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synode van de Christelfie Gereformeerde Kerken vergadert deze maanden in NunspeeS. Op 25

Dankhaai cn vcrheugd rijn wij
op uw uitnodiging ingegaan om
vandaag in uw vcrgadcring aanwezig te zijn. Graag grijp ik ook
de gelegenlicid dic u me bied,
aan om in uw midden iets te zeg-

gen.

1
Uw besprekingen vindcn plaats
in een tijd van grocicndc spanning. Ik hedocl dc spanningen
die in d e wcrcld opgchouwd
wordcn als gcvolg van de strijd
die de Vercnigdc Staten van
Amerika met hun hond,oenoten
en nog tal van andere landen
aangegaan 7ijn tcgen het terrorismc. Dagelijks worden we
gcconfronteerd met militaire
acties waarvan niemand weet
waar die op uitlopen zullen. D e
on~ckcrhcidover de toekomst
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van de wereld i s na de aanslagen
in Amerika, voi+igcmaand september, sterk gegrocid. De dreiging van nog iiieer terreur doet
steeds meer mensen vrezen.
Tegen deze achtcrgrond rijst d e
vraag: Wat heeft ccn bespreking
over de relaiie tussen d e CGK
en de GKV in een land als
Nederland voor beickcnis?
Waar maakt inen zich in Nunspeet druk oni? Staat dat nog
wel in enige verhouding tot wat
er op het fronl in dc wereld
gaaride is?
Broeders, ook ons verontrust
aan d e ene kan1 wat er gaande is
in de wereld. Aan de cne kant.
Ja, want er i s een andc.t+ekant;
we horcn in de dingen die ons
schokken de voetstappen van
onze Herc cn Koning die bezig
is te konicn tot zijn dag. Die dag
177

is nog vcrhorgen. Maar de
geschiedcnis zal niet uitlopen op
een ineenstorten van de wereld,
maar ?oals Christiis beloofd
heeft, op d e voleiriding van de
eeuwcn. Koiiit de wereld uiteindelijk in brand te staan, dan zullen we onze Hcrc Jezus Christus
zien komen. Wc zullcn zijn lieerlijkheid zien, waarin Hij ook zijn
volk zal doen delcii. Die verwach'tins mag ons cen andere
spatinin? geven. Ecn spanning
die ons eerder doet opleven. Die
011s bemoedigt. En aanspoort om
ons in geloof in te zetten vooi. de
ophoiiw van zijn kerk en koninkrijk op d e plaats en in dc situatie
waar Hij ons heeft g c m . Dat is,
dunkt iiie, het kader waarin u als
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de kerkelijke eenheid. Want die
begeren we toch. omdat Christus
haar begeert? Johannes 17!
Heb je elkaar gevonden. dan wil
je ook samen verder, omdat de
liefde van Chrislus ons drijft. En
ga je samen vcrdcï, dan wil je
ook alles wat jc samcn hpbr,
zowel aan gclooi en vreugde, alsook aan zcirgcn en problemen,
samen delen. Anders gezegd:
hebben wc elkaar mogen vinden.
dan blijkt dat wc clkaar ook hard
nodig, hebben.

Belangrijk punt

1

I De Reformatie. Postbus 24, 8260 A0 Kampen.

de synode in Leusden -, nu ook

samen d e weg mag zoeken naar

'

Wc mogen met vreugde vaststellen dat wc in die relatie opnieuw
bij een belangrijk punt zijn aangekomen. H c I wordt aangegeven
in het antwoord dat door de
gezamenlijkc deputaten geformnleerd is op d e vraag,'of een
landelijke fedcralie aanbeveling
verdient.' Het antwoord is. in
gezamenlijkheid, ccn overtuigd
'Ja'. E n de vraag naar 'de wijze
waarop een federatie vorm kan
krijgen' is ook in grote overtuiging eenstemmig bcanfwoord in
de schets van ecn 'fcderatief
groeimodel' die in dc voorstellen van deputaten op uw tafcl
Tigl. De eenstemmigheid vali
onze beide deputaatschappcn o p
dit punt, - o p zich al cc11
gegroeid model -, ervarcn we als
een wonder, gewerkt door de
Heilige Geest, en 21s een
gcschenk van ons Hoofd Cliristus. We hebben ais deputaten aan
onze opdracht gewerkt in biddend opzien tot God, de Vadcr
van onze Here Jezus Chrislsis.
We hebben voortdurend
gevraagd om de Geest van wijsheid. E n die heefi God ons klaarblijkelijk willen geven. Een wonder, een geschenk. waar we
buitengewoon dankbaar voor
zijn.

Ik zeg dit tegelijk in hcscl-ieidenIieid. Ik wil namelijk nict d e suggestie wekken dat wat voorligt
nu het perfecte is. En dat wc cl.
hiermee zijn. Het is een beschcidcn begin. Toch een begin van
een federatie die de weg wil
openen naar concrete eenheid.
We liehben in onze deputatcnbcsprckingen ervaren. hoe goed
het is dat je, als je elkaar 'begrepen' Iicbl e n elkaar hebt 'gevonden' , - woorden van prof. Maris
op dc vrijgemaakt gereformeer-

I
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We hehhrn elkuar nodig.Dat is,
broeders, wat ik vanmiddag met
nadruk nndcr dc aandacl-il van
ons allen wil brengen. Zeggen we
tegen elkaar dat cr gecn kcrkscheidende verschillen meer zijn,
maar dat er duist grote overeenstemming is bereikt, ja, dat je
elkaar grvnndrn hebt, dan is m c ken naar kerkelijke ccnhcid cn
samen biddend de weg Icrcn zien
.
die daarheen kan leiden En dic
weg dan ook in geloof gaan, gccn
zaak meer van overmoed of van
drijveri, maar heeft het te maken
met wat onze Here Christus met
ons beoogt. E n waar Hij Zich/.clf
ook voor gegeven heeft tot in d c
dood aan het kruis, als ik Icnminste zijn gebed in .Johannes 17
goed versta.

Wc hehhetr elkaar nodig.O m
elkaar op te scherpen en op tc
bouwen met betrekking tol allcrlei zaken die ons samen aangaan.
En d i t ze ons samen aangaan,
dat hebben uw voorgangster, de
GS van Haarlem-Noord 1998, en
de Vrijgemaakte GS van Leusden 1999 eigenlijk al aangegeven
iii de opdrachten aan deputaten.
Aandacht woest namelijk wordcngepevenaandevraaghoe
dalgene waarover overeenstemming bereikt is, - ten aanzien van
de toe-eigeninging des heils, de

i

I

Het trof me wat prof. W. van
't Spijker kort geleden in een
publikatie waarin hij zoekt naar
de achtergrond van de geestelijk e rnalaisc dic cr heerst over
hcel d e linie van het gereformeerde kerkelijke leven
opmerkt: 'De kerkelijke verdeeldheid is daaraan debet, misschien wel helemaal de oorzaak
ervan. () E r zouden wonderen
gebeuren, wanneer de sleur van
de kerkelijke verdeeldheid doorbroken zou kannen worden. Tot
niets anders roept ons de biddcnde Hogepriester.'

Bovendien: Alr; je elkaai- tcielaal
dat de andei Jou eeil spiegel
voorhoudt, - een hijbclsc of confcssicinclc spicgcl dan wel te verstaan om aan IC gcvcn wat cr
bij jouzelf niet pocd /i{, dan Ilcb
je een groot vertrnuwcn in
elkaar. Dan sla .ie al niet mccr o p
arsland van clkaar, maar je geeft
aan dut dc clkaar nodig hebt om
elkaar op te houwen.

-.

Z o hcbhen we het ervaren in
on7c dcputaten-besprekingen.
Ook o p dc prcdikanten-confercntic van f'chruari dit jaar bleek
icts, i k mag best zeggen veel. van
dat elkaar nodig hebben. Ook
een groot aantal CG- en GVdeputaatschappen die op hetzelfdc terrein werkzaam zijn deden
dczclfde ervaringen op. En zeker
nict in dc laatste plaats wordt
ook duidclijk in de plaatselijke
samcnsprekingen die e r zijn, hoe
we elkaar nodig hebben. Ook
hoe zegenrijk het samendoen is.
Het is ontdekkend. E n bemoedigend tegelijk.

Wannecr besloten wordt tot een
landclijkc federatie als begin van
ccnhcid van de beide kerkgernccnschappen, dan zal dat een
grotc vreugde mogen geven in de
hartcn van Gods kinderen. Het
7ai ook een bemoediging zijn
voor onze ouderen en, niet te
vergeten, voor onze jongeren
die het zwaar hebben in ons tot
het heidendom terugvallende
Nederland. Van zo'n 'samen op

ven aan een andere visie op de
Nederlands Gereformeerde Kerken, maar o p grond van de werkclijkheid, die evenzeer (posilievel verwondering wekt, dat er
plaatselijk met een NGK grolc
overeenstemming bereikt wordt.
Leusden heeft voor dc opgave
gestaan daaraan ccn plaats te
geven.

weg' kan aantrekkingskracht
uitgaan o p hen die door een allcs
platwalsende vrijzinnigheid al
hun houvast dreigen kwijt le
raken. Het zou een wonder aan
het begin van d e 21e eeuw kunnen zijn.

prediking en de beschouwing
van de gemeente -, in beide
kerkgemeenschappen gestalte
krijgt. Dat gestalte krijgen moet
ook worden bevorderd. En dat is
een gc>;nmc~nlijkezorg. We kunnen geen van beiden zeggen dat
we daar volmaakt iii zijn. We 7ui- ,
len ocik liiet gauw de;.^ volmaaktheid bereiken. We1 hebben
we elknar daarbij hard nodig.

Ik denk verder ook aan de
Nederlands Gereformeerde Kerken. O p de Landelijke Vergadering in Amersfoort eerdei- dit jaar
hebben u en wij een dringcncl
appel gedaan op de brocders om
zich ondubbelzinnig uit te sprcken over de gereforniccrdc bclijdenis en zich onhekrompcn
eraan te binden. Het gebcurdc in
dezelfde zitting en was daarom
een versterkt appel. Nog mccr
versterkt zou ons appel worden
wanneer u en wij tot ccn federatie zouden kunnen besluiten.

,
:

Laat ik, sprekend over de NGK,
tegelijk zeggen dat o p dil appèl
beslist nikt het besluit van de GS
Leusden in mindering komt om
in incidentele gevallen aan plaatselijke kerken waar sprake is van
een verregaande ovcrcenstemrning met een NGK dc mogelijkheid te openen tot kanselruil en
wederzijds toelaten aan het
avondmaal. Dat dit besluit verwondering wekt kan ik me goed
voorslellcn. Maar laat ik u
mogen geruststellen: het is niet
tot stand gekomen als een toege-
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Vertrouwen

,

Preses, broeders, we constateren
dankbaar cn blij dat e r een
gegroeid vertrnuwen is in elkaar.
Voor een samengaan is dat ook
onniishaar. Zonder vertrouwen
kun je nict samengaan. Zonder
volmaaklhcid wel. Wanneer we
een samengaan pas aandurven
wanneer we elkaar perfect acliten zal het hier op aarde nooil
gebeuren. We kunnen verlrouwen hebben in elkaar als we hij
elkaar ontdekt hebben dezeltdc
hartelijke wil en het geloof om
op een schriftuurlijke manier
kerk te zijn. Gereformeerde
kerk.
Dan zullen we ook sainen vertrouwen op onze God, die ons
voorgaat met zijn Geest cn
Woord. E n ons bemoedig1 door
zijn beloften. God heeft 'Christus
uit de doden opgewekt en Hem
gezet aan zijn rechterhand in de
hemelse gewesten, boven alle
overheid en macht en kracht en
heerschappij en alle naam. die
genoemd wordt niet alleen in
deze, maar ook in d e toekomend e eeuw. E n Hij heeft alles onder
zijn voeten gesteld en Hem als
Hoofd boven al wat is, gegeven
aan de gemeente die zijn lichaam
is, vervuld met Hem die alles in
allen volmaakt', Efeze 1.Het
zijn geweldige bcloften om in
een wereld vol spanning stappen
te zetten op weg naar kerkelijke
eenheid.
De Here zegene uw besaadslagingen met de wijsheid van zijn
Geest.

I

i

i
I

In hnar hees pre kin^ van de gezamenlijke voorstellen van deputaten ctinstutrerd~de Christelijke
Geref o r n i e ~ r csvnode,
l~
dat CT
Iunrielijk, op het niveau vrrn
dcyrrfatcn en syriodes, heel war
Ispreikt is, mnar [loi p r plcrntsclijlc
soms nog fllaar weinig nf niets
blijkt vnn de landelijk herrikfe
overecnsternn~ing.E E ~vrij groot
deel vrtn dc CC; krrkcn reageerde
n i p t op een e n q d f e driíirover, De
svnode b ~ s l o n ri(rororn
l
we/ te
kieren voor pen fedcrotief groeirnorkl, rnnnr rktnr gc~rirrliigrn
vt1nr7icl~tigom te gaan c.pi de k ~ r k ~ op
n een voorzich~igewijsr te
rurallple,yen over cle wrn triijklz~id
vun rn de mogelijkheden voor
i?~ví~erin(:
van het,fcclrrntlavp
gw~iinorf~!.
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Depcplaíotenrnpl7orfen:
Desgevraagd deelden ~lepiitaten
M Iee:

Ons deputaatschap hecft tot dc
volgende verzendregeling hesloten:
De l e Cd met 6 rapporten is
inmiddels nit. De beide ccrstc
Cd's met elk een aantal rapporten gaan alleen naar dc kci-kcn.
1 exemplaar per kerk. Z e zijn
vrij te kopieren voor ieder die
een exemplaar wil hebben. Wie
de Cd wil hebben moet zich dus
wenden tot de scriba of administrateur van de kerk.
De laatste (3e} CD met alle rapporten, incl die van d e eerste
Cd's, gaat naar d e kerken, depulaten BBK, d e Thw, het ADC.
de synude van Zuidhorn (1 ex
voor elke afgevaardisde) en d e
bibliotheek van d e Thu.

We gaan ervan uit dat er verder
geen vraag naar d e CD'Szal zijn
omdat alle rapporten op d e site
(www.gkv.nl) worden geplaatst.
Dc h rapporten van d e l e Cd
staan er al op. D e volsende rapporten zullen waarschijnlijk nog
eerder o p de site dan o p CD
staan. D e rapporten kunnen vrij
worden gedownload en geprint.

I

I

HOE ZAL IK U ONTVANGEN?

De weken vnoi. Kerst hebben de
kleur van Advent. Paars. Dat is
de kcrkclijk kleur. Maar daar
gaat het me niet eens allereerst
om. Advcni heeft vooral de kleur
van inkeer e n stiltc, van ocitnioed
e n ernst. Voordat wc uitbundig
het Kerstfeest vicrcn (incl usiei
kleurige kersthallcn cn een lieerlijk kei-stdincr) is hct gued uni je
in stilte te bezinncn op het
komen van Christus.

