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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK lEVEN / HJ.Siegers

In dit nummer:
KERKELIJK LEVE

n

MEDITATIEF

WANDELENMETGOD
O.W. Bouwsma
Aardwormen

ACHTERGRONDEN
TS. Huttenga
Pastoraat aan studenten (2)

KERKGESCHIEDENIS
C.Hoksbergen

werk verzet werd voor Israël H e t evangelie moet
hen bereiken. De kerk moet ervoor bezig. Maar in
onze kerken werd h e t wat sfjl rond dit thema. Er
wordt dan nog wel waf geschreven over de staaf
6
Israel en de politiek die door haar bedreven wordt,
maar over het evangelie voor de Joden horen we
muur weinig. Er is bijnageen bedruvigheid. Wordf
a I het geen tijd om wat meer geluid te loten horen.
i Dat we niet langer zwggen ?
Grote voorreehten voor

12 1 Israël

Reformatie of tijdelijke twist?

SYNODE-IMPRESSIES
H. Veldman
GS Zuihorn voorlopig klaar

EN VERDER,..
Uit de kerken
Meegelezen

DENK OM JE ROOTS!

W
e
ragen dat er in de geschiedenis van de
Gereformeerdekerken veel aandacht was en veel

H.J, Siegers
Denk om je roots!

J. Hagg
In goede handen

1I

15

Paulus zegt dat de Joden.
"yeIiefden om der vaderen wil
zijn" (Rom. 11: 28). Het moet
ons opvallen dal Iiij niet schrijft:
ze w5ren dit vroeser. maar nu
niet meer. Ze zijn geliefden van
huis uit. Dal was ten tijde van de
apostel zo. Is het daarna veranderd. zo kun je vragen. Kunnen
we een moment aangeven eti
zeggen: vanaf toen e n toen
waren ze geen geliefden van
God meer! Dit is toch niet
rncigelijk.Als je al iets zou willen
seggen dan zou je tcich terechtkomen bij de kruisiging van de
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Here Jezus. Dan roepen ze: zijn
hloed kome over ons.. . Dan kun
je zeggen: Hel ocirdeel roepen
ze over zich Iieen (een onterechte uitles weliswaar - tiet is de
opvatting van de wel bekende
'evangeliste' Jenny Goeree).
Maar diArna zegt Paulus dit
nog: geliefden. En die andere
typeringen die hij geeft in Rom.
9: 4.5, zijn ook allemaal tegenwoordige tijd. Zij zijn Jsrnë1i~tctr, (ze ziin het nu nog metterdaad), voor hen is de nannenring
t»/ zoncn (God nam ze tot
zonen aan en dat geldt nog), z i j
Irehlicti dr. Irc~rlijkh~id de verhonden en de wetgeving en de
eredienst en dc heloften (dat
1

1
voorrecht hccft Gcid aan hcn
g e ~ c v e n )Isracl
.
heclt dc opcnhnring van God cn dc wcl ontvaii-

decl? Hcl is toch ccn voorrecht
jood tc /.ijn? Dat schaf ic nict af
en gocii jc niet wcg.

gcn en waq daarnicc hcvoori-ccht
boven andcrc vcilkcn. En dan
Het verbond met Israël
volgt hct grontslc \~norrcchl:riit
/;o17 i.5
, W ~ , . ~ . ~t ?i (i f~~( 1f 7~ ~ Vf I L ~
Hct s~crbonddat God mct hcn
(Christus is uit ctc Joden gehcicipgcrichi hccft blijft van Gnds
ren, Hij is zclf Jood - verg. ook
kant uit hcstaan. Hct i s onningcRoni. 15: X). Dit zijn geweldige,
lijk dat hct woord van God (ook
onvergetelijke znkcn. En dic gclovcr /ijn vcrbcind) vcrvallcn rciu
dcri voor hct huidige Israel. 7cgt
zijn, /.cg1 Paulus (Rom. 9: h). cii
Priulus, ook al I-ichhcn /c dc dociihct is onmogelijk dal Gcid zijn
God pezoiidcn Mcssins vcrworvolk vci-slcitcn /ciu hchhcn
pen. De hij7onderc positic hlijl't.
(Rom. 11: 2). Hij /cgi Iici ïo stclHet is immers van oudsher het
li$ omdat hicr gccn discussic
(>vermogelijk ic. Dc Jcidcn dic
volk van God. En d e Jood die
zich hekeert hoeri ~.ijnjotid-zijn
nicl tol geloof in Sczur; uit N;iïaniet te verlnochcncn, integcnrct komcn vcrbrckcn van hun
kant hcl vci'bond. Ze vcrwei-pcn
dc Middelaar van Iiet verbond.
KERNHEDACTIE
DRS G J VAN MIDDELKOOP:
Z c vcrfcttcn ~ i c hdaarnice ocik
PROF DR B KAMPHUIS
I
1 tccen God. Zij wordcn dan vii;in1 OVERIGE REDACTIELEDEN
d& (Rom. 1 1 128). Dic takken
DR E.A. DE BOER,
DRS A L ~h DE BRUIJNE.
worden van dc hoom weggekapt
DRS. I D. HAARSMA. DRS P HOUTMAN,
DRS B LUITEN. URS K DE V R I E S ,
(Rcim. 1 1 : 17,201. Maar Gcid bliiít
J. WESTERT
xiin volk /cickcn. her i? imme]-';
MEDEWERKERS:
zijn
verhondsvcilk van oudsher.
J.J.D. BAAS, DRS E. BRINK,
J M. DE JONG.
Dil verhond kali docir God niet
DRS C. HOKSBERGEN.
vcrhrcikcn wordcn. D;iar is I-rij
DRS A.S. VAN DER LUGT,
DR J. SMELIK. DRS M VELDMAN
dc hctrou\vh;irc God vricir. DCYC
REDACTIE-ASSISTENT
roeping van God is onbcsouwcH PRINS, Meulenbeldlaan $59. J602 XK Almelo,
lijk. Hij kíiml er van xiin k;int
, tel 0546-870843 E-niail. reformatiecSwxs n1
l nicl op tcrug (Rciiii. 11: 29). Slel
Alle stukken incl. persberichten en overige
redactionele meldingen bestemd voor de R d a c je voor! Hue zekei. zouden wij
tie aan
De Reformatie. Postbus 24.8260 AA Kampen.
dan zijti van Gods verbcind met
(reformatieBwxs nl)
cins? God noemi zijn verbond
UITGEVER
met
Abraham en zijn nakomelinPrinl Media bv. Bedum Technische Realisatie
' Scholma ~ r u k ' b vRedum
,
gen (15i-;iCl),een eeuwig vcrhoiid
(Gen. 17: 7 ) . Dan verklaart God
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I

in hct ¢n¢ vcrbond mct God
(Hchr. 8). Dc7c verandering van
inrichting is iiici hci~clfdcals het
negercii o l alschrijvcn van het
verleden. Met is t.en mindcr
(oude verbond) en mccr (nieuw
vcrbond). Ik ga daar nu nicl dieper op in, voor ons docl in dit
artikcl is dit voldoende.

1 De boom Israël
Dit spreken uvci oud cn nicuw
vcrbcind pasl prccics - hoc kan
lict ook anders in dc ene Schrift hij hci becld van Paulus in Rom.
1 1. Dc hciom (Isracl) heeft God
peplanl. Die hcicim hlcef staan,
cicik al wcrdcn cnkclc takkcn
weggebi-ciken docir God. Het
rnciel wc1 opvallen dal Pauliis het
7 0 7egl. "Pirkrlr t u k k ~ ~ rterwijl
",
je rustig mag /tggen dat meer
dan dc helft van het volk de
Hcrc Jcms hccft verworpen.
Toch yccft Paulus ï o aan. dat de
boom (bijna) hclcmaal hlccf'
staan! D e boom is niet oiiipchakt, FTij staal er iicig en d;tn kan
hcr oeik niet nndcrs dan dal God
ci- naar blijft cini;.icii. God vergccl - tcrugkijkcnd naar het verleden - zijn volk nict. E r vcrandert wel wat. Dc bcicim hcil uit.
want er wordcn ook nicuwc
loten o p seënt. Hij wordl vcillcr
en bloeit verder, Paulus houdt
ons (geloviycii uit hel NcdcrF:iiidse vulk, dus nict-jodcn) vandaag vcior: Kijk naar die hoorn.
Jullie zijn niet iet<nicuws waarmee God beson. God ;.egt: 1k
besin Iielemaal niet hij jullic,
maar bij mijn uitverkciren vulk,
de seliefden. E n tcit Iicii is in de
eerste plaats de Mesvias gcfcinder1 (Hand. ?:26i, 13:3233 - in
deze laatste tekst is'opwckkcn'
liiet bedoeld als cipsia;in uil dc
doden. iiiaar hcefl dc bcickcnis
van Feroegeii (tut proieel). Jullic
zijn als wilde Icilen van de olijf
geent op de hocirnctrirn isracl
(Rom. 11: 17,19). Je g i ~ c idi u s np
die stam. De christclfjkc kcrk is
dus niet een nieuwe hoorn iifi6ct

lv-;iel (7ie in het v o r i ~ eartikel de
di:ilci»g v i ~ i e «f
) in plaats van
Tsni2l gekoinen (vervansin3
viqic). Tfet is ook geen hoorn die
Ttrak~plaats moet maken voor
dc ciude boom Israël (chiliastis c h ~vixic). V a a r Iiier gaar in vervulling w:il Noach tegen zijn
zcincn rei: Jafei (ycloviycn uit de
vulkeren) 731 in de tenten van
Seni (yeloviyeii iiit Israël)
komeii re wciiien (Gen. 9: 27 verg. de helofte aan Ahrarn, Gen.
12: 3). De gelovicen uit de heidencii 7ullcn de naam vaii Sions
kindcrcn di;igeii (Ps. 87). Dit wil
Paulus cinderstrcpen: jullie (uit
dc heideiien) worden erbij
gcvoepd - wij /3oden) die tol
pclciof kciiiien ziin de nnrriiirlijkc
takken (Rum. 1 1: 24 j. Paulus
plant dan eic~kgeen nieuwe
hri.cim, nia;ir hij krimt vanuit
Isracl naar dc volken. Mct keil i5
uit dc Sndcn (verg. Joh. 4: 22). N u
God cnkclc takken weggekapt
hccft gccft Iiii ycen opdracht
aan «n%om nu de Iiele hoorn
ni:i;ir oin te kappen of je van die
saprijkc wr~rtcllos te niaken.
Rlijf op die wortcl. Rlijf rip je
'root+', kun jc v;indang ïepgen.

