de HERE Hem bekwaam
door Hem te zalven,niet met olie
maar rnet de Geest. En die Geest
krijgt Jezus niet voor tiepaaide
momenten, maar die blijft in
Hem, Joh. 1:33.Hij gaat Hem leiden en de krachten geven vmr
zijn taak. Daarmee begmt een
nieuwe heilstijd.
Na zijn opstanding blaast Chnstus
over zijn discipelen, Joh 20:22, en
geeft hun daardoor deel aan zijn
Geest. Dat was een 'vmrproefje'
van Pinksteren, toen God zijn
Geest zo overvloedig over hen
uitstortte, dat zij konden 'baden'
in de Geest.
Bij de hemelvaart badden ze de
taak gekregen om als apostelen
van Christus de wereld in te gaan.
Op Pinksteren zalft God hen met
ailes wat ze daarvoor nodig hebben. Toen Hij afscheid nam,had
Christus gezegd: Het is beter voor
u dat ik heenga, Joh 16:7. Zijn
hemelvaart zou voor de discipelen
geen verlies betekenen maar
winst. Christus wandelt voortaan
niet langer als mens met ben rond.

Maar door zijn Geest is Hij veel
sterker in elk van hen aanwezig.
Nu Christus is opgestaan en zelf
naar de hemel is gegaan,komt zijn
Geest op een heel intieme manier
zijn intrek nemen in hun harten
en komt de kracht uit de hemel
over hen, Luk 2449. Daarin zijn
zij de eerstelingen van een nieuwe
oogst, die door hun prediking zal
uitgroeien tot een schare die niemand teilen kan. We zien een
opvallende parallel tussen de
doop van Jezus met de Heilige
Geest bij de Jordaan en de dmp
van de discipelen rnet de Hedige
Geest op de Pinkster&g.Beide
gebeurtenissen staan aan het
begin van een openbaar optreden
en een openbare werkzaamheid:
zoals de Vader Christus gezonden
had, zo zendt Hij de apostelen,
Joh 20:21.

Groeiende intimiteit
Een tweede grote Lijn: we ervaren
God boven ons, met ons en in om.
Je zou kunnen zeggen, dat God in
de loop van de eeuwen steeds
dichter naar de mensen toekomt.
b r veel gelovigen in het Oude
Testament was Hij vooral de
Almachtige die in de hemel
troont. Het Nieuwe Testament
laat zien, dat Hij in Christus het
aardse leven met de mensen
kwam delen. Sinds Pinksteren is
het nog mooier: door zijn Geest
verbindt Hij zich inmriijk met de
gelovigen. En deze aanwezigheid
van de Geest in ons bestaan is nog
het einde niet. Dit is een voors c h f ,een onderpand en een zegel
van wat we in de toekomst nog
mogen verwachten: een nog voiiere gemeenschap rnet God, waarover het slot van Openbaring
geweldige dingen vertelt.God zal
dan ' d e s in allen' zijn.
Als gelovigen na Pinksteren
mogen we leven in de tijd dat
God ons zeer nabij komt. Hij laat
zijn Geest in ons wonen en verbindt zich inneriijk met ons. Maar

hoe moeten we ons dat voorstellen? Komt God overweldigend
naar ons toe en dmt Hij een overval in ons leven? Dringt Hij zich
op en breekt Hij in in ons
bestaan? Schakelt Hij onze eigen
geest uit? Behandelt Hij ons als
schepselen die geen eigen verantwoordelijkheid hebben? Laat Hij
geen ruimte voor eigen denken en
kiezen? Komt Hij onze gehoorzaamheid en liefde afdwingen?
Dat ailes kan niet waar zijn. God
waagt ons dat we Hem ons hárt
geven. Dat kan d e e n uit liefde
gebeuren en liefde laat zich niet
dwingen. Hij heeft ons geschapen
als vrije mensen die niet geprogrammeerd waren om Hem lief te
hebben, maar die de vrijheid
bezaten zijn liefde te beantwoorden of die af te wijzen. Dat is wat
de mens betreft goed misgegaan.
En wanneer God in de situatie
ingrijpt en redding en herstel
komt kwerken, behandelt Hij de
mensen als verantwoordelijke
schepselen aan wie Hij vraagt dat
ze in vrijheid hun hart aan Hem
geven. In de woorden die Hij
spreekt, in de liefde die Hij aanbiedt, werkt Hij met een geestelijke overreding,waarbij niemand
wordt gemanipuleerd of gedwongen, ook al moet je achteraf zeggen: 'Uw liefde is rnij te sterk
geweest'.
Als we als mensen elkaar overreden,betekent dit dat de geest van
de een die van de ander be'invloedt bij het maken van zijn
eigen vrije keuze. De woorden gehoord of gelezen - van een
ander kunnen je zo aanspreken,
dat je geraakt wordt door wat ze
zeggen. En geboeid wordt door de
persoon erachter. Wat je hoort of
leest, doet je wat, inspireert je en
roept je instemming op. Soms kan
zo een geestelijke verbondenheid,
ze& een diepe inneriijke verwantschap ontstaan. In deze richting
kunnen we ook denken als het
gaat over de invloed van G d s
Geest op onze geest. Ook daar

spelen het horen van woorden,
het geraakt worden door de Wschap en het in de ban komen van
de Persoon van Christus die daarachter staat. Zo kan een innige
verbintenis mtstaan tussen de
Geest van God en onze ga^
Onze geest wordt steeds meer
doordrenkt door de Heilige
Geest. Zijn vuur wilons hart tot in
de diepste uithoeken doorgloeien.
DeGBestvanChistuswoldtdan
in toenemende mate bepalend
voor mijn geestelijke opsteiling.
Orrs hart,het centrum van ons
bestaan,komt steeds meer onder
Mag van vandie k L W t gaal
anders denken en anders voelen,
fundamenteel anders georiënteerd en anders gericht.We worden d e r e meme%

Vernieuwing m
binnenuit
Zo werkt de Geest aan een dagelijkse venieuwhg van om ieven,
zoals ons doopformulierzegt.God
schiep de wereld door zijn Woord;
ook het nieuwe leven wordt in het
aawijn geroepen k het Woord.
Kinderen van Adrmi wordenherschapen tot mensen die een nieuw
bestaan krijgen in hun verbondenheid met Christus.En bij hun
(geestelijk) o p g o e h steeds meer
op Hem gaan lijken,zijn beeld
gaan vertonea De drijvende
kracht daarachter is de Geest van
God in het leven van wie in Hem
geloven. Het is eenmacht die des
overtreft, dezeifde sterke h h t
die God ontplooidein Chrkius
toen Hij hem opwekte uit de
dood, Ef1:19-20.In Christustreedt
een goddelijke macht op, iiie sterker is dan die verdervende en verw e n d e macht van de zonde.
Deze macht valt Hij aan,niet
deen aan de buitenkant,door
ziekten en kwalen te genezen en
allerlei wonderen te doen, maar
Hij dm@ door tot haar centrum
en h e k t en ovemht h,
schreef Bavinck. Daarom werkt de
Geest op ons innerlijk in;de ver-

nieuwing begint van binnen. Dat
innerhjk spreekt Hij aan dom het
Woord. Met dat Woord wil Hij in
ons wonen en ons verder brengen
in het voiledig verstaan daarvan,
Joh 14:16,26,Joh 1k13.Zo worden we lasgemmkt van de gedachten van de heerser van deze
wereld en 'gezalfd met de leer die
onvergankelijk leven geft'. Want
in zijn W d komt Christus niet
met verstandelijke kennis naar ons
tOe.In~tusWGodaelf
naaf ons me en deelt zich aan ons
mee Niet a k e n waarheid d e n k t
Hij ommaar ook gerechtigheid,
een goede verfiodhg met Hem,
en leven.Woorden van 60d zijn
maar niet woordenzondermeer,
ze d&n iets,ze brengen ietstot
stanaze geven kracht en lwm, zei
Eavinck.

Wat doet de Geest

concm

Het werk van de Heilige Geat
speelt zich dus wel a€in het verborgene, maar is daarmee beslist
niet vaag. Het is zelfs bijzonder
mmreet.D e Geest was het die
ervoor zorgde dat het W m d van
G d op schrift werd gesteld, waardoor het breed taegankefijk werd
voor ieder die h lezen.De
Geest doet op -teren
meteen
de kerk ontstaan, de g e m d p
waarin de gelovigen zich mogen
geven en waardoor zij bij het
geloof worden Bewaard.Door de
p r e d i h g van het Wmrd laat de
Geest de kerk grmlen naar volwassenheid En als hoorders
nemen we het met blijdschap aan,
als het g& is telkens weer.
De G e s t geeïï vee gaven aan wie
gehaur geven aan het Woord. Hij
roept hen m breekt de weerstand
en o n v e d d h g h d , vermurwt
het hart en brengt over uit duistemis naar W Hij laat een
nieuw ieveg beginnen in het binnenste en breekt het oude a£ Het
hart van steen verwijdert Hij en
een w a m kloppend hart geeft Hij

terug. De mens die dood was
wordt levend gemaakt samen met
Christus om in verbondenheid
met Hem nu het goede te gaan
dwn. Zijn hart wordt vernieuwd,
zijn verstand verMt, zijn wit veranàmd, zijn gevoel gereinigd,
kortom hij ondergaat een totale
levensvernieuwing.
Vanuit die nieuwe levenswortel
worden geleidelijk ook wuchten
zichtbaar. De Geest schenkt ons
een leven in gelm6 een gehoorzaam reageren op wat God heeft
gedaan. In het gdmf grijp ik,
omdat ik gegr-n ben, ken ik,
omdat ik gekend ben, Isat ikmij
overreden,m d a t Hij mij overreed heeft.In het centnun van
mijn bestaan h n H gegrepen
door wat G d heeft gsopenbaard.
Geloven is geborgenheid bij die
God die ik ken en vertrouw
G e l d is vertrouwen in Gods
trouw. Door te geloven word ik
vrijgesproken van mijn schuld en
krijg ik vrede met God Ook dit
roept een diepe meugdeop, die
ons brengt tot danken en zingen
over het heil dat God geeft.

h dit des is allereerst de Heilige
Geest aan het werk, maar geleidelijk aan word ik ook zelf in bewe-

ging gebracht en ingeschakeld in
het grote g-rma
dat Hïj
bezig is ist te voeren.We k w m
&t een verwonder& tomdtouwer
blijverg m r gaan verandmen in

een bìijrrwdige d m k m q uegt
Heyns En cans deeinemen aan het
heifswerk van de Geest begint
juist in de verandering van ons
eigen leven. Een verandering die
niet het resultaat is van eigen.
insmen,-de*nde
d
t van het h e r d e p p i d e
werk van de Geest in oais har^
Wanneer we ons leven aan God
overgegeven hebben, en we auit een nieuw lewwmmtnim
gaan leven, komt er een radicale
komwendhg in om w.
Die
waagt omeen v d m m d en
dage&beid nemen van de

z i b n d e . h een Ieven van zelfverloochening en navolging van
Chnstus gaan we ons og P k l f
gerichte bestaan doden en gaan
we leven in toewijding
God.
Nier onder uiterlijke dwang, maar
in een volwassen eigen aanvaarden van de wet die sinds Pinksteren op ons hart is gelegd, wordt
het onze lust te willen wt God
wil en wordt ons Iewn geheiiigd.

