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1 DE KERKORDE EN

1 ETHISCHE DILEMMA'S
Gewetensnood. Die k r b je soms bij het nemen
van beslissingen. J e hart zegt 'ja' tegen een of
ander voorstel binnen de eigen gemeente. Je verstand heeft daar ook sterke argumenten voor: Maar
een bepaling uit de K 0 of een synodeuitspraak zegf
'nee', En geeft daar weer andere argumenten bij.
Je wilt je houden aan de afspraken. Afspraak is
dat je je ah plaafseljjke kerk toelegt op hef naleven
van bepalingen uit de K 0 zolang de synode ze niet
veranderd heeft (art.84 KO), Jezus zegt: 'Laaf hef
7a' duf U zegf, ja zijn, uw 'nee' nee'. Maar soms
betekent zich houden aan de afspraken voor je
gevoel tekort doen aan mensen en situaties, En
aan andere principes. Onder de oppervlakte
speelt daarbij mee de vraag mee naar hef onderling vertrouwen: ben je als kerken befrouwbaar in
de onderlinge omgang? Hoe ga je als kerken
goed met dit soon' dilemma's om?
En wat kunnen we als kerken (meer) doen om fe
voorkomen duf we elkaar in zulke dilemma's
terecht brengen ?

( Spanningsvelden
Spanningsvelden.Iedere kerkenraad zal er wel eens mee
geconfronteerd worden. Het
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spanningsveld tussen bijvonrbeeld:
- afgesproken regels e n concretc menselijke situaties:
- hel wille11 bewaren van de
201

eenheid binneii liet kerkverhand en recht doen aan verscheidenheid en creativiteit
binnen d e eiyen gemeente;
- geweiiste uniformiteit en feitelijke (toenemende) verscheidciiheid.
In zulke spanningsvelden moet
vaak gcknzcn wordcll.
Kop of munt'? Ncc, natuurlijk
nict, want argumenten moeten
dc doorslag gcven.
Dus wordcn Schi-ift en belijdenis
erhij gchaald. Mriar wal blijkt?
Er zijn goede nrgumcntcii voor
beide standpunten cn wc kunnen
elkaar niet overtuigcn. Zo
komen we er nict uit.
Dan maar hiddcn om helderheid.
Maar ook na hct gcbcd is ons
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Zonder schriftelijke toestemming van de
urtgever is het niet toegestaan artikelen uit
dit blad over te nemen

I

.

kennen nog steeds onvnlkomen.
E n dus staat het dubbeltje nog
steeds op zijn kant.
Wordt het munt, dan wint hct
zich eerlijk houden aan de
afspraken, maar verliest de
besluitvorming aan menselijkheid e n warmte.
Wordt het kop, dan doe je royaal
recht aan redelijke verlangens
van mensen, maar houd je je eerlijk gezegd niet helemaal of helemaal niet aan d e afspraken.
De ethiek noemt dit een botsing
van plichten.
Je moet kiezen. Kop of munt? E r
word[ gestemd. Maar elk besluit
laat een gevoel van ongelukkig
zijn e n ontevredenheid achter.
Zo' n gevoel wil niemand. Een
beproefde methode om het te
verdringen is een lang verhaal te
bedenken. Daarin verwerk je alle
bij clkaar tc harken argunienten
voor standpunt 'munt'. Zo pi-obccr jc de tegenstanders van
'munt' te overluigen en ook de
stem van je eigeil geweten te
overschreeuwen. 'Dit was echt
een gocdc hcslissing'.
Hierondcs vcilgcn twee voorbeelden van dilcrnma' .F cii hoc daarmee omgegaan wordt: dc tc zingen liedercn (art. 67 KO) en d e
toelating lol hel avondmaal (art.
60 KO)

I

l
I
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Het speelt in de christclijkc gcrcformeerde kcrkcn. En het speelt
bij ons: dc gczangcnkwcstie.
In beide kcrkcn bcpaalt de kerkorde dat i11 de credienst alleen
mag worden gmongen wat door
de generale synode is gocdgckeurd (art. 67 KO). De CGK
hebben echter, afgezien van een
kleine selectie schriftberijmingen, het komen tot een liedbundel tot nu toe tegengehouden.
Dit ondanks een synode-uitspraak uit 1980 "dat de Heilige
Schrift het zingen van liederen,
die niet rechtstreeks berijmde
Schriftgedeelten zijn, niet ver-

biedt". Dc praktijk is n u dat ccn
groot aantal plaatselijke gcmcenten zich nict mccr aan d c kcrkordclijkc afspraak houdl door in dc
diemt ook andere dan dc vrijgcgcvcn psalmcn cii sclii-irlbcrijmingcn tc zingen.
Binnen d e gereformeerde kerken
is de situatie iets anders. Deputaten Kerkmuziek zijn in hoog
tempo bezig cen door velen
gevoelde achterstand in het
bcscliikharc rcpcrtoire aan liedcren in te halen. Momenteel zijn
het 121 gezangen uit het Liedboek. Bij de laatste lijst met
voorstellen zitten ook veel liederen uit de E& R-hundels. Tot o p
heden zijn E&R-liederen echter
nog niet vrijgegeven voor
gebruik in de eredienst (behalve
voor aangepaste diensten).
Een aantal plaatsefijke kerken
heeft dat moment niet afgewacht. Hier e n daar worden af
en toe vrijmoedig ook liederen
opgegeven in de eredienst die
vallen buiten de goedgekeurde
lijst.
Die keus wordt ingegeven door
overwegingen die de plaatselijke
situatie raken. Wanneer bijvoorbeeld de preek aansluit bij een
pru,ject op een basisschool, dan is
dat aanleiding o m ook iets uil de
E&R-bundel te laten zingen. Om
zo de kinderen iiadrukkelijker
bij de dienst te betrekken.
Wat ieinand daar ciok vaii vindt,
duidelijk is dat die keus gewoon
in strijd is met gemaakte alspraken in art. 67 KO. Die conclusie
wordt wel vaak bestreden met de
oprnerkiiig: "Ja. maar je moel de
kerkcii-de niet lezen als een wetboek". Ik vind dat verwecr nict
stcrk. D c kcrkordc mag dan gccn
wethock zijn, cen afspraak is wel
ccn afspraak. Hcl is ccn kwcstic
van zuivcrc cthick om dat tc
latcn staan. Erkcn licvcr dat je in
het dilemma tussen landelijk
gemaakte afspraken e n plaatselijke wensen of eisen kiest voor
de laatste ten koste van de eerste. Of stel de afspraken zelf

openlijk ter discussie. Zoals hijvoorbeeld ds. A. d e Ruiter
onlangs deed in dit blad. In twee
artikeicn pleit hij er bcargumentecrd voor om dc plaatsclijkc
kerken een grnterc vrijheid te
geven in liturgische aangelegenheden (jrg. 77, nr. 516.3110
november 2001).
Ik kom op dit laatste punt volgende week nog terug.