Geen hoogmoed
De ~eloviyeni n Rc~mekeken
misschien wel neer o p die Joden.
Uitcinclclijk g;i:ii het tcicli om
ons! Gcid heeft niet Iien afgerekcnd. Mn;n wee? niet hooymoedig (Rorn. 11: 20). Je wordt hi j
Israël in~cliifcl.Er moesten. naar
Gods beleid. eerst takken worden weggehroke~iom plaats te
inaken vocir nieuwe loten. Joden
kcren 7icli van Jezus af. En daarom qiol liet ev;inyelie ii6k naar
de lieidenen. Maar di[ is Gods
gcheini - dat nu bekend
gcm;i;ikl wcii-dt - door dit ongeloof van Jcideii worden anderen
door hcl cvaiiyclie yernepen.
Ovci- dit gclieini sclirift de npostel ocik in Eic;r. 3: ti.: pelcivigeii uit
dc vcilkcn wcirdcn rnedc-erigenaam. Gccn hougrn»ed past ons

[tiaar e r k e n n i n ~van de centrale
plaats van 'Israel. Omdat ze deel
hebben gekregen aan de geestelijke goederen roept Paulus de
gelovigen in Rome op materiële
gaven aan de joodse gelovieen te
geven (Rom. 15: 27). "Omdat de
geestelijke zeyen van God in
deze tijd (va11Paulus. lijs) de volken bereikt vciniiit Jeriizalem.
zijn de heidencllistenen verplicht
de centrale plaats van Israel te
erkennen" (J. van Bruggen in
Priiilils). De wortel draagt u
(Rom. l l: 18). Israëi is onze
bakermat, Paulus noemt de
(aartsvaders vari de) Joden de
eersteiineen (Rom. l l: 16). Zo is
Jeruzalem onze moederkerk.

I Uitbouw visie
I

I

1

I

Apostel voor d e
heidenen
T-lel docl Paulus zeei cn hel verdriet hem Iieel erg dal veel Joden
de Mesr;ias niet aanvaarden. Zij
zijn onselc~vig.De grote meerderheid van zijn volk keert Hem
de r u s toe. Maar Paulus blijft hen
zoeken met het evaiigelie. omdat
God zijn volk bliift zoeken. Paulus is de apostel voor de Iieidenen (Rom. 11: 13). maar desondanks blijft Irij altijd S r s t de
Joden opzoeken. Hii acht het zijn
grote voorrecht om ook (eniee)
Joden tot bekerine te hreneen.
Hij houdt ook in Rom. 9 -1 1 vast
aan zijn grote boodschap van d e
brief: er is behoud voor ieder die
gelooft. maar dat is wel éérst
voor de Jood e n dan voos de
Griek (Rom. 1: 16, verg. 2: 9.10).
Dat is niet slechts een chronolo@he volsorde (dan zou je o p
een bepaald moment kunnen
zeFsen dat dit niet meer seldt).
maar ciok een door God gemaakte heilsorde. Voortdurend wil
God - via apostelen en predikers
- zich richten tot zijn volk Israël.
Paulus zest Iret zelfs nog. bij zijn
laatste verdedising: Ctrristus
kondiyt het liclit aan voor het
volk ( I ~ r a ë l ei1
) aan de heidenen
(Hand. 26: 23).
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God heeft nog steedc het be'rioud
van IsraëI o p het oog. Hij wil dal
geheel Israel behoudel1 wordt
(Kom. T 1: 26). Dat betekeiit niet
dat alle Joden stuk vcicir stuk
behouden zullen wcirden.
allen uit de Joden die Gou
p l o o f wil ?even. DCchristelijk.
kerk en (dit deel v a n ) Israël vormen dan het geiieel van G o d i
volk. We mogen e r o p grond van
de Schrift Reen vervanging viric
o p na Eiouden. maar een g m r i
visie. of een ~iirhnliiilvicic. Dc
booiii ivordl uitgebreid. Dc christelijke kerk is het uitgebreide
Israël. Christus zei dat Hij ook
de andere schapen. die niet in de
joodse stal waren. moest halen
om ze samen tot &n kuddc re
maken (Jcili. 10: 16').Zu hchhcn
we als gelovigen uit dc volken cn
uit d c Jcidcn samcn Abraham tot
vader. Met i? ékn p i n . Wij zijn
samen huisyenolcn van dc cnc
Vader die zijn Zocin wilde gcvcn
tot helioud (Efez. 2: 19).

Jaloers maken

1

;

I

Het is stil in de kerk rond Isracl.
E r moet wat meer geluid krimcn.
Kunnen wij Gods liefde voor fijn
volk negeren'? E n dan gaat her
niet over de huidige staat Tsracl.
V a a r het volk van de Jodcn. Wc
zullen er gocd aan doen om in
hei kiidrr van dic ~ i t h o u t visic
\~
er meer werk van te gatin niakcn.
Dat zal tot grote winst voor onq
zelf zijn. Paulus zegt dat we hen
jaloers moeten maken (Rcini. 1 1 :
11. verg. 10: 10). De Jciden mcicten zoveel van ons zien en merken dat zij. wat wij cinlvangcn
hebben in Christus. ook willcn
hebben. Dat ze begerig wcirdcn
naar het heil e n a l ~ n » gtol bckcrins komen. Ik denk dal wil jc
hen jaloers maken ie cicik contacten met hen zult mcieten hchhcn.
Niet via de weg v;in d e dialoog.
Mriar via de verkondiging van
het evangelie. Ik ken wc1 lcgcn3

werpingen, mals dat het onze
kleine kracht als kerken te
boven zou gaaii, of dat er
gevraagd kan worden of het wel
onze eerstc iank is. Je kunt ook
aanvoeren dat we in d e staat
Israël nooit als zendelingen aan
I-iet werk znudcn kunnen. H e t
lijkt me dat je daar iiiet mee
moet beginncn, maar eerst moet
gaan praten ovcr de tlieologische uitgangspunten. I'e kunnen
wat dit aangaal weer veel van de
Christelijke Gcrcfcii-ineerde
hrcieders en zustcrs leren. Die
zijn er a l jaren mcc bezig. En i k
hoop dan ook dat wc op dit punt
samen verdcs op ;.ouden kunnen
trekken. We kunnen als kerken
de Messiasbelijdciide Joden in
de staat Isracl (om oiis daartoe
te beperken. maar cr zijn meer
gelovige Joden in dc wereld) tot
steun (geestelijk en financieel)
zijn. Voor hen biddcn en helpen
bij de verkondiging van het
evangelie aan hun volksgenoten.
En dan ook veel van hen mogen
leren. Dc Hcrc spreekt over
gans Israël. Dit zegt Hij niet van
Nederlandcrs, Papua's of
Da,jaks. Het is gcweldig e n Gods
genade als vanuit die volken
mensen tot hckering komen. Ze
zijn hehoudcn. Maar naast die
volheid hlijlt het volle getal van
Israël staan.
De Herc Jczus is een Jood en
geen Nederlander! En Joden
zijn zijn naaste hmiIieIeden (in
biologische liir). Die wil je toch
ook graag Feren kennen! Wc
doen ons zelf in ons kerkelijk
leven tekort als we dit negcrcn.
Miskenning van de plaats van
het Joodse volk is ontkenning
van je cigcii geestelijke 'roots'.
PS. Ik dciik dat een heel goede
aanzet voor een nieuwe denken
c
over de positic
in o n ~ kerken
van Istacl is gegeven door prof.
dr. J. van Bruggen ili zijn nieuwste studic, Purtlus, Pionier voor
dc Me.wirr7 von Isrnël.

G.J.vanMjddeikoo~ w e r e l d m e t ' e e ~ o v e ~ t ~ ' , m e t

m

P

iemand die doet alsof hij het hicr
voor het zeggen heeft. die "rondgaur 01s een briesende lec>~iiv,
zoekende wie hij Iran verslinden". En
jammer genoeg zijn e r altijd twcc
groepen mensen die hem helpen.
Zij, die kwaad zoeken en kwaad
doen. E n zij, die doen alsof er
niets aan de hand is, of dat alles
wel meevalt en goed komt. De
' ~ u e t k i j k+.~ r , ~
Jozua zou zeggen: "Kics dan
heden wie u dienen zult".

i

elezen

Realiteit van de boze
N w r nanleiding vnn de herclrnking van I 1 sepfemher schreef lis
Pieter Boomsma in het Lenrrual
W ~ r k b l u dvnn 20 seprern brr:

Van grote lijnen naar
details

Natuurlijk, het effect van 11 septcmber 2001 is er ook voor ons,
dic op zo grote afstand leven. Wc
bcscil'en wees, dat we kwetsbaar
zijn. E n dat e r 'boze lieden' ~ i j n ,
die dcnken dat wij hen haten cn
kapot willen maken en die daarom maar hard gaan slaan. Kwetsbaar. want het kan je zelf overkomcn. D e wereld is niet veilig,
maar dat wisten we toch ook
wel? Misschien hadden wc hel
een beet,je weggedrukt, maar hijna alles, dat wordt weggedrukt,
rncldt zich vroeger of later en
dan meestal heftig.
De wereld is niet veranderd.
Alles was mogelijk in de7c
wereld. E n alles zal mogclijk blijven. Totdat het kwaad definitief
verdwijnt. E r kunnen ccn tijdlang
omstandigheden zijn waardoor
alles vredig lijkt. Maar wannccr
e r dan weer een lont in ecn kruitvat valt, komt de realiteit tevoorschijn. E n hard. Als e r icts veranderd is na 11 septcrnhcr 2001,
dan is het iets dat nict nodig zou
hebben moeten zijn. Dan betekent dat, dat wij onszclf wcer
eens in slaap gesust haddcn.
Alles was immers gocd'? Alles
was onder controle. Wij hcbben
ons leven en de kwalitcit daarvan
in de hand. D e hele wcrcTd zelfs.
Slaap maar gerust. Vergcct hel
maar. Zeker, ik hoop dat hccl
veel mensen heel gerust slapcn.
Maar wij leven in een wereld
waarin alles kan gebeuren. Een

Ds Jl. de Jongpuhlicrerde voor
de zornervairantie in Ophouiv
drie inreressaf;it. artikelen over dr
theologische ontwikkelingen in de
twinrigstc ecidw. Lic. negentiende
W I ~ Wkeek nrrar h ~ grotr
r
~rizrrl,
de ~ w i n t i g smankte
t~
zich swrk in
her d~rciilonderzoek.De .ton,q znu
willen dat we weer wul meer nnur
eenheid z ~ u d e fgmlz
;
to~wcrk~n.
Zou e r wel een eeuw te noemen
zijn waarin zoveel nieuwe ontwikkelingen begonnen zijn en
waarin daarop zo sterk en veelvuldig In geesteswetenschappelijke en dus ook theologische zin is
gereageerd? Veelheid cn vcclsoortigheid zijn daarvoor wc1 dc
sleutelwoorden.

Het universele van de negentiende eeuw

Om een vergelijking mct dc
negentiende eeuw te maken (rnct
een behoorlijke overlnop trouwens tot in de twintigste eeuw
toen): Was dat niet de eeuw
waarin de rust gevonden werd
voor de grote, samenvattende
standaardwerken op theologisch
gebied. zoals het Lehrbuch dcr
Dosmengeschichte van Ader
von Har-nnck (drie delen: eerste
druk 1886ev) of de GereformeerLees vrrdernp hlz 7
I
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IN GOEDE HANDEN

'. . , niemand zal ze uit mijn hand

roven!'