Het werken van de Heiige Geest
is imponerend breed en diep en
uiternate concreet:v- wie met
een gelmfsoog kijkt. D m Hem
gaan we steeds meer Chrifius
erkennen als Heer over om leven.
De Geest werkt zelden spectaculair: met Elia maeten wij Ieren dat
we het niet moeten verwachten
van verdiijnselm als geweldige
sterke winden, een aardbeving en
vuur. Zijn werk heeft veel meer
het karakter van "het suizen van
een zachte koelte'. Het speelt zich
vooral in het verborgene af in een
ademloze stilte. Dam werkt het
Woord uan GoCl bvend en hachtig dmr in het diept van ons
wezen. En het vormt ons om tot
mensen die met Padus zegen:
'Mijn oude ik leeft niet meer,
maar Christus leeft in mij' , Gal.
2:20.Wie in zijn geloofsleven
schraalheid ziet, en vedangi naar
meer, moet het zoeken in deze
doorwerking van het W m d En
m in diep ontzag meewerken met
God die het Woord van Christus
in zijn voile rijkdm in ons wil
doen wonen, Cel. 3:16,en zo ons
leven steeds meer wil vullen rnet
zijn Geest, E£ 5:18.Zo wordt het
steeds meer: God niet ons
Voor d& affikel heb ik ikdankbaar gebruik
gemakt van irizfdzîen die ik tegenkwam bij
JA,
L. Flooq H.Bavinck, G.van

den Brink m K{&pe)
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13rs. GG. van VankWelkopis
eindmdactwr w dit blad.
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Amersfoort-De Horsten Op 21
december wordt via de radio een
kerkdienst uitgezonden van de
Gerefomeerde Kerk (vrijgemaakt) in Amersfoort-De Horsten,Voorganger& Jan Boersma preekt over het thema: 'In
verwachting'. De sammzang in
de dienst wordt begeleid door
Peter Eigenraam op piano en
Minne Prhs ap orgel.
Na afloop van de uitzending is er
gelegenheid om met leden van
de gemeente na te praten via
035-6727373. Op hetzelfde n u mer is de tekst van de preek verknjgbaar, of bij Stichting Zendtijd voor Kerken, Postb- 94,
1200 AB Hilversum. Op dit
adres zijn ook geluidscasgetkes,
CD'Sen tekstboekjes te bestellen. Voor meer info over Zendtijd voor Kerken zie www.zvk,nl.

Deventer - Nieuw adres d s W.M.
van Wijk: Alphons Dlepenbrmklaan 6,7425 HK Deventer,
tel:0570 - 62 7475 (werk), 0570 42 7499 @riv6), e-mail:vanwijk@solcon.d

-

Axel Aangenomen: ds E G aan
het Rot te Broek op Langedijk
Middelsturn - Beroepen: d s
M.O. ten Brink te Lutten

Amsterdam-Centrnm - O p aondag 7 december is ds. R.J. Meijer
bevestigd als predikantigemeentestichter. Nieuw adres: Mattenbresstraat 155,1087GC Amsterdam.Tel: 020 416 4676
(werkkamer), 020 416 0726
(privk).

-

-

-

Nieuwleuseri Op 40-jarige leeftijd is op 4 december ds H. van
Dijken overleden. Henk v a Dij-

ken werd op 21 maart 1963
geboren. Na zijn middelbare
school studeerde hij geschíedenis in Utrecht. In het kader van
een diaconaai jaar werkte hij
daarna voor de vereniging De
Verre Naasten bij de jonge
Gereformeerde Kerken van de
Filippijnen. Hij besloot daarop
theologie te studeren aan de
Theologische Universiteit te
Kampen. Op 2.8 september 1997
werd hij bevestigd tot predikant
van de gemeenten van Middelharnis en Bergen op Zoom. In
de loop van 2001 openbaarde
zich bij hem een ernstige ziekte,
waarop hij op 1 janumi 2002 met
vervroegd emeritaat ging.

-

Tolbert Op zondag 7 december
is op 83-jarige leeftijd ds.A.
Duits overleden. Anthonie Duits
werd op 4 januari 1920 in Gorinchem geboren. Na zijn theologiestudle werd hij op 10 november 1946 bevestigd k t predikant
van Oldenzaal. Daarna diende
hij de gemeente van EmraerCompascuum-Emmer-Erfscheiderveen (19491, waar hij in 1962
hj opheffing van de gemeente
buiten vaste bediening werd
gesteld. In 1967 nam hij een
beroep aan naar ZwagemenZwaagwesteinde, en in 1978 naar
Appingedam, waar hij in 1986
h e t emeritaat ging.Daarnaast
was hij van 1W2 tot 1992 werkzaam als ziekenhuispredikant
voor de drie noordelijke prohcies. Ds.Duits schreef vele meditaties in de regionale kerkbladen
voor No&- en Odst-Nederland,
en voor het dagboekje De kracht
van hunne kracht. O& verschenen preken van hem in de serie
Waarheid en recht.

HIJ IS ECHT

K m e n worden aangestoken. ~ichtjesbranden.
De liefelijke leisen slieren door de supermarkt, Klinkende klokjes en deinende ritmen, Bomen zijn opgetuigd. Sterren hangen voor de ramen. Kerst is hef
feest van de sfeer. Kerst is voor kinderen. Of voor
oude mensen. Voor pais ende vree. Hef krijgt de
sfeervan een sprookje. En menig kind zal hef ook zo
beleven, Hoe wordt het eigenlijk verfeld?

Vertelseltjes
Het begint vaak met een oude
man en een oude vrouw die geen
kinderen meer kunnen krijgen
en dan ineens komt er toch nog
een zoon. Dat is hoogst merkwaardig en al direct goed om
deze hele geschiedenis weg te
zetten bij dingen die toch nooit
gebeuren. En als er dan ook nog
bij verteld wordt, dat ze er altijd
om zijn blijven bidden.. ..? Zelfs
toen ze al helemaal oud waren
geworden.. ...? Nou dan wordt
het helemaal zo mooi als het
alleen maar in sprookjes voorkomt. En het gaat verder met
Maria die zo maar ineens
begrijpt dat ze een kind zal krijgen, zonder dat er een man aan
te pas komt, terwijl Jozef haar
verloofde er maar naar moet
raden, wat er gebeurd is.. .. En
als die twee vrouwen, de ene al
heel oud en de ander nog heel
jong, elkaar opzoeken, worden er
dingen gezegd, waarvan je toch
haast niet kunt begrijpen, waar
Maria ze vandaan haalt, als ze
tenminste zo jong geweest is als
aitijd verteld wordt. En later
komen er herders aan te pas, die
in de versjes tot herdertjes zijn

verkleind: aardige mannen, maar
toch wel wat vreemde figuren
eigenlijk als ze dadelijk in beweging komen om een pasgeboren
baby op te zoeken dat geboren
moet zijn in het slapende stadje
vlak bij. Die boodschap hebben
ze vernomen van een engel. Dat
is ook al vreemd. Maar nog
vreemder is het, als het leger van
engelen dat tegelijk in de lucht
verscheen, verschrompelt tot
engeltjes die in het luchtruim
zweven. Heeft het verkleinwoord dat ze gekregen hebben
er misschien schuld aan dat ze
zijn gaan zweven? Wat een wonderlijke dingen allemaal. En tenslotte is er dan ook nog de boze
koning, die door een drietal
vreemdelingen uit een ver land
op het spoor gezet wordt naar
het kind dat geboren is. Een ster
wees die vreemdelingen de weg,
wordt er dan gezegd. Daar is
prachtig over gefantaseerd. Het
maakt het allemaal alleen nog
maar wonderlijker, ook al eindigt het verhaal van hun verschijning in een gruwellijk bloedbad. Dat laatste wordt dan
doorgaans maar wat vergeten,
want het past niet goed bij de
mooie zachte zijïge sfeer van

Kerst-met-de-lieve-lichtjes.Het
wordt allemaal zo poezelig en
snoezelig: engeltjes, herdertjes,
sterretjes, schaapjes en kindertjes. En intussen onwerkelijk. En
dat is dan het licht der wereld?
De wending der eeuwen? Het
hart van de bijbel? Het gaat de
lachlust opwekken. En het boek
van Maarten 't Hart waarin hij
zijn lachen niet bedwingen kan
over al die onnozelheid ligt al
weer bij de bestsellers.

De harde werkelijkheid
't Is anders, 't is echter, 't is onze
werkelijkheid, een stuk van onze
geschiedenis. Hij werd echt mens,
helemaal echt &n van ons. Het
was geen sprookje. En de mensen om hem heen waren echt. Hij
wordt niet omgeven door een stel
wereldvreemde idealisten, maar
door mensen die met beide
benen op de begane grond staan,
mensen zoals we ze kennen uit
psalm 1: rechtvaardigen, die ernst
maken met de werkelijkheid van
Gods geboden. Ze hebben niet
alIes begrepen in één keer. Ze
spraken soms zelfs tegen, maar
ze werden gedwongen te geloven, ze konden ook iets fierkennen vanuit de dingen die God
eerder gezegd en gedaan had,
heel vroeger. Ze hebben soms
niet geweten hoe ze er mee aan
moesten. Dat maakt hen juist
echt. In sprookjes wordt alles
zomaar geloofd. Maar deze
geschiedenis kent geen sprookjesfiguren, maar kent mensen, die
nadachten en beslissingen
namen. Hoe meer je er over
nadenkt, hoe echter ze worden
en hoe dichter bij ze komen. En

hoe scherper het eigenlijke wonder van de geboorte van dit kind
op je netvlies komt. Dat was het
nu juist: Hij werd één van ons,
mens onder de mensen, terwijl
Hij bleef die Hij was, God uit
God. Dat is ongelofelijk.Als ik
dit wonder vatten wil, dan wordt
mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het
niet, dat zo de liefde Gods
geschiedt

Opnieuw verield : het
begin wijst terug naar
een ander begin
He t begon inderdaad met een
echtpaar op leeftijd. Zacharias
en Elisabeth.Hij moest nog wel
dienst doen in de tempel, dus
stokoud zullen ze niet geweest
zijn, maar in ieder geval wel te
oud om kinderen te krijgen. Als
hij bij het uitspreken van de
gebeden namens het volk in de
tempel - en dat zijn de officiële
gebeden om de verlossing van
Israel - te horen krijgt dat God
die gebeden verhoord heeft,
gaat het uiteraard niet om zijn
persoonlijk gebed om een kind.
Dat was al lang verstomd op zijn
leeftijd. En hij zou dat moment
ook niet hebben mogen gebruiken voor zijn persoonlijke gebeden. De engel zegt ook direct
zoveel méér over dat kind, dat
het duidelijk is vanaf het eerste
moment, dat keel wat meer zal
gaan gebeuren dan dat er ergens
in het bergland van Judea voor
een oud echtpaar nog een aloude gekoesterde kinderwens in
vervulling gaat. Trouwens, heeft
het geen problemen opgeleverd,
toen die toch al oudere mensen
ineens een kind moesten krijgen? Toen het Zacharias verteld
werd, schrok hij ervan! Maar de
priester Zacharias had het kunnen (en moeten) bedenken, dat
dit de herhaling was van het
wonder van de geboorte van
Izak. En die geboorte was regelrecht te danken aan God. Toen

was duideiijk geworden, dat
God bezig was op een heel eigen
manier de beloften van redding
waar te maken.En bij die
geboorte was gezegd, dat de
hele wereld er zich over verheugen zou. Nu zou er weer zoiets
gebeuren. En dat betekende, dat
God dus in actie kwam. Op zijn
heel eigen manier, waarvan
ieder zou moeten erkennen: dit
is niet meer iets van mensen
alleen, hier is God aan het werk.
Het was het begin, en het hele
volk Israel heeft zijn bestaan
aan dat begin te danken. Inclusief Zacharias! En toen die oude
priester simpelweg reageerde
met: dat kan niet, daar zijn we
veel te oud voor, vergat hij wel
zijn afkomst, vergat hij dat
geweldige eerste begin in de tent
van zijn stamvader Abraham.
Neem het hem echter maar niet
kwalijk:zijn reactie betekent,
dat hij een reëel mens was en
geen wereldvreemd wezen.
Maar zo was het: dit begin was
herkenbaar in het licht van dat
andere begin. En dus kon men
concluderen: God gaat wat
doen! Nu gaat er iets gebeuren.
Er wordt een Izak I1 geboren!