Avondmaal in Franeker
Een herichtje in het Nedt~r/onrls
DagAlad van 9 november 2001:
"GKV Franeker past toelating
avondmaal aan". De kerk te Fsaneker maakte nieuw beleid,
waardoor leden van andere
kerkgenootschappen kunnen
aangaan aan het avondmaal.
cinder voorwaarde dat zij Aposi~ilischcGeloofsbelijdenis onderschrijven. De scriba "weel dal
een aantal kerken kritisch legenover deze afwijking van de algemene regels kunnen staan. De
visitatoren win de kerk hebben
echter ingestemd i-iiel Iiel
besluit".
Om wclkc algerncnc rcgcls gaat
hel? Om arl. 60 KO: "fi)? het
uvondrnunl van dr Hert. ral dr
keskerirnad alleerz hen toelnten
die heitd~ni~v
van hpt geloofnnar
(IE grreforrneerde Irer hebben
gedaan r n ,qo[lvrraei~dleven. Zij
( l i p uit z u ~ i ~ r k r r k ekomen,
n
ZLII1t.n op grond i'a~ipen goeílr atfestatie inzake ierr cn I r v ~ nt n r g ~ l a ten worden".
Navraag in Frnneker leverde hel
volgende cip. De kerkenraad is
nicl zomaar tot dezc besluiten
gekomcn. D c rcgcling komt
voort uit dc spccifickc situatie
dat cen groot aantal gasten
regelmatig de diensten bezoekt.
Onder hen ecn aantal oprechte
gelovigen dic loswcken uit vrijzinnige kerken en enkele bapitisten. D e kerkenraad wil deze
mensen niet overhaast lid laten
worden. Ze willen de tijd nemen
om met hen in gesprek te zijn

over bijvoorbeeld de kerkopvatting resp. d e kinderdoop en
andere verschillen. Hun is een
soort tijdelijk gastlidmaatschap
aangeboden waarbij ze ook het
heilig avondmaal mogen meevieren. Daarnaast heeft 'Franeker'
veel nieuwe leden gekregen uit
andere kerkgenootschappen. Die
brengen o p hun beurt wel eens
familieleden mee naar de vrijgemaakte kerk. Tenslotte zijn e r
nog andere regelmatige gasten.
Voor het geval de kerkenraad uit
deze kringen het verzoek krijgt
om het avondmaal te inogen
meevieren, is e r een protocol
opgesteld. D e raad vraagt de ga5t
instemmend te antwoorden op
de tweede berijdenisvraag:
"Gelooft u dot de leer van !zet
011deen Nieuwe Tesrnnzeilt, die in
de Aposrolische GeIooj.iI?elijdenis
is samengevar ?n in rirzc chri.stte
lijkr krrk geleerd worrit, Oe ware
en volkomen Iwr vnn d? verlussirrg ii7?" Verder wijst dc raad dc
gast o p zijn percoonlijke vei-antwooïdelijkheid en d e noodzaak
lol ze1 bcprocving. Dczc rcgeling
is ovcrigcns nict bcdoeld voor
incidcntclc kerkgangers. maar
voor gcregcldc gasten die al een
zckcrc bckcndhcid gcnieten en
voor nicl-vrijgcmaaktc gasten
van gerneenlclcdcn.
O p de achtergrond spcelt ook
mcc dc overtuiging dat 'Franeker' de huidige geslotenheid van
hct avondmaal niet goed vindt.
Die geslotcnhcid dwingt de kerkenraadslcdcn voor hun besef
om legen hun gcweten in hongercndc gclovigcn brood en wijn te
weigci*cn.Franeker ziet de regeling als een noodverband voor
een gevolg van menselijke en
kerkelijke gebrokenheid. Die
verdeeldheid wil de raad niet
laten prevaleren boven het appel
dat Christus richt tot Alle geiovigen die rond de tafel bijeengekomen zijn.
Na uitgebreide bespreking konden visitatoren zich vinden in
deze regeling. D e classis vernam
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e r via het visitatierapport van cn
had weinig kritiek. De kcrkcnraad besloot onIangs de regeling,
zoais die nu gehanteerd wordt,
alsnog ter beoordeling aan d e
classic voor te leggen. Hij is naar
beste weten van mening dat die
niet tegen d e kcrkordc ingaat.

Franeker en art. 60 K 0
Wat te denken van dc rcgeling in
Franeker? Je kunt die vraag
beantwoorden op inhoudelijk en
kerkrechtelijk niveau.
Tnhoudclijk hceft Franeker zich
diepgaand hczonnen o p de toelating aan het avondmaal van gasten. De verlegcnhcid met de specifieke plaatsclijkc situatie van
veel gaslcn dic op zoek zijn, is
volkomcn hcgtijpelij k. Het is
ook terecht dat de kerkenraad
zich niet gemakkelijk van een
worsteling afmaakt met een
hernep op 'de regeis'. En dus
komt er een inhoudelijk bezinning op gang, waarbij al terlei
aspecten tegen elkaar worden
afsewogen. Mag je afhouden
waar Christus juist nodigt? Mag
kerkelijke verdeeldheid d e roeping om de dood van Christus te
verkondigen in d e weg staan? Is
er niet een roeping om zoekende
christenen in je woonplaats niet
open armen te ontvangen en die
openheid ook voorlopig gestalte
te geven aan het avondmaal?
Mag je een hartelijk verzoek
daartoe als raad afwijzen op
grond van regelingen?
D e kerkenraad heeft met die
vragen geworsteld en een keus
moeten maken. Je kunt over dic
keus van mening verschillcn.
Ook ik heb onlangs opcnlijk
geworsteld mel d e dilcmma' s
rond gasten aan hel avondmaal
(De Reformntie, jrg. 76, nr. 30131.
5112 mei 2001). De uitkomst van
die worsteling was ccn andere.
T-Iel henadrukkcn van één van de
aspecten van het avondmaal
(teken van het feit dat je als
gemccntc ékn lichaam bent)

bracht me toen tot de conclusie
dat als regel kerkelijk verdeeldheid het vieren van de eenheid in
Christus in de weg staat, daarbij
een uitzondering makend voor
christelijke gereformeerde gasten. Toch kan ik me goed voorstellen dat anderen bij die afweging d e pelciufseenheid in
Christus zwaarder laten wegen.
Franeker heeft dat gedaan en
zijn plaatselijk beleid met een
aantal waarborgen in een zorgvuldig pratcicol vastgelegd. Niemand moel dan ook denken of
suggereren dal Franeker / o maar
ccn open avondmaal heeft ingevoerd.
Maar er zit ocik een kerkrechtelijke kant aan dit verhaal. Franeker doel nieer dan een incident
i-cgclcn. Dc kerkcnraud maakt
nieuw bcleiíl cn Icgt dit vast in
een protocnl. De raad is er naar
heste weten van overtuigd niet
tegen de kcrkordc in tc gaan.
Dat laatste wil ik gclovcn, maar
ik stcl dc vraag of dc brocdcrs
ondanks hun intcgritcit zich toch
niet vergissen.
De bedoeIing van art. 60 K 0
wordt vastgelegd in de eerste
regel: de kerkenraad mag alleen
toelaten wie helijdenis van het
geloof naar de gerflr)rmeerde leer
hehben afgclcgd. In de tweede
zin volgt ccn hepaling over gasten uit zusterkerken. Maar de
eerste zin maakt duidelijk dat
iemand in elk geval belijdenis
van de gcreformcerdc leer moet
Iiehbcn gcdaan.
Zoals ik hct zic mankt het belcicl
van Franeker ten aanzien van
gasten ecn terugtrekkende beweging van de gereformeerde leer
naar de apostolische gelnofsbelijdenis. Die reductie geeft ruimte
aan bijvoorbeeld gasten die nog
hapti" ti,jn. Dat heeft niet alleen
formele maar ook inhoudelijke
consequenties. O m kén voorbeeld te noemen: de leer over
wat het avondmaal zelf is komt
in de 12 artikelen niet aan de
orde.