(Johannes 10:28)
Zie je het voor je?
Een eriorme hand moet dat wel
zijn.
Meer dan mensenmaat.
Echt niet voor mij privb alleen.
Dat lijkt wel 70 op de kaart op
het prikbord boven het ziekbed.
En soms kun je het persoonlijk
ZO ervaren.
Maar de werkelijkheid is nog
veel mooier!
Een hele kudde past in die hand.
Een menigte die niemand tellen
kan dan de Eigenaar van die
hand.

Hoe is het begonnen?

i

Het begon heel eewoon.
Met nieuwsgierige handjes.
Die speelden met mamma's ket- I
ting tijdens hct drinken.
Handjcs die lekker wildcn rommelen in pappa's houtkrullenI
hoop.
Handjes dic leerden bidden en
danken.
Leerden grocten en hulpvaardig
uit de mouwcn tc komen.
Handjcs wcrdcn handcn - han- '
den met een Taag cclt.
Dat gaat ï o als je in dc Iccr bent
als timmerman.

1

En toen?
Toen zag de zicncr van IsraCl in
zí,jn hand dc wan.
Maar is dat niet héél ver vooruitge keken'?

Ik zie alleen nog maar die hand
zich uitstrekken naar een
melaatse,
d e onaanraakhare aanraken.
De hand genecsr, vat de dode
hand van het meisje cn ze ontwaakt,
grijpt de waterwandclaar-methet-te-kleine-geloof.
Ik zie hoe de hand 7egenend het
land doortrekt.
brood blijft breken en breken en
breken tot ieder meer dan
gcnoeg hceft.
Wat d e ~ hand
e
vindt om te doen
is werkelijk ongekend o p aarde!
Een Meester die eigenhandig de
voeten van zijn leerlingen
wast....

Hoe liep het af?
I k 7ic Hem vallcn in dc handen
van de mcnccn .
Dat helooft nicts dan slechts.
Vcrraden nota hene door één die

icgelijk zijn hand stak in dc
Rcvrijdingsschotcl.
Vlak voor de hanilboeicn omgingcn raapt zijn barmhartige rechterhand
nog ccn afgchouwcn oor van de
grond cn gcnczcn is het.
Daar gaan d c spijkers: ccn voor
ecn docirhorcn /c fijn handcn.
Zijn zcgcncndc handen - n u
hoven h c t volk: 'Vader vcr-

J. Hagg

Maar op de derde dag...
Daar gaan ze weer.
Actief vouwen ze de grafdoeken.
breken ze het brood aan huis,
diezelfde avond nog,
worden ze getoond: met lidtekens en al - dezélfde liaiiden!
Z e gaan door met zegenen.
Zegenend verdwijnen ze uit het
zicht.
Zegenend zullen ze weer in zicht
komen.
Zegenend zullen ze intussen
ieders leven vergezellen van wie
zich maar wil laten zegenen.

En die wan dan?
Is er nier een wan in zijn hand klaar om kaf van koren te scheiden?
En die sikkel dan? Die Hij gaat
zenden om te oogsten....
Inderdaad: oogsttijd zal het zijn.
Maar wees niet bang: niemand
zal ons uit zijn hand roven.
Beloofd is beloofd.
We zijn in goede handen - alle
dagen van ons eeuwige leven!

Ds. J. I Hagg js predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid

gccr..,'
Dan liggen zc stil, dczc handcn.
in dc stiltc van hct graf.. .
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AARDWORMEN
deleri n~efGod
J e bent bezig met een preek. uit Prediker ~ekomt
er de woorden tegen: "God is in de hemel en jij
bent op de aarde".. . En dat staan dan in het kader
van een bescheiden opstelling tegenover de Here.
Je slaat n a wat anderen daarover ooit opmerkten.
De kanttekeningen bij de Stufenverfaling geven bij
die tekst aan (Pred.5: 7): "maar men moet voor zjjn
hooge majesteit verschijnen in alle nederigheid en
ootmoedigheid, geduchte zijnde dat wij aurdwormen zijn ".
Je leest het met een glimlacll. Eli
je denkt: zouden ze het cchl
gcmcend hebben toen'? 0 i ' ~ ~ i u
het ccn vorm van onechte
hcicheidenheid zijn? Want ook
in die lijdeti dacht men toch lang
niel altijd even klein van d e
meiis. En toch staat hcl er. Weliswaar als kanttekening cn jc komt
dic wciorden zo in de hijhcl ook
nicl legeli, inaar toch.. . hct ?ct je
aan het denken. 450 jaar gcleden
is het dat men dergelijkc dingeii
neerschreef en niet nllccn maar
in de kanttekeningcn. Scimmige
oud-vaders konden c r wat van!
En je komt het nog tcgen binnen
bepaalde afdelingen van Iiet
pcreformeerdendom. K.Schilder
becommentariecrde de uitwassen ervan in ecn paar ;irtikelen
(zie O m Woord en kerk II1,Tale
Kanaans).
Nee, wij pratcn al Tang niet meer
zo. Ook niet op d c manier van de
Kanttekenarcn. Ook niet »p de
manier van hct oudc Israel. Want
wees eerli"ik,wic ~ i n ger
l uit volle
borst Psalm 225: "ik ben een
worm. geen man", al is dat nog
zo messiaans hcdocld? (Stel dat
je Ps.22 uherhaupt uit volle horst
zou kunnen zingcn.. .).
Je glimlacht als je zoicts leest
over die aardwormen. Of' het

1

irriteert je. Moct dat allemaal
nog zo gezongen wcirden? En is
het geen duidelijk hcwijs d;it we
de Kanttekeningen dicht moeten
laten? Die woordcn horen bij Iiet
pakket van dc vcr-van-miin-bedshow. Zo praat je niet civer de
mens, niet ovcr dezelf.
We hebben gelccrd daar anders
over te denken. Wc iiicigeii Gods
kinderen zijn. Kostbaar in zi,in
ogen. Hij gaf 7ijn Zcicin voor je,
belooft je iockomsl eii geeft je
geloof. Zo waardevol ben je in
Gods agcn. Een parel in Gods
hand, zingcn we. En het is allemaal en hclcmaal waar. Heel
kostbaar en hccl bijzonder. We
mogen er diep dankbaar voor
zijn dat wc, o p het spoor van het
verbond dal God met ons aanging - zo in zijn Vaderhart
mogcn kijken, om Jezus'wil.
Aardwormen? Nee, geliefde kinderen!
Wat is cr gebeurd dat we binnen
een aantal ccuwen het begrip
voor dergcli jke uitdrukkingen
zijn kwijtgeraakt? Er is een heleboel gehcurd. op alle gehieden.
Wetenschappcil sluwdeir de
mens hogerop: hij weid steeds
meer autonoom, l i c h ~ e l fbewust
als redelijk, dcnkend mens. I k
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ben geen filosoof, maar dal dal
een geweldige invlocd heelt
qehad op hoc d c mcns aankijkt
;egen God mag wel duidelijk
zijn. De impact van het afhnnkelijk van God 7ijn hccit plaatc
gemaakt voor de ~ C V O C I C I ~ Fvan
verworven rechten. Clcvoclciis
als: ik, mens! Vlak m e niet uil.
En dat willcn wc natuurliik ocik
helemaal nict.
Maar al dcnkciid over die aaidwormen, dic wc zijn, bedenk je
ook of het soms waar YOU kunnen zijn dat we als het om dc
Here gaat toch wel hccl vccl zijn
kwijtgeraakt als Iict gaal om hoe
we ons tegenovcr Hcm opstellen?

Zouden e r nog vccl mcnscn bijvoorbeeld gcknicld biddcn?
Knielen door jc voor icmand dic
hoger staat dan jij. En dat is
eigenlijk nicmand mcer in onze
samenleving. Maar God?
Mcnscn spreken over de Here
alsof hij hun bcstc vriend is.
Maar voor vricndcn kniel je niel.
Je bent gelijkwaardig immcn?
Maar God i s hcilig. En wic vcrschijnt voor ~ i j nhoge majesteit onit- zal dat onmiddellijk nanvoclcn ei1 door de knieën gaan.
Vcrschijncn voor Hem doe je
hier ook, schrcef de Prediker. In
je gebcd, in dc kerkdienst bijv.
waar je Hem cintmocl in Woord
en sacraniciit. Ook in de kerkdienst kniclcn we nicl (meer). OF
dat van dc juistc houding getuigt
wordt voor mij steeds meer de
vraag.
Want het is waar: God is in de
hemel, c n wij 7ijn op de aarde.
Jezus leerdc ons hct tc zcggcii:
Onze Vadcr, dic in de hemel
b

woont... Bescheidenheid siert
ons, als mensen. Ook als zijn kinderen.
Er wordt veel gesproken over
verootmoediging. Over kerkelijke gebeurtenissen, over verschrikkelijk veel dingen die ooit
verkeerd gingen. Daarin zie je
ook dat we om zo te zeggen
'aardwormen' zijn: mensen op
dit ondermaanse, zonder overzicht en maar ten dele kennend.
Vluchtig en vergankelijk. Je verootmoedigt je voor elkaar. Ook
voor God? Want daar gaat het
de Prediker om dat je, eindig als
je bent, steeds weer opziet tegen
de eeuwige God. Hem met ontzag en eerbied nadert. Hij blijft
God, heilig, heerlijk en noem
maar op. En al is het duizend
keer waar dat Hij je Vader is en
belooft te zijn, je vriendje wordt
Hij nooit. Het is juist zo geweldig uitzonderlijk dat we mogen
en kunnen spreken tot Hem.
Omgaan met Hem! Elke keer
weer.
Het zou wel eens kunnen zijn
dat, als we die bescheidenheid
tegenover de Here en zijn
Woord weer leren, er tijden
komen waarin we elkaar weer
herkennen als arme zondaars,
die het van Jezus alleen moeten
hebben en dat er dan ook een
heleboel gekrakeel kan wegvallen. Waarom? Omdat je je misschien dan meer bewust bent
van het feit dat je overal voor
Gods aangezicht leeft, spreekt
en doet...
Aardwormen... we zullen onszelf vast niet meer op een dergelijke manier karakteriseren. Dat
hoeft ook niet, denk ik. Maar de
houding die eruit spreekt tegenover de Here, de Almachtige
God zou ons niet misstaan! Wie
mag wandelen met God zal toch
onder de indruk blijven dat Hij
zich daartoe wil geven!

(vervolg van blz 4)

de Dogmatiek van Herman
Bavinck (vier delen; eerste druk
1895ev) of de Encyclopaedie der
Heilige Godsgeleerdheid van
Abraham Kuyper (drie delen;
eerste druk 1893ev). Veel theologische werken van encyclopedische allure zagen in de negentiende eeuw het licht,
geschreven door enkelingen die
daarnaast nog een menigte boeken meer produceerden. Je staat
er versteld van dat ze dit allemaal hebben gekund! Zij zorgden voor een theologisch raamwerk waarbinnen de geleerden
van de twintigste eeuw hun bijstellingen en nuances beproefden. Zij waren universeel, hetgeen ook wel hierin tot
uitdrukking kwam dat ze zich bij
voorkeur op dogmatisch gebied
bewogen, het terrein waarop
immers niet alleen de verschillende lijnen van de theologische
wetenschap samenkomen maar
waar ook de confrontatie met de
filosofie als de 'dogmatiek' der
andere wetenschappen plaats
vindt.