In het licht van het
begin wordt zelfs het
ongelofelijke herkenbaar
En toen kwam het dergrootste
wonder uit de hele wereldgeschiedenis, de geboorte van het
kind van Maria. De aankondiging daarvan is karakteristiek:
het allergrootste wonder wordt
meegedeeld in 'gewone' woorden. Ze was net in ondertrouw
gegaan. En dan was je als man
en vrouw aan elkaar verbonden
voor de wet. En wie dat verbrak
kreeg dezei£destraf als wie een
huwelijk verbrak. Dat was een
wet die op God zelf terugging.
Wat mUen die twee, Maria en
Jozef het er moeilijk mee gehad
hebben, dat de engel nu juist in
die periode met zijn boodschap

was gekomen. Voor de wet golden ze al als getrouwd. Zij kon
de boodschap van de engel toch
niet verzwijgen tegenover 'haar
man'? Ja zo moet je dat toch wel
zeggen: voor de wet was hij haar
man. Dan hij moeten denken
aan overspel. En daar was
immers helemaal geen sprake
van. Maar kon dat huwelijk dan
nog wel doorgaan nu? Maar hij
kon haar ook toch niet meer
verlaten? Die ondertrouw legde
toch een band tussen hen?
Waarom was die boodschap juist
in die korte periode van ondertrouw gekomen? Daaruit had
Maria al begrepen, dat Jozef
niet de vader zou zijn. Maar kon
hij dan nog wel haar man worden? En dat was hij eigenlijk al.
Daar heeft ook Jozef mee
geworsteld. De zwangerschap
werd duidelijk. En niet voor
niets had de engel tegenover
'zijn vrouw' gesproken over de
zwangerschap van die oude tante Elisabeth. Maria had die hint
begrepen: ze ging er heen. En
toen die twee vrouwen elkaar in
de amen velen, voegden zich de
ontbrekende stukken van de
puzzel aan elkaar. Hier was het
wonder van de geboorte van
Izak 11 aan de gang. Dat was het
begin. God was aan het werk.
Hij was opgestaan om zijn volk
barmhartigheid te bewijzen. De
verhoring van de officiële gebeden in de tempel. En die geboorte zou nog worden overtroffen
door het grootste wonder aller
tijden: de geboorte van een kind,
dat God tot zijn vader heeft. En
toen brak er iets los in die jonge
vrouw. Ze kende de geschiedenis van Abraham. Ze kende het
optreden van God, zijn stijl van
werken. En ze zei het: wat er nu
gebeurt overtreft des, de hele
wereld zal er over spreken; God
is opgestaan en hij doorbreekt
alle regels, en wat onmogelijk is,
gaat nu gebeuren. Berg je!

Jozef

maal als een echte vrouw in een
echt huwelijk. En Jezus wordt
het oudste kind in een tirnmermansgezin. Er komt later nog
een handvol kinderen. Ze staan
met naam en toenaam in de
evangeliën vermeld. De oudste
van zeker zes. Zo is hij groot
geworden in het gezin van vader
Jozef en moeder Maria. En zo
kunnen we hem herkennen als
één van ons. Hij was en is echt.

En toen Jozef alles goed had
overwogen, zag hij geen andere
mogelijkheid dan van het toneel
te verdwijnen. Hij was immers
ook niet op het toneel geroepen.
Hij gaf zijn vrouw op. En hij zal
vast van haar gehouden hebben.
Hij bracht het offer van zijn
leven. Het tekent hem als
iemand die ernst maakte met wat
hij van God wist, en hij deed een
stap opzij. En wat voor &n! Je
En al die andere
kunt diep respect hebben voor
dingen..
Joze£ Hij kende zijn plaats. Hij
boog zich als het ware voor het
Die herders behoorden tot het
kind van Maria, erkende zijn
ruige deel van de maatschappij.
onmacht en wilde vertrekken.
Ze stonden doorgaans niet al te
Dat is geweldig! Zo reageer je
best bekend. Zij staan niet maar
dus op God: je gaat opzij en laat
in een beetje licht, maar de heerHem door.
lijkheid des Weren omscheen ze.
En pas op dat moment, en juist
Dat i s een term uit het Oude Tesop dat moment komt de engel bij
tament. Dat is de aanwezigheid
Jozef en roept hem op het
van God zelf! En zij kwamen in
toneel: "Jozef, zoon van David".
actie,zij wel!
Heel opvallend, juist met die
En de engelen voerden een show
titel! Jozef moet als de laatste
op van macht en geweld: ze
zoon van David naar de wet
vormden het leger van de legeroptreden als vader. Dat is een
scharen van God. En ook dat
adoptie als het ware. Dwr Jozef
was alleen maar herkenbaar uanwordt het kind van Maria aan
uit het Oude Testament. Er komt
het geslacht van David verbonwel wat los bij deze geboorte!
den. Van boven ingeplant eigenBedenk het maar goed!
lijk. "David " "krijgt" zijn kind.
En de wijzen komen uit het OosEn zo krijgt dit kind recht op de
ten, ja zij komen er op aE,gelokt
troon. De regering der wereld zal
door het kaarslicht van de ster.
in handen liggen van een zoon
En in het land van het licht der
van David, voor eeuwig. Zo is de
profetie komt niemand in bewesituatie tot op vandaag! Wij worging, terwijl ze toch de profetieën
den geregeerd door een Davidzo maar uit hun hoofd konden
ide. En het is allemaal heel echt.
citeren. Gingen zij ook? En
Ze trouwen, die twee, direct.
'komen' wij ook?
Toch. En er staat bij, dat ze geen
Ja een koning die erom bekend
gemeenschap met eìkaar hadstond zijn eigen macht veilig te
den. Het is haast een te intieme
stellen, die komt in actie, hij wel,
mededeling. Wie praat daar nou
de "gecroonde vos", en hoe! De
over eigenlijk? Maar intussen is
geboorte van dat kind Jezus
het hoogst bijzonder voor een
heeft vele gezinnen in onherstelpas getrouwd stel. Ze moeten het
baar verdriet gestort. En hoe zulzeif verteld hebben, anders kon
len de moeders van Bethlehem
Mattheus het niet schrijven. Zo
daartegen aan gekeken hebben?
wordt duidelijk van wie het kind
Zuìlen ze zijn geboorte niet verwerkelijk is: van God. Ongelofewenst hebben? Nee je kunt niet
lijk. En tegelijk van Maria, die
zeggen, dat zijn bedje gespreid
met Jozef getrouwd was, helewas. htegendeel. Als zijn vader

..

en zijn moeder hem niet hals
over kop hadden weggebracht
naar Egypte, was hij geen jaar
oud geworden! Zo fel was het
verzet. Direct al. En waar staan
wij?
En als je verder leest val je van
de ene verbazing in de andere.
Hij eindigde zijn leven op een
allerafschuwelijkste manier. En
tenslotte lees je dat Hij terugkomt uit het graf, op eigen kracht
nog wel. Hij is het echt, dat konden ze voelen aan de spijkergaten van het kruis in zijn handen.
Nota bene! En dan staat Hij daar
en zegt: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde. En
vertel dát aan iedereen. Want dat
is de echte werkelijkheid.
En toen werd alles duidelijk Hij
is echt de eeuwige Zoon van
David, de Koning zonder opvolger, de Man die de vijand van elk
mens verslagen heeft : de dood.
Daar stond Hij: het kind dat echt
geboren was en dat Man geworden is, en Hij deelt het leven uit.
Het leven met God, dat eeuwig
is. Daarvoor is Hij gekomen. Het
licht der wereld.
En daarvoor moet ieder naar
Hem toe.
Gaan we?
Of blijven we zitten bij de kaarsjes en de herdertjes die bij nachte-lagen, en de engeltjes die door
het luchtruim zweven?
Hij is echt!
Ds. J. T: Oldenhuis is predikan t
van de Gereformeerde Kerk
te Groningen-Helpman

GEREFORMEERDE
SCHOOL:.HOE LANG
NOG?
Kunnen leerkrachten van de uitgetreden vrlgemaakten nog wel leerkracht aan een gereformeerde school blJven? En de ouders van dezelfde snit
nog lid van de gereformeerde schoolverenigjng?
Hoe ga je als schoolbestuur om met Nederlands
Gereformeerde leerkrachten en de ouders uit dit
kerkgenootschap? Mogen leerkrachten aan de
school worden aangesteld? Kunnen ouders lid zijn
van de schoolvereniging?
"Of een leerkracht goed is in het uitoefenen van zjn
baan, speelf helaas geen enkele rol bij de beslissing
of een leerkracht mag uunblgven, die meegaat met
de nieuwe 'vrijmaking '. VakGMV ziet voor de weikgever een duidelgke verantwoordelijkheid in hef
omgaan met ontslag,"(bron: www.gmv.nl),

Een drietd vragen die in de
m d e n november m december
hoog op de agenda's van een
gereformeerde ~hoolvmnigkg

1
I

m d t opnieuw bevraagd. Fn ons
geval de vragen aver het gereformeerde onderwijs: waarom eigen-

lijk, en hoe dan?
Natuurlijk is het goed mje
regelmatig af te vragen of je op

I
zouden hebben kunnen staan.
Deze wagen zijn raiet de eenvouAlles wat zo vertrouwd was
digste, Na een avondje vergaderen
wordt opnieuw bevraagd
ben je er nog niet<uit.Het houdt je
gedachten M g . Het m m daarom wel meer h een hobby zijn
de juiste weg bent. Dat doe je om
om in deze dagen bestuurder te
scherp te blijveh, rnaar vooral
wilen zijn van een gereformeerde
omdat je bewust bezig wilt zijn
onderwijsorganisatie.
met het g#refomIeerde onderwijs
Op zichzelf zijn de vragen legiDit d d wil een bijdrage levetiem. Ze komen op uit de dageren aan de discussie die dezer
lijkse praktijk,maar de antwoordagen weer opgelaaid is over de
den zijn minder eenvoudigdan
@&n
van het gerebrneerde
op het eerste gezicht lijkt. D e vraundemijs.
gen raken namelijk steeds aan de
kern v a de bestaamgrond van
Wat is kenmerkend?
het-gereformeerdeonderwijs.
Som lijkt we1of we met zijn Alen
Qm het enigszins op ee.n rij te
weer in de puberteit van ons
krijgen gaan we eerst terugnaar
bestaan k h d zijn: niets is zeker.
een aantal hsisgegeven~
h
N e s wat zo vertrouwd was
Nederland is het recht in de

J. Baas

grondwet beschreven, dat de gelegenheid biedt min vrijheid scholen op te stichten en in te richten.
Als er voldoende 'medestanders'
voor jouw ideeën ,zijnwordt die
school door de overheid gesubsidieerd.Via de d6ciEle papieren
van de school, eads bijvoorbeeld
de statutenvan de schoolvereniging en het schoolplan beschrijft
men de identiteit van de school.
Zo is het ook gegaan met de
meeste gereformeerde scholen.
Ouders wilden een school waarin
onde-s
wordt gegeven, dat
aansluit bij de opvoeding thuis.
Daarvoor werd in de regel eerst
een vereniging opgericht, vaak
met de officiële ondertitel: tot
stichting en instandhouding van
preformeerd onderwijs. Ouders
gaven mede ap die manier uiîvoering aan hun doopbelafte.
Juist de opvatting over de d-,
die veilig was gesteld in de mijmakin& en de daaraan verhonden
visie op kinderen en hun opvoeding noodzaakte heg van de door
de overheid geboden mogelijkheid dankbaar gebrdi %&makn.
Het onderwijs moest in de inhouden en in de omgang met & kinderw duideiijk k e n : Het gaat
hier am kinderen urn het verJ
bord. &&ren met rijke belaften. Het taken e n zegel daarvan
staat op hum voorhoofd. Kmt?mar
materiaal,waar je het beste voor
zoekt, vandaar!
V m d e duidelijkheid:Gereformeerd onderwijs wii dds iet.zeggen:dit i
s een school met betere
kinderen dm op eem anders
schod1, Helaas,Qe zonde rit aak
in het hart van deze kimkmn. De
satan maakt Ach j d i t het mest
drak.om deze M m e r i . &j wil ze

maar wat graag bij God vandaan
hebben.

Bijzondere kinderen
De gereformeerde school is wel
een school met bijzondere kinderen. Namelijk kinderen met een
bijzonder voorrecht: Gods beloften, met daaraan verbonden de
duidelijke eis die beloften te gaan
geloven en er uit te leven. Dat
kunnen ouders hun kinderen
natuurlijk nooit zelf geven, ook
de leerkrachten van de gereformeerde sch001 niet. Alleen de
Geest van God kan harten gewillig en bereid maken om voortaan
voor Hem te leven. Hij zet daar
de geëigende middelen voor h.

Gereformeerd onderwijs wil
dm niet zeggen: dit is een school
met Betem kinderen

De belangrijkste daarvan is het
Woord. Dat moet doorgegeven
worden. Daarvoor schakelt die
Geest mensen in: vadem, moeders, meesters,juffen en docenten. Gereformeerd onderwijs is
dus niet vrijblijvend.Het komt er
echt op aan, dat er secuur mee
omgegaan wordt. Het is geen
speeltje van een paar fanatieke
gereformeerden.