Ik probeer daar zelf ook vorm
aai1 te geven. Mag ik u uitnodigen o111daarin mee te docn?

Laten we ons samen en pcrsoonliik afvragen hoeveel i-uimtc cl. in
ons leven is voor de Zoon van de
levende God. Die ter willc vali
cins mensen en van ons behoud is
neergedaald uit de hemcl en
vlees is geworden.
De eerste vier regels van Gmang
10 vers 1 uit ons Iicrcformcerd
Kerkboek vnrmcii dczc vier
Adventsweken on7c Icidrnnd.

Iioe zo1 ik U ontvongt'r~,
hoe wil Gij zijn oiztmnrt,
Gij :r wevclls h n o g ~ verIrangen,
t
ijes stervlings zuli,qL~t
goed

'Hoe zal ik U ontvangen?' Dal i i
een gebed gericht tot Christus.
Gesproken in vertrouwelijkc
uingang met Gods Zoon. 'Ghrislus, hoe zal ik U ontvangen?' Is
dal eigenlijk wel echt mijn
gched? Want als je iemand wilt
onlvangen, moet er wel ruimte
zijn. Hoe gastvrij ben ik eigenlijk? Is CT ruimle voor Christus?
Wil ik Hcm wel hartelijk ontvan-

gen of wimpel ik Hem liever bij
de voordcur af?
Nu klopt Jcms niet aan o m als
Gast bij je te komen. Tk 'ben peeii
herberg die tijdelijk ondcrdak
bied. Mijn hart is geen logccskamer. Christus wil blijvend ontvangen worden. Gewoon, omdat
je Hem echt nodig hcbt.

I

zien. Geef dat ik U als Heiland
binnenlaat in mijn huis. Bewaar
me ervoor dat ik de voordeur
weer dichtgooi. Of U na een paar
dagen weer uitzwaai. Here Jezus
Christus, Zoon van God, ontferm
U over mij, arme zondaar.
Amen.'
I
I

Met Kerst komen er misschien
wel gasten bij je logeren. Familie
o l vrienden, kinderen e n kleinkinderen Je bent blij als ze
konien en je ontvangt ze hartelijk met een innige omhelzing en
drie zoenen. Waarschijnlijk ben
je ook blij als ze weer vertrekken. Dan kun je je eigen gang
weer een beetje gaan. Het leven
gaat tenslotte door.

Ds.J.R. Douma is predikant van de
Gereformeerde Kerken te Beverwijk

en Krommenie

Maar het Leven kan alleen maar
doorgaan als Christus in je
woont. Niet logeert. Als je Christus ontvangt In je huis, dan verandert binnen alles. Elke kamer
van je leven wordt door zijn aanwezigheid aangeraakt. Het licht
van zijn aanwezigheid schijnt in
je donker en neemt dat donker
weg.
Wil ik dat? Vind ik dat wel echt
nodig? Dat zijn Adventsvsagen.
Niet zo gemakkelijk misschien.
Wel heilzaam. Oni biddend te
;roeken naar een antwoord.

'Christus, lioe zal ik U ontvangen? Lccr me die vraag van binncnuit te slelleii. Open de deuren van mijn leven. Help ine mijn
donkcr onder ogen le durven

(Een bijbelleesrooster voor
Advent is te vinden op:
ww~~~.\osdouma.nl/advent)

m

MAAK JE GOD BLIJ MET
WAT JE ZEGT EN DOET?

B. luiten

wanaeien me+ God

Weet je duf zeker?
I verschillend zijn qua afkomst.

h e n s schiep God de hemel en de aan
dat met veel liefdeen toewijding, Hij legde in de
schepping iets van Zichzelf, van zijn heerlfiheid, wijsheid en veelmgheid. Haast oneindig zijn de variuties in de schepping. Bomen, bloemen, dieren, de
soorten zijn niet fe tellen, In die veelkleurigheidzien
we iets van God, hoe we ons bij Hem nooif zullen
venelen. En dan de mens: rniljcrrden leven er op de
aarde, maar geen twee zijn aan elkaar geluk, Een
groot wonder,een kroon op de schepping, Zj die
Gods beeld mogen dragen zijn eindeloos gevarieerd, met de bedoeling dat zij allen iets fonen van
de Schepper.

Mooi!?
Zo vond God dat mooi. I3e vraag
is evenwel, of wi,i dat ook zo vinden. Ervaren we het als een weldaad dat we allemaal anders
zijn?
Rijk eens naar de kinderen, als
ze elkaar treffen in de klas. Hoe
ervaren zij dat ze allemaal verrcliilleiid zi,jn? Vaak zien ze daarin spontaan eeil aanleiding om
zichzelf te prcifileren. Z e gaan
(kinderlijk onbewust) uit van
zichzelf. e n kijken zo naar de
aiider. Die is dan al gauw 'szom'
of zo. Vertelt een ander kind iets,
dan wordt er meteen een oordeel
gegeven, en niet altijd positief.
Daar zit iets in van zelfhandhaving, jc i ~ i e I;i(en
l
overvleugelen.
Ecn kind beseft dat nog niet zo,
maai- wij als ouderen zien dat die
neiging cr dus al jong in zit. E n
we heseffcn dat wc eigenlijk van
ons begin af aan 7 0 zijn. We zijn
van God afgcvallcn, wc hebben
de neiging zclf God tc zijn, op
zijn troon te gaan zittcn cn ~o

ovcr andcren le ooidelen. Dat is
dus nict bcst. Daarin gaat veel
van Cinds innoic hcdocling vei*loren. Daarom docn we ei' verstandig aan dc kindcrcn le leren.
dat iedei- Cr inag 7ian op xijn o[
haai- iiianiei-. Omdat God dat zo
gceh. Hcl oordelen moelen ze
aflcrcn. om zich iets aiiders aan
tc lercn, namelij k Iicl nnnvnarden
vun elkunr.
Van Elly cn Rickctl leren ze iii
het liedjc Oppn mijn oren d e volgcnde repels:
'Jrzus, upen mijn ogen
lper mij de merzsetz te ~ i e n
znuC,v U 7e zipt rtit de hogp'.

Jong geleerd...

achtergrond, cultuur. taal en
huidskleur. Ook totaal verschillend in opvattingen, meningen,
voorkeur, ervaring, smaak, gaven
en mogelijkheden. Als ieder
kerklid een bloem is. zijn we
samen een boeket voor God. D e
vraag is alleen: vinden we zelf
dar 'boeket ook mooi? Of moeEen al die verschillende bloemen
zich schikken naar die van mij.
omdat die toch het mooiste is?
Het evangeIie gaat diep en breed
over Gods genade in Jezus Cliristus. Over hoe Hij ons aanvaardt.
In dat geheel horen we ook
steeds de praktische uitwerking
daarvan: als je beseft dat God
ieder aanvaardt die o p Jezus zijn
vertrouwen stel t. aanvaardt dan
ook elkaar! Aanvaard zelfs de
'zwakke in gelocif' eli doe dat
zonder ieders @achten en overwesingen te beoordelen
(Rom.14: 1 j. O o r d e ~noir
l cpns
even nier! Het lijkt ons wel in tiet
bloed te zitten om direct eeli
oordeel te Iiehben zodra een
ander wat zegt of doet. Menigeen is daarop afgeknapt of is
daardoor kopschuw geworden,
bang om ooit nog z'n nek uit te
steken (zoals dat dan heet).

I Niet oordelen?!
Maar kali dat wel: niet oordelen?

Dit beperkt zich nict tol de
school klas. Wat dam van belang
is, merken we in v d l c omvang in
de kerk. Haar vccl7ijdighcid is
haar tot sieraad, om de veclklcurige wijsheid van God te wcerspiegelen (Ef.3:10). Z o is dat
bedoeld, en daarom zien wij in
de gemeente mensen die totaal

JAARGANG 77 - NUMMER 9 - 1 DECEMBER 2031

Je moet toch voortdurend van
alles toetsen!

Ja een nee. We leren dal in d e
Sclirifl met verschillende
niveau's wordt gerekend, om LO
tc zeggcn. Rasaal is hct fundament van apostclcn en profctcn,
daar kan nooit icmand icts aan
vcraiidcrcn. Als jc daarmcc ccn
1 B2

,
!

I
I

'meningsverschil' hebt, sta jc
ernaast. Maar vervnlgens, als jc
erop bouwt, kan hct in allcrlci
verschillende sti,il (1 Cor.3:lO15). Dan hrcngt icclcr zijn gcloor
in praktijk naar zijn of haaiinzicht en mogelijkheden. Op die
manier worden we een groot
hockct bloemen, allemaal verschillend in bloei. en toch allemaal in dezelfde vaas.
Vanuit de eenheid in Christus
kun je de onderlinge verscheidenhcid aan. Kun ,ie die juist waardcrcn! En je leert zif te oordelen
vanuit j c ~ cF.l Zaak is dan wel, dat
je rnct clkaar in gesprek komt.
dui jc ccht d e Geest van Christus
in el kaar Iicrkent. Anders zie je
toch allccn de ver5chillen met
elkaar. allc rnooic thcurie ten
spijt.

Ook als het gevoelig ligt
Dit principe (clkaar in Christus
aanvaarden zondcr tc oordelen)
geldt zdfs als hct gevoelige
zaken betreft. Bckcnd i s dc
vlees-en-drank-affairc in d e
gemeente te Rome. Ze waren
allemaal christen. Maar dicp in
z'n hart was de één ook nog
Jood, hij zou nooit ecn hap varkensvlees door 7\17kccl kriigcn.
En d e ander had als heiden
gezien hoe allc vlccs op de markt
eerst in de tempels aan dc godcn
was gewijd; hij zal voortaan vetariër zijn.Terwijl nummer dric
daarop rninachtcnd neerkijkt:
geloven jullic nou in Jwus of
niet?
Dat is werkeliak geen onbclangrijke zaak. En wat doct Paulus
dan: gaat hij zeggen wie er gelijk
heeft? In zekere zin wel, hij legt
uit wat sterk en zwak is. Maar
vooral geeft hij aan, dat je in
Christus de vrijheid hebt om
hierover verschillend te denken
(vergelijk Ga1.5:13-15). En dat je
elkaar die ruimte niet moet
afpakken. Geef elkaar de gelegenheid um in eigen stijl God te
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dienen. Leg je eigen inening niet
dwingend op aan een ander, ook
al denk je misscllien terecht dat
die sierker is.

Beoordeel je zelf
Wordt het dan een rommcltjc?
Moet ieder het dan maar een
beetje bekijken? Helemaal niet.
De maatstaf die aan ieder wordt
aangereikt is: wat je ook doct of
zegt, wees er ten volle van ovcrtuigd dat je helt voor God doet
(Rom.l4:5b). Doe het uit geloof,
met Hem en voor Hem. Weet
zeker dat je God e r blij mee
maakt.
Op die manier wordt de inualshoek geheel anders gericht. .Te
moet niet oordelen over de
ander, ga eerst maai. eens kijken
in je eigen har1 om daarin d e
ovcrwcginpen te lcielcen. Wal
daaruil voortkomt. d e woorden
die je zegt, d e daden die je stelt,
de oordelen die je over anderen
ventileert, maak je God daar blij
mee'? Weel je dat zeker? Als je
dat ccrlijk doel, onldek je hoeveel gcduld God rnct Sc Iiccft.
Wcllicht krijg je dat dan ook mel
ccn ander.
En als je standpunten Inneemt,
als je voor of tegen bent en dat
laat weten, weet J e daii zeker dat
die houding uit God is? Vei+wnr
jc Gods Woord nict rnct je cigcn
voorkeur? En als jc crgcns liiet
meer aai1 meedoet in de kerk of
in d e eredienst, weet je dan heel
zeker dat je daarmee Gcid een
plezier doet?
W e ~ in
s ;P hart ten volle overruigd!
En houd andcrs jc mond, laat je
kritiek achterwege, neem voor
een ander of voor de hele
gemeente niet de ruimte weg om
in eigen stijl voor God te bloeien.

Oefening
Dit is dus echt wel een belangrijke oefening. Leren leven met
verschillen van mening, elkaar
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daarin van harte aanvaardeil.
Zou het p a n ?
In sommige delen van het land
lopen de kinderen langs d e deuren met Sint Maarteil. Dit jaar
viel het op zondag, lopen onxc
kinderen dan ook? Wal ecn vcrschillcn in dc klas! Hct ene kind
mocht wel van 2.n ouders, het
andere nict. En weer een ander
mocht toch al niet. want het is
ccn rooms fccst.Terwijl nummer
vicr zich om gcen sint bekommert. hij ziet alleen Z-n lampion
en gaat snoep ophalen. Denk
vooraI niet dat je al die ouders
op één lijn krijgt. Je mag tiet wel
proberen uiteraard, maar veel
belangrijker is het de kinderen
van jongs af te leren. dat er verschillend sedachs kan worden.
Dat een ander kind wel eens wat
meer of minder mag, en dat ze
dat dan niet siom viiiden, maar
dat leren aanvaarden. Jong
geleerd ....
Maar s1 te vaak heeft d e kerk of
hebben mensen in de kerk
geprobeerd mer gczag meningcn
op kén lijn ie krijgen. Vrocgcr
mocht jc nicl nict d c ficts naar de
kerk, daarmcc zou jc God verdriet doen. Jawel. Vandaag staat
het parkeerterrein vol mct
auto's. Rij nader inzien was het
voorschrift niet uit God. Maar
wal een oordelcn niet uitsproken
zijn!
Vandaag speelt dat niet meer.
Nee, wij hebben het bijvoorbeeld
over de eredicnst, cn hoe het
daarin ?,OU kunncn gaan. God
heeft ons daarin veel ruimte
gclaten. We weten dat het gaat
om ontmoeting, om verkondiging
en aanbidding, om doop en
avondmaal en zegen. Maar hoe
precies. in welke vorm en wie dat
allemaal gaat zeggen en zingen,
daarin zijn we vrij. Uiteraard
mag ieder daarin zijn voorkeur
hebben, en gewoonten spelen
ook een rol, maar dat ligt allemaal op het niveau van d e
meningen. Daarin kun je niet
tegen elkaar zeggen dat één
183

bepaalde vorm pcrsé zo moei.
En hoe .ie hei ook vormgeeft,
het kan en mag altijd ook
anders.
Maar let dan eens op dc spanningen dic dat gcven kan. Hoeveel cinvcrdraagzaamheid er
getoond kan worden ten opzichte van de inzichten van anderen.
Hebhen we dan nooit leren
leven mei verschillen van
mcning'? Hebben we ons dan
niet geoefend elkaar daarin te
aanvaarden en samen een hoeket te zijn? Welk boeket beslaat
uit é i n soort bloemen?