Twintigste eeuw: tijdperk
van detailonderzoek
Daartegenover vertoont de
theologie van de twintigste eeuw
een meer fragmentarisch karakter. Het is de eeuw waarin de
vakdiciplines in een brede uitwaaiering naar voren zijn gekomen. Grote concepties zijn zeldzaam geworden. Natuurlijk is
daar als grote uitzondering Kar!
Barth bij te noemen, met zijn
Kirchliche Dogmatik (vier
delen, dertien banden; eerste
druk 1940ev), en voor wat ons
taalgebeid betreft zouden de
namen van de denktheologen
Oepke Noordmans, Heiko Miskatte, Klaas Schilder en Hendrik
Berkhofte vermelden zijn, maar
in het algemeen overwegen toch,
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vooral in de tweede helft van de
vorige eeuw, de detailstudies. De
theologie is ook meer beschrijvend geworden, meer leeswerk
dan denkwerk, meer voorzichtig
dan stellig, meer descriptief dan
prescriptief. Veel academische
proefschriften beschrijven hoe
een bepaalde coryfee over een
bepaalde idee of item heeft
gedacht. Historische nauwkeurigheid is daarbij het voornaamste criterium.
Vrijblijvendheid ligt op de loer.
Er zijn voor dit detaillisme wel
verschillende verklaringen te
geven. In de eerste plaats is onze
tijd jachtiger geworden, waardoor voor een wat afstandelijker
kamergeleerdheid minder tijd en
plaats is. En in de tweede plaats
is het veld van onderzoek, vooral
op bijbelgebied, enorm gegroeid.
De geweldige stroom van informatie leidt bepaald niet automatisch tot een ontwikkelen van
eigen gedachten. En dan is er
natuurlijk ook de toenemende
ingewikkeldheid van het moderne leven, waarin voor eenduidige oplossingen steeds minder
plaats is. Om enigszins aan het
euvel van de versnippering te
ontkomen die van het detaillisme het gevolg is, werken daarom
de geleerden tegenwoordig meer
dan vroeger in teamverband.
Maar hoe te verontschuldigen
deze voorzichtigheid en deze
verkruimeling ook zijn, het blijft
een groot bezwaar tegen de
twintigste-eeuwse theologie dat
daarin de dogmatiek in de engere zin van het word onvoldoende
tot haar recht komt. De samenvatting ontbreekt teveel, daarvoor
leunt men eigenlijk nog tegen de
grote denkers van de negentiende eeuw aan. Want als men volstaat met het bestrijden van hun
conclusies stelt men zijn afhankelijkheid van hen ten toon.

7

T.S. Huftenga

PASTORAAT AAN
STUDENTEN 2

m
achtergronden

/n ml/n vorige artikel heb ik willen oonronen, crat
het goed is dat de kerk speciale pastorale aandacht aan de studenfen geeft. De geschiedenis en
de bgzondere positie van deze groep maken m jlns
inziens duidelijk, dat dif zonder meer zo is,
In dit astikel geef ik aan, hoe volgens mij deze
gerichte zorg hef beste kan worden gegeven.
Niet befer, wel anders
Winneer het oni bijzondere aandacht voor studeiiten gaat, rijst
vaak de zedachte dat studenten
beter zi,in dan andere kerkleden.
Dcïe gedachte wordt niet geuit,
als de speciale zorg voor gehandicapten ter sprake komt. Uitcraard heeft dit alles te maken met
het klimaat in onze huidige
Nederlandse samenleving. Daarin hebben een hoge intelligentic
cn het 'hoogopgeleid zijn' grotc
waarde.
In dit klimaat ademen wij en het
heeft ook invloed op ons. Vooral
ook. omdat het verstand binnen
d e Gereformeerde Kerkcn (vrijgemaakt) toch al een belangrijke
rol speelt.
Maar wie dc bijbel kent wect dat
het belangrijkste van de mens i<,
dat hij gcschapen is met d c
bedoeling om het beeld van God
te vertonen. 'l Met het oog daarop hecft de mens zijn verstand
geksegcn, maar net zo gocd
gevoelens, een kunstzinnige aanleg, de vaardigheid om iets IC
maken, hct vermogen om lief te
hebben enïcivoorts. Als mens
heb je een hoofd. maar ook een
hart en handen. Onze gevoelens
ondervinden de gevolgen van de
zondeval. mai\i ons verstand niet
minder. Er i s dus geen enkelc
reden om ecn intelligent iemand
te verheffcn boven een handige

vrouw of nian of hoven iemand
met een slerk ontwikkeld
gevoelslcven.
Over hct algemeen zullen sludenten én afgestudeerden zclf
dat ook nict doen of niet willcn
dat het gebeurt. Iiitelligente
mensen zijn vaak heel beschciden mensen. Zij weten ook wat
zij niet wcten. Zij zijn zich vaak
meer dan anderen bewust van
hun bcpcrkingen.
Toch zijn ?e, in zekere mate. wel
anders. Dit kan onder andcrc tot
sevolg hebben. dat structurcn
waar andere kerkleden 7icl-i veilig hij voclen voor hén juist een
belernmcring zijn. Dit hocft iiiet
direct le betekenen, dat die
structui+endan meteen al5 op hén
niet van toepassing moeten wusden verklaard. Maar wel,dat in
elk geval d e vraag kan worden
besproken of hier niet iets veranderd kan worden. Uiteindelijk
zijn structuren niet hcilig.
Blijkbaar beseffen wij dat ook,
wan1 iiimiddels is e r iets veranderd aan de kerkelijke positie
van studenten en anderc jongeren.

"

H e t gastlidmaatschap

V 0 0 1 jongeren

In januari 1995 plaatste d c Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
van Rotterdam-Centrum ccn
noodkreet in verschillende ker-
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kelijke bladcn. Studerende jongeren, 7.0 zci deze kerk, geraken
vaak tussen wal e n schip. In d c
gemccnte van de ouders dcnkt
men, dal d e kerk in d e stad wc1
om hen dcnkt. In de stad gaat
men er vaak vanuit, dat d e thuiskerk hen nicl veryeet.
Hierdoor kan liet gebeuren, dat
een jringcre allang niet meer
naar de kcrk gaat e n zelfs niet
meer in God gelooft zonder dat
hij daar ooit over gesproken
heeft mct ceii ouderling of predikant.
In 1997 vergaderen in de Plantagekerk in Zwolle afsevaardigdcii
van een aantal semeenten die
ondcr hun leden veel studcntcn
tellen. Dil heeft uiteindelidk tol
resultaat, dal door een aantal
particulierc synodes aan de
Generale Synode van Leusden
1999 wordt voorgesteld om ecn
gastlidmaatschap in te voeren
voor jongeren dre in d e kerk
waarvan zij lid zijn vaak nict
aanwczig zijn. De Synode van
Leusdcn voerde deze vorm van
lidmaatschap in. 'l
Bij de7c nieuwe vorm draait het
om dc vraag. waar voor d e student het zwaartepunt van zijn
kcukelijk meeleven ligt. Ligt dat
in dc kerk van zijn ouders dan
blijft hij daar lid en wordt hij
gastlid in d e plaats van zijn studie. Ligt dil zwaartepunt evenwcl
in dc stad of in het dorp waar dc
universiteit of Iiogeschool staat,
dan wordt hij daar lid. D e kcrk
van ?ijn ouders noteert hem dan
metccn als gastlid.
Het bclanp van deze regeling is,
dat studenten hierdoor zowel in
beeld zijn bij de kerk van hun
ouders als bij de kerk in de
')

8

plaats van hun studie. D e kans
dat zij nu tusscn wal en schip
gerakcn is duidclijk minder
groot.
Dit is ccn gocd voorbeeld van
hct aanpasicn van ccn kerkelijke
structuur ten dicnste van hct hcil
van kerkleden. De gelnvigcn zijn
er niet voor de structuren. De
structuren zijn er voor hen.
Al moet een verandering naluurlijk wc1 gocd bcargumcntcerd
~vordcn.Maar dal is in 1,eur;den
gcdaan.

Specificatie binnen de
kerk
Qat aan hepaaldc caicgoi+icën
gemeenlclcdcn spcciale aandacht gcgcvcn wordt. is op ~ i c h
niet hijzondcr. Voordat ccn
ambtsdrager ccn bczock hrcngi,
zal hij zich afvragen bij wic hij
straks binncnkomt. 1s hct icrnand
die srudccrt. wcrkt OT niet meer
werkt'? Wat voor wcrk deed of
docl dc hrocder of zuster?
Woont hij of zij nllccn of gaat hij
als ambtsdragcr op hczock bij
een echtpaar of gcyin'? Is hij OT
zij gezond, succesvol, of kampt
hct gcrnccntelid rncl príiblemen?
Hij stcml zijn bcmck daarop ai.
Naarmalc hij mindel vertrouwd
is mcl de situatie die hij aan zal
trcrlen. kost hem dat meer voorhcrciding.
Op zich is lict nifigclijk, dal een
amhtsdragcr aan alle kcrklcden
dic hij bearbeiden moet de zorg
vcrlccnt die zij nodig hebben.
Maar liet kan ook anders. Vaak
gebeurt het ook anders. Wat is
vaak dc praktijk? Ambtsdragers
hchbcn licl druk. Daardocir
komcn 7ij niet altijd toe aan voldoende voorbereiding van al hun
hczoekeii. ZelCi kunnen niet
altijd nllc he~oekeiiworden
gchracli t. Gevolg hiervan kan
zijn. dat ccn aantal hezcieken
gocd is. nat fijn dc bezoeken aan
de gcrnccntclcdcii, die de ambtsdrager mctccn hcgrijpl, bijvoorhccld omdat cl- verschillende
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contactpunten zijn tussen hem