Leerkrachten
Omdat je er zo zuinig op bent,
maak je zorgvuldige afspraken.
Bijvoorbeeld: op deze school
komen uitsluitend leerkrachten
werken die op dezelfde basis
staan als wij. Kortom die op hetzelfde aanspreekbaar zijn. Daarom: gereformeerde leerkrachten.
Via de kerk hebben we daar
namelijk zicht op.
In dit onderwijs gaat het immers
om je kinderen en je beloften
voor hen aan God. En dat is geen
lichtvaardige zaak. Als je weet
hoe heilig Hij is, dat Hij nooit
sjoemelt, omdat Hij de betrouw-

bare is, de "Ik ben", dan wil jij dat
toch zeker ook niet. Want de kinderen waar je voor zorgen m g
zijn niet van jou. Ze zijn van
Hem. Jij mag op ze passen, omdat
Hij ze bij jou laat logeren.
Misschien is een moment van
bezinning hier in dit artikel op
zijn plaats. Een paar punten daarbij ter overdenking:
Hoe At met de dankbaarheid
voor het gerefomeerde onderwijs? Wordt het nog als een
genadegave gezien, een wander, dat in heel de wereld nauwelijks zijn gelijke heeft? Gaan
we daar dagelijks nog voor op
de knieën?
Gereformeerd onderwijs staat
niet gelijk aan volmaakt onderwijs. Er werken mensen en die
maken fouten. Wat dae je
daarmee? Bijvoorbeeld:Is er
nog het dagelijks gebed voor
het gereformeerde onderwijs?
Een muur van gebeden? Of is
die muur afgebrokkeld en is hij
verworden tot een puinhoop
van kritiek en roddels? Als de
muur weg is, is de riiine het
volgende doelwit van de vijand.

Toelatingseis
Op gereformeerde scholen geldt
een toelatingsbeleid.Iedere
school vult dat voor zichzelf zo
zorgvuldig mogelijk in. I3ij toelating van niet-vrijgemaakte kinderen wordt een toehtingsgesprek
gehouden. Bij die toelating wordt
een aantal zaken afgesproken: "Je
kind wordt toegelaten en heeft
recht op goed onderwijs Daar
mag je ons op aanspreken. Maar
tegelijkertijd zullen j d i e moeten
weten dat je gasten bent. E n die
gasten hebben zich te houden aan
de regels van het huis Dat betekent: m spieken wij hier over de
doop. Deze psalmberijming wordt
hier geleerd. Zo praten we hier
over de kerk en de geschiedenis
daarvan. En samen met de kerk
doen we een aantal projecten,

waarbij we verwachten dat jouw
kinderen ook meedoen."
Het kan zijn dat gelovigen uit de
evangelische richting een onderkomen bij de gereformeerde
school zoeken. Bij deze mensen
zou je er nog aan toe kunnen voegen:"Ik denk dat u uw kind beter
niet bij ons op school kunt aanmeiden. Bij onze school staat het
gevoel voor veiligheid en geborgenheid vanuit de identiteit centraal. Voor uw kind kunnen wij
dat niet voldoende bieden en is
het voor hem of haar echt onveilig: Want wij praten met de kinderen regelmatig over de doop en
Go& beloften en eisen aan kinderen. In de bijbeìles komt bijvoorbeeld regelmatig de vraag
naar voren: "Hoe kun je weten
dat de Here God echt van jou
houdt?" En daar hoort het antwoord bij: "door het teken van de
doop". En als uw kind niet
gedoopt is, wordt het onzeker of
bang, of sterker het vraagt zich af:
"Hoor ik daar wel bij?" Zo'n
onveilige situatie moet u voor uw
kind niet eens willen. Wij kunnen
in dezen in elk geval geen water
bij de wijn doen. Wij hebben de
dure piicht h e r zo over te praten.
Want daar klopt nu net het hart
van onze school."
Even ter zijde: Met name op het
punt van de doopopvatting is er
met veel evangelische groeperingen een wezedjk verschil. Dat
verschil werkt ook door naar
opvoeding en onderwijs, als je je
zelf serieus neemt.
Want daar klopt nu net het
hart van onze school

Wij geloven dat God de doop
heeft gegeven als teken van zijn
beloften. Vee1 gelovigen Bie zich
evangelisch noemen, menai echter dat de doop een teken is van
aanwezig geloof Het lijkt op het
eerste gezicht misschien een haarkloverij of een slim verschil in
formulering. Maar in als gevolg

van die opvatting kunnen de
wegen bij de opvoeding ver uiteenlopen.
Opnieuw een moment om even
stil te staan en te bezinnen.De
volgende punten daarbij ter overdenking:
Wat vmr verschil in benadering van de opvoeding kun jij
je vmrstellen bij deze verschillende doopopvatting?
Zou een gereformeerde leerkracht, als er meerdere niet
gedoopte kinderen in zijn
groep zitten, daar in zijn lessen
rekening mee moeten houden?

Leerkrachten

Soms kun je je niet aan de indruk
onttrekken dat gereformeerde
onderwijsinstantiesvoor de
muziek willen uitlopen. Dat iijkt,
gezien het belang van het onderwijs, ongepast. Waarom zouden
we zo haastig zijn met het toelaten van andere leerkrachten?

We zijn gasten, daar hebben we
zelf voor gekorera
Voelen de gasten zich soms erg te
kort gedaan? Ik geloof er niets
van. Regelmatig valt er van hen
te horen: "Hou het alsjeblieft zo
gesloten, dat geeft je menselijkerwijs gesproken de meeste garantie op continuileit.We zijn gasten,
daar hebben we zelf voor gekozen."

Wat betreft de leerkrachten is het
toelatingsbeleid smal. Aueen
gereformeerde leerkrachten
mogen voor de klas En als je dat
afmeet naar het bovenstaande is
daar niets mis mee. Een goed
besluit. Je zou je eigen bestaan als Emotie
gereformeerde school ermee op
de tocht kunnen zetten. Doordat
We leven in de tijd wwann ue
de relatie met de christelijk gereemotie, het gevoel,een grote rol
formeerde kerken zover gevorspeelt. We vinden het vaak zielig
derd is, is inmiddels de opening
of 'stom' dat die ander geen volwaardig lid van de schoolvereninaar leerkrachten uit die kerkgemeenschap reriliteit geworden.
ging kan worden. "Het zijn toch
Voor de gereformeerde scholen
geen mindere mensen?"
geldt dat zij hierin slechts kerkOp zichzelf is die aandacht voor
volgend kunnen zijn. omdat ze
het gevoel bij je beslissing niet
zuinig zijn op hun materiaal.
verkeerd, maar laat dat niet de
Als de gereformeerde school
overhand hebben. Je neemt dm
hiermee gaat rommelen, kan dat
je beslissing op die basis. Bijvoorzeer vervelende gevolgen hebben.
beeld: je bent boos op de 'nieuwe
Het zal niet de eerste keer zijn
vrijgemaakten'en je wilt ze eens
dat een gereformeerde school
flink een hak zetten. "Ha, jullie
vanwege zijn aanname- en ontwillen zo graag apart zijn, nou dat
slagbeleid voor de rechter wordt
moet je dan maar eens voelen,
gedaagd. Het vraagt daarom aan
trek de consequenties dan ook uit
de school een zeer zorgvuldige
je woorden."
Of je vindt het zielig dat - op zichmanier van handelen.
zelf - aardige en zeer gelovige
Het komt ook voor dat leerkrachten maar lid van de gereformeermensen geen lid kunnen worden
de kerk blijven omdat ze anders
van de schoolvereniging Dat past
hun baan kwijt raken. Misschien
toch niet meer bij deze tijd?
dat via een functioneringsgesprek
Het is goed dat aandacht voor is
v- die gevoelens Maar laat het
dit met hen aan de orde gesteld
kan worden. Zijn ze zo wel eerlijk
gevoel zelf daarbij niet doorslagbezig vmr zichzelf en VWT Gods
gevend zijn.
aangezicht?

Datzelfde idee bekroop me toen
het GMV, onze gerefomeerde
vakbond, het volgende idee lanceerde onder de titel 'Volwassen
identiteit' (bron: www. grnv.ni)
VakGMV spreeh van een keurige
situa~ie.Het is jammer dat goed
fwtctionerende chrktelijke werknemers hun school moeten verlaîerr VakGMVpleit er dan ook
voor dat scholen zich beraden op
hun positie. Het wordt tijd &t
deze scholen op een volwassen
manier een eigen ckrrrtelijkeidentiteit ontwikbcelen,los van het lidmaatschap van een bepauHe kerk.
De CAO3 voor het gereformeerd
p h a i r en voortgezet ondewijs
kennen de Beroepscode. In plaats
van docenten te binden aan het
lidmaatschap v a n een bepaalde
kerk, zouden docenten gebonden
kunnen worden aan deze
Beroepscode. Deze Beroepscode
kan ook vruchtbmr worden ingezet om de eigen richting van het
gerefomeerd onderwijs naar de
overheid te verduiáelijken.
Als de scholen werkelijk het pad
van dit voorstel zouden inslaan,
luidt dat feitelijk het einde van

het gereformeerde onderwijs in.
De gereformeerde school verwordt dan nog slechts tot een
grondslagschool. De volgende
stappen laten zich raden, als je je
gevoel Iaat spreken. "Zielig, dat
die mohammedaanse leerkracht
bij ons geen les mag geven...."
Als de school slechts een hobby
zou zijn van een paar idealisten,
dan is het verworden tot een
Als de school een hobby zou
zijn van een paar idealisten,
dan is dat terecht

grondslaphm1 terecht. Maar he t
gereformeerd ondemijs is nota
bene een dochter van de kerk. Uit
de kerk geboren. Niet zomaar,

'

maar juist omdat men belofren
serieus wilde nemen. Met dit
GMV-voorste1wordt die rijkdom
verkwmsdd. Is dit geen oxldoordacht tromtel,zo'n Herbenproefballon? Er wordt bij dit voorstel
w e h a a r geroepen om volwassenheid, maar getuigt dit voorstel
zelf wel van een volwassen evenwichtigheid? Het lijkt wel of er
voornamelijk op emotionele
gronden iets wordt v-gesteld.
Het komt over ah t@& voor
deze tijd: ik heb er een goed
gevoel wer. Maar de juiste basis
onder dit voorstel - k e k van
d e n , kennis van de historie ontbreekt. Jammerdat een Gorganisatie met dit s o m t voarstellen op de proppen komt,die had
beter -ten
weten. Bovendien
is de school niet van & leerkrachten maar van de ouders. Zij bepalen de identiteit van hun school.
Leerkrachten zijn wel zeer bepalend voor de in*g
van die
identiteit. Zij nillm<dedagelijkse
praktijk in.

Leerkrachten zouden zelf de
consequenties van hun keuzes
beter moeten overzien
Leerkrachten zouden zelf & consequenties van hun keuzes beter
moeten willen overzien. Kiezen
voor gereformeerd onderwijs zou
een bewuste keuze vanuit het
geloof moeten zijn. Aangevuid
door een zeker idealisme,naast
de didactische vaardigheden en
de v ~ h o u d e l i j k kennis
e
En als
je later anders in je geloof bent
gaan staan, moet je de oomtquenties daarvan serieus durven
nemen. Jammer dat het GMV zijn
leden daar niet op wijst: Uw ja zij
ja eh uw nee, nee.
Identiteit is een van de belangrijkste pijlers voor de kwaliteit
van het gerefornieerd onderwijs
Haal je die pijler weg, of ruiije
die in voor een of andere vage
beroepscode dm ontneem je het

gereformeerde onderwijs een van
zijn kernkwaliteiten.
De school is van de ouders. Het
lijkt d er een nieuwe &&t.rijd
ontbrandt. M e e n lijkt de vijand
nu niet buiten, maar binnen te zitten. Dat maakt de strijd lastiger,
maar niet minder noodzakelijk.
V m de ouders en bestuurders
een belangrijk moment om zich
te bezinnen op het hoe en waarom van de gerefomeerde school.
Is het een gemmte om je kinderen daarheen te sturen of maak je
nog kmte keuzes op grond van
kennis van z a h .
Iets is niet per definitie goed
d a t het van vrmger komt. Dat
geldt ook voor ons gereformeerde onderwijs. Maar voor je &t
prijs lijkt te gaan geven, is een stenge oriëntatie op de geschiedenis
wel van belang.
We hebben met ons gerefomeerde onderwijs een bijzonder
geschenk gekregen.Laten we ons
inspannen om dat q een verantwoorde manier in te d e n , om
dit geschenk van God ook zorgvuldig te bewaren.