Bid om een wacht voor je
lippen
De oefening is vrij eenvoudig.
Vraag je het volgende af. AIS ik
een ourdeel uilcprcck. i s dat 11i1'
God, ic het uit zijn Woord. kan
ik dat asntoneii'? En is het ook
voor God, is het nodig cn goed
om te spreken, wil ik Hcm daar
blij mee maken? Weet ik dat
zeker? En is licl ook gocd voor
mijn broeder en ;ruster en voor
de hele p¢mccntc'! Ben ik ten
volle overtuigd? O H e w , :ct ren
wrachr voor nzijri lipprn. En als ik
een standpunt iïinccm, desnoods
mijn hakken in de grond 7et,
niet meer inee doe of wcgga,
vertoon ik dan het hccld van
onze T-Tere Jc/us? Dat kan, maar
dat nioet ik dan wel zéker

weten.

'Jezus, open mijn ogen
leer mij de m m s e n tr zien
roal.~U re zipt uit de 110ge'.
Ds. B. Luiten Es predikant van de
Gereformeerde Kerk te ZwolleCentrum

G.J. van Middelkoop
In hct Centrud Werkli~adschreef ds
P w t ~ rRnotns~na- al vóór 11 september - over d e macht van de boze.
Ook in de periode tussen D-day en
V-day vaIlen klappen in bezet
gebied:

,

"We Icvcn Immers in bezet
gebied", zei hij. "Ik begriip nict,
dat we dat nict vccl beter door
hcbbcn." Het gesprek ging over cte
tragiek dat zovccl mensen God de
schuld geven van wat er aan
sleclits gebeurt i11 hun leven. Het
komt nogal eens voor, dat icinand
niets meer van God wil weten
omdat het volkomen onhegrijpelijk ir waarrim er zovccl ruimte is
voor allerlei ellende. Een aiitwoord is daar ook nict ccht op te
gcven.
Ecii antwoord niet, maar dat wil
niet zeggen dat er niets rivcr tc
zeggen vall. Geen antwoord, maar
wel een weg die met alle vragïn IC
gaan is. Met ccn antwoord bedoelen we immers vaak dat dan allcs
te verklaren vall. En wie alles kan
verklaren is misschien zelf wel ccn
god.
Je blijft steken in 'de ruimte' dic cr
is voor het kwaad. God wordt nogal ccns gezien als degene, die het
allemaal zou moeten vor>ikoinen.
E n ik denk, dal Hij dat nok zou
kunnen. De vraag is dan waitrom
Prij hei niet doet. Maar i c dat een
eerlijke vraag? We leven immers
in hezet gehied? De tegenstander
van God, het kwaad in eigen pcrsoon, de duivel. is cn v, ordt door
ons rncnsen op de troon g e m . In
de Rijhel wordt hi,j 'de oi.rr.stc vvgn
deze wereld' genoemd. H ij is het,
die hier de baas spccli - op onze
uitnodiging. Wanneer hij Jezus dc
zeggenschap aanhicdt over alle rijken van de aarde (Lucas 4 en Mat.
4), zegt Jezus niet dat hij icls
hclooft wat hij niet waar kan
maken. Jezus gaat er nicl op in
omdat Hem dat van zijn Vader zou
vervreemden. Zou Jczus deze
'sluipweg' naar de macht acceptcren, dan bleef de kloof tussen God
en mensen nog bestaan. Jezus is
uit op 'alle maclit in heincl en op
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meegelezen

I

aarde'; eeii hcvrijdende en heelmakende macht. Heel andcrs clan
de macht van dc duivel, die uiteindelijk alleen maar chaos Iircngt en
kapot maakt. Maar 'hezet g e b i d '
is een goede naam voor onze
wereld. Er gaal iemand tekeer dic
de macht yegrepen heeft, met hulp
van onr mensen. Hij heeft ons aan
zi,ji~kant weten te krijgen en dc
gevolgen daarvan zijn dood en
ellendc, met alles wat daarbij
hoort. Dat God ciiis niet in de
stcck heeft gelaten, maar er allcs
aan doet om clc zaak te herstellen,
is ccn \vonder. De komst van Jezus
laat zien Iioevcr God daarin gaat.
De hevrijclirig i5 begunnfn; D - d g
i~ ~ F W W S ~We
. zijn 011 weg nnnnr Vday, de dng vara de capi~ukrtic,de
(log vnn vollerlige overwi~iarng.
Op wcg daar naar toe, vallen cr
nog heel wat klappcn. E R niemand
begrijpi hoe en wat. Waaroni ircll
de kén dit en de andcr dat? Waarom lijkt Iiei soms alsof in een
bepaald gezin alle klappen vallen
en in een andere Iamilie nauwelijks &n? Raadsels. En God heeft
nooit bel{icifcl, dat het ons niet 7ou
trclfen - hoe vroom we ook zijn.
Het ' h l van clzepc, duisrernix' van
Psalm 23 bestaat en ied.crccn kan
er in binnen komen. Wat God
beloofdc is, dat Hij ook daarin hij
ons is. Zolang als Iict iiodig is, want
er komt ccn eind aan de bezetting.
Verklaren doet het lang niet ailes,
maar wie verseet dat we in hezct
gebied leven, wie vcrgeet dat de
duivel bestaat, loopt het risico om
aIles wat er gebeurt op 'Gods
bord' te scliuiven. Dan valt ook
het vertrouwen weg in dc ons
beschermende macht van Jezus cii
staan we in een k m d c wereld,
zondcr Iioop. Wie eigendoin van
Christus i? weet: k l a p p ~ nvcillen,

rncrar van God ~u,~geskag~n
~ ~ ~ r d
ik nooit.
184

GETUIGEN

W.M. Bakker

mm
uib alle

1

Als ik doui een half opcnstannde
deur de buiigalow van Dapo in
kijk, zie ik twee onbekendc
gezichten. ,,Is Dapo e r ook?"
vraag ik, waarna hij al sncl tc
vnorscliijn komt. ,,Kom binnen",
zegt hij in liet Enseis, ,,,ie knms
precies op lijd." En tegen zijn
andcsc gasten: ..Dit is de Icidcr
van oiiïe kerk." Ik schud clc ttvee
manncn -Siaak en Chris- d c
Iiand ei1 nuanceer cle introductie
van dc Birmese asielzoeker, dic
intussen ccn stoel voor me bij
schuift. Op talCl zie ik twee Bijbels liggen.
,,Van wat voor kerk ben je?" wil
Chris welen. Zodra ik het heb uitgelegd, ncemt Sjaak resoluut het
woord, tcrwijl /'n zciontie verveeld tegen Iiem aan leunt. ,,We
waren nct iiicl een belansrijk thema bezig", zcgl hij. ,.De brede en
de smnllc weg. D e meeste rnenscii
lopen op dc brede weg. Alleen dc
warc discipelen van Jezus Inpcn
op dc srnallc we?. Waar of niet?"
Dapo knikt iiictemmend. waarna
Sjaak, rap van toiig, zijn betoog
voortzet.
Al rcdcnei*eiidprobeert hij Dapo
in zijn vcrhaal ]nee te nemen.Tussendocir citeert hii allerlei bijhcltekstcn om zijn verhandeling tc
onderstrcpcn. ,,Wie is de heerser
van de7e wei.cld3" wil hii even
later weten. Dnpo zegt de vraag
niet te begrijpen. ,,Satan is de
heerser van dczc wereld". legt
S,jaak uit.
Hij verwijst naar Meltliéus 4.
,,Satan zeet dat hij Swus iille
koninkrijken van dc wereld kan
geven, en Jezus sprcckt hein niet
tegen."

'

'

I

Ik vermoed inniiddels dat Dapo
met .leliovn's getuigen te doen
heeft. Op hct inoment dat ik me
in het gesprck over de heerser
van de wereld wil mengen, schakelt Sjaak snel o p hci volgende
thema over: de Naam vali God.
,,Wij hebben allemaal een naam.
Wat is cle Naam van Gud?" Dapo
omzeilt de vraag cn zegt: ,,De Bijbel spreekt ovcr God de Vader,
God de Zoon cn God de Heilige
Geest." ,,Is dat de Naam van
God?" reageert Sjaak. ,,Dc Naam
van God wordt vele malen in dc
Rijbel genoemd. Het is ecn
belangrijke Naam."

den praten. Daarom heb ik hen
binnengelaten. In het hegin had
ik niet door waar ze van waren,
maar laler kreeg ik argwaan."

'

Zoonlief maakt intusscn oncimwonden duidelijk dat hct hcfciek
voor hem lang genoeg heeft
geduurd. en S,jaak werkt naar ccn
afronding toe. Hij staat o p om
wat lectuur uit zijn tas te halcn en
biedt mij daarmee de gclcgcnlieid
alsnog aan Chris te vragcn bij
welke gemeente de mannen
1ioi.en. ,,Wij zijn getuigcn", zegt
hij op zachte toon. Vanuit hct harIckje roept S,iaak: ..Dat had dczc
meneer al lang door. Hij is nict
gek. Maar we schamen ons er niet
voor." Hij onderstreept 7ijn laatste woorden door mc ccn stevige
klap op de schoudcr tc geveii.
,,Wuren dit Jehova's getuigcn?"
/egt Dapo lachend, zodra de
mannen vertrokken zijn. ,,Ik had
e r al een vermoeden van. Tien
jaar geleden hehi ik veel discussicc
met Jeliova's getuigen gevocrd,
en die zeideii hetzelfde als zij." Ik
vraag of hij de mannen kende.
Nec, ~ c gde
l Birmese christen
nadrukkelijk. ,,Ze klopten aan en
zeidcn dat ze over de Bijbel wil-
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volken

Hij zegt zich af cn toe bewust
dom te hebhcn pchouden om niet
in hun redencringcn verstrikt te
raken. En mct opzel over de
Drie-eenhcid van God te zijn
begonnen, omdal hij wist dat
Jehova's gctuigcn die ontkerinen.
,,Ik wilde helemaal niel met hen
in discussie gaan, maar zc warcn
mijn gasten. Daarom kon ik hcn
niet onbeleefd behandclcn ",zcgi
Dapo. ,,De volgendc kccr zal ik
ze niet meer hinnenlatcn."
Later o p de middag blijkt dal de
Jehova's getuigen hun Wachttoren-lectuur in verschillende talcn
in heel wat bungalows hebhcii
achtergelaten. Mensen die trouw
bij ons in de kerk knmcn. willcn
ineens weten wat nu prccics de
Naam van God is cn waaroiu wij
de naam Jehova niet gehruikci~.
Ik probeer het duidelijk te maken
en laat meteen een waarschuwiiig
tegen d e sekte horen. Het blijkt
niet voor iedereen zo duidclijk le
zijn aIs voor Dapo dat hct nict om
christenen gaat. en dat hun bijbel
de onze niet is.

1

Als ik aan het eind van de middag
de parkeerplaats van het AZC op
loop, staat Sjaak bij z'n witte Volvo een stapel papieren in te vullen. Hij kan weer een serie
gesprekken in diverse bungalows
rapporteren. Ongetwijfeld zal hij
binnenkort opnieuw bij niets vermoedelide asielzoekers o p de
stoep slaan. Maar bij Dapo is hij
in ieder geval niet meer welkom.
185

B. Kamphuis

,m,F

INTRODUCTIE

Man, vrouw
en kerk

/s dat nu wei nodig, een serie over ner inerna
man/vrouw/kerk? Hebben we in d e Gereform
Kerken al niet genoeg aan ons hoofd:vragen I
liturgie, rond samenwerking met andere chrisfe, ,,
rond ievenssfJI?DreEgen we nief in de discussies rond
duf soort vragen uit elkaar te groeien? Kunnen we
dit er dan nog wel bij hebben, een discussie rond d e
vrouw in de kerk?
Misschien komt dit soorf vragen bjJ u op, bij de start
van deze arfjkeienserie. De redactie van D e Reformatie is er echter van overfuigd dat een goede
bespreking van dit onderwerp vereist is. We starfen
er daarom mee met dit themanummer en hopen
in de komende fJdnog geregeld asfikelen hierover
Se publiceren, Deze introductie biedt een korte verantwoording vooraf. De eigenlijke verantwoording
zullen de artikelen zelf u moeten bieden.
Een herinnering
In mijn middclharc-school-tijd
genoten wij onze vakantic jarcn
lang in Giethnorn. We hadden
kamers in een prachtig boerenhuis, midden in het dorp, aan hct
dc dorpsvaart. Aai1 dc ovci-kant
van dc vaart lag ccn mooi oud
kcrk,jc. buitcngcwoon fotogenick, 7ckcr als c t ccn bruiloft
was cn hct bruidspaar pcr punicr
arriveerde.

Het was een clnopsgezind kerkje.
In Giethoorn woonden veel
doopsgezinden. Lang geleden,
tijdens de hevige vervolgingen
waaronder zij hadden moeten lijden. hadden ze hun toevlucht
gezocht i n het nagenoeg ontoegankelijke moerasgebied. Die
geschiedenis stempelde nog

altijd de kerkelijke kaai-l van
Giethoorn.
Er was iets bijzcinders met dat
kcrkje. Dc domincc wa\ ccn
vroutv.voor mijn besef paste dat
hclcmaal bi] hct hijzondcrc
sfecrtjc van Gictlioorii. Allcs was
daar anders. Daar kon je ~ e l f s
een vrouw o p de kancel verwac1.rten. Tn het normale leven kwam
jc dat niet iepen.

Ontwikkeling
Wat toen nog bijzonder was, is
inmiddels hecl gcwoon. Er zijn
vele vrouwelijkc voorgangers in
allcrlci kcrkclijkc grocpcringcii:
niet alleen in kleine, vrijzinnige
kerken als die van de remonstranten en cle doopsgezinden,
maar ook bij de hervormden en
de synodaal-gereformeerden.
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Was je vroeger exotisch als je de
vroiiw op de kansel toeliet, iiu is

1

het eerder andersom zo. E r hccrste diepe verbazing oiiIanps bij
een groep Duitse prïdikantcn
die ik in onze Thcologisclic Universiteit rolidleiddc: Waren e r
echl bijna gecn mcisjes-studenten? Konden die helemaal geen
dciminee worden? Tk wci-d bekeken of ik een soort Taliban-leider
was. Waar haalden w c dic i-arc
ideeën vandaaii'? Van Paulus
soms'?