en hen. Andere bezoeken verlopen minder goed of zelfs slecht.
Dat geeft frustratie aan de kant
van de gemeenteleden. Tenslotte
komt de ambtsdrager niet
zovaak. Het gceil ook [rustratie
aan dc kant van de ambtsdrager.
Hij hceft Iict druk. Nict icdcrccn
kan of wil ambtsdrager rijn. En
dan vali ook liei werk hem nog
tegen.
wit ligt nu meer voor de hand
dan dat gemeenteleden die in
ecn gelijksoortige situatie verkeren wordcn toegcwc;.cn aan
dczcl Tdc am btsdrapcr? Naluurlijk, het bij elkaar in de buurt
wolien is een gegeven. Maar het
is in deze tijd waarin inensen
mobiel zijn een minder belangtijk gegeven. En: het behciren lot
deze1[de Ieeftijd+categcirie, hel
hcbbcn van gclijke intcrcsscs, hct
vcrrichtcn van dezelfde arheid is
nelzogoed een gegeven. Waarom
zou de kerk vandaag meer rekening moeten houden met het
eerste dan met het tweede gegeven?
Hct zoli dan ook hccl goed kunnen gcbcuscn, dal aan ccn
ambtsdrager die goed kan
omgaan mel jongeren en at-finiteit heeft met onderwijs en
onderzoek een aantal studerende
jongeren wordt toevertrouwd.
Voordeel hiervan is, dat hij hen
begrijpt en goed met hen kan
praten. Maar ook, dal hij zich
daarin verder ontwikkelen kan.
Doordat hij zich niet rif minder
hoeft te verdiepen in de leefwereld van andersoortige gemeenteleden, kan hij steeds beter
thuis raken in \.vat de studenten
bezighoudt. Tegeli.jk ontlast liij
daarmee ambtsdragers, die tegen
een bezoek aan een student erg
cipzien. Dat laatste is overigens
geen schande. Niemand kan
overal goed in zijn. D e broeder
die gued met studenten uverweg
kan. zit misscliien wel met de
liaiicfen in het haar als hij een
oud en ziek gemeentelid moet

troosten.
Afhankelijk van de situatic kan
het ciok goed zijn om ecn prcdikant af te zonderen voor dit
werk of predikanten apartc catcchisaties aan studeiilcn IC latcn
gevcn. Siudcntcn stcllcn vaak
andcrc vrapcn dan werkende
jongcrcn. De laatsten begrijpen
coms ccht nict, waarom d e studenten maar doorvragen en nog
steeds niet tevreden 7ijn inct de
antwoorden die hemel T wc1
overtuigen. Zij begrijpen ook
iiiel, hoe de studcntcn zulke vragen durven tc stellen. Orngekcesd bcgrijpcn studenten vaak
niet, dat d e werkende jongcren
zo gauw levreden ~ i j nniet het
int woord va11 dc prcdikant.
Overigeni is ca teporiaal pasloraal binnen de Gcrcformeerde
Kerken nict nicuw. In de oude
Kcrkorde wordt, in Artikel h, al
gcsprokcn ovcr predikanten die
dienst doen i i i "cnigc particuliere
heerli j khedcn, gasthuizen, of
anderszins." In Artikel 12 van dc
huidige kerkorde wordt gcsprokcn ovcr ccn Icgcr - of ziekenhuisprcdikant. En in de7elfde tijd
als waarin H.E.S. Woldring zijn
onderzoek dccd ondcr gereformeerde siudentcn fungeerden in
de stad Groningen apartc ouderlingen voor schippers cn apartc
ciuderlingen voor vcrpfccgsters.
I-Iel is dan ook gccn wonder. dat
onder ons d c laatste tijd weer
slemmcn opgaan die pleiten
voor categoriaal pastoraat.
Uiteraard alleen. als dat nodig is
en goed. "

Integratie
Een vraag dic intusscn blijft
intrigeren is, of 5ludcntcn hij speciale aandacht voor llen toch niet
nog meer worden losgemaakt
van de gemeente waar zij lid van
zijn dan n u al hei geval is.
Is het niet van groot belang. dat
zij zoveel mopclij k in dc7c
geineenlc wordcn gcintegreerd?
Wanneer dil o p gocdc wijzc kan.

i s dit cen goede zaak. Studenten

kunncn veel hebheli aai1 andere
gcmccntelcden, aan het gerijpt
gclaoi' van oudereii bijvoorbeeld,
cn dc gciiiceiile kan veel liebben
aan hcn. h'
Toch is hct mccstnl nicl cenvoudig om de7c intcgratic lot m n d
te hrengen. want:
studenten 7idn vaak kort in
een gcmccntc cn in de tijd dat
ze er zijn. 7ijii %cvaak a Fwezig;
studcnten besteden veel tijd
aan studic cn íian de studentenvereniging:
studenten dcnken vaak grcnioverschrijdend, tcrwijl vecl
gemccntclcdcii dc neiging
hebbcn om allcrlci gi*cnzen te
bewaken:
* studcntcn hchbcn cr vaak
moeite mec om langdui-ige
verplichtingen aan tc gaan,
terwijl de gcmccntc daar vaak
wel afhankelijk van is.
Veel hangt ook ai' vrin wic de sludcnt i s cn hoc de geliieente eruit
ziet. Ei- zijn sludcnlcn, die zich al
meteen aan hci hcgin van hun
studie actiel' inzcttcn in ccn
gemeente in dc univcrsitcitsstad
e n die zich daar ook direct in
thuis voclcn. Es zijn ook studenten die afstand houden. Zij hehhcn al gauw hcl gevoel, dat zij in
dc gcmccntc w;irirlcie 7ij oificieel
hchorcn nict ccht hun ei kwijl
kunncn. Zij zockcn hun coiilacten daarom vooral in dc studcntcnvci+ciiiging.Die fungeert voor
hcn in fcitc als gciiieenschap der
hciligcii.
Inlussen is contact met d e
gcmccntc wc1 van belang. Uitcindclijk moelen studenten zicli
cink ccn hccld vcirnicii van wal
liet bclckciil om levend lid van
de kci-k ie zijn. Drii beliuorl
cvcngocd trii lict christelijk
gclocil: En als ïe argestudeerd
zijn cn 7ich cldcrs vcslipen. moeten zc in staai zijn nni daar le
functioi-icrcn als bctrokkcii kcrklicl. Het is ook wc1 duidclidk, dal
ccn ccht isolcmcnt nict vruchlJAARGANG 78 - NUMMER 1 - 5 OK

baar is. Dit wordt zowel in oecumenische als in evangelische en
bijbelgetrouwe kring beaamd. '"
Wanneer ook maar een gedeeltelijke integratie kan worden
bereikt, is dat dus van groot
belang. Maar het is volgens mij
niet zo, dat speciale pastorale
aandacht daaraan afdoet. Eerder
geldt het omgekeerde. Studenten
zien een studentenouderling e n
een studentenpredikant als vertegenwoordigers van de kerk. Zij
zijn tiet zich bewust, dat door
niiddel van hen de kérk zich met
hen bemoeit. Als dat op goede
wijze gebeurt. wordt de band
met de kerk zelfs sterker. Daarbij moeten de bewuste ambtsdragers er natuurlijk wel attent o p
zijn, dat waar mogelijk contacten
tussen studenten ei1 gemeente
worden gestimuleerd. D e laatste
tijd zijn die contacten weer meer
mogelijk daii ooil.
Als ergens een aparte studentenpredikant functioneert, kan het
goed zijn. dat de studenten die
aan zijn zorg zijn toevertrouwd
tegelijk lid blijven van de stadsgemeente waartoe zij behoren.
D e sludenlenpredikant verricht
dan het werk dat specifiek is
voor een predikant: het voorgaan
in kerkdiensten, het geveli van
catechisatie. het voeren van pastorale ~ e s p r e k k e nHij
. overlegt
regelmatig met de ouderlingen.
diakenen en pastorale werkers.
Eventueel hoeveii zelfs niet alle
catecliisaties aan studenten door
hem te worden gegeven. Ook
kan hij collega's inschakelen
voor gesprekskringen. Op deze
wijze wordt zoveel mogelijk
winst gehaald uit wat in onze
kring terecht is opgemerkt over
de eenlieid van de gemeente.
Ook moet d e studentenpredikant goed worden beseleid vanuit d e kerk. Op deze wijze kan er
een gereformeerd studentenpastoraat tot onlwikkeliiig komen.
Laten we ook vertrouwen hebben. Hel Woord van God en
Godzelf zijn zo sterk, dat er in

allerlei zelfs heel ingewikkelde
situaties telkens weer een weg
gewezen wordt.

Kerk en wereld
Tot nu toe hebben wij hoofdzakelijk naar binnen sekeken. Dat
is ons aIs gereformeerden wel
een beetje eigen. Wij vindeii het
meestal gemakkelijker om te
praten met iemand die wel, dan
met iemand die niet gelooft.
Voor gereformeerde studenten
geldt dat net zo goed.
Toch zijn e r steeds studeiiten die
lieel goed in staat zijn o m tegenover andere studenten te getuipen van hun geloof e n van de
kracht van het evangelie. Zij
kunnen daarin goed begeleid
worden door een ouderling uf
predikanc die de leefwereld van
studenten en ook van niet-christelijke studenten kent. Het wa+
ook niet helemaal zonder redeii.
dat de eerste protestante studentenpastores vooral een missionaire taak ontvingen.

Andere vormen
Bij de speciale zorg die aan sludenten gegeveii wordt kan
ebr ruik worden gema,a k t van
hekende vormen: de kerkdienst.
het pastorale gesprek. de catechisatie. Wel is het dan zaak
om hierbij. wat overigen%altijd
gebeurt, rekening te houden nict
het publiek of het gemeentelid.
Wat de kerkdienst betreft hoeft
tiet overigens niet zo te zijn. dat
deze alleen voor studenten
gehouden wordt. Het liikt mij,
dat tiet goed mogelijk o m van
tijd tot tijd &énvan d e diensten
van een stadsgemeente speciaal
te richten o p lien.
Maar het is niet goed o m het per
definitie bij de bekende vormen
te laten. Nogmaals: d e inens ic er
niet voor de structuren, de structuren zijn er voor de mens. Ecn
goed middel voor de begeleiding
van studeiiten blijkt de gespreksL,

kring te zijn. Een gesprekskring
die vragen tiespreekt die vooral
studenten bezighouden.
Studenten willen d e antwoorden
niet opgelepeld krijgen. Als ze
iets accepteren, willen ze daar
zelf helemaal achter kilnnen
staan. Z e willen zelf vragen stellen en. als ei. echt een antwoord
is. dat zelf ontdekken. In dat proces zoeken en vinden zij steun
bij elkaar.'re'egelijk hebben ze
daarhij hehoefte aan een volwassene of oudere die Piet gesprek
leidt of begeleidt. "'l Dit middel
van een gesprekskring die een
aantal avonden draait, kan
gemakkelijk in een gemeente
met studenten worden ingevoerd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van gaven in, maar
ook van gaven huiten de
gemeente.