Jetze J. D. Baas is directeur van een
prefbasisschool en
m e & - h o o # ~ r van M
opv&ingsfijdschn'ff

'Aan de M.
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BEZINNING OP
DE ZONDAG

/n de Gereformeerde Kerken speelt het gesprek
over de zondag een stevige rol. De laatste generaie
synode hield zich indringend met het thema berig
en besloot om een deputaatschap in te stellen met
ais fauk de bezinning op de zondug uit te diepen en
niet om de afgeronde besluitvorming over het
karakter van het 'arbeidsverbod' nog eens over te
doen. Wat betekent de zondag voor kerkmensen.
Hoe beleven en vieren z# de zondag? Via een kleine
enquête probeerden we er meer zicht op te krggen.
Er is ongetwlfeld sprake van veranderend ge dra^
over wat mug en wat niet mug. Voor kerkmensen
blijft de zondagse rustdag echter boven alles: de
dag voor de Here.
Het vraagstuk van de zondagsarbeid heeft de afgelopen jaren
veel kerkelijke en vooral kerkrechtelijke aandacht gekregen.
Maar nadenken over het karakter van de zondag en het vieren
van de zondagsrust vraagt ook
om inzicht in de opvattingen
onder kerkmensen. Daarvoor
hebben we als deputaten een
kleine enquéte opgesteld,die
ieder in de eigen omgeving kon
uitzetten. Zelf heb ik de enqu&te
via e-mail onder 250 leden van
het GMV uitgezet. De resultaten
zijn verwerkt. 124 mensen hebben gereageerd. Natuurlijk valt
er op het wetenschappelijk gehdte van deze e n q d t e het nodige
aan te merken. Het was ook niet
de bedoeling om een representatief resultaat te bereiken. Via de
enquête wilden we op een indicatieve manier zicht zien te krijgen
op de opvattingen over de zondag(sbe1eving). Op die wijze kun
je je eigen waarnemingen enigs-

zins toetsen. Dat is bij dit-thema
relevant. Je ontkomt zo ook aan
een te smalle - en eigen leven leidende discussie. Je kunt ook
enige tendensen onder kerkleden
weergeven.

Feestdag
De grote meerderheid noemt de
zondag een geschenk met een
feestelijk karakter. Van de
respondenten vindt een aantal
mensen (45%) deze terminologie
te onhelder. Zij kiezen zelf voor
een aanvullende formulering.
Daarbij noemt 78% van deze
groep, dat de zondag een belangrijke rol speelt in de dienst aan
de Here. Ruim 23% benadrukt
ook het belang van 'mst en vrij
zijn' expliciet als een heel belangrijk element van de zondag. 4%
van de ondervraagden beleeft de
zondag als iets negatie&.
Kortom, de grote meerderheid
beschouwt de zondagsrust als een

groot goed. Bij alle debatten over
de veranderende opvattingen
over de zondag is dat gewoon
een prima start in de enquête. De
zondag is een rustdag met een
feestelijk karakter, waarbij de
dienst aan de Here centraal staat.
Ja maar, zult u vragen, waaruit
blijkt dan die zondagsviering precies? Welke elementen springen
er positief uit? 66% procent van
de ondervraagden noemt fijne,
goede kerkdiensten met een goede preek, waarin men God 'entmoet' en waardoor het geloof
gesterkt wordt en bijbelstudie, als
de kern van de zondagsviering.
Dit kernelement wordt aangevuld met het niets moeten, rust
op deze dag( 45%). Ook saarnhorigheid, gezelligheid en de sociale
contacten met vrienden en
gemeenteleden (66%) zijn
belangrijk.
%v qa
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ï b e e aspecten uit de reacties willen we nog &onderlijk noemen.
24% ervaart de zondag als een
gezinsdag:er wordt samen
gepraat, we zijn samen en studerende kinderen zijn thuis. De
functie van het scciale contact in
gezinsverband wordt als belangrijk ervaren. 6% noemt de zondag nog eens nadrukkelijk als
een dag van bijbelstudie en tijd
voor bezinning.
Het geschetste beeld is tameiijk
rooskleurig. Daarom hebben we
ook gelet op de negatieve invloeden, die genoemd worden. Ze
kunnen niet op tegen het positieve, maar deze tegenreacties blij-

ven wel de moeite van bezinning
waard. Voor 15% kan een slechte
kerkdienstlof preek de zondagsbeleving stevig aantasten. De
stress van het werk of van allerlei
andere verplichtingen maakt
voor 14 % van de ondervraagden
de zondag minder feestelijk.15%
van de mensen noemt eenzaamheid of discussies en onderhg
codict over de kerk en de zondag de tegenpool van een positieve zondagsbeleving.
Tegenvallers op zondag worden
overigens niet aiieen door anderen of externe omstandigheden
veroorzaakt. Een te late zaterdagavond, slecht weer, maar
voord de eigen stemming of een
ruzie tast de zondagsbeleving
aan. 7 % van de ondervraagden
geeft aan zich te ergeren wat
anderen (kerkleden en mensen in
het algemeen) op zondag doen.
Vijf mensen geven aan de zondag
te associëren met deur en verveling.
Hoe lag de zondag in het gezin
waar u bent opgegroeid? Voor de
meeste respondenten is de zondag ongeveer gelijk aan het gezin
waar ze zijn opgevoed. Vroeger
lag er in het gezin meer de
nadruk op verplichtingen, maar
daar zijn zij niet rancuneus over.
Een enkele keer wordt genoemd
een dag met veel kerk en weinig
geloof De kerkdienst spelen in
de gezinnen, waar de ondervraagden uit e o m s t i g zijn een essentiële rol, maar ook de aandacht
voor het gezin en familie. Negatieve ervaringen zijn mt met
afwezigheid van bezigheden,
saaie dag, de ouders deden een
middagdutje en altijd maar weer
wandelen. Degenen die het laatste hebben geantwoord, zullen nu
ongetwijfeld niet aan het Pieterpad beginnen.

Dag van de Here
De invalshoek van de enquete
was tot nu toe in zekere zin bele-

vingsgericht. Het sociale aspect
van de zondagsrust treedt dan
naar voren. Daarom hadden we
ook behoefte om te weten, hoe
de ondervraagden het mstkarakter van de zondag onderbouwen.
Men kon kiezen uit een paar
karakteristieken: gebod van de
Here, een dag om adem te scheppen, een dag om afstand te
nemen van je gewone werk. Een
groot aantal mensen kruiste
meerdere rnogelijkheden aan. De
karakteristieken werken aanvullend. Als we deze karakteristieken toch proberen te onderscheiden krijgen ze alle ongeveer
evenveel steun (ruim 60%).
Het begrip zondagsrust is verbonden met de dienst aan de
Here. ï3jd voor de Here, voor
genieten van Zijn werk en Zijn
gaven, tijd om kerkdiensten te
bezoeken. In andere omscknjvingen staat minder expliciet de
dienst aan de Here voorop. Met
ziet in rust de rnogelijkheid voor
bezinning en geestelijk bijkomen,
voor onderbreking van de waan
van de dag.
Er is nog een ander benadering
van rust: tijd voor sociale contacten (familie, vrienden, naasten),
of juist voor jezelf van binnen
rust ervaren, toekomen aan
mezelf Heel concreet is mst:
genieten van de natuur, wandelen
en fietsen,lezen van krant en
boek, sporten, hobby's, knutselen
en een goede maaltijd. Rust is
een fijn gebod van God, zo vatte
een van de ondervraagden zijn
opvattingen samen.

Werken op zondag
Naast de aandacht voor het
karakter van de zondagsmst
werd de vraag naar zondagsarbeid gesteld. Van de respndenten. hoeft een duidelijke meerderheid (70%) niet op zondag te
werken. 13 % werkt incidenteel
op zondag en 16% moet regelmatig werken. In de laatste groep
zitten relatief veel werkers in de

zorg, bovendien hebben een
enkele predikant en koster de
enquête ingevuld. We gaven al
aan, dat de enquête qua representativiteit niet nauwkeurig
genoeg is voor te algemene w n clusies De aantallen zijn daarvoor ook te laag. Desondanks
komt het werken op zondag
meer voor dan dat ik op basis van
mijn werkervaring vermoedde.
Onder degenen, die incidenteel
op zondag moeten werken, komt
het werken met beveiliginpystemen veehuldig naar voren. In
onze samenleving zijn onderhoud
en beveiliging in veel bedrijven
en installaties niet meer weg te
denken. Dat vergt incidenteel om
zondagswerk en oproepbaar zijn.
De aard het werk in een zo van
technologie afhankelijke samenleving zorgt voor nieuwe vormen
van zondagswerk, zo blijkt uit de
enquête. Een andere categorie
zondagswerkers wordt veroorzaakt door de internationalisering van de wereldeconomie.
Mensen in allerlei functies bij
overheid en bedrijfsleven hebben
er regelmatig mee te maken hebben. De internationalisering en
globalisering van de economie
wordt in het incidentele mndagswerk zichtbaar.

Persoonlijke afweging
Het is een gevarieerd overzicht
aan werkzaamheden die duidelijk
maken, dat de bekende begrippen
van de synode van Dordrecht
(1419) als werken van noodzakelijkheid en werken van barmhartiheià niet voor d e eeuwen op
dezelfde wijze in te vullen zijn.
Eenvoudig geformuleerd:onderhoud in de energiesector kan op
zondag even niet worden opgeschort. In de arbeidswetgeving is
zondagsarbeid geen vraagstuk,als
de aard van het werk dit nmdzakelijk maakt. In de vroegere agrarische samenleving was de aard
van het werk duidelijk deñnieerbaar en voor ieder herkenbaar. In