Tk koii niet anders doen dan toegeven dat wij ons heriepen op
Paulus. Daai-mcc lag het problcem in alle helderheid op tafel:
Hoc ga je om met wat de bijbel
over deze dingen zest? Hoe lees
jc de bijbel? Welk gezag heeft de
hijbcl voor Sc in dit opzicht ?
Onlangs vond aan de Theologische Univci-sitcii i11Apeldoorn
d c promotic plaats van Koen
Kyungkeun Lim, een Koreaans
tl-ieoloog en lid van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord.
Zijn procfsclii-ift hect: Hcí spoor
van de vroiiw in het ambt. Het is
een historische studie naar de
~ l ~ ~ n s l c l lvan
i n ghet ambt voor
d c vrouw in de Evangelisch-Luthcrsc Kerk. de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken (synodaal).
Minutieus is Lim in rapporten er1
Acta van de synodes nagegaan
hoe d e besluitvorming hierover
heeft plaatsgevonden. Bij de luihersen vond dat al in 1922
plaats, bij de hervormden in 1966
en bij de synodaal-gereformeerden in 1969.
4
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Als je die enormc verzameling
materiaal voor je ziel, is de conclusie des te inccr onthutsend.
De Iaatstc zinnen v;in het proefschrift luidcn: "Bijbelse gegevens
over het onderscheid luscen man
en vrouw in de kcrk, over het
anibt en het daarmee samcnhangcnde onderscheid tussen bijzondcr en algemeen ambt, hchbcn in
de bespreking slechts marginaal
een rol gespeeld. Voor kcrkcn
die officieel hun uitgangspunt in
de Rijbel nemen, is de7e constatcring hoogst opmerkelijk"
(p.2x8).

Onbevangen luisteren
Dit Iijkl liet moment om aclitcrovcr tc 1eunen:'Die anderen zitten fout. 7e willen niet naar de
bijbel luistcrcn. Gelukkig is dat
bij ons hccl anders'. Toch vraag
ik m e af of zci'n hciuding werkelijk op 7ijn plaats is.
Hoe doc je bijbelse gegevens
recht'? Door e r bij voorbaat van
uit te gaai1 dat jouw praktijk in
overeenstcinming met de bijbel
is? Of door altijd weer opnieuw
onhevangcn naar de bijbel te
luisteren, in de bereidheid ervan
te leren'! Het zal toch, denk ik,
om dai laatste moeten gaan.

Waarom is er dan onder ons zo
weinig discusrie over dit onderwerp'? Soms krijg je liet gevoel
dat er angst heerst o m erover te
liaal je dan allemaal
praten:
los? Maar als we maar niet
allccn officieel, maar ook in dc
praktidk on? uitgangspunt in de
bijbel willen nemen, dan moet
die angst het zwijgen worden
opgelcgd.
Het is hclcmaal niet erg om een
uitzondcrii~pspositiein te nemen
als het gaat om de vrouw in het
amht. Hct i? wel erg als wij niet
bereid zijn om daarover verantwoording af te Icggen vanuit de
Schrift en onzc praktijk altijd
weer kritisch te toetsen aan de
Schrift.

I

I

Wat dit hctrell kriniien wij leren
van on7c zusterkerken, de Christelijkc GcreCormeerde Kerken.
Die hcbhcn na uitvoerige discussic vanuil de Schrift besloten om
de bestaande praktijk te handhaven: geen zustcrs iii het amht.
Vervolgens zijn ze ecn oiiderzoek gestart hoe dan wc1 dc
gaven die de Here aan d c zusters
geeft in de gemeentc kunnen
worden ingezet. Jukt dcze dage11
worden de resultatcn daarvan
hesproken op hun synodc.

Opzet
Deze overwegingen hebbcn de
redactie ertoe gebracht te starlen
met de serie manlvrnuwlkerk. Tn
dit themanummer komen na dit
inleidend artikel nog een drietal
bijdragen. Twee daarvan moeten
nog ccn vervolg krijgen in de
komende nummers. Ook daarna
/uilen. zo d e Here wil, nog gerepeld artikelen in deze serie verschijnen.
Van verschillende kanten zal het
onderwerp naligevat worden. De
enc kccr meer systematisch: Wat
lecrt dc bijbel over d e verhouding van man en vrouw?. De
andcre keer vanuit de bespreking van bepaalde passages in de
bijbel. Daarnaast ook door hnekbesprekingeil e n door het volgen
van dc ontwikkelingen elders. Zo
begint dr. 3.W. van Pelt in dit
nummer met een overzicht van
de pang van zaken in de Christelidke Gereformeerde Kerken.

.-.
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.. .. ..=.:
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Coördinator van de reeks is ons
redactielid dr. E.A. de Boer, die
ook 7clf cen belangrijk deel van
de artikclen zal verzorgen.
Wc hopen dat de behandeling
van dit thcma hel nadenken over
dit onderwerp zal stimuleren en
ons zal helpen dicht bis het
Woord van God te leven, ook in
de vormgeving van ons kerkelijk
leven.
Verwezen is naar: Koen Kyungkeun
Lim, iler spoor v l i t i d~ V T ~ U H in
V het
nnrbr. Een historische sirdie t i c i n r de
op<,nstellingvan her nmbt voor de
vroriw In de Evangelisch-Lurher~e
Kerk vnla her Koninkrijk d ~ i\'~tlri'
r
Inr~c-leri,de ,;VederlnrlrfseIiervorinde
Kerk en de Gereformeerde Kerken iti
;\'erlerlnrid (scric Theologie en
Geschiedenis, proefschrift Apeldoorn), Kampen: Kok 2001

Prof. dr: B.Kamphuis is rector aan
de Theologische Universiteit te
Kampen en hoogleraar in de Dog-

matiek
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Postbus 499,8000AL ZWOLLE
Telefoon:

Fax:
E-mail:

038-4270400
038-4270401
aviBabouw.nl

Meer informatie? kijk ook eens op onxe internetpagina:
www.steunpuntgemeenteopbouwUWnI

JAARGANG 77 - NUMMER 9 - 1 DECEMBER 2001

187

DE TWEE-EENHEID VAN

E.A. de Boer

MANNELIJK EN VROUWELIJK
Manr vrouwen

kerk 7
deputaten. Later zal hieraan in
ons blad aandacht besteed worden. De wegen gingen uiteen bij
de vraag hoe we bepaalde bijbelgedeelten moeten lezen. Terwijl
beide presentaties zeggen uit te
gaan van het gezaghebbend spreken van Gods Woord. We kunnen de vragen op dit punt niet
uit de weg gaan. Daarom een
poging om opnieuw met elkaar
in gesprek te komen.

Het gesprek over de waarde en inzet van vrouwen
in de kerk isbelangrijk. De context van ons christen
en kerk zijnisimmers de Nederlandse samenleving
anno 2007. Waarin vrouwen man volledig gelijk worden geacht. Een eeuwenoud patroon van discriminatie door de man moet opgeheven in voortgaande emancipatie van de vrouw. Waarom zou het in
de kerk anders zijn?En als de christelijkekerk een
andere verhouding van man en vrouw leert moeten de kerkleden dat met een vrijen overtuigd
Zicht op de mens
geweten kunnen verwoorden. Op grond van het
Woord van God, Schepper en Verlosservan mens en
In de klassiek gereformeerde
wereld.
Gesprek in de kerk
Helaas komt binnen de kerken
van gereformeerde belijdenis het
gesprek over de emancipatie van
de vrouw nauwelijks van de
grond. Een duidelijke visie biedt
Maarten Verkerk in zijn boek
Sekse als antwoord.! Deze visie,
staand in de reformatorische
wijsbegeerte, heeft niet die aandacht gekregen die het verdient.
Maar ook als de invalshoek van
de emancipatie wordt vermeden,
krijgt het gesprek over man,
vrouwen ambt geen ruimte.
Afzonderlijke exegetische studies over kernteksten uit de Bijbel helpen onvoldoende om een
samenhangend inzicht in het
geheel van de materie te krijgen.
Talloze grote en kleine studies
zijn gepubliceerd. Wie kan dit
overzien?
Het gezag van de Schrift lijkt al
gauw op het spel te staan. Toch
wordt het gezaghebbend spreken
van de Schrift nadrukkelijk

erkend door mannelijke en vrouwelijke auteurs die tot andere
(dan de vertrouwde) conclusies
komen. Het boek van George en
Dora Winston, in de Nederlandse vertaling Vrouwen in de
gemeente van Christus (Apeldoorn: Novapres, 1996), is hiervan een voorbeeld. Dit echtpaar
stelt dat in het huwelijk de man
wel degelijk het hoofd van zijn
vrouw is.Tegelijk willen zij aantonen dat dit in de kerk niet zo is
en dat vrouwen wel degelijk tot
elke dienst geroepen kunnen
worden. Hoe kan het dat vanuit
hetzelfde startpunt, het gezag de
hele Bijbel, toch verschillende
conclusies bereikt worden?
Uitgaan van het gezag van de
Bijbel zegt dus nog niet alles. De
vraag is: wat is de aard van dit
gezag, concreet in de passages
over man en vrouw? De synode1998 van de Christelijke Gereformeerde Kerken kreeg te
maken met een meerderheidsen minderheidsrapport van hun
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visie op de ambten in de kerk
wordt uitgegaan van het eigene
en het verschil tussen man en
vrouw. In onze traditie is breder
over de 'ambten' in deze wereld
nagedacht. Deze ambtsgedachte
wil zeggen: de Here God geeft
elk mens een opdracht, een taak,
een ambt. Er is het ambt van de
overheid, de van God gegeven
taak om de samenleving te regeren en tegen het kwade te
beschermen. We kennen ook de
reformatorische gedachte van
'het ambt van alle gelovigen'.
Die vindt in de Catechismus uitdrukking in Zondag 12, het profetisch, priesterlijk en koninklijk
ambt van Christus en zijn christenen. Elke christen en christin
heeft een roeping van de Here.
De roeping tot zijn genade geeft
speciale kleur aan het leven in al
zijn facetten. Het gewoonste
werk komt in het licht van God,
Schepper en Verlosser van mens
en wereld, te staan.
In 1998 lieten H. Folkers en M.l
Verkerk een artikel verschijnen
dat aanknoopt de ambtsgedachte.2 Zoals die vooral verwoord is
188

!
door ds. K. Sietsma en prof. dr.
K. Schilder. Deze leermeesters
pasten hc( bijzoncler ambt in de
kerk nicl op de vrouw toc.Tc,cli I
knoopt liet d u o schrijvers bij de I
ambtsgcdachte aan om (nu niet
tiet eigenc en het verschil tussen
man en vrouw uit te werken,
maar) te stellen:'dat God, zonder onderscheid, insnnen en
vrouwen, als naar Zijn beeld
geschapen. rocpt om met hun
gaven en rncigclijkheden ambtclijk dienstbaar tc 7ijn in de
$cliepping,en du.i ook in de kerk'
(21 0 ) .Zonder onderscheid!
Omdat in hun lezing van Genesis
I en 2 de gelijkheid en het gezanicnlijke van man eii vroiiw naar
voren komt. Saiiicii. en dus niet
iedere afzonderlijk, zijn man en
vrouw geschapen naar Gods
bccld.
Onk ik ben o p zoek naar eeii
sarncnhangende visic op de
mcns. waarin zowcl hcl gezamenlijkc als het eigene vuil man en
vrouw helder wordt.' Een zicht
op de mens dat toepasbaar is o p
allc verlioudingen waarin man
en vrouw sarnenkomcn e n
sarncnwerken, maar priinair iii
huwelijk en gemeentc. Hel laatsic, iilan e n vrouw iii dc gemeentc, is de zaak wanroin deze bezinning gestart is. In wat nu volgt
'
probeer ik zo'n visic voor te stel'
Icn. Zoekend naar ecn weg die
ons hclpt de rnogelijkhcden van
man en vrouw in hun dienstbaarhcid in de gemeentc van Christus
in beeld te krijgcn.

Werkformule
Ik begin met in één zin te zeggen
waar deze visie in hct kort o p
ncci*komt. In het vervolg werk
ik dc onderdelen uit. Niel ingegaan wordt op literatuur, exegetisch of beschouwend. Dal zou
het gcheel belasten e n onleesb a a ~maken. Deze reeks is juist
bedoeld om zicht o p het geheel
te krijgen. Tk beschouw de volsende 7in als een werkformule:

om de onderdelen aan o p te hangen en iii Iiel proces van studic i e
toetsen.

DP twee-eenheid van mannelijk
cn vrouwelijk
- als Aeeld van God,
- ia de navolging van Christus,
- delpnd in de gaven van de
Heilige Gee.ct,
krijgt g ~ s f a l t e
- zowel in het huwe1;jk
- als in de gemeente
in de onderscheiden dienst van
de verantwoording en die van de
hulpvaardigheid.

Eén keer één is
Ik neem mijn uitgangspunt in
Gen. 1:27:'En God schiep de
mens naar zijn beeld; naar Gods
becld scliiep Hij hen: man cn
vrouw schiep Hij hen.' Ciencsil; 1
tekcnl de eenheid van d c mcnshcid, lypeert die als 'naar Gods
hccld', en preludeert o p de tweehcid van mannelijk en vrouwelijk. In het eerste hoofdstuk van
de Bijbel wordt de schepping van
de wcrcld getekend als in zcs
dagcil, met aIs hoogtepunt d e
mcns. De mens. gecreëerd naar
hct beeld en de gelijkeilis van
zijn Schepper, krijgt zijn laak in
dc wereld. Maar God schcpt d e
mcns niet eenvormig 'Man en
vrouw schiep Bij hen'! Dc mannelijkc cn vrouwelijke mens
mogcn samen als beeld Gods in
zijn wereld werken. Dit is hel
starlpunt, zander dat dc Schrift
onderscheid maakt in positie of
in laak.
Vanaf Gen. 2:4 wordt hci plaatje
van de lesde scheppingsdag uitvergroot. D a t onderstreept hct
belang van de schepping van d c
mens in d e wereld. Nu wordt hij
getekend in zijn taak ten opzichte van de dieren. Ook vraagt
Genesis 2 aandacht voor het fcit
dat God man e n vrouw onclerscheidend schept en hen in relatie tot elkaar ~ e tIn. de woordkeus is duiclelijk lioe Gen. 2
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aansluit bij hoofdstuk 1. God
schept de mens! Er staat niet dat
God eerst de m8n schiep. Ook de
naam A d a m ' wordl nog niet
zelfstandig gchruikt. God schept
de vrouw uil de mciis. Flet is pas
daarna dat de mens hel onderwheid ziet: 'Deze zal mannin
hctcn omdat zij uit d e man gcnomen is' (2:23).Adam wordt man
in de schepping van de vrnuw.
Maar ze$ Paulus niet tot twcc
keer toe dat de vrouw uit de infin
gcschnpen is (1Kor. 11:IO) en
dat Adam eerst geschapen is, en
daarna Eva ( Z Tim. 2:13)? E n
doet hij dat niet juist om verschil
tusscn beide seslachten te
makcn? Ja zeker. maar dat doet
niets af aan dit feit: dat Genesis 1
én 2 vooral de eenheid van de
mens cn zijn vrouw tekenen. Eén
keer één is cn blijft &n! Vers 24
trekt daaruit dc conclusie dat
deze levensccnheid van de mens
in twee geslachlen, opgevat als
het huwclijk, constitutief is voor
de sarncnleving.Tot ékn vlees,
één mens. Ook in wijdere kring
mag d e mensheid een eenheid
zijn in dienst van de Schepper.
Genesis 1 en 2 tekenen ons het
paradijs en Gods bedoeling met
d e mens. mannelijk e n vrouwelijk. Het is evangelie, geschreven
voor mensen in een gevallen
wereld. Aan mannen en vruuwen
die tegenover hun Schepper en
e
tegenover elkaar iii ~ o n d leven.
Hoe de eenhcid van d e mens e n
zijn vrouw vcrhroken is. bericht
Genesis 3. Wc lezen het paradijsverhaal in een wereld waarin
mensen toch Icvcnslang alleen
blijven. waarin huwclijken breken e n verzuren. waarin het
mannelijk en vrouwcli.ik geslacht
op allerlei vlak los vali clkaar of
tegenover elkaar staat. Gods
Woord herinnert ons aan d e oorspronkelijke bedoeling van de
Schepper: de twee-eenheid van
de geslachten. Het evangclic van
Jezus Christus, onze VesIosscr,
sluit aan bij het evangelic dal ons

van God de Schepper vertelt.
Hoe broodnodig. voor een mensheid die tot in het kleinste verhand.de eenheid van die ene
man en vrouw. verziekt is door
de zondeval.