Dit beleid ten aanzien van gasten
aan het avondmaal lijkt mij
zeker bespreekbaar. Daar is alle
ruimte voor. Maar doordat de
raad zich genoodzaakt zag deze
regeling al in te voeren, heeft hij
gekozen voor een ethisch spanningsveld met de geest en bedoeling van art. 60 KO, zoals die in
de eerste regel uitkomt. Het is
beter dit alsnog onder ogen te
zien.

Betrouwbaarheid e n ethische dilemma's

,

Tol zover d e twee voorbeelden.
Dilemma's als deze zijn er altijd
geweest. Maar ze doen zich de
laatste tijd veel sterker voelen, je
kunt ze minder goed negeren.
Dat wordt veroor;raakt o.a. door
dc grotcrc opcnhcid onder christenen van verschillende kerken
en groepen e n door het tnegenomen grensverkeer. De laatste tijd
zic jc bovcndien een tendens dat
in dc dilcmma' s soms andcrc
kcuzcs gcmaakt worden. Er is
een toenemende neiging om in
de hesluitvorming het accent te
verleggen van de landelijke
afspraken en het bewaren van de
uniformiteit naar de wensen en
eisen van de plaatselijke situatie
en naar het recht doen aan verscheiden heid.
Het effect daarvan is onzekerheid. "Het is zo' n verwarring in
de kerken. Van alles is ter discussie. Kunnen we nog wel op
elkaar aan?". Er valt bezorgdheid te bespeuren over terugkeer
van de problemen uit de jaren
zestig van de vorige eeuw. In die
tijd was &énvan de moeiten het
onderlinge vertrouwen. Wanneer
kerkelijke afspraken niet worden
nageleefd, komen vertrouwen en
betrouwbaarheid onder druk te
staan.
Wanneer plaatselijke kerken dus
in heel reele dilemma' s eigen
praktijken invoeren die afwijken
van gemaakte afspraken en
genomen besluiten zonder te
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wachten o p hct fiat van het kerkverband. geven zij - waarschidnlijk onbedoeld - vocding aan die
bezorgdheid. Dal rocpt spanning
o p in de persoonlijke en kerkclijke ethiek.
Toch is het te snel cn tc simpel
om dc oor7aak van die spanning
eenzijdig Te leggen bij die plaatselijke kcrken.
De vraag is namelijk of wij als
kerken door onze afspraken en
besluiten niet el T onoplosbare
elhischc dilcmma' s kunnen
oprocpcn.
Daarover Deo Volente volgende
wcck.

Ds. K. de Vries is predjkant van de
Gereformeerde Kerk te A@hen a/d
Rijn

I

HOE WILTGIJ ZIJN ONTMOET? m m

Hebt u wel eens iemand ontmoet? En dan bcdocl ik ook:
echt ontmoet. Want er vinden
ook talloze ontmoctin~en
plaats dic de naam niet mogen
hebben. Hei zijn contact en. Je
ziet elkaar. Je spreekt elkaar.
Maar je blijf1 tegelijk vreemden
voor elkaar. Wat jou het diepst
beroert e11 bezielt. dat komt
niet ter sprake. Gelukkig maar.
Want als je de altijd helemaal
zou inoeten geven in elk contact, dan werd je doodmoe.

Maar als we in Advent~tijdzingen: 'Hoe wilt Gij zijn ontmoet', dan gaat het wel over
ccn hecl andere ontmoeting.
Een ontmoeting die we in zekerc zin ook als mensen wel kennen. Je ziei elkaar. Je spreekt
elkaar. Je gunt elkaar een blik
in het Iiart. Dat is heel bijzonder. Je wordt er weer wat mens
van. Want o m altidd maar de
schijn op te moeten houden.
Dat werkt uiteindelijk funest.
Advent betekent: Christus
komt naar ons toe. Hij wil ons
ontmoeten. Dat is vast cn
zeker. Christus laat Zich in het
hart kijken. Ei1 we zien dan die
eindclozc licfde cn ontferming.
Die barmhartigheid en zelfverloochening dic zo kenmerkend
zijn voor dc Zoon van de
JAARGANG 77 - NUMMER 10 - 8 C

Vader. Christus gccft Zich liclemaal. Hij wordt er mens van.
Nct zo zwak cn breekbaar als
ik.
Christus geeft Zich lielernaal.
Hij is uit op ontmoeting. Maar
wat doe ik? Doe ik als de Farizeeërs? Jezus Iieeft Iien taflcize
malen opgezocht. Maar tot een
ontmoeting kwam liet niet. E n
dat lag niet aan Christus. Doe
ik als de rijke jongeling? Je7us
kreeg hem zelfs lief. Zijn hart
bloeide op cen bijzonder
manier open voor deze jonge
man. Maar tot cen ontmoeting
kwam het niet. Bij Zacheiis
gaat dat heel anders. Hij zict
Jezus. Jezus spreekt hem aan.
Het komt tot een ontmoeting.
Zacheus verandert. Want uit
een echte untmoeting kom je
nociit ~iriveranderdte voorschijn. Zacheï~sontving Hem
met blijdschap.

'Hoe wilt Gij zijn ontmoet?'
Aan die vraag gaan andere vrngen vooraf:'Wil ik U ontmoeten? Staat mijn hart voor U
opcil? Wil ik inij tot U bckcren'?'
Christus komt naar je toe. Hij
wil je ontmoeten. Bekeer je
hart tot Idem. Dan zorgt Hij er
wel voor dal het een echie ont-

mocting wordt. Zo een waar je
niet onveranderd uit te voorschijn komt.

'Christus, geef dat ik die ontnioeting ervaren mag waar U
op uit bent. Bekeer mian zondig
hart tot U. Leer me elke dag
opnieuw cim uw ontrnoeteild
komen in midn leven toe ie
laten. Door de kracht van uw
eigen Geest. Amen.'

Ds.J.R. Douma Es predikant van de
Gereformeerde Kerken te Beverwijk
en Krommenie

MANK EN VLEUGELLAM

J.T. Uídenhuk

I

doen in een brief? Waarom 'geen
bloemen'? Honrt dat niet allemaal bij de koker? Overdaad en
onnadenkendheid Iinort bij het
water. En water loopt weg. .Maar
een koker voelt eng. Zuiverheid
en duidelijkheid en eerlijke vormen voor persoonlijke gevoelens, Iaat daar ruimte voor zijn.

E e n aantal weken geleden schreef ik in deze
rubriek over wandelen met God in d e r ~ / $ f ~r e / ,
met God. Het Bericht. Hef Bezoek,De Kaarten.
Gebeden Aftakeling. Wegstrepen,Einde-loos, T
met het einde. Over-gave, %
i
ik voelde me als
blinde die sprak over kleuren, Want wie zal peil
waf een ander voelt, zelfs wat de geliefde draagt
aan hef verdriet? iemand reageerde. Nog iemand.
Er was herkenning. Het zware gevoel van herkende
p f l . Het goede gevoel van beschreven verdriet Hef
heeft me ontroerd. Hoe meet je verdriet? Hoe lang
weegt verlies? Hoe groo f moer d e kruik zijn waarin
Onze goede God de tranen van zijn kinderen

De Begrafenis

bewaart!
En dan ....
Daii is er de slap. De leegte. De
verwarring van Iiet er niet meer ,
lijn. cn liet loch nog aanwezig
zijn. Opgebaard. Heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Klaar voor
vertrek. Ingepakt. Neergezet. En
cl+moet zoveel. E r gebeurt zo
vccl. Ei1 er gebeurt niets meer.
Allcs is ineens uil. Punt. Maar er
is nict ccns tijd om te denken. Te
;.itten.Te rouwen. De kaarten.
Dc advertentie. Wie wel en wie
nicl. En het leven staat seen
sccoiidc stil. Er moet al weer iets.
En dc ccrste dag gaat over in de
nacht. En dan kciint e r nog een
dag. Nog vicr nachten, nog vier
dagen. Weer bczock. Wccr kaarten. Wcer gcbcden. En na vijf
dagen i s allcs voorbij. De begrafenis. Dc condcilcaiilie. Teruggekomen met éi.n mindcr. Allijd
één minder. Heden 7ij, morgen
wij. Helemaal alleen zijn. Hclciriaal alleen willen zijn. En niet
willen. Sctireeuwen. En stiltc.