onze technologische maatschappij
dat zijn werk uitdijt tot het verer principieel minder bezwaar
met zijn anonieme functies is een
zorgen van het kerkelijk centegen heeft, maar die meestal
term als de aard van het werk veel
trum voor m l e i bijbelstudieacook hecht aan de zondag als
&der gemakkelijk als een mltiviteiten op de zondagavond?
vrije rustdag.
lectief te hanteren dehitie te
Wat doet u om het karakter van
gebruiken. In toenemende mate
Er was nog een reactie van
de zondag - in geval van zonkomt het aan op een persoonlijk
iemand wiens incidentele hjk op
dagsarbeid - toch vast te houd e e l w afweging over de
zondagsarbeidmij bijzonder boeiden? Het belangrijkste aannoadzakelijkheid van zondagsde. Het betrof de ambtsdrager die
dachtspunt bij de grote
werk.
de zondag gebruikte vmr de
meerderheid is het bezoeken van
Noodzakelijke zondagsarbeid is
voorbereiding van zijn kerkeneen kerkdienst. Een ander
veel minder bedrijfstak gebonden
r a d m e k . & vermoed,dat deze
noemt: "bij thuiskomst zo snel
geworden. Een voorbeeld:in de
ambtsdrager deze niet betaalde
mogelijk uit de werksfeer zien te
zorg wordt op d a g gewerkt,
arbeid bewust heeft knoemd. We
geraken door me om te kleden
maar bepaald niet alle werk is
spreken elkaar aan op ket
en iets met gezin te gaan doen."
perse noodzakelijk werk. Het
arbeidwevoor de zondag.
En als het mwerk gaat, valt de
heeft ook aileste raalren met de
Maar hoe ver strekt het rusben
politieman op: "ik probeer zo
economische condities,w o n van al uw werk? Is dat ook de
mogelijk geen bonnen uit te
der dat werk plaatsvindt. Denkt u
onbetaalde arbeid, die voor velen
schrijven''. "Ik probeer met
mm aan het zondopnameeen zware verplichthq ma& de
patiënten toch een iets andere
beleid van ziekenhuizen.Bezingewone dagtaak vormt? Of is de
sfeer te scheppen", luidde een
ning op de zondag als rustdag en
zondag bij uitstek de dag md- reactie uit de zorg. "Ik k m het
de onîhoudiug van zondagsarke klussen te doen? Het vierde
reizen op zondag niet weigeren,
k i d vraagt om een veel prsoongebd beperkt zich
alleentot
maar vergaderingen acxepteer ik
lijker en individuelere afwe&
betaald werk. Het strekî zich ook
niet." "hhet buitenland probeer
dan in het verleden. Als de coluit tot de omgeving en tot d e p
ik zoveel mogelijk toch het rustlectieve grenzen van noodzakenen, waarmee je in betrekking
karakter in te v u l l e ~ "
lijk werk minder gemakkelijk te
staat ( m e n , dachtmq vee). Tn
Een aantal mensen geeft aan pertrekka zijn, komt meer aan op
hedendaagse termen zou ik zegsoonlijk niets te doen aan het
uw eigen arbeidsethiek ten aanbewaren van het karakter van de
gen:zondagaarbeid beperkt zich
zien van zondagswerk. Het is
niet uitslwtend twt uw betaalde
zondag, omdat dat ook niet hoeft
n d g om ons die verandering in
arbeid, maar ook tot reguliere
en er geen invloed op uitgeoehet grofmazige debat over de
onbetaalde arbeid,die je het zicht
fend kan worden.
zondag voldoende te realiseren.
op rust kan ontnemen.
Voor of tegen zondagswerk
Roept de zondagsarbeid ook
vraagt om weloverwogen arguKerkbezoek
schuldgevoel op? Verreweg de
mentatie en kennis van achtermeerheid heeft h a r geen last
~ o n d e van
n veel voor buitenb e n mensen zelf invloed uitvan. W m m m ik? Een minstamders tamelijk anonieme
oefenen op hun zondagsarbeid?
derheid geeft aan, die gevmlens
functies. Wat mij betreft leidt dat
Ja, zegt de prediksint. D m op
wel te hebben, soms tegenover
niet tot een gemakkelijker
mijn vrije zondag niet voortdumijn gezin en kinderen,of als ik
omgaan met zondagsarbeid,eerm d te gaan preken. Door de
op zondag mw.t reizen.
der wordt het lastiger. Het handzondag als reisdag te mijden,
V e d l t de zondag, waarop u
haven van de collectieve regel
door te ruiIerimet ooiiega's ten
werkt ook van een zondag waarvan niet werken op zondag vergt
behoeve van kerkbezoek.Ongeop u niet werkt? De m e e
vaker een individuele afweging.
veer 50%heeft invloed op de
respondenten Pen een essentieel
Lk wil dat ook met een ander
(wijze van) invulling van zijn zonverschil. De zondag is door het
voorbeeld duidelijk maken, n1 de
dagsarbeid. Voor de andere 50%
werk geen rustdag meer. Even
koster, Het is een onverdacht
wordt het buiten de persoon om
een kerkdienst bezoeken is toch
beroep als het om zondagsarbeid
anders Zwdagsarbeid zorgt voor
geregeld, z& de reizen naar het
gaat. Inherent aan de aard van
buitenland,de samenstelling van
geestelijke wnist, zaluidm een
het werk zult u zeggera. Niemand
de roosters Een deel van hen zou
aantal reacties.
die deze functionaris aanspreekt
d m niiling zelf minder zondagsop zijn zondagsarbeid.Het is volarbeid kunnen scheppen, maar
IJS@eten
strekt normaal, dat hij zijn werk
vindt dat dan dit werk wordt
doet. Maar is het ook zo normaal,
Zondagsrust is voor veel mensen
afgeschoven op een cdega, die

zorgt. De grote lijn biijft, dat de
ook een recreatieve bezigheid.
zondag
wordt gevierd als rustdag,
Het ijsje op zonkg is inmiddels
bestemd
voor de &re. Maar juist
het bekende gedragsvoorbeeld
die
kieine
ethiek biijft wei een
geworden.Hoe gaan christenethiek
met
voetangels en klemmensen nu om met het recreatiemen,
die
mensen
soms te zeer
ve aspect van de zondagsrust.
tegenover
elkaar
plaatst, terwijl
Recreatieve bezigheden staan
ze
juist
in
een
samenleving
waar
voorai in het teken van de dienst
collectieve
patronen
steeds
indiaan de Heer, van de mst en van
vidueler
worden,
kan
dienen
op
de kerkdiensten. De recreatieve
elkaar
te
helpen
bij
het
zicht
houactiviteiten bij de zadagmust
den van de k m van de zondagshoren worden benoemd als actim.
viteiten waar geen geldvoor
wordt gevraagd, of die anderen
geen overlast bezorgen, anderen Reizen en kopen
moeten er niet voor haeven te
R e k n op zondag is ook zo'n
werken.
levensstijlthema, waarover in het
Mensen kiezen bij voorkeur voor
recente
verleden eenduidige
een plaats, die niet wordt gekenopvattingen
bestand. Er werd
merkt door massarecreatie op de
niet
gereisd.
De
mogelijkheden
zondag. In totaal reageert 57 %
waren
vroeger
simpelweg
uok
van de ondervraagde deelnemers
aanzieniijk
beperkter.
In
de
op deze wijze.Anderen (22%)
meeste dorpen k m je het kerkzien dat mimer. Ze achten vrijwel
pad
tegen, waarlangs in het verlealle vormen van recreatie toeden
de
mensen hun gang naar de
laatbaar. Enkele vwrkelden
kerk
mmktm.
Inmiddels hebben
van zulke speclneke reacties zijn:
de
meeste
kerken
vooral een ruialles wat je als christenook van
me
parkeerplaats
nodig.
Dat
maandag tot zaterdag kunt doen.
deen
maakt
het
vmchil
in
Recreatief bezig zijn is ~weptamobiliteit
al
duidelijk.
bel, als het de zondag maar niet
Nu vindt 95% van de respondendomineert, af als het maar niet in
ten
reizen op zondag toelaatbaar
clubverband is. Recreatief bezig
(al
dan
niet onder voorwaarden).
zijn is geoorloofd als je de Here
1
%
van
de respondenten geeft
er maar voor kunt danken.
aan
reizen
niet toektbaat te vinWe wilden uiteraard m k graag
den.
De
beperkende
grenzen, die
een slaae concreter. Aan welke
bij
reizen
worden
aangegeven
activiteiten m w t je denken. Er
luiden:
ontstaat een waslijst met activi-kerkdiemogen niet in
teiten, die vaak ook slechts enkegedrang
kamen,
le keren worden genoemd.
-het karakter van de zondag mag
Recreatief bezig zijn betekent in
er niet door wordt aangetast.
hoofdzaak wandelen en fietsen
-als het niet anders k m ,
(38%),spart en spel (ll %),
-zo weinig mogelijk, slechts zo nu
zwemmen (14 %). Soms mag
en
dan,
z w e m e n aileen op vakantie, en
-ah
er geen andere mensen door
vaak wel in een meer,maar niet
aan
het werk worden gezet. Bij
in een zwembad. 7% is strandheanderen
geeft dat een voorkeur
zoeker, 12% noemt een andere
voor
de
eigen
auto boven opensport (voetbal, volleybal, schaatbaar
vervoer,
sen, skeeleren). Daarnaast wosD e belangrijkste reden voor reiden gezamenlijke gezins- en
zen
is vaak bezoek aan familie. of
familieactiviteitengenoemd.
vrienden.
Door 16% wordt het
Het is de kleine ethiek over wat
zondags
reizen
een vakanwel en wat niet mag, die regelmatiebestemming
afgewezen.
tig voor onderlinge dkwsie

Hoe staat het vervolgens met het
kopen op de zondag? 71% geeft
aan bezwaar te hebben tegen
kopen op zondag. Van deze groep
tekent 26% van de respondenten
aan, dat er uitzonderingenzijn,
bijvoorbeeld als de benzine op is,
of bij bezoek aan een Wekenhuis,
verblijf in een hotel. 8% van
degenen die bezwaar hebben,
geeft aan in de praktijk hun eigen
bezwaa wei eens overtreden.
Tegen over de bezwaarden staan
29% aan respondenten, die er
geen moeite hebben miets te
kopen. Víin deze groep zegt 41%
dat zonder voorbehoud. Ook
41% zegt geen bezwaar te hebben, maar het bij voorkeur te
laten. Van deze groep zegt een
kwart geen ovemgcrrde bezwaren te hebben tegen het ijsje op
zondag. Ook bij verblijfin het
buitenland wordt de grens anders
gehanteerd
17% heeft geen bezwaar tegen
eens iets te kopen op zondag,
maar legt nadruklelijk de grens
bij shoppen op de zondag. Shoppen is onnodig en not done.
Samenvattend valt te concluderen, dat een kwart van de respondenten geen bezwaar heeft iets te
kopen op de zondag, terwijl 75%
van de respondenten aangeeft
daar wel problemen mee te heb&n. Dit lijkt eenforse t e p s t e l ling, maar bij de nadere bescHouwing ligt het verschil vooral
tussen het incidenteel iets kopen
en het meegaan in de recreatieve
en shopcultuur van de zondag.
Het laatste element in de waagstelhg betrof de aard van de
contacten. W% van de mensen
onderhoudt op zondag sociale
contacten. Voor verreweg de
meerderheid zijn deze contacten
gericht op famijieledenof medekerkleden.Ook vrienden eli'kennissen scoren hoog. Bijzondere
contacten, zoals met asielzoekers,
ouderen, zieken,zwervers in een
opvanghuis -ren aanzienli*
minder.

ondemmeven. Dk zondag is de

en aan de
contacten op zondag te mijden,
omdat ze juist behoefte aan rust
hebben. En enkele respondenten
geven aan geen contacten te hebben, omdat ze vanwege h m persoonlijke situatie juist aan huis
gebonden zijn en juist op die dag
geen mensen ontmoeten. Zou het
juist in een kerkelijke gemeente
geen bezinning behoeven aan
deze laatste aspecten wat extra

te maken. Bij alle het kerkelijk

niet zo niet slecht zijn om die lijn

teren dat de waarde en het

aandacht te schenken?

,I

Zoeken naar wat bindt

De bezinning op het vierde a I
g e b d kent ved invdshoekenc
Ons kerkelijk dubat is helaas versmid tot kerkrechteìijkesteiiing .
names, waardoor de mimte voor
een goede brede bezinning wordt
weggenomen.Veel zaken hebben
te maken met de dedaagse g j
afwegingen in onze levensstijli i
De chmten van de 2Ie eeuw ig
kind van zijn cultuur en staat > I
dar niet buiten. Dat zien we in
ontwikkehgen en w d u i v i n g
van opvattingen met betrekking
tot de vrijetijdsbesteàing. Afwegingen worden individueler en '
persoonlijker g e m d Dat geldt ,
ook voor het werken op de ma- ,
dag. Functies zijn tamelijk ane i
niem, de technologie en interna- ,
tiondisering plaatst mensen vmr
eigenstaudige persoonlijke afwe- ,
gingen. Voor z d k e afwegingen is
het open, onderling gesprek bhnen de gemeente over het praktisch functioneren van de betekenis van het vierde gebod
- Il
onmisbaar.
De reacties op de vormgeving
van de zondag ah rustdag verH4'
schillen van vroeger;er is meer
variatie in vormen van zondagsbesteding. De vraag wat mag en ,
wat mag niet m g ligt minde&
prangend op de meeste gezinstafels Op het terrein van de ieven
stijl en kleine ethiek is er sprake
van individueiere afweging en^ 1
Dat vraagt echter gelijktijdig om
een kameraadschappelijkesfeer, :
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'KERKBESEF BEWAART
ONS VOOR EEN GELOOF
WAARIN HET VOORAL
DRAAIT OM ONSZELF"
"Mijn idealen voor onze gemeente? We moeten zo
gauw mogelijk samen gaan kerken met de christelijke gereformeerde kerk, Niet uit armoede, omdat
we zelf te klein zouden worden en het kerkgebouw
te duur, maar omdat we voelen dat we bij elkaar
horen, En verder zou ik graag zien duf de middagdienst anders werd ingevuld." Het lijken de plannen
van een enthousiaste jongere, maar Nel de Boer is
84jaar: Ze is wijkverpleegkundige in ruste en meelevend lid van de kleine vr~gemaukte
kerk in SneekKoudum.
"Ik maak me geen zorgen over
het geloof van de generatie van
nu. Ze zijn daar serieus mee
bezig. Wel is er minder kerkbesec de kerk staat verder van hen
af Mee daarom gaat de samenwerking met de christelijke gereformeerde kerk hier in Sneek nu
zo gemakkelijk.'Hoe eerder
samen, hoe beter' zeggen sommigen. En we worden hoe langer
hoe meer als christenen in een
hoek gedreven, de wereld om
ons heen wordt vijandiger. Dat
brengt ons ook samen. Tegelijk
vind ik het gebrek aan belangstelling voor het kerkelijk leven
wel zorgelijk. De ouderen hebben gevochten voor de kerk, in
de tijd van de vrijmaking en van
de opbouw daarna, de jongeren
zijn nu minder bezig met de
kerk.Er komen steeds minder
studenten voor de TU in Kampen, het aantal ND-lezers binnen
onze kerken neemt af, je merkt
het aan veel dingen. Ik ben meegeweest op kerkgeschiedenis-reizen, met professor Kamphuis.
Het is jammer dat vooral oude-

ren op zulke reizen meegaan, de
nieuwe generatie zou zich ook

meer met hun geschiedenis bezig
moeten houden. De kerk is mee
opgebouwd door martelaren, dat
gaat meer voor j e leven naarmate je meer van de geschiedenis
weet. Dat besef bewaart ons
voor een geloof waarin het vooral draait om wat we er zelf aan
Rebben."