Twee-eenheid
Prachtig hoe dc Hcrc Gnd zijn
scheppingcgedachtc uitspreekt:
'Het is niet goed dat dc mens
alleen zij.' D e enkelvoudige
menc is onnf.'lk zal hem een
hulp maken die hij hem past'
(2:18). Duidelijk is dat het
woord 'hulp' geen onderschikking inhoudt. De vrouw is geen
hulpjc van de man, maar hem tot
hulp gegeven. Hij heeft haar
nodig en vindt in haar aanvulling. D c aanvulling die zijn eenzame positie uitbouwt in een
opdracht aan hen samen. De uildrukking 'clie bij hem past' betekent Tettcrlijk: tegenover hem, o p
ooghoogte mct hem. Zij kijkt
hem in de ogcn en geeft hem
aanvulling. Zodat zij samen mens
rijn.
O m dit bijbels i~iitgangspunthelder tc maken koos ik voor de
term twcc-ccnheid. Ik ben mij
ervan bewust dat dit gedachten
oproept aai1 dc 'Drie-eenheid'
Gods. waarin dc christeli"ikekerk
eerbiedig hct gclnof in de drie
Personcn in de eenheid van het
God uitdrukt. En aan de eenheid
van dc goddelidke en menselijke
natuur in dc cnc persoon van
Jezus Christus. Tk wil met de
door mij gekozcn term geen
parnllel m c l d e uitdrukking van
het goddclijk geheim suggereren.
Man en vrouw als 'twee-eenheid'
aan te duidcn was een spontane
gedachtc.
Nu ik e r verder over nadenk zeg
ik ook: waarom zou de mens.
mannelijk en vrouwelijk geschapen naar hct beeld van God, niet
ook ccn hoog geheim in zich dragen? Met deze gedachte wil ik
niet mijn omschrijving van d e
twcc-eenheid van man en vrouw

,

hoven kritiek verheffen. Toch
houd ik er vooralsnog aan vast.
Wani ik wil dit uitgangspunt uit
de Iezing van Genesis 1 en 2
vasthouden: dat niet het onderscheid tussen man en vrouw
benadrukt wordt, maar de eenheid van de twce. D e Geest
drukt de sclicpping naar het
beeld van God zo uit dat de
mannelijke en vrouwelijke mens
gecreëerd wordcn.

Vêrlos~ingen vernieuwing

van genade en vcrnienwing worden - al in Joëls profetich versezicht - de twee gcslachten
benoemd. 'Zonen cn dochters.
oud en jong, slaven cn slavinnen.'
Het mannelijk cn vrouwelijk
geslacht. in onderscheiden leeftijd en sociale positie, ontvaiipcn
in gclijke mate van Gods Gccst.
Er is in de Bijbel geen reden om
de verschillende gaven van dc
Geest tc zien als in de twee
geslachtcn onderscheiden. Het
ene volk mag het beeld vaii God
dragen, op weg naar een nicuwe
mensheid.

DCccnheid in de tweeheid is dus
gegcvcn met het beeld Gods zijn.
Christus U ~ Sspiegel
We vindcn dc7e schepping van
de mens bevestigd in de verlosChristus heet 'het beeld van
sing door Christus. Voor de troon
God' (2 Kor. 4:4; Kol. 1:lS ) . D e
van Gods genade zijn man e n
mens Jezus Christus is spiegel
vi+ouwgelijk. Schuldig als wij zijn
van God. WiI je wetcn hoe God
hcbben we alle twee even hard
is? Kijk naar Christus! Hoe kiincn evenveel genade nodig. Zo
nen sterfelijke en zondige menversta ik de apostel Paulus als hij
sen opnieuw iets van hct beeld
schrijft: 'Want gij allen, die in
van God reflecteren? Door naar
Christus gedoopt zijt, hebt u met
Christus te kijken. zich aan Hem
Christus bekleed.' Hij benoemt
over te geven e n Hem na te voldan de verschillende sociale
gen. Z o word je vernieuwd naar
posi tics van christenen: 'Hierbij
het beeld van de Schepper (Kol.
is geen sprake van Jood of Grick,
3:10).
van slaaf of vrije, van mannelijk
Christus vertegenwoordigt niet
en vrouwelijk: gij allen zijt
d e mannelijkheid, maar de mensimmcrs 6én in Christus Jezus'
heid. Hij is wel d e Zoon, maar
(Gal. 3:28).De twee-eenheid van
wordt niet als de Man geopenman en vrouw wordt hervonden
baard. Zijn mannelijkc seksualiin de verlossing.
teit wordt niet beiiocmd. Hij is
Een gezamenlijke positie van
'de ene mens Jezus Christus.
man e n vrouw voor God vind ik
middelaar tussen God en menook terug in d e roeping om Jezus
sen'. In wie zonen kn dochters
Christus te volgen en deel uit te
van Gods volk verlost worden. In
maken van dc gcmeente. Beiden
wic mannen e n vrouwen zich
worden geroepen om Christus te
mogen spiegelen om heilig te
volgen. Dat is de gestalte van de
Icven, Hij is d e ene Heer van de
eenheid in Christus waar Paulus
nieuwe
mensheid.
over schrijft. Ook vandaag weten
Mannen e n vrouwen worden
wis ons geroepen tot de navoldoor Christus geroepen.'Volg
ging vaii Christus. Dat beluister
Mij!' Mannen wordcn leerlingen,
ik ook in het vermaan van Petrus
vrnuwen volgelingen. Christus
aan manncn dat hun vrouwen
verzamelt zonen en dochters e n
'ook medcërfgenamen zijn van
maakt hen tot zijn gemeente. Om
d e genade des levens' (1 Pet.
sámen vernieuwd te worden naar
3:7).
het beeld van Christus. In de
Christus stort bovendien van
eenheid van de gemeente krijgen
Gods Geest uit op Alle vlees
we samen de eer 'het lichaam
(Hand. 2:17). Ook in dit wonder
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van de Heer' yenoemd ie worden. Fn dat ene lichaam krijgt elk
lid zijn plaats en functie. Het
zwaksle lid blijkt waardevol.
Geen kan gemist worden.

Hiermee lieh ik het eerste
gcdecltc van niijn wcrkforniwlc
verklaard:
' D r r i t ~ e ~ - ~ r i 7 l ?i.on
e i r l mrinnpfijk
p n vini/~~e/Fjk:
I . n17 Rpe11I vnii
Go(/,2. in dv nni.,olging ilrzn
Cliristiis PIT -3. ( l r l ~ n r il ~ </p
i gnven
v1111
Hvili,y~GPP
FI. '
Hct bicdi ccn cnrreciic np ons

traditicinclc dcnkcn wannecr we
lercn consequent dc ecnheid van
mannelijk cn vrnuwclijk vciorop
tc qlcllcn. WiinncciAWC ons hct
ondci-cchcid tusscn man cn
vrouw indcnkcn. zullcn tvc dit
uitgangspunt vasihoudcn. Hct
eisene in schepping en roeping is
dan betrokken o p het andere
geslacht. En dat moet in het vervolg aan dc nrdc komen: wat is
in dic ccnhcid hct onrlcrscheid
tusscn man cn vrnuw'.?

Di: E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist

'

I

H. Fulkers en M.J.Verkerk.'%7an.
vruux. ambt', in: J.M. Aai nuudse ea.
Vrnriwen op een zil-spoor7 Efirnrir.rprrtw W I I
vroftlv vr! /[ct rrr.\w(vi vntt
( / P Schrift in ~ r r ~ f o n r i ~ rprrspecrid
ro'
(Arn\terd;im. R~iilienR Schipperhe

1;

nieuw uitgekomen

ijn19~>1().201-2J

Ik vraag de le7cr een eente beperking

i n n mirn npl'ei rn gedachren I e houden dele i < bilhel<-thenlngifch uitgerierki Daarhij mek ik een nicutie
weg die cner/ijds niet h11dc klai~ick
pcrcforinccrdc aiiilit<lccr hcgiiit cii
dic andci7ild~nok iiict op cvanyclicnIC U ~ J allccn
~ C
vanuit dc eavcn denkt
T-.ct1 tn ccde licpcrking. op dit
moment pa ik nict cxlilicict in o]? dc
%ragennaar dc hcrmcncutick cn dc
\\'I17C i\nnrop hcr pcmg van d c Bijlicl
tot uttdrukking komt. Iinpliciet is inilii
itaiidpiint wc1 rcrii? i~vinden. Een
dcrdc bcpcrkiny: waiiiiccr ik ovci hct
manncliikc cn hct ~roiiwclijkciprcck
t < dat nict - m c t i i w c t c t i r c l i a p ~ ~ c l i ~ k '
gcladcn I k traclit dc gccstcltjkc
ditrien<ic van ons man of vtouw 71jn
roor Gód te vanFcn i i i ivnordcn ali
'rocpinc cn 'dici~st'.Bic tcrmcii hchIicn bij dc honrdcr soiiir al ccn cipcn
lading. Ik daag dc Ic7cr uit onk dic
tcrmen opnieuw vnnurt on7c Cchcpper en \'erTos~crte dcnkcn

Maarren J.\'crkerk. Fckir rrEi (rrirYerii~itivoorrlingnr. 17)
(Anicicrdani: Rurlten $2 Scliipperheiin. l9tl7).
ii,rir>r(l (reekq

Voor hrr levei? gctelrenrl, hoop
voor .rlochfc)fbrvnnsekstreel
michrtiik door dr. Dan B. Allen-

der.

Dit boek (Inmiddels 2e druk)
onderzoekt op een persoonlijke
wijze de schade die een vulwacsene ervaart als eevols van seksueel misbruik (onverschillig
welk soort) in zijn of haar jeugd.
De schade die door seksueel
misbruik in de jeu_ed cintstaal is
groot. Ongeveer 70 procent van
de misbruikte vrouwen heeft
later last van psychische klachten. Dit boek tracht met deze
klachten af te rekenen. Piel van
Roest, psychiater en bestuurslid
van de Christelijke vereniging
voor Psychiaterc. Psychdogcn cn
Psycliotherapeuten zegt ovcr dit
boek: 'Het is onthullend voor hct
begrijpen van de verivarrendc cn
tegenctrijdize emoties e n @ragingen van mensen die seksueel
zijn misbruikt. De schrijver is
betrokken bij de behandeling
van zowel mannen als vrouwen.
Hij geeft een weg tot Iicrstcl die
voortvioeit uit eeii confronlcrende en uitdagende opvatting van
het christelijk geloof.'
Uitgeverij Navigator Bciekeii
Dricbergcn, 284 hlz.f 32.95
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J. W. van Pelt

VROUW EN AMBT
IN DE CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERKEN

m!,F
Man, vrouw
en kerk

Een persoonlijk relaas over de offjcjële stukken
I

D
eChristelijke
Kerken hebben in
1998 een kerkelijk standpunt ingenomen fen aumien
Gereformeerde

van vrouw en ambt. In dit eerste astikel ga ik in op
enkele achtergronden van het synodale besluit. Een
volgende keer bespreek ik de voornaarnsfe argumenten die fen grondslag liggen aan de synodale
besluitvorming, Aan hef eind van hef tweede arfikel
wordt een korfe 1iteratuurliJstopgenomen,

Vooraf
Graag ga ik in o p het vcr7.oek
van de redactie van dit blad om
te schijvcn ovcr vrouw cn ambt
in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een paar opmerkingen wil ik vooraf maken, o m
eventuele misverstanden ze voorkorncn. Allereerst: wat ik naar
voren breng. i5 niet het officiële
stnndpnnt van een kerkgenootschap7deputaatschap o.i.d. E r
moeten geen verkeerde conclusies worden getrokken uit het
feit dat ik als secretaris heb
gefunctioneerd van het deputaatschap dat zich bezig lieeft sehouden met de vragen rond de
vroiiw in het ambt. Ik cchriif hier
niet mede riamens anderen. maar
gccf niiiii eigen visie. Verder: het
dcputntenrapport over 'vrouw en
iirnhl' dal aan dc generale synode T-TanrlemlNunspeet 1 998 is

aaneeboden. bevat een p o o t
gemeenschappelijk deel met
daarachter een meerderheids- e n
een minderheidsrapporz. Al sta
ik niet achter het minderheidsstandpunt, zoch zal ik proberen
de argumenten van anderen

1 Inleiding
recht 'loen.
te

wcg dat er in de samenleving als

gchecl een hrede erkennins is
gekomen van de geli,jkwaai-dieheid en gelijke rechten van man
en vrouw. Denk bijvoorbeeld aan
de invoering: van het kiesrecht
voor de vrouw (1918) en de
tweede emancipatiegolf (vanaf
1968) waarin het o.m. sine om
gelijk loon. gelijk recht eir gelijkc
kansen op betaald werk voor
vrouwen, kindercipuanp cn 'baas
in eigen buik'. Dit lieefl ccn klimaat geschapen waarin de vrriFen over de positie van dc vrouw
in de kerk in de belanpstelling
zijn komen te staan. Halvcrwcgc
de jaren zestig hebben dc bcide
grootste kerkverbunden in ons
land. de Neder1;indse Hcrvorrnde Kerk en de Gercformecrde
Kerken, besloten dc ainbtcn
open te stellen voor vrouwcii.
Daarmee werd nog eens ondciAstreept dat bezinning op dc positie van de vrouw in dc kerk in
het algemeen, nict hccn kan om
een slandpuntbcpaIiilg inzake
vrouw e n ambt.