I

Ecn woord van een onbekende.
Een kaart uit hct nicts. Wai civcrblijft zijn herinneringcn, nicis
dan herinneringen. Nooit mccr
iets anders.

,

De Gewoontes
Er zijn vele gewoontes. Gcwoontes zijn vaak gegroeid uit behoef-

ten. Soms groeien ze uit tot rituelen. Rituelen zijn gestileerde
gevoelens. Rondom hct stcrvcn
en het laatste wat er dan nog
gedaan moet worden, dc hcgrafenis, zijn er zoveel behnel'ten ei1
gevoelens. Ze veranderen zoals
mensen veranderen. Wie de
gewoontes niet aanpast en de
rituelen onaantastbaar verklaart.
zal terecht komen in een koker.
Wie alleen maar afgaat op zijn
gevoelens va11 het moment zal
vervloeien als water. Laten we
iiadenkeii. Gaal1 zitten om na te
denken.Waarom de geijkte teksicn '? wiai+om geen mededeli~ig
mals we dal zelf ook zouden
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met God

I

l

w, komen samen. Als
Met allen die we daarbij uitnodigeil, O m samen de geliefde te
begraveli. D e gemeenschap
waaruit die ene mist en die ook
zelf die ene misl. Een eerbelcion
noemen we dat voor die ene.
Hij, zij had zijn, haar plaats in
ons leven. Wij gaan samen ccn
slap opïij oni hcm of haar door
tc laten. Ecn uiting van onmaclit.
Een pas op dc plaats voor dc
dood, waaraan wij allcn ondcrworpen zijn. We zockcn ook houvasl. Bij elkaar. Maar wij vallen
allen om. En dat wclcn WC. Wc
zoekcii houvast bij d c Ene die
nict omvalt. God de Eeuwige. de
Vader van onzc Here Jezus
Christus. Wc 70ckci1 zijn woordcii. Wc opcncn 7ijn Woord. Er
komt ccn domincc voor. Dat
Iioeí'~nict. Hcl kan nok iemand
anders zian. Icmand van de familie. Het is altijd iemand die de
familie vraagt. Als hij maar het
goede Woord spreekt, doorgeeft,
uitlegt, meegeeft. Laat hij het
zeggen. direct in het begin, dat
onze hulp is bij Hem die de
hemel en de aarde gemaakt
heeft. Laten we er allen santen
Amen op zeggen. Is het dan
itieens een kerkdienst geworden? Waarom? We zingeli. Vroe206
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ger zocht de dominee dat uit.
den. Houvast hebben. De getuiTegenwoordig meer en meer de
gen geloven die het hebben
familie. Is de kcuze van dc famigczicn. En doorverteld. Vijfhonlie bepcrki? Misschicii is daar
derd tcgelijk 7clfs. Le7cn en herIc;rcn. Nooit toelaten, dat dc rat
voorzichtig icls van uitbreiding
aan tc gcven. Maar dc k e w c is
vaii de iwijfel dat aanvreet. Hanniet beperkt tot de celcctie van
den vouwen. Bidden. De
synodes. Komt, laat ons toch zingemeenschap zoeken met de
Eeuwige. d e Vader. Bidt zonder
gen! Dwars tegen al d e gevoelens
van eemis. ons verdriet laten draophouden. Dwars tegen de eengen op de golfzang van het gezazaamheid in. Regelmatig en
menlijke lied, laten meegaan in
onregelmatig.
de bewcging van de tonen dic
strelen en vervoeren. En zeg iets Verhoord
over de geliefde. Zeg er iets
goeds van. laat de gedachtenis
En tenslotte gaat het leven verten zegen mosen zijn voor alien
der. De eerste verjaardag. Het
die daar bij elkaar zijn, die ene
eerste Oudjaar. D e eerste Kerst.
keer samen, nooit meer zo verOok de eerste Sii~terklaas.E n
het concert. Of de vakantie.
enigd als die ene allerlaatste e n
tegelijk allereerste keer. E n laat
Zijn, haar verjaardag Mooie
de God. die allen kent , om het
dingen. Droeve dingen. Rare dingoede dat e r is geweest geprezen
gen. Grappeii. Belevenissen. En
worden. gedaiikt en geprezen. En
dat alles alleen moelen bclcvcn.
sluit daarmee een leven af. ad,
Zonder de geliefde, de man, dc
daar wordt een leven afgeslciten.
vrouw. Zonder hel kind, de dochDe Begrafenis is het laatste.
ter, de zooii. Zonder de vader, d e
Daarna is er 6611minder hier. D e
moeder. Zonder de vriend. E n
elke keer dat weer voelen. Tut
Iege plek.
11et bijna een plek heeil gekrcDaarna
gen. nijna. maar nooit hclcmaal.
Tot de slcrfdag voorbij komt.
Dc herinneringen. De kaarten,
Een jaar is het al gclcdcn. Een
dc dozeii mct kaarten. Foto's.
heel jaar. Eindeloos. ER ~CICVCCI
Verhalen. D e eenzaamheid. A1
jaren zullen er nog komen? En
die goede wensen die binnengede treinen rijden maar door. En
komen zi.jn. Al d e goede woorelke zondag zijn er de kcrkdicnden die gesproken zijn. "Straks
sten. En elke dag ligl e r ccn
?al hct vcrdriel oveiAzijii", zei er
krant. En allcs gaat door. Alles
iemand. Dal was vreselijk om te
gaat altijd door. En dc plakboehoren. Want dat is het nu juist
ken liggen in de kast. Stapels. De
wat je niet wilt: een mens heeft
duizend kaarten, dc duizcnd
reclil op zijn eigen verdriet. En
gebeden. Voor moed cn hcterdat zal een ander hem liiet afneschap. Verliooi+d,schreer icmand.
Vei*lioord!Wat een woord! Wat
men. Laten we e r toch naast
een ontrocrcnd woord. Midden
gaan zitten. Zonder icts te zegin dc wcrcld waar alles altijd
gen. E r ziin. Meegaan, mechuigcn in dc wind dic opsteekt.
door gaat, mank en vleugellam,
lotdat hct dood gaat, klinkt een
Mecgaan iii dc siorm cn in de
stiltc. En iicrgcns ovcr spreken.
woord dat vervuld is van hoop:
Luistcrcii. En hlijvcn geloven in
Vcrhoord.
íle lichamclijkc opstanding van
Er is een oor dot Fioort.
Jezus Christus, de eersteling uit
Er is een oog dat zier.
de doden. Bij alles wat je niet
Er is cJen Goci die zijn Zoon
weet, e n waaraan je begint te
gefioren om dood te p a n
twijfelen. Dat ene punt vasthouen op te staan.
m
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Iemand schreef:
"Wie dc Here vcrwachterz
srruikelen
nicv meer
Przaar pultera
nierrwe kraclrt
en vliegen op
nret v l e u g ~ l s
nls arenden
hebben jullie
het niet gezien
zo ziek
zo vìeugell~rn
was hij
en zo
nnar d~ Here
PP1 ZO

kzinrzeri jullir
ook i~erdiir
vleiccqellum
en mank?
hipr nog wel
n7orrr uni de iiock
een rlrtlr door
vlak hij
iets verder o p í i weg
~
dip je nrc nog
mug guun.
is heeriijkhefri
eercwigr vreclgde

ga zo Pianar verder
mei de blik op
oncindig!"