Zondagsschool
"Sommigen hebben wel eens wat
teveel kritiek op de ontwikkelingen in de kerk. Toen we voor de
eerste keer een gezamenlijke
dienst met de christelijke gereformeerde kerk hadden, was er
een aantal zaken in de liturgie
anders dan wij gewend waren .
Daar kwam veel commentaar op.
En als er maar genoeg oude termen gebruikt worden in de
preek is het goed, als het iets
moderner verwoord wordt komt
al gauw de kritiek dat het wel
een zondagsschool lijkt. Ik ben
bang dat zulke afkeurende reac-

gesprek met...
..

.
.
.-

ties meer om de vorm gaan dan
om de inhoud. In een gesprek
hierover heb ik wel eens gezegd
dat ik dat wetticistisch vond,
maar misschien was ik toen te
snel met mijn veroordeling. Het
gaat ons allemaal toch uiteindelijk om het behoud van de kerk."

"Aan de andere kant zijn sommigen ook te kritiekloos als het
gaat om aliedei ontwikkelingen
in de kerken. Ik vind dat er in
deze tijd wel eens te weinig aandacht is voor kennis, en te veel
voor ervaring. Vroeger ontbrak
vaak de ervaring, nu ontbreekt
de kennis. Ik wil het contact met
de jongeren niet kwijt raken, niet
wegsuffen, maar op de hoogte
blijven van wat er leeft, daarom
ben ik een paar jaar geleden
overgestapt van vrouwenvereniging naar bijbelkring, waar meer
jongeren lid van zijn. Daar merk
ik die verandering ook. Naar
mijn idee was de vrouwenvereniging meer gericht op studie, en
gaan de vragen die we nu op bijbelkring bespreken vaker over
ons eigen gevoel en onze eigen
ervaring."

'Hollands Glorie'
"Ik ben in 1919 geboren in Barneveld, vervolgens naar Koudum
in Friesland verhuisd en vandaar
naar Zuid Limburg. Vanaf mijn
eEde jaar heb ik in Brunssum bij
de nonnen op school gezeten. Er
was daar wel een hervormde
mulo,maar dat was een, zoals
mijn ouders dat toen noemden,

'water en melk-school'. Om mij
het onderscheid te leren zien
vonden zij het beter dat ik naar
de rooms katholieke meisjess c h l &g. Ik weet nog dat er
een keer k m i s w a s iri het dorp.
De hele school ging daarheen,
natuurlijk, maar ik niet. Mijn
klasgenootjes vonden dat maar
sneu,ik k m zelfs wel wat geld
van hen krijgen om er toch heen
te kunnen, m m ik zei: +Nee,ik
ga niet, want de duivel is up de
kermis'. Er waren een paar andere protestantse meisjes q &e
school,en ook zij wisten niet wat
ze hoorden toen ik dat z&=
kermis was daar dus geen probleem, maar mm @n jwk een
keer aan de korte kant was kreeg
ik dat wel te horen van de nonnen: Weliie, heeft je moeder in
de vakantie geen tijd gehad om
je kleedje langer te maken?"'

"Ik heb daar een goede tijd
g e h d Na school k b ik m

t

een poos thuis gewerkt,daarna
ben ik in de verp-ng gegaan,
in Amsterdam, Den Helder daar was ik hemgegaan omdat
het boek ' H d a d s Glorie' van
h den Hartsg zich daar
afspeelt en L dat een m m i boek
vond - vervolgens in Sittard en
W a d h e e n , en uiteindelijk
ben ik na mijn pensiaen hier in
Sneek beland. En Godheeft me
al die jaren vastgehouden.Toen
ik belijdenis deed, dat was nog in
Limburg, wist Îk 'dit k het, dit
muet ik uitdragen'. Zo ben ilr
ook naar Amstdam gegaan.
Soms belandde ik wel op een
verkeerd pad, maar God heeft
me er toch altijd weer bijgesleurd."

"Toen ik in Sneek kwam heb ik
meteen tegen mezelf gezegd: 'En
nu ga je naar de vrouwenvermiging'. De jaren damoor was ik
geen lid meer geweest, ik hoorde
7.2 de hele dag ai mceden over hun
-r. -

kinderen praten en wilde dat niet
ook na mijn werk nog aanhoren,
maar daarmee heb ik mezelf
toch te kort gedaan. Eigenlijk
had ik te weinig contacten in die
gemeente. Maar in Sneek ben ik
lid geworden en het klikte
meteen. We hadden hier een goede vrouwenvereniging,ik mis het
nog wel eens Ik heb hier vanaf
1979 gewoond, en ik heb het bier
goed, nog steeds.We1 hingen we
vroeger als gemeente meer aan
elk~d6mauh&tgevd~~we
leefden meer 4 s wa
ip Mmeenschap we k* & gmeeMe
veel mare dingen meegemaakt,
dal schept natuurlijk een band.
Het is d& ook jammer dat er
zoveel wisselingen +'bimen de
gemeen% vaak wrbekkeq
g e h e n uit Sneek ais de k b d e
ren naar de middelbare -001
gaan. Dat is niet
voor:het
verbarid h de gemeente.n

"In een kìeine gemeente als de
onze mis ik wel be@& dingen,
bijvoorbeeld activiteiten voor de
zending af vmr De V e m H m ten, maar &n Hehe gemeente
heeft Q& positieve kantem.
Natuurlijk aou heb
zijn als
de kerk ook Eer m u $roeien.Er
zijn veel evangeWe-acties
geweest in de loop van de jaren,
mzeEhebik mkwrelGens een
kaartje met een bijbeltekst bij de
buren gebracht. Toen ik vervalg a s zei da ik met hen over het
geloof wilde praten kwam ik de
deur &t eens in. Verder heb ik
goede catacten met w, ze passen een beetje op me, houden
een plekje voor mijn auto Mij.
Maar vertelien over G d , nee."

"Remiddagdienst mag van mij
anders îngecpirld worden. Ik vind
het heel piezierigals de gemeente mee kan dumJm e e r er een
vorm van k t e r a d e is tussen predikant en gemeente, zoals nu een
enkek keer al @beurt. 's Mid-

d a g zitten
~
er in Sneek meestal
niet zoveel menseh in dé kerk,
een aodere vorm is dan heel
goed rnogelijk. Tegefijk zou ik
&len dat er meer kennis overgedragen werd tijdens de diensten,want dat vind ik hard nodig.
Er mag wel vaker over anderwerpen uit de catechismus worden gepreekt, het liefst wel verbonden aaneen bijbeis ve-

En verder zou ik d¢ samenwerking met de chisteiijke gereformeerde kerk wiuen uitbreiden."
D e beide kerken werken in
Sneek al nauw samen,onder
meer in het kinder- en jeugdwerk

en zo du en dm in gezamenlijke
dienstea. "Ikhoop &t we za
gauw magelijk -der samen
kunnen gaan, we horen bij elkaar
en hebben elkaar nodig. We hebben in het verleden wel evangelisatie-acties gehonden in de stad.
Dan merk je dat het lastig is om
dit als verschillende kerken
samen te d m , want naar weke
kerk moet je verwijzen? Ook
h o m zou het mooi zijn als we
helemaal samen konden optrekh.
Tegelijk h e b h we hier in
het centrum nu wel een m&
plek voor ons kerkgebouw,dat
raken we bij verdere sarnenwerh g wamchijniijk kwijt. Mijn
kapper zit naast de kerk, en hij
verbaast zich over wat hij ziet bij
ons, al die jonge mensen die hier
'S zomers naar i r n gaan!"
"Het geloof is de gund van mijn
bestaan.Ik leef ermee,mijn dag
begint al met danken voor h&
mooie weer of de regen. En het
kerkelijk leven vuft mijn geloofsleven, het pbed voor de kerkenm d , her d d m voor wat God
geeft ia broeders en zusters om
me heen. O& de vraag om een
goed zicht op de k e k vwrde
jongeregeneratie heeft een
p h t s in dat gebed.Want het enige wat je kunt doen is bidden."

WAT VINDT U VAN
DE REFORMATIE?
Onderzoek naar leesgedrug - onderwerpen meningsvorming

I
m

Nieuwe vormgeving in voorbereiding
/n he f voornar 2m.2 stond ik in een promofiestandje
De Reformatieaan te prijzen. 't Was mooi weer, er
heerste een gezellig sfeertje, Veel Gereformeerde
broeders en zusters. De doelgroep, Voorbijgangers
werden uitgenodigd kennis te maken met De Reformafie. Vrijwel iedereen die ik sprak kende De Ref0rmatie. Was a/abonnee,las hef blad bij de ouders,
kreeg iedere maand een stopelve van opa, lus
samen met de buren of had voor de variatie een
ander blad genomen, Het viel me op met welk een
positieve intentie De Reformatie werd benaderd.
Aan deze positieve uitstraling
moest ik gelijk denken hij het
lezen vaii de uitkomst van het
onderzoek dat in het voorjaar van
2003 werd gehouden onder de
lezers van De Reiormatie. Met
het onderzoek willen uitgcver en
redactie informatie verzarnclen
over het 'profiel' viin de lezers,
voor wie we iedere week hel blad
maken. Anders gezegd: hoc kijkt
u aan tegen De Relurmatie. Deze
gevarieerde informatie moet vervolgens dienen als drager voor
verder beleid.

Bekendheid
De algemene lijn van het ondcrzoek geeft een positieve waardering aan voor het blad, zowel bij
mannen als hij vrouwen. De
bekendheid van De Reformatie is
groot e n de historische wortels
gaan diep. E r zijn relatief veel
meelezers; per 5 abonnees is e r
minimaal 1 meelezer.
Naast de positieve lijn, valt er ook
gelijk een kritische lijn te ontdek-

m

ken. Opmerkingen komen naar
voren, zoals: het blad moet qua
uiterlijk frisser worden; de inhoud
moet meer aansluiten bij de actualiteit van sarncnleving, gezin en
kerk; we willen dat De Reformatie ons meer bouwstenen aanreikt
voor een goede meningsvorming.

Waarom een onderzoek
De inhoud en de invloed van
'kerk en wereld' staan niet stil.
Vragen en antwoorden herhalen
en nuanceren zich, komen in verschillend tempo en intensiteit o p
ons af. In dit spanningsveld ontwikkelt zich ons gereformeerde
leven.'Die uw jeugd vernieuwt,
als die van een arend', staat in de
kop vaii De Reformatie. Ons
weekblad is er 'tot ontwikkeling
van het gereformeerde leven',
inmiddels de 79' jaargang.
In ons dagelijks werk is een 'functioneringsgesprek' langzamerhand gemeengoed geworden.
Ook de uitgcver en de redactie
hebben zich de vraag gesteld op
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welke wijze wij zouden kunnen
worden 'beoordeeld'; hoe houden
we onszelf een goede spiegel
voor? D e keuzes die we maken,
de accenten in onze artikelen, dc
verpakking van het blad, kan dat
ook beter of anders? Wat vinden
de lezers wekelijks van De Reformatie? Staat de 'ontwikkeling'
voldoende centraal?
De vraag stellen is hem beantwoorden. Bcsloten werd tot een
lezersonderzoek.