I

,

(

,

De plaats van vrnuwen in de
gemeente van Christus is niet
een onderwerp dat de laatste
jaren 'uit het niets' naar voren is
gekomen in de Christelijke
Gereformeerde Merken. De
maatschappelijke en sociale positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving is in de loop
van de twintisste eeuw grondig
veranderd. Hel val1 niet te onlkeniien dat emancipatiedenken
en feminisme daariii ccn rol hebben rol gespeeld. Dal iieemt iliel
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De eersfe aanzetten tot

l bezinning
Reeds in 1950 is

CT binnen de
CGK een ccrstc aan7et tot nadere bezinning. Prof. J. Hovius
vraagt in een I-edcbij de rectoraatsoverdracht in Apeldoorn
aandacht vcioi- dc pcicitie van de
vrouw in Christus' kerk. Hovius
is van mening dat de kerken op
grond van dc Schrift 'de vrouw
iiirnmcr niogcn toelaten tot het
bijycindcr ambt van predikant.

197

onderling cn diaken' (J. Hovius,
i9SO.p. 2 1 ).Tocli pleit Hovius
ervoor dc vrouwen. meer dan tot
dan toe gebruikelijk, in te schakelen bij het werk in de kerk.
De vraag naar het kiesrecht van
vrouwen in dc gemeente komt in
l965 voor het ccrsl o p de tafel
van de generale synode. D e
synode van 19CiXlh9 spreekt uit
dat vrouwen mogcn deelnemen
aan d e verkiezing van ambtsdragers, maar voegt craan toe dat dit
liiel gezien mag wordcii als een
stap o p de weg naai- hct toelaten
van dc vrouw tot het biazonder
amhl.
Prol. dr. W. van 't Spijker hield in
1982 een referaat ovcr de positie
van de vrouw in de kcrk, opgenomen in het blad voor ambtcdragers Arnhtelrjk Coiifuc.r.Tussen dc rcde van Hovius en hci
referaat van Uin 't Spijker liggcn
32 jaar. In d e tussentijd hebhcn
de Nederlandse Hervnrmdc
Kerk in 1 Y66 eri de Gerefosrneerdc Kerken in l967 dc ambten voor de vrouwen opengcsteld.Toch blijft Van 't Spijkcr in
de lijn van het eerdere heroog
van Hovius door de vrouw in het
ambt af tc wijzen, maar deelname door vrouwen aan hct
gemcentelijk Ieven te stimuleren.
En 1983 is voor het eerst ccn heel
andcr geluid te horen binncn d e
CGK. Ecn groep aankomende
theolngcn ( M N ) pubIiceert een
cahier mcl de tite1:Yrouwen in
de dicnsl. Sterke nadruk leggcn
7ij o p Gal. 3:ZX. In Christus is
geen onderscheid tussen man eii
vrouw. Aai1 de volheid van hcl
heil in Cliristus zou teknrtgcdaan
wordcn wanneer alleen manncn
in de ambten m u d e n mogen dicnen.
Vanaf 19x3 beginnen er langzarnerhand meer stemmen te klinken die zich afvragen of d e amhten ook voor vrouwen
opengesteld kunnen worden. In
1990 wordt de Landelijke Werkgroep Kerk en Vrouw opgericht.
Deze werkgroep richt zich heel

breed o p de bezinning op de
positie van mannen en vrouwen
in alle geledingen van d e CGK.
Blijkens de publicaties die deze
werkgroep hccfl uitgegeven,
pleiten zij voor hct openstellen
van de kerkelijke ambten voor
vrouwen.

Naar een kerkelijk standpunt

*

,

Tot een officiële kerkelijke uitspraak over d e positie van vrouwen in de gemeente was het cchter nog niet gekomen. D e
behoefte aan zo'n officieel standpunt groeit door de contacten
met kcrken in binnen- en buitcnland waar vrouwelijke ambtsdragers zijn aangesteld. In 1958
heeft de Landelijke Vergadering
van d e Nederlands Gereformeerde Kerken een studiecommissie
ingesteld om tc onderzoeken of
het diakenambl voor de zusters
der gemeentc opengesteld zou
kunnen wordcn. De ruimte daarvoor wordt in 1 995 gegeven. Dat
maakt voor d e CGK d e hesinning o p de positie van de vrouw
in de kerk des te dringender.
D e generale synode van 1995
stelt een studicdcputaatschap in
om de vragen rond vrouw e n
ambt te onderzoeken. In de
opdracht aan dc deputaten
wordt nadrukkelijk gesteld dat
hun werk zich dient te bewegen
binnen het raam van de gereformeerde Schriftheschouwing,
Deze woordcn geven reeds aan
hoe belangrijk de hermeneutiek
geworden is. In een paar woorden gezegd, gaat het in de hermeneutiek om dc manier waarop
we d e Bijbel lezen cn verctaan.
Een andere manier van verstaan
van de Schrift, leidi lol een andere kijk op de positie van de
vrouw in de kerk. Bij d e rapportage aan d e generalc synode
1998 blijkt dat juist np het punt
vali de hermeneutische vragen
dc meningen uiteengaan tussen
het meerderheids- en het miii-
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derlicidsrapport. D e synode sluit
7ich aan bij het meerderheidsstandpunt e n spreekt uit dat de
bestaande situatie (geen vrouwen in het amht) schriftuurlijk
verantwoord is.

Diakenen en de kerkenraad
O m rnisverstandcn te voorkomen. is het nodig tcrug te grijpen
naar een discussic binnen de
CGK die begonnen is in 1951.
Prof. J. Hovius had een rcfcraat
gehouden waarin hij hetoogdc
dat de diaken tot de kerkenraad
behoort. Hij pleitte crvoor dit
ook kerkordelijk vast tc Icggcn.
Op de generale synodcs van 1953
en 1956 werd deze zaak besproken. De synode van 1'356 stclt
dai het drievoudig ambt van
Christus de wortel van alle kerkelijke ambten is. Hieruit wordt
tot de principiële eenheid van de
ambten geconcludeerd. Evenals
art. 30 NGB rekent de synode dc
diakenen bij de kerkenraad. De
algehele leiding van de gemeente
berust bij alle ambten samen.
terwijl icdei- van de ambten
afiondcrlijk ook eisen verantwoordclijkheden in de gemeente
heeft.
Zouden de diakenen geen deel
uitmaken van d e kerkenraad,
dan zou ecn situatie denkbaar
zijn waarin het diakenambt wel
voor vrouwen opensesteld kan
wordci-i, leswij1 het amht van
oudcrlii~g(en predikant) alleen
aan mannen blijft voorbehouden. 111 zo'n situatie zouden
zaken van op>icl-ilen tucht, leren
en regeren van de gemeente
door mannen worden uilgeoefend. terwijl vrouwen niet in een
positie hnevcn te komen waarin
zij d e indruk wckkcn lieerschappij te voeren ovcr mannen.
Nu echter d e CGK zich heeft uilgesproken over de gclijkwaardigheid van d e ambten in de kerk,
zou de openstelling van hcl dia-

kenambt voor vrouwen op den
duur ook moetcn leiden tot de
openstelling, van alle ambten.
Hier geldt: alles oT niets.

Het belang van de hermeneutiek

Hct hceft mij terugkijkend op
hel werk in het deputaatschap cn
op de hcspreking ter synode, nog
eens gcstcrkt in de mening dal
de vragcn rond vrouw en ambt
maar weinig. te maken Iiehhcn
met de kwaliteiten van vrouwen.
Of de ambten openpestclct kunnen worden voor vrouwcn. wordt
niet beslist op grond van hct fcit
of vrouwen meer of mindcr
gcschikt zouden zijn voor dc
ambten dan mannen. Hct hcslisscnde punt is ook niet dc gclijkwaardigheid tussen mannen en
vrouwen.
PJiteindelijk blijkt het te gaan om
de vraag: hoe leest gij? Dat is
ecn goede zaak. In kerkcn van
gcrefnrmeerde belijdenis dient
het luisteren naar de Hcilige
Schrift in vragen van lccr en
leven de doorslag tc gcven.

rwee aandachtspunten
Naar mijn gedachte scherpt het
punt van de hermeneuliek de
helc kwestie op minstens lwce
punten aan:
1. In theorie hoeven vrouwen
niet op voorhand het gevoel te
krijgen dat ij in de kerk ondergewaardeerd worden wanneer zij
niet in d e ambten dienen. Sleutel
in het hele vraagstuk is immers
niet de waardering nf onderwaardering van de kwaliteiten
van vrouwen, maar het verstaan
van de T3ijbcl.Toch is het de
vraag of daarmee recht gedaan
wordt aan de plaats die vrouwen
als gelovigen hebben in de
gemeente van Christus. Met
anciere woorden: e r moet meer
gebeuren dan alleen antwoord
geven op de vraag of vrouwcn in
kerken van gereformeerde hclijdenis wc1 of niet in de arnbtcn
mogen dicnen. Het diepe verlangen om d e Schrift te verstaan,
maakt niet donf voor d e vragen
die vrouwcn stellen. Daar dient
in de kcrken ook ruimte en aandaclit voor te zijn.

STICHTING AFBOUW
De stichting A&ouw te Kampen stelt zich ten doel
de beoefening van de gereformeerde theologie te
bevorderen door met name te helpen bij de financiering
van proefschriften ten dienste van promoties aan d e
Universiteit te Kampen.

Voor haar inkomsten is de stichting geheel aangewezen
op giften van meelevende kerkleden.
Inlichtingen worden graag gegeven door het bestuur:
C. Trimp, tel.038 - 331 48 69,
B. Kamphuis, tel. 038 - 332 62 48 en
J.G.
de ICimpe,tel.038 - 333 24 94.
Giffen, die fiscaal aftrekbaarzijn, worden graag ingewach f
via bankrekeningno. 63.18-36.934,ten name van Stich fing
Afbouw,p/a Hoefblad 4,8265 GM Kampen.
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2. Doordat het verstaan van de
Schrift ccntraal staat. wordt het
vraagstuk over vrouw en ambt
naar hel Iioogste niveau gctild.
Het gaal niet om een adrninistratieve kwestie waar men verschillend over kan denken, zonder
dat het veel uitmaakt. D e vragen
rond vrouw en ambt brengen uns
bij het hart van de zaak: hoe verstaan wij de Schrik hoe gaan wi,j
in het heden om rnct cfe boodschap die eeuwen gclcden is
opgeschreven?
Er zitten ook historische en confessionele aspccten aan deze vragen. De ambtelijkc structuur
zoals wij die kennen, is confessioneel vastgelegd (art. 30 en 31
NGB j. Blijf dat ctinfessionele
raamwerk overeind, of moet dat
in het licht van de hedendaagse
vragen omver? Het is goed gereformeerd om te stellen dal c r
hele sterke argumenten op tafel
moeten komcn om het spoor van
de belijdenis te kunnen verlatcn.
Vergeet ook niet dat het aanzien
van de kerken ingriipend zal
gewijzigd worden wanneer men
komt tot ccn ander verslaan van
de Schrift dan vorige geslachten.
Niet alleen d e vragen rond
vrouw en ambt zullen anders
beantwoord worden in het licht
van een ander verstaan van d e
bijbelce boodschap. maar hetzelfde geldt voor talloze andere
onderwerpen die d e kerk direct
of indirect aangaan: bijvoorbeeld
de visie op kinderen aan het
avondmaal, homoseksuele relaties, levensbeëindigend liandelen.

Dr. J. W. van Pelt is predikant van de
Christelijk Gereformeerde Kerk te

Zwijndrecht

WAT ZIJN GODS
BEDOELINGEN VOOR
MAN EN VROUW?
en mcrnnen i
Een boek bespreken over vr(
de eenenfwinfigste eeuw is een nachelijke z a a ~
Maarten Verkerk en Nienke Verkerk-Vegfer makc
daar zelf een opmerking over die rnJ daar erg h,
verig voor maakt: "Wie hef veld een beetje ovei
ziet, merkt dat hef juisf vrouwen zijn geweest die
zich het meest evenwichtig bezonnen hebben op
de taak van man en vrouw",' Aan de ene kant
vraag ik me af of 'evenwichtig bezinnen ' echt nog
mogeljjk is. Ook ik reageer namelijk weer op een
reactie op de geschiedenis, en over het algemeen
zijn reacties niet evenwichtig. Aan de andere kant
kan ik een dergelok citaat niet uit de weg gaan.
Hef maakt mij, als man, wel voorzichtig om over
'man en vrouw' t e schrijven, Voordatje hef weet
ben ik, hoewel jk juist het tegendeel wil, bezig een
bestaande (incorrecte) situatie te rechtvuurdigen.
Ik wil me op verzoek van de reductie foch aan de
bespreking van hun boek wagen. Vervolgens wil ik
ingaan op waf naar mijn idee het bekangrjjkste
meningsverschil is tussen hen en mij,om daar tenslotte mijn visie tegenover te stellen,

Waardevol
Het boek bevat ccn uiterst waardevolle insteek: 'de wcrcld is van
God'. Het lijkt mimchicn een
overhodige opmerking. En je
vraagt je af wat je Cr in dit verband mee zou moclcn. Maar het
is wel goed cim je (c i-caliseren
dat God regeci-l over deze
wereld. en dat hct Hcm nog
szeeds om d p z p mcnscn te doen
is. We Iioeveii als christenen niet
onze eigen wereld mct onze
ei3en regels ic ci-ceren om kind
van God Ic kunnen zi,in. We zijn
door God geroepen om in Zijn
wereld Zijn beeld te vertonen.
Zijn wcrcld vcrandezt, en de

l

mcnsen daarop verandcren mee.
Maar Gods regels hlijvcn, en
daarom ben je als christcn telkeiis verplicht om in een vcranderendc maatschappij je positie
te k i e ~ c n .
Tn hen eerste deel van hcl hoek.
biedcn de schrijvers een korte
cultuuranalyse. Nat uurfijk schiet
dczc te kort, en natuurlijk zal het
echtpaar Verkerk dal beamen.
Maar het is erg ziiinig om je te
realiseren dat de vragen van
dcze tijd ook onze vragen zijn
(58).Ieder mens is kind van zijn
tidd, e n je wordt door je Schepper
geroepen om in jouw tijd je positie te kiezen.
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C.S. Alderliesfen

,m"
m
Man, vrouw
n kerk
D a t men dit in het verledcn nok
gedaaii hecft, laten ze zien door
te beschrijven hoe ~Iirictelijkcen
feminislicche vrouwen in (mccr
en mindci-) vrnegere tijden Iiierover geschreven hebben.
De schrijvers willen liicrover ook
nadenken, en wel vanuit het idee
dat een mens de opdracht heeft
gekregcn om te antwoorden op
de roep van hun Scheppcr. Man
en vrouw krijgen samen 6i.n
opdracht en &n roeping: liet
becld van God verloncn. Voor
hct uitvoeren ervan mogen ze
alle gaven en capacilciten inzetteli dic ze daarvoor gekregen
hebhcn (1 10).