Ds. J. T: Oldenhuis is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Groningen-Helpman

GEZOCHT: MENS

,m
de Broederweg

Schooldagtoespraak200 7
I

D
e
mensheid in de greep vuri de angst Zeker
na de ramp van 7 7 september, maar hef begon ui
is

daarvoor,jaren, eeuwen daarvoor. Na zijn vertrek uit
hef paradjjs is hij o p de vlucht, angstig, bang, vervreemd van Gods goede wereld, Mensen werden
schuw tegenover elkaar, bedekken haastig hun
schaamte. Een broer is niet langer veilig bij Kaïn. De
natuur si'crat tegen hem op met dorens, hitte, woeste golven, wilde dieren. En de mens vlucht verder,
weg by het paradijs, weg bij God.
In zijn angst gaat hij in de verdediging, bouwt z'n Iiuizen, steden,
torens, z'n cultuur, z'n recht, z'n
oorlogen. Een leven vol actie, v01
onrust ook. achtervolgd door de
angst. En telkens weer Iioopt hij
dht ullieme te vinden dal dic
angst bij Iicm weg ncemi. waar
hij kan zitten, genieten. rusten.
Vergeefs. want hij bouw1 op iel5
van zichzelf: het maaksel van zijn
handen. de ideeën van zijn verr;tand, de vornigeving van zijn
gevoel. Telkens wanneer het wcrk
hcm wccr bij dc handcn afircckt,
dan kom1 het hovcn. cn roept hij
naar boven: God, waar was u!
Soms als gefluisterde klacht, veel
vaker als vlammeiid verzel. luidkeels protest met gebalde vuisten: Wijarom heeft u ons vcrlaten......?! Voor dc ~ovcclslckccr
draait de mcns zian gc7icht van
God wcg cn slaat opnicuw op de
vluchl, weg bij God.

Godsverlating
Godsvcrlating. Z o noemen we
dat tcgcnwoordig. Mensen reiken
uit naar Boven. maar vinden
geen antwoord. Zijn klacht valt

dood in hct ?wart van het heelal.
God i\ weg...Zo durfdcn de
moderne mensen hct tc zeggen.
al meer dan 200 jaar. God werd
vervangen door hct verstand, de
ratio, dc ijzcrcn logica van oorzaak cn gevolg. de wetten van de
natuur. Even was er rust voor de
jaclitigc mens, even gloorde de
hoop op een beter en veiliger
lcvcn. Tocn echter de afgod van
wetenschap cn ccchniek vnlwassen wcrd, was de aarde intussen
opge~adeldmet nucleaire afval,
verontreinigde natuur, schaarste,
twee wereldoorlogen, opgejaagde
loonslaven c n d e gapende kloof
tusscn rijk cn arm. Godsverlating,
i
niet langer meer beperkt tot
Dachau cn de atoombom, maar
op straat, in de huizen, voor en
1
achter de TV, computers, onderwijs, in de harten en hoofden van
mensen.
Een moedeloze mens slaat nog
één keer wanhopig op de vlucht.
Op zoek naar Gocl. Om Hem
terug te roepen. met extase. mystie ke beleving, voortgedreven
door de krachten van natuur,
lust, behoeften, D e anpst voor
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een Icegtc zonder God, zonder
zin o i docl, hct blijft de mens achtervolgen. Post-modernisme heet
liet. De ene argod wordt ingeruild voor dc andere. God bleef
wcg. D c éne mens stopt z'n oren
toe en overschreeuwt z'n angst
door de greep naar amusement,
plezicr, ongeremd genot en consumptie van alles wat grijpbaar
en hcilig is. De ander hult zich in
het masker van onverschiliigheid,
leven of dood, wat zou liet allemaal...... want morgen sterven
we! Godsverlating. het maakt de
wereld zo door en door n-ioc, de
mens is af-geleefd, op-gebrand,
uit-geput. Intens moe, vol wantrouwen, tegen zichzelf, tegen dc
ander. En God dan...ach, i s hct
wel de moeite om nog de schouders op te lialen.....?! Godsvcrlating dus...

Maar wacht, w i s het wel godsverlating.....?!! Wie vond dat woord
uit? Het kwam niet van God.
want I-Tij had mcc zijn beloften
zijn handen uilgcstoken naar de
mens. Het was een mknsenwoord, uitgevonden om als méns
nog. één keer 'als God' tc willen
zijn. Vol grootspraak vcrklaart de
mens in overmocdigc zelf-trots
dat God de boel verlaten heeft.
Dan wordt de aarde geschud en
schrikken mensen op. Romeinen
zegt dan: n u wordt Gods toorn
openbaar in d c natuur: in stormen, overstromingen, ziekten, of
erger nog door mensenhand:
recessic's, oorlogen, rampen, kleiner, groter, mega-groot. zoals in
Ncw York. Een wereld zakt door
7'n fundamenten.
208
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Dan klinkt Gods megafoon over I
de aarde:'Mens, waar was jij!?'
Er is sprake van 'metrs'-verlating.
De mens wordt ontmaskerd in
zi,jn eigen grens-overschrijding.
Hij wilde zoveel méér zijn dan
maar mensenkind, afhankelijk
van zijn God. Nee, hij klom liever
zelf op de troon. Daar zat hij,
trots bepaalde hij wat goed of
fout was, recht of krom, almach- ,
tig. alles beheersend. Bij elke cri- I
sis direct in de weer om liet
gapende gat van kwetsbaarheid
e n sterfelijkheid dicht te stoppen....

Mens, wie was je ook al weer? Je
dacht dat je Gcid was...., maar je
was 'maar' mens, zegt Ps. 9:21.
Here jaag de volken schrik aan.
stop het gebral van i n h e n . Laat
de volken erkennen dat ze 'menscn' zijn, zwakkc, b r o ~ ckwetsba,
rc, dodeli j k zickc mcnscn. nooit
God! De Psalm Ickeiit i11 ccn
enkele woord d e kern van het
heidense den ken. Allijd maar
weer die mens, die grotcr wil zijn
dan hij werkelijk i s Hct vervreemdt hem van zicli7elf, z'n
gelicfdcn, z'n naasten, z'n wereld.
Eenzaam ~ i hij
t tenslotte als God
op z'n trcion, om op alles tc Ictten, alles te beheersen. hclast met
overuren. nachten zonder slaap,
overladen niet de vcrantwoordeIidkhcid voor d c hcle wereld. Een
mcns, eindclooq op zoek naar
verlossing van zichzelf.

l
i

,

,

geen samenleving, geen wcrcld.
Alles wat hij aanraak1 verziekt.
Wat moet nu die slappeling
Enos? Van Lamech kun je toch
nooit winnen? Wat wil een niensje tegen de Super-Man!
'

Alhoewel.., ook dic Super-Man
blij k t aan hei eind van zijn leven
pccn God tc zijn. Met al zijn rijkdom, zijn zwocgcn, zijn veiligheidssysiemcn cn ziekenzorg
sterft hij, en misschien nict eens
behoorlijk bcgravcn ......, Pred.
6:iO. Jc \wcct toch wat zijn naam
is: mens, hier: adam, sterfelijk,
vergankelijk, straks vergeten .....
Echtcr, dic betekenis wordt weggedrukt achtcr een masker van
grootspraak, mensentrots, wapengcklcticr cn bommenwerpers.
Inderdaad, dan is Enos, het mensje, de sukkel, niets.Tegelijk is dan
God weer álles. Dat wist Enos, en
Seth, die deze naam had bedacht.
Toen werd die verachtelijke
naam een blijde boodschap. Luister maar:'in die dagen begon met
de naam des Heren aan te roepen.' Deze nood leerde bidden,
erediensten beleggen, Godsdienst
uitoefenen, zichtbaar maken en
verklaring das 'onze hulp alleen is
in de naam van de Here die
hemel en aarde geschapen heeft.'
Toen werd mens-je opnieuw
mens. Daar ontstond opnieuw
een kerk: een plek op aarde waar
mensen klein zijn en God groot.