Samengevat
De vraag was of het goed is, dat
cle kerk aan studenten speciale
pastorale aandacht gecft.
Het antwoord luidt bevestigend.
Studenten vormen een aparte
cateprie. Daar kan niemand
otriheen.
Het antwoord op dc vraag. hoc
deze aandacht vorm moet krijgen moct vooral aai1 dc crcativiteit van dc kcrkcnradcn cn dc
afzonderli.ikc ambtsdragers worden overgelaten.
Her hangt helemaal van d e concrete situatie af. Wc moctcn niet
doorslaan: nict naar ccii vcrbod,
maar ook nict naar ccn gcbod
van cntcgorianl pastoraal.
Wanneer ccn kei-kcnruad O T individuclc arnht$dragcrs die studcnten in hun gcmccntc of wijk hcbhen, overtuigd zijn van dc
verantwonrdclijklicid d i c /.ij ook
voor de studercndc Icdcn drigcn
en iets van hun Iccfwcrcld
beerijpen, komt dc rcst vanzcl h
Uit het verleden is immers
regelmatig gebleken, dat de cchte gereformeerde ambtsdrager
het yemeentelid voor wie hij zor-

gen moet altijd nog belangrijker
vindt dan de, overigens ook niet
onhelangrijke, regels en vaste
vormen.
Ds. TS. Huttenga is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Gron~ngen- West

'I''

Vei. Gcn. E : 2h;Col. 7: Fk.lak.3: Y.
Dcnk ook aan wat Jczii< zcgt in Mat.
23: X:"E&n i<u w Meester en gij 7ijt
allcn lirncdcrs."
A. van dcn Ucukcl Icgt cr i i i ziiii
pu hl ica tics. De rii~i,y~,t~
hchhcii hirri
~ c l ~ e i nAln
i ; andere oficTti;(;een herer
Irvcw d m cpn goc.d k[>vrn;voortdurend
dc nadruk o p d a t wctcnschnppcrs
slcchtq ccn Iicpnald aFpcct vaii dc
werkelijkheid Iielichtcn.
Zic'l:S. Huttcnga,"Studcntctr cn Iiun
Kerkattcstatic" in de C;crr,forrire~rde
bode voor Gintiiiigcii, Frfc,sslrrr~d.
Drcnrhe, 5 1"jriargang n r . 17.
2 i c /Ictn vlrii dl, Grnet-lik Sj~itodt.vait
rlc Grir~fnrine~rdr~
Kci-ken in .iVL.rlerIon,( I.r>iisd(wIclrSri, Rnrticveld 2000,
Artikel 67. De y n o d e van Zuidhorn
Iiccft dc icgcling gcliatidhaafd cn cr
ccn paai. wiizigingcii i i i aangcliracht.
Zic voor dit nndcrwcrp U. Luitcn.
-'.longe notnaden".
Krforrtiriri~.
. ..:
.I-.S. Huttenga:",iotige grtqtlcden: wat
nineten wij met hen'?" Ilir>nsrJXc jaargang nr. I:.-Jonge pastleden". C;b"
i ~ i f i i n ~ ui-oor
p riinhtrrlrrigriii;-'C;n.itleden: een evnluatie". Birbrrc/ 4Ye jaargntig nr. 4.
Vgl. G. Dekkcr. Znrlar r10 wcreIr1 vrrairrlrrf. Ovri-(l<,~ o r k o n iv(tn
. ~ ~(!r> kprk.
Rnarn 20íH). 1119 v.
Zie E.A. cle Roer. A hwlom. iiiijt~
zoon. mijn znrrn! Goes 10r313.h11. 122121. ?v?,te Velde. "Werken aan verhetering". Bv RySomruii~hYe janrgarig
nr. 12. die overigen< wel voor jeugdouderlingen, maar niet vnnr een
ieugdpredikiint pleit. (Overigen< is
een ieugdprediknnt niet het7elfde als
een studentenpredikant,TSH.)
Over dit onderwerp schreef J.M. Rurger een le7.enswnardig artikel in
Dienst 44" jaargang nr. 5:"Studenten
6i gcmccntc: studci.cn cn intcgrcrcti".
%ie !?,'nl.?hijr. "Studentenpastnrnnt
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cn kcrk", 111 .Irlt~lt.rcti,ceri sri~kvan je
ievciz!
kb<rornk verkenningen [n de wereld
vnn dc irrirvci.Fitt.fr.Ondei redactie van
C. Stain cn D. Ticlcnian. En R. vali
Loon, .I. V~SFCI:
Srudent cti jienieenrr,
Kanipen 2002
De waarde die d e gesprekskriny vcicir
studenten hebhen kaii, wordt aangetooiid door D.Tielemrin. Dr (/renLi!van
de kcrk i11 dc, wereld vnn /iel ho<qrr
nnrk.rwip, Ainstcrdam 1984, zie niei
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REFORMATIE OF
TIJDELIJKE TWIST?
Samenspreking:
ja of neen?
In dit artikel willen we speciaal
aandacht geven aan de verschillen van in~iclitrond dc vraag O T
CT moet wordcn samcngcsprokcn
mcl dc synodalc kcrkcn, ja of
nee.
Aan die vraag ligt dikwijls ten
grondslag de vraag O T de Vrijniaking gezien moet wui-den als een
reformatie ciT als een 'lijdclijkc
twisl*.
E r zijli in dc bcginjarcn na de
Vrijinakilig wc1 mccr nicningsverschillen aan ie pcvcn. Rijvoorbeeld over de band van dc kcrken aai1 elkaar. Moel die bsiid
gezien de elleirdige Iiiërarchische
ervai*ingen n u maar 7 0 10s mogclijk? O [ tcicli de 'oudc' i+cgclsvan
de K.O.'?
We willen ons nu beperken 101
liet onderwerp 'camensprekingen'.
Na de Vrijmaking is e r meer dan
twintig jaar verschil van mening
geweest over de bovenvermelde
vraag, wat betreft hel sameri5preken met de synodale kerken.
E r zijn globaal drie periodes aan
te wijzen waarin die meningsverschillen hoog oplopen.
In die drie periodes is steeds
sprake van georganiseerde acties
binnen de Gereformeerde Kerken om toch te komen tot
samenspreken.. We geven ze
even kort aan.
Als eerste moeten genoemd worden de zogenaamde Oosterheekse conferenties. Die worden
gehouden al kor1 na d e Vrijmaking in de j a ~ e n1948-1949.
Een tweede actie is geweest in
1961. Dan verscliijnt er een

beweging.
Het verzet tegen $c 'oude' machten Is fel.
Radicale jongeren trekkcn van
leer tegen de ciuderc generatie.
Deze oudere pcncratie had de
ellende van dc oorlog meegemaakt en zich ontworsteld aan
de armoede in die eerste naoorlogse jaren. De jongcrcn verwijten hen nu een consumptiementaliteit en een materialistische
instelling. Er is sprake van een
gezagscrisis e n van cen protesthouding.

'Open Brief van o.a.
drs.G.Puchinger, als reactie o p
bcsluitcn van de Gereformeerde
synode van Asscn.
Dclc synode had geconstateerd,
dat e r geen uitgangspunt was om
te gaan samenspreken met d e
synodale kerken.
Puchingcr c.s. zetten de aanval in
tcgcn dc besluiten van de synode
van Assen
De dcrdc actie bctreft de hekendc 'Opcn Brief uit 1966. Deze
actic heeft geleid tot het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
In dit artikel willen we de eerste
twec 'acties' in de periode rond
1948-1949 cn d c kwesties in de
periodc rond 1961. wat nader
bekijken. Na het geven van een
algcmene achtergrond zal in het
kort iets over de beide zaken
worden gczegd.
De dcrdc crisis rond de 'OpenBrief' komt in ccn volgend artikel aan de ordc.

Vrij~aking-Wederkeereen proces
Binnen d e Gereformeerde Kerken (om verwarring te voorkomen in hel vcrvolg G K V ) is het
vanaf het begin onrustig geweest.
Bij het rondkijken in het kerkelijk leven van die dagen is het
goed om vast te stclfcn, dat de
Vrijmaking niet gezicn moet
worden als een enkele, op zichzelf staande daad. Hct vrijmaken
van een verkeerdc leer en van
een verkeerd synodaal hiërarchisch optreden moet gwien in
het bredere kader van 'bekering',
van 'wederkeer'.

Rondblik
Na de oorlog is er d e eerste jaren
heel hard gewerkt aan dc
opbciuw van ons land.
Men steekt samen dc Iianden uit
de mouwen e n er is sprakc van
een tijd van Iierstcl cn vcrnicuwing. Toch li j k1 dc oude politieke
siluatic van voor de oorlog te
worden hcrstcld.
De onizuilinp mislukt vonrlopig
en cr v ~ i I g ccn
t
periode van
rooms-rodc samenwerking.
Rond 1960 gaat dat heeld verandcrcn. De tijd van de confessienccl-libcrale samenwerking
bcgint. De roerige jaren zestig
brcngcn de samenleving in

D e Acte vali Vrijmaking uit 1944
(net als de A c r ~van Af ~ c h e i d i n ~ )
geeft helder aan dat we moeten
spreken van *wedcrkccrl.En met
wederkeer wordt dan hedneld
een d o o r p a n d e activiteit. Een
belangrijke stap in ccn proces is
gezet (de Vrijmaking), nu ook
verder op de weg van de wederkeer. Dat wil leggen, mals de
Acte het zegt:
"komen tot Izerst~Ivan het verI
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broken verhnnd der grluovigen
breed effect krijgen in heel het
en der kerken in onmirirlrllijken
leven. Dat roept opnieuw' oom
teriigkecr (of de gshoorznarnheid
heel andere redenen, binncn dc
vapi Chrl.strrs,gelijk r i ~ z grhoorr
GKV veel verzet op. Op die
zaiamheid fot i:onr I i ~jiwr
t
Onzes
'doorgaande reformatie' knmcn
Heeren 1942 onder ons op grond
we later terug.
vnn G o h woord gekend pi7 Arlpden werd in dc airngennmen forWat besluiten de kerken
rniilieren vnn e ~ n i g h r i dPIT iri ker- over samenspreken?
kordening, een in dezr allrp~a."
Zo gezien is de wedcrkcer in de
AI in 1946 komt op de GKV
vrijmaking niet los itc maken van
svnodc van Gsoningrn de vraag
de reformatorische beweging in
over samenspreken aan d c orde.
de dertiger jaren. Dc 'refcirinatoOp tafel ligt een verzoek van d c
rische beweging' in dc Vrijmrisynodaal Gereformeerde Kerken
kin? is dus niet o p te vattcn als
om te komen tot samenspreking.
een Iiistorische eenmalige
Over die vraag wordt door
sebeurtenis, maar als een onderprof.dr.K.Schilder een lijvig rapdeel van een proces.
port geschreven onder de titel:
De vrijmaking is ccn dcc1 van
'Snrnerisprcking, ja of nrrn?'
het proces van 'wcdcrkeei.'.
D e synode stelt zich unanicm
R.Jatrse schrijft in dc jarcii dertig
achter dit rapport. Kern is daarin zijn hoek 'Rondom dc Reforbij dat de synode zich positief wil
mazie': "Di, boek grrat rr vnn~lit,
cipstellen.Voor alle duidelijkheid
dat P P . iniJerdanrE eeH rflormotorie n o m alle gemeenteleden te
scJzc hezucxing, (1.w.z. ren wedrrkunnen laten meeleven besluit
kecr tor ht~tWoord i.s 017 vrr\~childe synode dat men zich daarom
Icitde pztntcw."
voorlopig wil beperken tot
En clie wederkcct iq nict het
schriftelijk overleg.
werk van mensen, maar is \lolDeputaten worden henoemd en
gens Janse het werk van God.
die worden zelfs gemachtigd om,
Niet alleen Schilder hecft in de
als dat nodig is, een aparte synodertiger jaren geiavcrd voor een
de bijeen te roepen.
'doorgaande reformatie* cn
Het verhaal dat men van vrijge'wederkeer'. Ook mcnscn als d e
maakte zijde absoluut niets wilhoogleraren dr.FE. Dnoy~aveerrl
de, is dus niet waar. Wel wil mcn
en dr. D. Til.H. Vollr~ll?ov~n
steueerst schriftelijk doorpraten over
nen hem in zijn striad om d e
de oorzaken van de breuk, d e
doorgaande relormatic.
verkeerde besluiten en de hiërarDeze doorgaande reformatic cn
chie.
die wederkeer wordcn in d e derVan synodale zijde wordt het
tiger jaren door dc Tcidingeevenvoorstel van schriftelijk contact
de vnormanncn fcl bestreden.
over die zaken verontwaardigd
Gangharc meningen worden
van de hand gewczcn, mcn wil
immers aangctnsl.
absoliiut niet -eigen gelijk' tcr
Als na de rcformatoriïche daad
discussie stellen.
van de Vrijmaking opnieuw
De besluiten binnen d e synodale
wordt gesproken ovcr doorgaankerken ('vervangingsformule.)
cle reformatic, dan incieten we
seven helaas duidelijk aan dat dc
niet vergeten dat d c voorstansynodale synocle geen duimbreed
ders in hoofdlijnen willen aantoegeeft. Men spreekt zelfs over
sluiten hij de reformatie van de
de in de jaren 42-44 genomen
dertiger jaren.
' besluiten. als 'zegenrijk en
Dat proces van 'wedcrkccr' na
samenbindend'.
de reformatorische daad van de
De poginsen van de synodaal
Vrijmaking gaat dan wc1 ccn
Gereformeerde Kerken om te
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komen tot samenspreken moeten daarom wel tegen die achtergrond worden gezien.
Op de GKV-synode van 1948 in
Anzersfbort zijn toch een aantal
bricvcn binnengekomen vanuit
dc kcrkeii om h e t contact met d e
synodalc kerken aan l e gaan. Zo
is cr bijvoorbeeld een brier vaii
ds.R.A. Ros, een vrijgemaaktgcrcforrneerde legerpredikant.
De synode neemt deze brief voor
kenni5gevinp aan. omdat e r peen
voorslcl in clanlt.
Wcl ontvangt d c schrijvci- liet
rapport van dc conimissic ovcr
de7e ;.aken.
Vcrdcr wordt ook uitgesproken.
dat dc bereidheid er nog cieeds
is tot contact, al%e r sprake is van
cchic vcrandcring binnen de
synodaal gcrcrormccrde kerken,
zodat de werkclijkc gcschillcn
kunnen worden hcsprokcn.