Opzet
Het lezersonderzoek is uitgcvoerd door Christal Teleservice te
Zwolle, in opdracht van de uitgever. Daarbij werden inhoud en
opzet van het onderzoek afgestemd met de redactie.
o m een redelijk breed hceld te
krijgen werden ruim 450 adressen
gesclecteerd; in drieën verdeeld
over lezers die abonnee zijn van
voor 1999, lezers die zich hebben
aangcmeld tussen 1999 en 2(H)1
en recente ex-abonnees. Op basis
van een wetenschappelijk onderbouwde methode werden deze
adressen telefonisch een reeks
vragcn voorgelegd.
Uiigcver en redactie wildcn
onder meer weten hoe de lczers
omgaan met het blad, hocveel tijd
besteedt men eraan, is cr sprake
van meelezers. Wat is dc mening
over de inhoud en uver dc keuze
va11 de artikelen. Wat missen we.
welkc accenten moeten of kunnen anders Doen de lezers iets
niet de inhoud, bouwt het op,
draagt het bij aan de ontwikkeling.
Wie zijn onze lezers. Wat is hun
lecftijds- en gezinsopbouw, hoe
actief zijn ze.
Een dergelijk onderzoek is in het
algemeen binnen de media niet
nieuw. Maar onder dc lezers van
kerkelijk georiënteerde bladen is
cr relatief nog weinig veldwerk
vcxricht.
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Algemene waardering
Driekwart van de lezers besteedt
meer dan dertig - zestig minuten
aan het lezen van de Reformatie.
Daarna is het de beurt aan anderen in het gezin en de huishouding, want gemiddeld 1.70 pemnen per huishouding leest ook De
Reformatie. Vervolgens geeft
plm. 20 % het blad door aan een
familielid of stopt het blad in de
bus van een gemeenteiid.Tweederde van lezers bewaart De
Reformatie voor lange of kortere
duur, als naslagwerk en vmr studiedoeleinden.

De opmaak
De waardering voor het visuele
gezicht van De Reformatie is
nogal divers. De meeste lezers
vinden in ieder geval dat het
beter moet. 40 % vinden het
uiterlijk niet echt uitnodigend,
een bijna even groot deel vindt
het prima zo, de rest stelt zich
neutraal op. Met name ex-abonnees hebben aanmerkingen op
formaat, lettertype en de grañsche uitstraling. Zou een gemiddelde lezer het blad een rapportcijfer moeten geven voor de
geheie vormgeving en opmaak,
dan wordt een 7.1 genoteerd. In
goed 'gereformeerde taal' betekent dit: het moet beter.

Welke accenten worden in De
Reformatie gelegd en waar wordt
de meeste aandacht aan besteed.
Zijn de lezers hierover tevreden?
Als rode draad komt naar voren
dat meer aandacht wordt
gevraagd voor onderwerpen die
gaan over ethiek en jeugd,op de
voet gevolgd door samenleving en
opvoeding en gezin. Ongeveer de
helft van de lezers vindt overigens
de aandacht vmr deze onderwerpen voldoende.
Een positieve waardering krijgen
ook de onderwerpen kerk en

theologie. Over cdtstur vindt 20
% dat er te weinig over wordt
geschreven,een andere 20 % oordeelt het als te veel, de resterende
60 % is tevreden.

Nu kun je tevreden of ontevreden
zijn met hetgeen je leest, maar
wat doe je er vervolgens mee.
Met andere woorden: levert De
Reformatie bijvoorbeeld een bijdrage aan het vormen van een
mening en aan het bepalen van
standpunten,Ongeveer tweederde van de lezers ziet hier aaaknopingspunten voor verbetering en
komt met de volgende adviezen:
geef ons in de artikelen meer
praktische wenken (40%) waar
we iets mee kunnen, doe meer
met ethische kwesties en geef
meer bouwstenen voor meningsvorming. Met name de ex-abonnees leggen de nadruk op praktische bouwstenen.

Achtergronden
Bijna aile lezers zijn lid van de
vrijgemaakte Gereformeerde
Kerken. Ruim 1 % heeft een
andere kerkelijke achtergrond.
Een ruime meerderheid doet binnen de gemeente actief mee, in
bijvoorbeeld een commissie, in
de kerkenraad of anderszins Een
nog grotere groep (h
80 %) is
lid van de mannen- of vrouwenvere~gingof de bijbelkring.
Favoriete andere bladen zijn:
Wegwijs, EO-Visie en de Regionale Kerkbode.
De meeste lezers zijn al jarenlang
abonnee van De Reformatie. Ook
de ex-abonnees geven aan vaak
heel lang lid te zijn geweest. De
meeste w h i i n g wordt aangetroffen bij de lezers die kort abonnee
zijn;in verhouding 'shoppen' zij
het meest.
In het onderzoek is ook gepeild
naar het politieke stemgedrag, in
mei 2002 en januari 2003. Christenunie is veruit favoriet. In 2002
kreeg de CU 90 % van de sternmen, in 2003 daalde het percentage naar 86; SGP en CDA profi-

teerden hier licht van, maar een
grotere groep wil niet ingaan op
de reden van een andere keuze.

Huishouding
Ongeveer tweederde van de huishoudens (66 %) bestaat uit gezinnen met een of meerdere kinderen. Het grootste deel hiervan
heeft (ook) kinderen ouder dan
15 jaar (37 %). Ongeveer een derde deel (33%)van de huishoudens bestaat uit een (13%) of
twee volwassenen (20 %).
Kijken we naar de leeftijd van de
lezers, dan is de categorie 46 - 65
sterk vertegenwoordigd,zo'n &l
%.De andere 40 % is te vinden
bij de leeftijden 26 - 45 jaar en
een kieine groep 18- 25 jaar.
Waarbij opvalt dat de jongste
groep een toenemend aantal korte abonnees heeft die eens kennis
wil maken met De Reformatie.

vervolg
Inmiddels is het ondencek
onderwerp van gesprek binnen de
redactie, van waaruit een verdere
vertaalslag plaats vindt.
Door de uitgever zijn de uitkomsten gebruikt in de ontwikkelmg
van een nieuwe vormgeving van
De Reformatie. Over enkele
weken zal dit nieuwe 'jasje' van
ons weekblad worden gepresenteerd en toegelicht. Een tipje van
de sluiter kunnen we reeds
oplichten: de vormgeving oogt
fris, is toekomstgericht en er
wordt gebruk gemaakt van een
functionele steunkleur in het
gehele blad.

Verder zal het lezersonderzoek in
2004 een vervolg krijgen. Meer
aandacht wordt dan besteed aan
onder meer het gehele lezersprofiel van De Reformatie,de groep
van 30 - 40 jaar, de oud-abonnees
en de nieuwe abonnees.

M.E Schoima is uitgever van dit blad

Meegelezen
Ruimte en richting
In het jeugdwerk - en in de opvoeding - moet je jongeren én richting geven. Dat schrijfr E e m n
WmterEduin,stam v a n de Herv o d Gereformeerde Jeugdbond
in De Waarhembvriend van 23
oktober:

Ruimte geven
Ruimte geven is voor de meesten
van ons niet makkelijk. Want het
betekent ook dat u jongeren de
ruimte geeft om te experimenteren met gedachten en meningen.
Dat experimenteren hebben ze
nodig om een eigen mening te
ontwikkelen.
Bij een gesprek over hun leefwereld is het goed om dat in het achterhoofd te houden.
Oké,ze steilen soms heel controversiële vragen en ze doen dat
ook wel eens op een botte
manier. Maar dat hoeft niet te
betekenen dat ze opstandig zijn
of dat ze gaan afdwalen.
Het duidt er vooral op dat ze
eraan toe zijn om eigen beslissingen te nemen.
Tot nu toe hebben ze ak kind
eenvoudigweg aanvaard wat hun
voorgehouden werd. Maar nu
moeten ze hun eigen 'levenshuis'
gaan bouwen. Daarbij willen ze
vaak best verder bouwen op de
basis die in de opvoeding is
gelegd. Maar het is voor hen
enorm belangrijk Qat ze gaun
begrijpen wuurdm sommige dingen zo belangrijk zijn
Dingen die hun ouders vanzelfsprekend vinden, gaan ze dus nog
eens van aiie kanten bekijken
en onder vuur nemen, om ze uit
te testen:is het werkelijk betrouwbaar en relevant?
Dat uittesten doen ze vooral bij
de ouders, maar ook bij leidinggevenden in het jeugdwerk.
Vragen of argumenten die daarbij
aan de orde komen, zijn vaak

terug te voeren op gesprekken die
ze hebben gehad met een vriend
of vriendin. Want juist ook tegenover hún moeten ze antwoorden
hebben die hout snijden. Het is
voor jongeren misschien niet eens
zo moeilijk om de goede keuzes te
maken. Maar om die ook uit te
leggen aan hun vrienden.. .., dát is
pas lastig. Daarom leggen ze juist
ook de argumenten en vragen van
hun vrienden aan u voor, om te
kijken of er relevante antwoorden
zijn. Ze hebben dus mikde nodig
o m op een waí ongenuunceerde
m i e r h m twijfeels te m g e n uiten.
Wat u niet ziet ( en zich misschien ook niet kan voorstellen),
is dat jongeren uw reacties vervolgens gebniiken in de discussies met hun vrienden. Tenminste,
als die reacties inderdaad relevant zijn gebleken! De discussies met u en met anderen in de
gemeente zijn dus eigenlijk een
soort interne opleiding om het
buiten de deur zelf te kunnen uitIeggen. Het is goed om je dit te
realiseren wanneer ze weer met
een schokkende vraag of stelling

komen.
Richting geven
Maar aiieen met ruimte geven,
zijn we er niet. Er moet ook richting gewezen worden. Het is niet
zo dat de jongeren het op zichzelf
wel redden. Meer dan ooit hebben ze mensen nodig die laten
zien wie God voor hen is en wat
het geloof uitwerkt op het dagelijks leven.
Dat is richting geven: dat u iaat
zkn dat h t Woord richting geeft
aan uw eigen leven.
Getuigen heeft vaak veel meer
impact dan overtuigen. Waar het
op aankomt,is daarom a h b u uw
eigen keuzes he Lier overbrengt
m r jongeren. U moet een overtuigend voorbeeld zijn.
Dan kunt u ook een spiegel zijn
wanneer jongeren hun eigen antwoorden gaan geven, die soms
anders zijn dan die van u. De
kunst is om samen verdex te kij-

ken en na te denken over de
effecten op de langere termijn.
Richting geven betekent ook dat
u zelf thuis bent in Gods Woord.
Het komt erop aan dat u zich
oefent om het Woord relevant te
maken op d e terreinen van uw
leven! Dan gaan jongeren zien
dat u zichzelf ook laat corrigeren
door de Bijbel. Heel concreet: u
werkt er bijvoorbeeld aan om de
roddel of kwaadsprekerij in uw
leven uit te bannen.

Van onrust naar passie
Tenslotte: doet het u werkelijk
iets dat willekeurige jongeren uit
de gemeente wel of niet leven
met God? Hoe vertaalt zich dat?
Reikt het verder dan het hoofd
schudden over jongeren die wel
erg vreemde combinaties kunnen
maken in geloof en leven? Wilt u
werkelijk met jongeren op weg
gaan? Jongeren hebben behoefte
aan eet schuurpaal die niet gelijk
omvalt wanneer er geschuurd
wordt. God heeft zich aan hen
verbonden. Wij magen ons
ernaar uitstrekken om op grond
van dat verbond een bemoediging te zijn in de levens van onze
jongeren.
Ouders en leidinggevenden moeten mensen zijn op wie jongeren
terug kunnen vallen.
Christenen die h m p hebben
wanneer zij hopeloos zijn, en die
liefde geven wanneer zij die liefde testen.
Laten we niet blijven hangen in
o m s t . Onze onrust moet onze
passie worden -het 'probleem'
jongeren onze uitdaging. Laten
we ervoor gaan om eerst omaelf
en vervolgens de jongeren aan de
voeten van God te brengen.
Zodat Hij d? harten van de vaderen weer zal verbinden aan de
harten van de jongeren en dé harten van de jongeren weer verbïn&n zal aan de harten van h m
vaders, om met e h r verbonden
te zijn met het laart van d.e Vader
(Mal. 4: 6).