De bijbel gebruikt hier hct woord De zwakke Christus
'Enos', vg. Geil. 426. Zwakkclin;
Toen pas kwam de weg vrij om
betekenl het, sterveling. Dit kind
moest de opvolgcr van Ahcl worGod weer aan het werk te Iaten.
God alleen kon het opnemen
den, windvlaag, adcmtocht, hetekcnt dat. Wat stclt het eigenlijk
tegen de brallers, de patsers, de
'goden' van deze wereld. Hij
voor'? Dit kind, Enos, moest het
opncmcn Icgcn dc geweld-culstuurde zijn Zoon! Niet nret
tuur van Kaïn, mct door en door
geweld van legermachten, maar
als kind in onze kribbe, omringd
Iicidcnsc Lamecl1 aan krip. Symbool van brute macho-macht.
met enkel het lied van verlossing.
opgefokt door wraakzucht en
Toen ook die Zciun gegrepen
overkilr. Bij Lamech is inderdaad
werd door grijpgrage handen van
mensen die hei beier wisten dan
niets en niemand meer heilig of
God, toen sloeg Tlii liiet woest
veilig. geen vrouw, geen kind.
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om Zich heen, maar liet Zich,
moedwillig, actief grijpen, pcvangen nemen. Hij onderging. nec
droeg heel bewust het lijden en
clc dood, de vreselijke hel van het
kruis. Daar stortte de hele wereld
van onze torenhoge zonde ovcr
Hem heen en verbrijzelde Hem.

Toen werd de last van ons afgenomen. Toen hoefden wc als
mensen geen 'goden' mecr te
zijn. Het mocht niet langer, hct
hoeft niet langer. Nu kwam er
adem, leven, licht, vcrtrouwen,
hoop. Want toen Christus uit d e
dood verrees kwam Hij met open
armen. als een zegenend priester
naar de mens toe:'Vrcde zij U.'
Geen verwijt nu, geen oorlogsverklaring aan diegencn die
schuldig waren, maar vrede, vergeving, ver~ocning,ontferming,
rust! De vlucht is over, je bent
vrij van jc goden-juk, je religieuze dwang-buis, je bent weer thuis,
weer mens, voor God.

Verkondigers in de voet-

sporen Van Jezus

Met die boodschap moeten de
discipelen de wereld in. Z e
komen niet verbeten om zich
heen slaan, als vergelding o p de
dood van hun meester. Nee, ze
gaan op weg pas nadat Petrus tot
dric maal toe zijn verloochening
van de lijdernde Christus moest
hcrzien. De afwijzing van het lijden moest plaats maken voor de
belij dcni s van liefde,ontf~rming,
ze(fvcr1oochening.Toen was Petrus niet langer een heiden. een
Lamech. maar werd mkns: Here.
u wcct dat ik van U houd. Hij is
nu zo zeer mens, dat hij later d e
marteldood zou sterven. De
zwakke, kwetsbare Petrus. de
voorganger in de apostolische
kerk,hij volgde zijn Heiland up
de weg van zwakte en zelfverloochening. E n daarom ook ontstond de kerk, alleen maar sterk
in zwakte, liefde, ontferming,
voorbedeengenade.
209

Vanuit deze zwakte nu, deze rotaIe akankelijklieid aan God. kon
Petrus ook vrijmoedig zeggen:
'die Jezus die gij gekruisigd hebt,'
IHand. 2:36. Die woorden ontmaskeren liet geweld van mensen. Z o
losten wij dus 'ons' probleem
Jezus op. Hci is ~ i n 7 eschande. dat
het zo mocst lopcii, Tocli, deze
wonrdcn dodcn niet, ze roepen
op, ?C lonkcn, L e werikeii: kom bij
Hem, Icg je schuld en zonde hij
Hcm ncer. Dan is er eindelijk
vredc. Iicil cn rust.
En dan ook Intcr. als Paulus docit
Turkije en Grickcnland irckt cn
dit evangelie van vci-lossing
preekt, tegen Jodcii, icgen heidenen, heefi hij gccii andcr wapeii
dan Jezus Clirislus, cn dic gckruisigd. Let op, hij zegt nict: 'hct'
kruis. of de gekruisigde Christus,
maar: Jezus Christus...... de levende, die opstond uit de dood, die
ren hemel is gevaren. die alle
macht heeft naast God op de
troon, ...... en die geknlisigd. Dc
levende, almachtige wcrcldkoning is de zwakke, kwetsbare, het
lam ter slachting, dat zichzelf als
offer gaf voor deze wereld.

Ontmaskerd Op de vluchtweg
Omdat deze Christus leeft, is e r
hoop. Paulus had met harde hand
op weg naar Damascus deze
Iévende Ctiristus ontdekt. En
sindsdien Hem in zijn hart gchciligd, een aparte plaats gegevcn.
Daar trok Paulus zich aan op,
toen de grond onder zijn voeten
wegviel. Bij deze Christus wist hij
zich veilig. geborgen, zijn leven
gegarandeerd. Christus is niet
niaar een naam, een systeem, een
patroon van denken, nee. Christus is de levende mens, die de
dood van zich heeft afgeschud.
Met deze Christus in het hart
doorziet Paulus nu de leegheid
cn raçade van het heidendom.
Mcnscii-zcinder-God zijn voortdurend op de vluclit, ze vluchten

van feest naar feest, zneken vergetelheid en vertier, in macht. in
geld, amusement: 'laten we etcn
en drinken, wrrnt motgcn sterven
wij.' 1 Knr. 1553. Mcnscn als ratten in het zinkende schip.
Dan klinkt in die wereld de
bazuinklank van het leven. Christus is opgestaan. Dan kunnen
mensen weer leven. Niet omdat
zij zo geweldig zijn, maar onidat
God het er niet bij laat zitten.
God zoekt mensen. Wil dat mensen overal ter wereld van hun
trociii a i komen. Hun leven verliezen. om het te vinden in Hem.
Dan wordt God je Vader, je hoeft
niet Ianger de troon van God te
beklimmen, Hij neemt je liefdevol op sclioot...
Dat is lict cvangclic voor rnoder-

n e mcnscn, post-modcrnc mcnscn, Amerikaans belcggeïa Talihan-sti-ijdcrs, Nederlandse
kcrkmcnsen en Arabische iclamicten, machtigen der aaide eii
vcrgcten armoedzaaieis in onherbergzamc strckcn. God zoekt ze,
waar ze ook maar ~ijii.Mcnscn
moeten wordcn opgczocht, bciiaderd in hun situatic, hun vTuchtwcg, slingerend, wankelend lusscn hun afgoden in. Of hel n u de
goden zijn van de Afrikaanse
voorouders, of de mantra3 e11
verzen uit d e hciligc bockcii, dc
ideologie van mijlicid c n dcmocratie. of dc torcn hoge gchouwcn
van Maminon zijn, hel evangelie
vraagt cr door hceii IC zieli, oiu
dc mcns wccr te onidckken, de
schamclc. macliIclozc wcglopcr
bis God.