Daarna organiseert ds.B.A.Ros
met enkelc andcrcn d c confcrcnties in Oostcrbeck. Ds.Bos Iiad
zich in 194311945 als lid van dc
synodc van Utrccl-it fcl vcr7ct
tcgcn dc schorsing van
prol.dr.K.Schildcr. Ds.Ros wordt
dan als lid vali de synode
gcschorsl en hij wordt zo een
vrijgcmaaklc van het ccrstc uur.
Dat hij nu juist gaat pleiten voor
particuliere samensprekingen
ivardt door velen ervaren als een
verloochening van de Vri jniaking.
In eerdere publicaties had ds.Ros
ovei-igens ook ;i1 duidelijk
gemaakt, dal hij d e Vrijmaking
ccn ongcgrondc brcuk vindt, die
zo snc1 mogelijk moci wordcn
licrstcld. Reide partijen rnoercn
schuld bclijdcn en dc struikclblokken opruimen.
Dc con rcrcntieï in Oosterbeek
zijn hcslotcn en bcstemd voor
ccn bcpcrkt aantal personen uit
de GKV cn dc synodaal Gcrcformccrdc Kerken.

Hel gevcilg voii deze conferen~ i c is
s geweest. dat ds.B.A.Bos
e n enkele duizenden medestanders ~ i c hweer aansluiten bij de
iynudale kerken. In feite hebben
/c volledig gebogen voor liet
svnodalc: juk van leerbesluiten
e n tuchlrnaatrcgcleii. Artikel 31
wordt ;l!>uitgclcpd, dal de synodc uitcindclijk heslisl. maar dan
wc1 'tolcranl' zal zrjn.
In tusscn hebben d e ~ conferene
tics en de discussies erom heen
wc1 gcïrirgd vcicii- veel onrust
hinncn dc Gcrcríirmeerde Kerken.
Als rcactic hcbhcn vcrscliillende
synodaal GcreCcirmeerde kerken
daarna nnmclijk pls:itselijk
pogingen tol ~;imcnspreking
ondci-iiomeii. Maar dan dikwijls
onder dc vciorwaai*de,dat een
strccp donr hct verleden zal
wordcn gczct cii dal de 'winst'
van dc Iaatsic jarcn nioesl worden bcivaard. l n reite wil dat
zcggen: vcrdcr cip Iiel syiiodale
spcior.

samenbindend hadden gewerkt.
E n in het slot van de synodale
synode uitspraak wordt bepaald,
dat de inhoud van de vorige leeruitspraak 'in geconcentreerde
vorm' dient gehandhaafd te worden.

De 'Open Brief' van
Puchinger C.S. in 1961

Toch zijn velen binnen de G K V
nog steeds heel optimistisch over
de mogelijkheden om weer
samen te spreken. Ze hopen dan
ook dat op de GKV synode van
Assen in 1961 de Gereformeerde
Kerken een handreiking zullen
doen in de richting van de synodale kerken.
In Contact wordt er van uitgegaan dat het nu o p deze synode
van Assen moet gebeuren.
Eeii weizering van de vsijgemaakte kant om samen te gaan
spreken zal, volgens de schrijvers in Contact. voor veel ellende gaan zorgen.
D e synode va11Assen van de
Toch blijvcn binnen d e GKV
GKV wijst echter samenspre ken
stecds wcei- skrniiieii opgaan
met de synodale kerken duidenm Ic kriiiicn Icil s:imensprekiiip.
lijk af. Immers de leeruitspraketi
Hct i i i dic dagen opgerichte blad
en de tuctitmaatregelen zijn
Cr~nrucrv e r ~ e zich
t
niet alleen
door de synodale synode niet als
scherp tegen de zogenaamde
verkeerd aangewezen. Integendeel, ze worden nog steeds ver'doorgaande reformatie'. maar
geeft rn dat kader ook veel aandedigd.
ciachl aan samensprekingeri.
Voor Contact zijn de uitspraken
DCschrijvers in Contact zeggen
van Assen een duidelijke anticlinadi-ukkclijk wel vrijgemaakt te
max.
Dan verschijnt er een 'Open
willen blijven, maai. tegelijk te
willen streven naar samenspreBrief van drs.G Puchinger en
kiiigen om zo de synodale keranderen. Deze brief is gericht
ken ook op te roepen tot bekeaan dr.H.N.Ridderbos en
sing.
prof.J.Karnphuis en wil oproeAls de synode van de synodaal
pen tot ernstige bezinning.
Gerefoi-ineerde kerken in 1959
In de brief veroordeelt men d e
in Urr(3chrde vervan,qin4q,~fsformi~- besluiten van Assen in scherpe
IP vnn 1946 rerrijo'e stelt. menen
bewoordingen en men spreekt
van een 'verwaten stijl'. Ook
velen dat es nu toch in eik geval
wordt geschreven over een fnilweer mo~elijkliedenzijn om
Iiss~rnentvan de vrijgemaakte
samen te spreken.
Mcn brengt daii echter onvolkerkgemeenschap. waarin men
doende in rekening. dat de synonog wel zijn plaats wil innemen.
dc ci bij civerwocig, dat de leermaar tegelij k het rcclrt vrin 'r-elfuitspraken wel zegenrijk e n
gierrze oppositie' opeist. Kort
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daarna hebben Piichinger en
verschillende van zijn medestanders zich overigens aangesloten
bij de synodaal Gereformeerde
kerken.
Niet alleen in 'Contact', maar
ook in het in 1956 opgericht blad
' O p h o u ~ vwordt
'
het afwijzen
van samensprekingen veroordeeld. Men is van mening, dat de
bindende leeruitspraken weg
zijn. Dus k a n e r weer vrij worden samengesproken. En of de
Vrijmaking een 'reformatie' is
geweest. moet de toekomst
leren. schrijft prof.dr.H.J.Jager in
Opbouw.
De GKV hebhen e r in de loop
van de jaren geen twijfel over
laten bestaan. dat ze de Vrijmaking als een 'reformatie' als een
'wederkeer'. als een werk vnii de
Here zien. als 'een senadegave
van God' (prof.dr.K.Schilder al
in 1951 in 'De Reformatie').
Meerdere GKV synodes hebben
e r daarom ook bij de synodaal
Gereformeerde kerken o p aangedrongen schuld te belijden
over de echte twistzaak. namelijk over de bovenschriftuurlijke
leeruitspraken en het hiërarchisch optreden.
Daarvan is echter geen sprake.
Vandaar dat de GKV steeds
hebben uitgesproken. dat met
droefheid moet wordeii geccinstateerd, dat de 'twistzaak' niel is
weggenomen. omdat de synodaal gereformeerde kerke11YOC~S
d e Here over die twistzaak geen
schuldbelijdenis hebben gedaan.
Maar het blijft voorlopis onrustig binnen de GKV over deze
zaken.
Daarover een voleende kees
meer.
Drs. C. Hoksbergen /s o.a. oud

docent van de Gereformeerde
Hogeschool in Zwolle en studielei-

der-coordinator van de Opleiding
Gereformeerde Godsdienstleraren
M Zwolle

GS ZUIDHORN VOORLOPIG
KLAAR - NU DE KERKEN
AAN HET WERK!
Zaterdagmiddag 28 september jl.
heeft syiiodevoorzitter di.. E.A. de
Boer mei hainersla? dc synode
van Zuidliorn-2002 provisoiiscli,
d.w.z. voorlopig eeslotcn. Naast
een grotc grciep kerklcdcn Iiad
liet Gercl'cirnieerd Gronings Mannenkoor - dirigent Piet Zuidhcif gezorgd voor goed yevuldc
puliliekc Li-ihuiies. Met indi-ukwekkendc knnrzang, krccg de
slotzitting eelt bijzonder feestelijk
tintie. In meer dan ékn toespraak
klonk ccn dankhare toon clocir
voor al het goedc dat de syníide i11
de maandcn van tiaar vergaderen
had onivangen: genadc. vrcde,
inzicht, Cijngevoelighcid, vocirzichtigheid, dociitastendhcid cn 5aamhorigheid -allemaal geschenken
van Gods Geest. Cadcaus uit de
hemel voor een kerk 'dic leeft van
de ?e&. En ook om er al\ kerken
vervolgens dankbaar mcc ;!;in het
werk [c p a n . Met her grcite doel
voor cigeii: de dienst die God van
Zijn kinderen vraagt weer trouw
tc gaaii uitoefenen.
En al is er zeker wc1 liet besef dat
niet clk hesliiit op volk instemming kon rekenen - toch war de
brocdcrliike saamhorigheid in
y e n enkel opzichi daarvan het
slachiciffer. Met dc n u genomen
hcsluiten komt dc ~yiiodenaar dc
kerken toe in dc stellige hoop dat
ï c goed m o p Irinden in de kcrkciir;iden en in de gerneentcn. E11
dat ook daar dc sriamtiorigheid
versterkt zal worden.
Herovenveging Ol-ieri Brief '?
Dc reden voor hci provisorisch
sluiieii van de synode van Zuidhoi-n ligt iti hei fcii dat liesloten is
- na lang beraad - o m de vrasei1
over de Open Bricf van I066
(naar ;i;inleiding van een verzoek