Zoals ik al gezegd heb, lijkt me
het idce van aandacht voor de
wereld en de tijd waarin je leeft
erg innig. Dat blijkt ook als de
sclirijvers in het twecdc deel van
Eiun bock ingaan op een
aaiital concrete ethische thema's
('single of getrouwd'. 'scksualiteit', 'werken, zorgen cii kinderei1 krijgen' en tenslotte 'man en
vrouw in de kerk'). Z o ontmaskeren ze bijvoorbeeld het idee
vaii het 'single' door hct leven
gaan al5 de meest ideale levensvorm. Dit gaat namelijk nit van
het idcc van de sterke mens die
hoge verwachtingen hceft van
zicIi7clf e n dus ocik hoge eisen
aan 7ichzelf stelt. Hij bepaalt zij11
eigcn relaties: "De sterke mens is
een mythe" (126).
Het viel me op dal de schrijvers
in hct omgaan met gcnoemde
cthische kwesties ontspannen e n
cerlijk zijn. Z e stcllen geen Iiogc
(christeiijke) eiscn aan zichzel l:
Maar laten zien dat God d e
inens heel wat Fevcnsruimte
195

heeft geFeven, waarbinnen hij
keuzes kan maken.

Bezinning
Omdat ze niet willen werken inel
"algemene ethische ncii-iiien" dic vcrtcllcn namclijk nicl wclke
kcu7cs jc in hct levcn van allcdag moei maken (13) - slcllcn de
schrijvers dal jc jc ais cliri(;ien
telkcns mocL hr:iurien op je
positic hinncn dc maritschappij.
Dczc bezinning is pas chriqtclijk
als ze aan drie kenmerken voldoet: ze moet een open oog hehben voor Gods gaven aan alle
mensen (man en vrouw). ze moet
aandacht hebben voor d e maatschappij waarin we leven (incl.
de verschillende siiuaties van
mensen). en terlispan naar de
hi,jhel. Dit zal dati. verseleken
met christenen van alle tijden e n
alle plaatsen, zowel overeenkornsten (we zijn allemaal christen).
als verschillen opleveren (we
leven in verschillende omstandi~tiedenen zijn verschillende
mensen. 14). Bezinning die aan
d e ~ ekenmerken voldoet. za!
zowel aan de roepende Schepper. als aan de anfwoordende
mens voldoende aandacht geven.
Dat blijkt iiit hiin omgaan met
ethische kwesties. E n de ontspanninr, die dat ze weeg brengt
heeft mij q i e d yedaan. Want
hcicwel de levensruimte voor de
mcns (biniien de geboden van
God) door de zonde bescliadi~d
is. kunnen we toch atitwoorden
op de roep van de Schepper. E r
is vernieuwin$ mogelijk door de
Geeit.
"We hebben de iiidruk dat christenen het pafroon van de zonde hel heersen van de miIn over de
vrouw - nict willen cinderkennen.
Hct gcvolg van dal allcs is dal
cliristcncn zich veel te weinig
hcwust zijn van de nor>d/aak van
vernieuwing, vernieuwing van
het hart en van het Icvcn van de
mens. Maar al te vaak hcbhcn w c
het gevocl dat wc hct 'samcn mcl

de Geest' wel perfect kunnen
krijgen en verwachten we 'als
verloste christenen' dat we het
ideaalbeeld kunnen bereiken"
(115).Als je bedenkt dat wij - als
onderdeel van Gods schepping aan de vruchteloosheid onderworpen zijn, en lclkcns vcrnieuwing nodig hchhcn, verklaar jc
hcl idcc van 'dc qtcrkc christcn'
ook lot cen onbereikbaar idcaal.
En dal lijkt m e volkomcn
Icrecli t.

Meningsverschil
Tot zover ben ik wel enthousiast
over hct boek. Er is &En punt
waarop wij van mening verschilIcn. Helaas voor Maai-ten en
Nienke Verkerk, lijkt m e dit punt
wel fundamenteel. Hel betreft de
vraag of e r sekseverschillen zijn,
naast die in biologische (zicht bare) zin. De schrijvers zijn van
mening dat als deze verschillen
e r al zijn. ze zó klein zijn dat er
in ieder geval geen conciusies
getrokken kunnen worden in
verband met de taken en positie
van, en verhouding tussen mannen e n vrouwen. Al in een eerder
boek heeft Maarten Verkerk o p
voor mij overtuigende wijze aangetoond dat e r uit empirisch
onderzoek weing af te leiden valt
met betrekkin9 tot sekseversctiillen.'
Maar naast de ordening van de
schepping, moet er nog een bron
worden pebruikt om een antwoord op deze vraa? te vinden:
de bijbel. Nu zijn de schrijvers
van mening dat wie in de bijbel
o p zoek gaat naar sekseverschillen, een vraag stelt die vreemd is
aan de invnlslioek van de bijbel
zelf. Het is onTp vraag die in de
bijbel niet ge5teld wordt (92).
Jk ben het met lien eens dat je
aan d e bijbel geen vrneen kan
stellen waar hij geen anlwoord
o p gccft. Toch denk ik dat hct
scheppingsverhaal in Gcncsis
hcpaalde aanwij~ingenbicclt.
waaruil je kan ( i f l e i r l ~dal
? ~ God
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wel degelijk met manncn andere
bedoelingen heefl dan niet vrouwen: I n de eerste plaatq gaat er
aan de schepping van d c mcns
Gods overleg met Zichzcl T vooraf (waarmee het h i j ~ o n d c r cvan
de mens aangegeven wordt).
Verder wordi er in Genesis 1:27
naast over eenheid (waar door
dc Vcrkerks terecht o p gewezen
wordi), ook civcr onderscheid
gesprokcn. En tenslotte wordt e r
bij d c mcns ~ x p I i c i e over
f
het
gcslachtclijk onderscheid gesproken: dit gebeurt bij andere
schepsels niet.

Intermezzo
Zoals ge7egd wordt e r in Genesis
1:27 over de eenheid tussen man
en vrouw gesproken: de mms als
beeld van God. Ook Paulus
spreekt in Galaten 3:28 over dc
eenheid van man en vrouw: zc
zijn gelijkwaardig voor Gcid. E r
is sprake van fundamentele
gelijkheid en waardisheid in de
relatie tot God door Christus. Hij
maakt het d e mens weer rnogclijk om aan de rcieping lol Iict
beeld-van-Gvd-zijn te bcantwoorden. Als e r dus in hcl vcrvolg door mij over verschillen
gesproken wordt. gebeurt dat
wat mij betreft alleen onder dil
kopje!

Gods ordelijke
schepping3
Onder het kopje 'meniiigsvcrschil' tieb ik sesproken van mijn
overtuiging dat Gíid mct miintien andere A~do~Iingeu
11ccft
dan met vrouwen. Dczc woordkeuze is nicr ioevallig. Naar mijn
idee heelt God Zijn wereld nrdelijk geschapen: Zijn bedoeling
met de schcpping ligt in deze
orde opgeslolen. Want uit het feit
dal dc schcpping op God gericht
i s - ze dicnt Zijn eer - kan je
aflcidcn dat God met onderdelen binnen die schepping bedocl-ingcn hccft. God heeft Zijn
196

schepping doel-bewust gcordend. Omdat ik uit Genesis 1 en
2 ook een onderschcid tusscn
mannen en vrouwcn mccn tc
mogen cnnstatctcn. denk ik ook
dat God met 'de man' cen andcr
doel heeft dan met 'de vrouw'.
Het komt e r in de ethiek o p aan
dat je je leven met Gods hedoelingen laat corresponderen.
Maarten en Nienke Verkerk hanteren in verband met de voorschriften voor je leven de metafoor van het scliaakspel: de regels
van het spel bepalen d e levensruimte die een mens krij2t. Danrbinncn niag hij creatief zijn (3940). Mijn prohleeni met deze
vergelijking is dal de regels en
liel doel van het spel willekeurig
zijn (is het doel zorgen dat ie zelf
wint. ciT vciorkomen dat de ander
wint'?). Gods hcdnclingcn Iiggen
vast. En dc regels dic Hij in dc
bijhel gegcvcn hccft, zijn Cr
(ook) om duidclijk te makcn w a l
Zijn hcdoclingcn 7ijn (uit dc
rcgcls van hct schaakspel wordt
het docl nict duidclijk).

Invullen - Genesis
Nu is natuurlijk dc grote vraag of
ik iets zou kunncn ïcpgcn over

l

Gndq doel voor 'de man' cn 'de
vrnuw'. Er pijn twee manicren
om daar achter te komen. Jc kan
als ccrsrc bekijken hoc dc
natuur, Gods schepping. zich aan
je prcscntecri (clat is voor iedereen tocg;inkcli.ik, cn zou jc 'argemenc opcnharing' kunnen noemen). Daal-voor heb je empirisch
onderscick nodig. En zcials
g c ~ c g dkan cl- naar Maarten Verkcrks idcc (cn daarin zou ik hcrn
willcn volgcn), uit dat soort
ondcr7nck niets afgeleid wordcn
vonr wat hcireft God4 dncl mct
'de man' en 'de vrnuw'.
Maar we hebben ccn hetrouwbare tweede bron: de bijbel. Zonder conclusies te trekken. wil ik
beki,jken welke aanwijzingen ons
daarin gehoden worden. In de
eerste plaats kunnen we het

I

'
l

scheppingsvcrhnal gchruikcn.
Daarin lijkt tc worden gcwc7cn
o p het fcit dat Adam hcdocld
was om de verantwaoi-dclijkhcid
van het liooid-7ijn te dragen: hij
wordt als ccrsle gcschapcn (misschien een flauw argument. maar
niet te verwaarlozen: zie 1 Tim.
2:12-13): Adam geeft Eva een
naam; in Genesis 2:24 is in ieder
geva! seen sprake van symmetrie
(de mnn wordt verwacht het
ouderlijk huis te verlaten): en
tenslotte wijst Paulus Adam aan
als degene die gezondigd heelt
(Rcim. 5:14). terwijl hij Eva aanwijst air; de persoon die zich
heeft laten verleiden (l Tim.
2:14, mis~chienverleidde satan
dus Eva um onder meer Adam in
zijn verantwoordelijkheid aan te
tasten).
Van 'de vrouw' kan dan gczcgd
wordcn, dat Gods bedoeling met
haar het spicgclbceld is van Zijn
bedoeling met 'dc man'. Aanwijingeli die duiden o p ecn voorgaande positie mals daar in het
gcval van 'dc man' sprake van is,
~.i.invoor 'dc vrouw' in icdcr
geval nict op tc merken. Wel
wordt c r gesproken aver Eva als
"hulp dic bij hcrn past". Wat
'hulp' prccics bctekent hoef ik
hier niel tc besprckcn. In icdcr
geval moet ik opmcrkcn - in
navolging van wat dc Vcrkerks
schrijven - dat 'hulp' de hetekenis van 'samenwerken' met zich
mee draagt, en in het Oude Testamcnt zo'n 30 keer God als
onderwerp heeft.

Invullen - Paulus
Wat moeten we nu met de ons
hckende passa,"LS
=. , waarvan er
enkele ook door Maarten en
Nienke Verkerk worden
genoemd, als Ef. 5:22 - 6:9: Knl.
3:X - 4:1; 1 Kor. 11:2-16 e n 1 Tim.
29-15? Het lijkt misschien makkelijk om zo met deze (omstreden) passage om te gaan. maar in
dit verband kan ik denk ik volstaan met de opmerking dat hier-
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in ingegaan wordt o p bepaalde
r o l l ~ nvoor mannen en vrouwen.
dic op de ordc waar ik naar op
zock bcn, gebaseerd zijn. Vandaar dat ze nu in dit verband niet
het meest belangrijk zijn. Waar
het om gaat is of ze een ander
licht werpen op wat ik over het
scheppingsverhaal heb geschreven, e n dat lijkt me niet het
peval. Z e lijken me van de
gieschetste karakteristieken uit te
gaan.

Conclusie
Over verschillen twscn dc heide
seksen, zeggen Maarten en Nicnke Verkerk: "Flel gaal nict om
het verschil tussen iliannen cn
vrouwen; het gaat erom hoc verschillen wordcn ingezet in de
dicnst van God" ('39). Met her
tweede deel van dit citaat ben ik
hct volkomen eens. Ook met hun
idee van de mcns die antwoord
gccft op de roep van zijn Schepper. Maar ik ben van mening dat
die dienst en dat antwoord ingevuld worden vanuit het man- of
vrouw-zijn. Ik denk dat God met
'de man' een ander doel heeft
dan met 'de vrouw'. Dat verschil
hoef je niet te verdoezelen. Hiermee heb ik nog niet gezegd dat
er speciale mannelijke e n vrouwelijk taken zijn en hoe positie
en onderlinge verhouding in
kerk e n maatschappij horen le
zi"jn.
Dat zijn naar mijn idee keuzes
die gcbaseerd o p wat wij denken
dat Gods bedoelingen zijn. Hiermee geef Ik nog geen aanwijzingen voor het Ieven van alledag.
Misschien zijn de Verkerks I~icrin
teleurgesteld. maar het lijkt mc
dat "je het ~ o e recht
d
van bepaald e keuzes alleen kan beproeven
aan de hand van Gods hedoelingen (zoals ik gezegd heb: jouw
bedoelingen met die van God
laten corresponderen).
Ook moeten we oppassen om
niet alleen opmerkingen Ze
maken die ervan uitgaan, dat

I

i

i

man en vrouw eetrouwd zijn.
Hoewel het een belangrijke ( m
niet de belangrijkste) snmenlevingsvorm is van mannen e n
vrouwen, zijn er rintelharc rclaties waar mannen e n vrouwen
met elkaar te maken hebben.
Daarom denk ik dat e r ook iets
over Gods doelen gezegd kan
worden I c i ~van het huweliik.
We zullen dus in eerste instantie
onder woorden moeten proheren te brengen wat God5 'doel'
mct 'de man' en 'de vrouw' is, en
vcrvolgcn%Iioc wc ons Icveii Iicl
beslc vorm kunncn gcvcn (cn
dus takcn cn posities in vullen)
om aan dat doel, die roep, te
bcnnlwaorden. Allecn o p dczc
manier kunnen we inlioudelijk
duidelijkheid krijgen over wal
hct hetckcni dril d e Schcppcr
niet allecn -dc rncns' rocpt,
maar ook 'de vrouw' en 'de
man' rocpt om Zijn vcricgcnwoordigct lc zijn.