Het evangelie van de
priester-koning
Christus trekt hcn tcrug, schrikt
mensen op, maar jaagt zc nooit
op. Hij is niet d e dreigende strafvervolger, maar de priesterkoning. Bij zijn hemelvaart breidde Hij zijn zegende handen over
deze wereld uit. Handen, gewond
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door de spijkers van de haat,
maar gevuld met ontferming van
zijn hart. zijn liefde, bnrmhartighcid, vcrgcving. Als Christus ze
70 tot mciiscn wil makcn. gccft
dat ook aan hóe het cvangelie
gebracht moet worden. Niet langer meer met het dominante
geweld van de vroegere eeuwen,
niet langer meer met de triomfantelijke vanzelfsprekendheid,
niet langer als een niets ontziende oveminningstocht van óns
kunnen. Het wordt een weg van
ootmoed. berouw. nederigheid.
kwetsbaarheid en zwakte. De
kerk komt met de priester, de
heler, de ontfermer, in liefdevol
uitreiken naar een wereld in
nood.
Voor dit werk zoekt God ook
weer: inencen, net zo goed ~ w a k ke mensen. Jongelui die aan dc
TUK studeren of die liier willcn
gaan studeren worden niet klaar
gestoomd tot wereldveroveraars,
krachtpatsers, onwankelbare
theologen, maar tot predikers en
promoiors van Cliristus.

Hct /ijn Iiier maai- gcwone jongens en rneisjcs dic allecn maar
. dc doccnmens willen ~ i j nMct
ten bidden zij, lezcn zc dc hijhcI,
studereii e n trainen ze om deze
Chrisl US in ons hart tc hciligcii
als Hcrc.
n a t wcrk gccft ons cn u. e n de
kerken moed. en zin, cii licfdc, en
verlaiipen, ei1 vooral hoop. Hoop
die sprceki, i11ccn wcrcld van
zoek-gcraak tc rncnscii.
Drs. C.J Haak is universitair docent
Zendingcwetenschappen, Godsdienstwetenschap en Evangeiistiek
aan de Theologische Universiteit te
Kampen en docent aan het Institute
of Reformed Theological Training te
Zwolie

E.A. de Boer

DE ONDERSCHEIDEN
DIENST VAN MANNELIJK
EN VROUWELIJK

van, vrouw
?n kerk

Man, vrouw en kerk 2
I

In Genesis 1-2 komt de eenheid de nieris - iiiun en
vrouw - sterk naar voren. Maar de lichaamsbouw
maakt toch al duidelijk hoe verschillend beide
geslachten zijn? Wjj zijn ook gewend aan allerlei
patronen waarin dut verschil uitkomi. Wat is, ook in
gemeenfe en gezin, een bijbelse norm en wat een
aangeleerd patroon? De Westerse wereld is al lange
tijd geconfron feerd m ef de discriminatie van vrouwen door mannen. De ernuncipafie kwam in meerdere golven en gaf ons ook in de kerk de vraag
mee: moei hef verschil tussen man en vrouw ook
betekenen dat het ene geslacht wel, hef andere
njef in de bijzondere ambten kan dienen?

Werkformule

I De twee-eenheid van rnanneijk

Lezing van het evangelie in
Genesis 1 cn 2 leert mij: de
Scliepper hcpaalt ons bij de eenheid van de mens. als mannelijk
en vrouwclijk gcci-ecerd. De
mensheid van een gevallen
wcrcld wordt herinnerd aan Gods
oorspronkelijke bedoeling. Hij
liceii dc mens nadrukkelijk niet
als een eenvormig, eenzaam
wezen bcdocfd. Maar nok niet als ;
twee van clkaar Tosstaande of
concurrcrendc geslachten. God
'
schiep dc mens naar zijn beeld in
mannclijkc cn vrouwelijke vorm.
Dc7c twce-eenheid zien we eerst
icrug in dc gelijke begenadiging
in dc Here Jezus Christus. Dan
nok in de uitstorting van e n begiftiging door de Geest.
Daarmee is het eerste deel van de
werkformule toegelicht (die ik
voor de duidelijkheid nog eens
afdruk).
m

en vrouwelijk
als beeld van Go4
- in de navolging van Christus,
- delend in de gaven var? de Heilige Gees4 krijgt gesfnl te
- zowel in heb huwefijk
als in de gemeente
in de onderscheiden dienst van de
verantwoording en die van de
hulpvaaniigheid

-

-

Maar wat is in dic cenheid dan
het onderscheid tusscn man en
vrouw? Het is tijd om het slot van
de hoofdfin van deze werkformule toe ie lichtcn. Want uitgaande
van de ecnhcid lees ik uit de Bijbel wel een onderscheiden dienst
van man en vrouw af Eén keer
één is en blijft Cén. Z o vatte ik het
eerste rirtikcl samen. Maar tegelijk gcldt ook: kén plus één is
twcc.

B a t mag als samenvatting van dil
tweede deel gelden.
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Een plus een is twee
Ook al is in Genesis l cn 2 het
uitgangspunt de eenhcid van cle
mens en mensheid, dc Schepper
drukt die uit in de iwcc geslachten. Christus brengt dat mooi
onder woorden als Hij Gods volk
aan de schepping lierinnert. Hij
doet dat in antwoord ap een
vraag over scheiding, de gebroken
eenheid van man en vrouw.'Hebi
gij niet gelwen dat de Schepper
hen van den beginne als man en
vrouw gemaak1 hccft? E n Hij zeide: "Daarom zal ecn man zijn
vader en moeder verlaten en zijn
vrouw aanhangen en die twee
zullen hol 6Cn vlees zijn." Zo zijn
zij niet meer twee, maar één
vlees' (Mat. 194-6).Twee geslachten, een vlccs.
Dit tweevoud-in-onderscheid
wordt in liet scheppingsverliaal
zichtbaar gemaakt: 'Zij beiden
waren naakt, de mens en zijn
vrouw, maar zij schaamden zich
voor elkaar niet' (Gen. 2:25). Ook
in onze gcvallen wereld herkennen we onszelf in de lichaamsrormen van man en vrouw, eigenhandig gchoctseerd door de
Schepper. Maar is het geslachtelijke van de lichaamsbouw en dc
voortplanting alle onderschcid'?
Jn het scheppingsverhaal zie ik
niet 7 0 makkelijk een orde iusscn
man cn vrouw uitgedrukt. Gen. T
en 2 verwijzen ons naar het vcrvcdg van de bijbel. Het is immers
gcricht aan gevallen mensen die
aan Gods oorspronkeliikc plan
herinnerd worden. Dal verbindt
de schepping aan het vervolg van
21 1

Gods Woord, de geschiedenis van
het heil. Uit dat vervolg lees ik af
wat het eigene van man en vrouw
is en welke gevolgen dat heeft.
Wat is het eigene in ieders dienst
aan de Schepper en Verlosser? Is
dat eigene in het scheppingsverhaal terug te vinden?