van de Particulierc Synode van
Holland-Noord in rclictie op een
rc~isieverzoekvan br. Van der
Wefjden) door ccn cigeii synodectimmissie te latcii ciiideizoeken
cim cr in jariuari 2003 cen besluit
over ie nenien. Eigenlijk betreft
hct nu een voorondei-mek naar
dc wenselijkheid cn de uitgebrcidheid van de vraiig om hernvcrwegi~igvan d e knesttes die
pcleid hebben toi de kerkstrijd
van 1967-70 en hci ontstaan van
dc Nederlands CrercCrirmeerde
Kcl.ken.
Zo'n lieroverweging zal zeker uitlopen op de vraag narir de verantwotirdelijklieid voor de breuk in
1 967, en dus naar 'linze' mogelijke
schuld die als zonde voor Gods
aangexicht zou moclcii worden
crkend en beleden. Oin daarin
zuiver en goed tc handeleii moet
ci- nauwkeurig bekcken worden
hoe de kwestics lageii en waarover het uiteindclijke onderzoek
over moet gaan. Daarom wordt
rillereersl bczicn welke besluiten
van de synodc van AmersfoortWect (1967) en Hoogeveen (196'370) door ons tepcn liet liclrt moeten worden gcliouden.
Rereidheid
Het is intusset~geen vraag of een
gereformeerde synode (ook in
2003) de schuldvraag niet onder
ogen zou willen zien. En bij
geconstaiccrde fouten en onjuistheden dic te erkennen e n ic helijden. Ook als het gaat om dc herinterprcisitie vati de Open Brief.
De bereidlieid daartoe en dc
openheid darirover is buitcn kijf.
Maar het ïal wel absoluut duidelijk moeten / i j l i over weIkc zaken
dan schulcl zal inoeten wordcn
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bcIeden. We moeten nu dus waclilen tot hegin volgend jarir hoe de
syiiode hierin verdcr handelen
wil.
I n t u s ~ e nis de zaak allereerst van
'bilinenkerkeliik' bclnng: er zijn
iicigi~lwat kerkleden die hun rwijfels hebben over de rnanicr waarop de Open Brief is gehanteerd in
de kerkgemeenschap tijdens de
jriren 1967-lci70.Zij zouden graag
weten hoe een synodc vandaag de
bewuste brief interprcteert. Dat
daarbij in onze heoordcling een
xckere verschuiving in hisitirisch
perspectief zal voorkorncn. moet
men er intussen wc1 in vcrdisconh e n . We moeten natuurlijk wel
bezig gaan vanuit dc toen bekende en samen ovcrccngekomen
normen en reeels cn niet gaan
werken met hedendaagse heocirclelingscriteria.
Overigens zal het rcsuliaat van dit
ccimrnissiewerk ook zijn dat de
Nederlands Gercforineerde Kerken signalen ontvaitgen hoe onze
kerken willen wcrken aan mogelijk grotere heldcrhcid eiver het
verleden. Daarhij zijn m.i. twee
zaken van wezenlijk bclang: a).
het is een zaak van erkenning van
het liistorisch gcwordeiie dat we
de geschiedenis niet over kunnen
doen; b). de heide kerken hoeven
het ook niet eerst eens te wosdcn
over hct veiledeiï: als men wil blijven werkcn aaii kerkelijke eenheid is daui-vocir eerst basale eenheid nodig en dan is een
omstrcdcn historische kwestie ccn
zaak van lagere prioriteit.
Periode vaii verootmoecli~ing
De kerken ïullen van de synode
een oprocp cintvangen om een
periodc van 'schuldbelijdenis, vcrootmocdiging en vernieiiwing van
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hct vcrhond aTs gcrnccnie van dc
Hcrc' in te gaan. Dczc zaak van
clicpc ernst licd't hcirckking tip
een vicrtal schcrpc cn schokkcndc aandachtspunten. 1. De probIcmaiick van hiiwclijksmacilijkhcden cn echtsclieiding. 2. De
verdrieti~enoocl7artk voor hct
instellen van een meldpunt cn
klachtencommissie wcgcns scksucel misbruik in pastnralc rclniics.
3. De conflicicn tiissen predikant
e n c r i jds cn kcrkcnraad cn
gcmccntc andcrzijcls, waardoor dc
kerken een kwetshaar imago krijyen en het nmht van prcdikant
negatief wordt ~ewaardeerd.4.
De onvrcdc over Iiturgischc vcrnieiiwingcn hcert wc1 ccns schadc
berokkend 'aan dc eerbied cn de
vreir~dedic dc diensi aan dc Hcrc
belioren tc kenmcrkcn'.
Alles hiiecn genomen: genoeg
redenen voor gezamenlijke verootmciediying teyenover de Here
God en een oprcchte smeekbede
om vernieuwing van onze omgang
met Hcm cn rnct clkaar.

Theologische Universiteit nog
eens
In de laatste zittin~swcckwerden
no: twee 7akcn in vcrhand rnct de
TU door de synodc besprokcn.
De kwestic van de suhsidic wcrd
afgchandcld mct dc opdracht aan
dc curatoren om ;.o cx:icl rntlgclijk in kaart tc h r c n ~ c ncif c n voor
welk bedrag cr ccn (aanvullcndc)
subqidic van het miniqtcric van
OCW vticir dc TIJ kan wordcn
vcrkrcgcn. Hct betreft dus ccn
ondcizock naar de mogelijkheid
van suhïidic. Dc volgende synode
zal dan ccn hcslissfng neincn ovcr
hct ;!l rif niet riiinvanrden van
ovcrhcidsgcldcn. In dic 1u.rscniijd
(vaii;iT n u Lot bcgîii 2005) kunncii
de kcrkcn /ich dus o o k hczinnen
op dii vfiiagsltik.
Ecn :indcrc z:iak dic /'n hcslag
krccg was dc insiclling (voor ccn
pcricidc van zcs jaar) van ecn hij7onclcrc Iccrstocl aan dc TIJ,
bcdricld voor hct ADT (=
ArchicE' cn Documcniatic Ccn-
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[rum) ie Kampen. Dc door curatoren tc hcnocmcn honglcraar waarschijiilijk de dircctcur van
hel ADC - krijgt ini taak hct
begeleiden vaii prornoiiccindcrzoeken die betrekking hcbhcn op
dc gcschicdenis van dc Gcrel'cirmccrdc Kcrkcn in Nederland
(19de en 20stc eeuw). Deze leersicicl, dic hinncnkori zal wordcn
'hczci'. bcickcnt ccn wclkomc
vcrsicrking vrin hei wctcnschappclijkc apparaat van de TIJ. Overigcns hccft dc inslclling ervan
nicis ic hcickcncn voor de subsidievraag: zoals al ccrder gemeld
zijn aan deze Icerstcicl niet meer
kostcn vcrbondcn dan nii door
hct ADC wordcn gcmaakt.

De volgende synode: AmersfriortCentrum
Ecn van de laatste besl~iitcnvan
de G S - Z u i d b r n bctrof de aanwijzing van de kerk voor het houden
van dc volgende GS. Dni wordi
nu Amersfoort-Ccnirurn (cn nict
Dnlîscn dat zich ccrst wc1
heschikhnnr had gcsicld). wat ic
maken hecft met dc sterk levcnde
wcns tot ccn centraal gelegen vcreacfcrplaats met vastc accommodatic. Zuidhorn lag cxccntrisch,
hocwcl de acconiniodatic prima
funclionccrdc. Ook wcrd dc niculire nianier vrin vcrgadcrcn (ri.ri.
het Sicperkt hciudcn tol twcc
dagcn) algcmecn als prisitici" crvarcn. Hcl gebruik van moilcrnc
communicaiicrnicFdclcn heeft dc
vergadertijd van de synode zckcr
bekort. Hei prohleeni van
gecrashte crimputers - sonis dooi.
ouderdom, soln.; door een virus liras voor eeii enkeling een akelig
geheuren, Veel dank is uitge.;pi.ciken aan hcl adres viin het sccrciariaat van Saii Knol en dc daarin
opercrendc inedewerkcrs. Tevens
kreeg het kosterscchtpaar Gcrrii
en Aly Ros bij7ondei- vcel Iof toege~wiiaidvrior dc hal-iclijkc verzorging van de synodclcdcn cn dc
velt gaqtcn die Zuidhorn riandcden.

Zieken
D c synode heeft helaas nauwelijks Cén keer kunnen versaderen
rnct aIle primi-afgevaardisden. Al
vanaf dc start werd het - door
zicktc thuis - voor br. Bakker uit
hei Zceuws-Vlaamse Hoek bijna
onrnogclijk mee te doen aan hel
synodewerk. Na enkele weken
werd dr. Wilschut (Assen) getroffen door ecn hartaanval: hij was
nu zovcr hcrsteld dat hij de slot~ i t l i n gvan dc GS kon bijwonen.
In dc zomervakantie werd ds.
Grocnenberg opgenomen in het
ziekenhuis: hij heeft nu twee operaties achter de ril? die hem
mogclijk weer in redelijk goede
staat zullen brengen om zijn
dienst als predikant Ee verrichten.
Wij g o c t c n hem vanaf deze
plaats en wenscn hem het allerbeste ondcr de zegen van de Here
toe. Ook br. Van de Groep kwam
op een ziekenhiiished te liygen
(nota bene bij ds. Groenenberg op
dezelfdc kamer), maar hij kon
later wecr de snelweg naar Zuidhorn berijden, nadat zijn ruyblecsurc weer zo eoed als verholpen
was. Alle andere personele wisqelin9en in de bezetting van de
synodestoelen Iaat ik hier nu
maar rusten. We waren gestart als
ccn grocp 'losse' af2evaardigden niiiar wc rnochicn als een hecht
Iciini. in sicrkc verbondenheid
aan clknar de klussen klaren die
ons werdcn voorgeschoteld. Voor
al het verrassende dat we daarin
mccmanktcn danken we onze
rnachligc God die Zijn Verbond
gcdcnki cn Zijn wcrk niet laat
varen. Iii dic zckcrhcid hebben
wc voorlripig afschcid van elkaar
gcnomcn cn hopen elkaar in 2003
terug tc ~'icn.
Op dat momcnt zullen alle Gereformccrdc Kerkcn in Nederland
hun wcrk hebben moeren doen
tcr ratiriccring van de synodebesluiicn van Zuidhorn-2002. Of
artikcl31 K 0 no? in werking
wordt $wet, zal men in Arnerqfoort-Censrurn wel merken.