Ds. C.S. Alderliesten is predikani
van de Gereformeerde Kerk te
Assen- Marsdijk

'

Mnnrten Verkerk en N ~ e n k eVerkerkVeeter IWNnlrri7 ct1 r e l i t i ~ in
j d~
r~irrnlil,rirtiprt(,P P I I W .Amstcrdtim:
Ruijten P: Schipperheijn. 1'799.h2.
M.J. Verkerk. Sr.kif (11srirrrw<ir>r(l
Amstertlnm: Buiilen & SchipperheIJn.1907. 186-1X').

a

Wat lk in dit cedccTiie Ka reppen is
vonr een grooi deel gebaseerd o p O.
O'niinnvan. Rr.irirr~ctiunnrid mrird

Leice~terEnglancl. ApnlloclGrand
Rnpid.; Michignn: William R. Eerdman<.1 Y04 (2nd ed.).
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Persbericht
Levenslang leren voor
predikanten
Het curatorium van de Theolosisclie Universiteit Kampen
(Rroederweg) heeft in Iiel voorjaar van 2001 het beleid vastgesteld op het terrein van het Post
Academisch Onderwijs (PAO),
Het beleid is gebaseerd op de
visie dat predikanten levenslang
nioeten leren 0111 hun werk goed
lc kunncn blijven docn. Prcdikanlcn moctcn o p de lioogtc
zijn van d e ontwikkelingen In de
thcologic.Maar ook bcziniiing
op de herciepr;liouding en hel
verwerven van nieuwc vaardiphedcn zijn czg belangrijk voor
prcdikanten, net als vonr andere
hcroepshcocfcnarcn. De universiteit krijgt via de curswscn ook
?elf nieuwe impulccn door dc
reedback van de cursislcn.
Voor jonge predikanten wordt
een spcciaal programma ontwikkcld. Hcl i s d c bcdocling dal zij,
als ze twee of drie jaar in de pastorie hchbcn gcwcrkt in deze
cursus hun crvaringcn rnct
elkaar uilwisselen cn opnicuw
toetsen aan de ilieorie. Hei
zwaartepunt hij deze cursus ligt
tiii de catechese. hei pastoraal
en het preken.
De curqussen dragen ook bij aan
de versteviging van d¢ hand van
de universiteit met de predikanten.
Het programma is primair
bedoeld voor predikanten, maar
het beleid laat ruimtc om -als de
cursus ~ i c her voor lecnt- ook
theologen-niet predikanlcn en
andere academici toe te laten tot
de cursussen. Gedacht kan worden aan een cursus stervenshcgeleiding, waar ook artscn aan
deelnemen. De uitwisseling tussen de verschillende beroepsgroepen kan dan deel uitmaken
van d e cursusopzet. Daarom

wordt e r ook naar gestreefd cursussen te orpniseren met een
multidisciplinair karakter.
Voor het voar,jaar van 2002
staan drie cursussen op Irel programma.
:': De cursus K ~ r k
iri Contrrt,
over de vraag hoe de kerk d e
mens van de 22c ceuw kan aanspreken mct liet cvangelie,
wordl gegeven door docent drs.
C.J. Haak.
* In d e cursus Schilrler opniciiw
heziun wordt dc betekenis van
Schildcr voor de gereformeerde
theologie gcevalueerd. Aan de
cursus wcrkcn ondcr andere
mcc prof. dr. B. T<arnphuis. prof.
dr. H.J. Scldcrhuis dr. G. Harinck
en prof. dr. R.J. Mnuw van het
Fullcr Seminar! (USA).Beide
cnrsussen zijn specifiek gericht
o p theologen.
* De cursus Homiletiek wordt
gegeven door prof. dr. C.J.de
Ruijtcr. Deze cursus gaat over
de stand van zaken in de modern e homiletiek (preekkunde) en
schetst de contouren van een
eigentijdse gereformeerde
preekvisie. Deze cursus is specifiek gericht op predikanten.
Per cursus kunnen 25 cursisten
worden ingeschreven. O p deze
wijze is het mogelijk In het programma interactieve onderdelen
in te bouwen. Dus vol is vol.
Opgave: secretariaat@tukampen.nl of per brief aan:Theologische Universiteit, Postbus
5021i.8260 GA Kampen (info
ook 038-33 12878).

A. de Heer-de Jong
LIED 124: 'NU DAAGT HET
m
IN HET OOSTEN'
lied van de week
Zondag 9 december is de tweede
zondag van Adveii t 2001. Een
Adveilt die st;i;it in ccn Inngc
rccks: ccuwcnlang hccfi dc kcrk
zich voorbereid op de viering van
Kerst. Eeiiwenlan~ook heeft zij
bcseft dat Iiei datiahij paai om dc
verwachting van Gods eeuwige
lieerschappij. Dat daagt ook in
lied 124. liet licd van de weck
voor dc/c ~ovcclslcmndng in dc
adventstijd: 'Nia clrrri@ he! in /re,
o m e n , / hcr lir.hr sr-hiyt (>veral:/
J l l j koint de n.nlk(.ii t r o o s ~ e/ ~d i~p ,
rt,irwi,g I i e ~ r s zcrl.
~ ~ i'

,
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Het dooizingen van lied 124
maak1 duidclijk dat hct hicr gaat
om ecn licd rond ccn bckcnd thema. Het centrale gegeven is de
tegenstelling tussen duisternis en
licht. Vlinzel Csprekcnd docl dat
thcma dcnkcn aan de oudtestamentisclie grofefie van Jesa,ja:
'Doch er :#l ,yeen ïiï»ilkerl~eid
wP:rn voor hef Ionïl (int iti
henarrn~rilirid1wrir J.. . J Ht~tvolk
cllrr in ~ l n n k ~ t - i n)rrrirlí~l!,
~ ~ i ( l zier ern
groot liclit; ovcr hcn liie tvonrw in
I
een Innd vrrn diepe dltistert7is,
stronlt c
w licht'. Jcsa,ia R22 - 9:h is
dan ook een van de twee bijbelgedeeltes waar liet lied aar1 refereert; liet nndcre is Jesaja 60, Spc- 1
ciaal geldt dat voor de vcilgendc '
vcr7cn: hoofdstuk 8 vcrs 23,
hoofdstuk 9 vcrs 1.3-4,6,e n
hoofdsruk 60 vers 1-2. 19-20,

S. Riernens Sr.
'Nu daagt het in liel ocisten' is
gcsclircvcn door Jrihnnncs Ricmens Sr. (1843- 1908). Deze Johannes Riemens was een nesentiendc-eeuw predikant met veel
hclangstelling voor het geestelijk
lied. Hij had gestudeerd in
Ulr~clit.prcimciveci-dc vcrvol p n s
hij Rcrnnrd icr Haar ( 1806-1 8X(h
behalve predikant en hoogleraar

Een tweede verschil is de derde
ook dichter en betrokken bij de
regel van hel derde coupjet: Rietolstandkoming van dc Vcrvolgmens dichtte: 'naer '1 schccn van
bundel op de Evangelische gezanGod ve~-latCn,'terwijl dc Liedgen; 'onder ons' hekend als vertabncktckst hecft:'van God en
ler van gezang 22 uit het
mens verlaten'; deze wijziging verGererefomeerd K e ~ boek)
k
cn
scheen in de 11 9 Gezangen. D e
was daarna predikant in Voorthuiderde wijziging is een kleintje: Bi,;
zen. Driebergen, Middelburg en
Riemens was het slotcouplet ecn
Rotterdam. Riemcns vcriaaldc
letterlijke herhaling van het ccrvcrschillcndc buitenlandse liedesfe: in d e Liedhoekvcrsic is 'Nu'
ren, o.a. van de contemporaine
uit slrofe T in het g lot couplet
Duitse dichters Kar1 Gerok (1815'Reeds' geworden. een wijziging
1890 j en Carl Joliann Pliilip SpilLa
( 1 801 -1859) 6n hij stclde een comdie in de Hervormde Bundel 193F;
werd ingevoerd. DCvierde wijziplete liedbundel camen: Liefde en
ging tenslotte is de oudste ei1 tegeLof (1905). In deze bundel, die hij
lijk de meest ingrijpende, In dc
iiiaakle in opdracht van h c ~
bundels waarin liet licd werd
Ncdcrlandse diakonessenwerk,
stonden ook een zesta] eisen lied- , overgenomen zijn steeds vijf C ~ U ~ l c t t c nopgenomen, temi.il Rieteksten. Een daarvan. nr. K0 in de
mens er onrspronkelijk zeven
bundel, was 'I-Iet dage1 iii dcn
! had. Twee strofen verviclcn al
Ooqtcn'. Het licd van &mens
snel; anders gczcgd: twee strofen
raakte bij velen een gevoelise
overleefden de tijd niet. en wie ze
snaar, want het werd in de meeste
belangijkc gezangcnhundclq uit I leest kan zich dat uc~kwc1 voorstellen:
liet begin van de 204te eeuw opgenomen. Allereerst in Oude en
Gij Evangelieboden,
Nieuwe Zangen van Van Woensel
Die roemt in Christus' kruis,
Kooy (191 L; nr. 62b). vervolgens
Gij moet de volken noodcn
ook in de bundel van hct Hcrstcld
Naar 't hcniclsch Vaderhuis.
Verhand T 933, nr. 7 6 ) de beide
uitgaven van Geestelijke LiedeVan uit die hooge woning
re11uit de Schat van dc Kerk dcr
Daalt alle licht cn vree:
Eeuwcn van Haspci-(1 935, nr.
Hai-zelf. dc groote Koning,
1 10: 1'149151 nr. 2131, de HervormRrcngt 's Hemels gaven mee.
de Bundel (2938, nr. 8) en de bundel van de Nederlandse PrciteNiet dat er een onvertogen woord
stantenbcind (1944. nr. 131).Via
in deze strofcn staat, maar de zegdc proefhunde] I 19 Gezangen van
gingskracht van het lied wordt er
de Geref. Kerken in Nederland
bepaald niet sterker door. Rnven(syn.) uit 1963162 kwtini I ~ clicd
l
dien
verwijs1 de ickst sterk naar
uiteindelijk in hct Licdboek voor
de ooripronkelijke doekroep van
dc Kcrkcn terecht. Als we de
Liedboek-versie verselijken met I hct lied: de diakonessen. inclusief
hun diakonessenhuizen.
de oorspr~nkeliikeiekst van Ricmcnq dun vallen er cnkele verancleringen op. Allereerst de aanhel: ~0nfrCffact
'Hel darlet in den Ocisten' wcrd
Johannes Riemen$ Icvcrde met
daagt het in het oosten', een
'Het dagct in den oosten' geen
wijziging die werd geïntroduceerd
volledige nieuw product. Hij
in de Hervormde Bundel 1938,
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speelde eni~szinsleentjebuur.
doordal hij de eerste twee reeels
overnam van een oud middeleeuws lied: 'I-kt rlrigl~f~r
irirl~n»O Fren,/ HP, IicJ~fcrovenrl,/ Hnr I~rtfcl
wcer m(jn lirfken / OcJi, iucrer ick
hc,nc.n w[.' Ricnicn~schreef dus
een zo8enaamd 'contrafact'. Daarin was Iiij overigens niet de eerste,wrint ook in dc ti.id waarin Iict
oude lied werd gezongen. bestondeli er al geestelijke varianten op.
Rijvocirhecld: ' llcr da,q/~eliprin den

'Christus der ist mein lebcn'. De
componist is Melcliior Vulpius
(ca. 1570-1615),i11zijn tijd een
'wcitberuhmter Musiker' en een
van de belangrijkste kcrkmu~ickcomponisten van zijn tijd. Riemens kende de melodie van Vulpius via het Duitse licd 'Ach, Mcib ,
mit Deiner Gnade' (zie LvK 423).
Kennelijk sprak die melodie de
Taat 1 Wc-ccuwsc mcns gocd aan,
want ze werd vaker gcbriiikt voor l
nieuwe teksten.
I
De melodie van 'Christoc der ist
i
mcin lebcn' is ook nu nog algcmeen bekend. Daar is een nadeel
aan verbonden, want in het verleden dedcn er vci-schillcndc mclridieversies de ronde. De hckcndctc
is die uit de Hervormde Bundel
1938. Deze versie had in r. 2 een
I
gcpunlccrdc noot ('liet licht
schijnt'). terwijl r. 3 gelijk omhoog
I
ping (a-h-dis-d-cis-b-a in pPaats
van het huidigc a-h-h-cis-d-h-a).

oaxfcvi, / Dic. mncw ~ ( . i ? i j ovprnl,
~lt
/

IJOE ,qtJCrnC~ ~ [ t i i~c WPICW,
k
/
Mrmr mijn sir1 vnren sol. ' Of: '/Jet
rioge, incl~wooytrn, / Dir sonne

1

scijnt over nl, / kVie Ircer Icurs i z i l
ininnrn, f l i r n slnpe nit;! sn long.'

,

'melodie'
De nielcidie waarcip Riemens zijn
lied schreef. starni iiit 1h09 cn
lioert oorspronkelijk hij het lied
Nu daagt het in

124

m

1

het oosten
Melchior Vulpius 1609
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die eeu-wig heer-sen zal.

2

Dc dui~terriisgaat wijken
van deeeuwenlange nach~.
Een nieuwe dag gaat prijken
mep onsekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

4 Dc zonne, voor wier stralcn
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
i< Christus, 'r eeuwig licht!

:; Reeds daagt ket in het

oocîen,
het licht schijnt overal:
I-ILIkomt de volken troosten,

drc ccuwig heersen zal.
Johannes Ritmms Sr. (lö43-141?Jj*
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Ook komt hct voor dal de eerste
noot van de melodie niet als een
halve, maar als een kwart gezongeii wordt. Het is dus helangrij k
om bedacht tc zijn op dic cvcntuele valkuilen bi,j het zingen. Voor
het overige gaat het om een
gemakkclijkc mclodic. dic gocd in
het sehoor ligt en die de tekst van
Riemens en de verwachting waarvan daarin ~ p r a k cis. prachtig
draagt. Dc mclndic vraagt om een
kalme, gaande heweging die uitp a t van de halve noot.

Hct is opmerkelijk dal Haspïr het
licd in dc hundclc waarbij hij
betrokken was, namelijk die van
het Hersreld Verband (1933) en
zijli eigeii Geestelijke Liedcren uil
de Schat van dc Kcrk dcr Eeuwen
(1935.1949151) 'Nu daast Iiet i ti
liel oucten' niet de mclcidic van
'Christus der ist mein Icben'
m e e p f , maar een andere, f 3deeeuwse Zuidnederlandse melodie.
misper greep daarmee terug op
dc iiielodic waarop hct middcleeuwse 'Het daget inden oosten'
werd gezonyen. ook al liad Riemcns gccn cnkcIc suggestie in die
richting gcdaan.
O m het verhaal nog ingewikkelder te maken dan het mir;ccliien al
schijnt. sluit ik af mel hel volgcndc Tcit: Dic mcloclic dic Haspcr
gebruikte. de melodie dus waarop
Iiet oude middeleeuwse lied werd
gezongen. was al vaker met ccn
geestelijke tekst gecombineerd.
Ze droeg ongetwijfeld de middeleeuwse geestelijke hewerkinyen
van hel lied, maar werd bovendien in de I hde ccuw gebruikt
voor een van de liederen uit het
eerste Nederlandve berijmde psalter: Psalm 4 uit de Souierliedekens, ofwel 'Den IV Psalm. Cum
invocarem', kreeg als wiisalinduiding inee: 'Nae die wysc. Hcr dnghet in den oosten, het lichter overal'
A. de Heer-de Jong, is musicus en

publicist (kerkIrnuzieken liturgie. Zij
woont in Amersfoort