Een fweeslag
Op zoek naar twee complementaire begrippen om de roeping
van man en vrouw en d e relalie
ten opzichte van liel andere
geslacht uit le drukken koos is de
woorden 'verrinlwoording' als
typerend voor de roeping van dc
man en 'hulpvaardighcid' vonr de
vrouw.
1. Typerend vcior Iicl mannclijk
gcslachl is dc hcni opgedragen
dicnst van dc verantwoording.
2. Kenmerkend vonr het vrouwelijk geslacht is de haar opgedragen dienst van de hulpvaardigheid.
Ik vermijd op dit punt van mi.@
onderzoek hct woord 'ambt'. Hoe
ecn cn andcr op de vraag moet
worden toegepast welke ruimte
er voor gelovige vrouwen in de
hijzonderc ambten is, laat ik nu
open. Met gaat mij er immers
ccrst om ecn samenhangende
visic op dc mens te vinden. Van
daaruit volgt de concretisering
naar actuele vragen. Ik kies voor
de term 'dienst'. Gebruik van het
woord 'ambt' wekt immers verwarring: spcek je over het bijzond e r ~ambt van predikant, ouderling cn diakcn óf over het arnbi
allcr gelovigen'?
Dc tcrm 'dienst' geeft ruimte. Om
ons7elf aan onze Heer en Maker
toe te wijden. Mannen en vrouwen mogen immers dienstknechten en dienstmaagden van de
Heer zijn. We zijn ieder persoonlijk geroepen eerst Christus te
volgen en dan elkaar te dienen
naar de genaclegave ons geschonken. Met 'dienst' wil ik het gezamenlijke vangen dat over mali en
vrouw gezegd kan worden. D e

invulling 'verantwoording' en
'hulpvaardigheid wil het specifieke verwoorden. Dan bc,'ninnen we
niet bij invulling van concrete
taken. Eerst moeten we opnieuw
bedenken wat ons man of vrouw
zijn in onze rclatic tot GOd waard
is. Waarin zie ik die onderscheiden dienst in de bijbel uitgedrukt? Ik leg de tweeslag uit: verantwoording en hulpvaardigheid.'

Verantwoording
In het begrip 'verantwoording' als
dienst van de man is het volgende
samengevat. De apostel Paulus
heeft de schepping van man en
vrouw, verhaald in Genesis 2, ook
gelezen als een volgorde. 'Want
de man is niet uit de vrouw, maar
de vrouw uit de man. De man is ,
immers niet gescliapen om de
vrouw, maar de vruuw om dc
man' ( l Kor. 11:s-9). Hij brengt
l
direct balans aan door mannen
eraan te herinneren dat zij door
een vrouw ter wereld gebraclrit
zijn. Toch ondergraaft dat zián
stelling niet dat de vrouw uil dc
man is. We kunnen vragen: is dat
de bedoeling van Gene& 27 Nee.
maar de apostel ziet in de xkicpping van de vrouw uit de man wc1
een volgorde aangeduid. Als ik
Genesis 2 opnieuw lees. herken ik
er iets van. God schept de vrouw
uit de mens. Hij brengt de vrouw
bij hem. Hij zingt spontaan een
liefdesliedje en noemt haar naam.
Paulus duidt die volgorde positicf.
D e man is haar hocifd (vers 3), dc
vrouw is zijn heerlijkheid (vers 7).
Hoofd zijn drukt niet nood;.akclijk een vorm vali gezag uil. E r zit
een aspect van oorsprong in én
ook van voeding. Hct hcgin van
de rivier ligt in de bron (hoofd).
D e bron voedt de rivicr. Maar
ook: zonder hron is er gccn rivier,
en zonder rivier geen bron. Ook
in Efeze 5:22-33 gceft Paulus aan
de man de benaming 'hoofd'. Hij
werkt dai uit in de liefde en overgave waartoc cFe man ten opzichte van zijn vrouw geroepen is. Ja.
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hij noemt ook 'onderdanigheid'.
de eigen plaats van de vrouw ten
opzichte van haar hoofd. Zoals
wij geroepen zijn elkaar in dc
gemeente onderdanig te zijn aan
ons Hoofd, Christus. Hij hccft zijn
gemeente liefgehad cn zich voor
haar overgegcvcn. Ik probeer al
deze aspcctcn die in de scheppingsverhouding, zoals Paulus
leest, en in dc bcnarning 'hoofd'
liggen samen tc vatten in het
begrip 'verantwoording'.
Opnieuw sla ik het hoek Genesis
o p en lecs verder in hoofdstuk 3.
De naakte feiten van de zondeval
van dc mens zijn deze. D e slang
gaat op dc vrouw af en verleidt
liaar lot ongehoorzaamheid. Als
Paulus dat f'ciz noteert in l Tim.
2:14 kan ik niet anders, hoe
vrouwvriendelijk ik de bi,jbel ook
wil lezen. dan hem gelijk geven.
Maar een ander feit is dal dc
mens, Adam, ook in zoiide vicl.
Gned, in navolging van de vrouw.
Maar wie wordt door de Were
God trr verfintwoording geroepen? De mens, in d e persoon van
de man. E n hij kan de schuld niet
op haar afschuiven. Hei is vooral
ender indruk van dit schriftgedeelte dat het hegrip 'verantwoording' opkwam. Maar dan positief.
Ik zie de dienst van de man tcn
opzichte van de vrouw in dc verantwoording die de Schepper hem
in de relatie en in de dicnst aan
Hem eeeft. Ook het hoofd zijn
van de man komt tot uitdrukking
in deze verantwoording.

Ook zonder gezag
De generale synode van Leusden
1989 gaf het nieuwe huwelijksformulies vrij. Daarin wordt het
hoofd zijn van de man onder
meer als volgt uilgclcgd: 'Als
eerstverantwoordclijkc moet hij
haar voorgaan in een Icven met
de Here.' Verantwoordelijkheid is
eigen aan hel mcns zijn. van man
én vrouw. Het is eigen aan de
zelfstandigheid. In het begrip
'verantwoording' zie ik uitge-

I

I

I

drukt wat ook ons formulier zegt.
liet primaire drágen van verantwoording in relatie tot de ander.
Watuurli,jk is ook de vrouw vcrantwoordelijk ten opzichtc van
haar Schepper. Zij heeft zclfstandigheid in Hem. Maar in de relatie met de man is er een gezamenlidkc verantwoordelijkheid. En
daarin is de man de eerste van
wie verantwoording gevraagd
wordt. Vroeger werd hier van
gezag gesproken. Tegenwoordig
verbinden we liet gezag minder
aan de drager en meer aan de
opdracht. Het woord 'gezag'
komt in hcl bijbels 5preken over
dc man niet of nauwelijks voor.2
Ook in plaats van de gedachte
aan hel gezag van de man stel ik
het hcgrip 'verantwoording'. Het
druki dc opdraclit van God uit
die door dc man aanvaard wordt.
Hij gaat voorop en wcct zich als
eerste verantwoordclijk voor hen
samen. Dat is nooit solo. maar
altijd indusicf. IR het samenspel
van bcidcn heer1 Ieder zijn eigen
plek voor God. D¢ man volgt
Christus na door zijn vrouw liefde
en zorg te geven. In dc gcmeente
kan dit zo worden uitgcdrukt dat
mannen vooropgaan in de verschillende taken. bijv. in de verkondiging en gchcd (lTim. 2%).
Tegelijk rnoct.cn zij zich verantn700rdelijkwctcn ruimte te geven
aan de velerlei dienst van vríiuwen.

Hulpvaardigheid
Kies ik voor dc man de term 'verantwoording', voor het specifieke
van alle dienst van dc vrouw koos
is 'hulpvaardigheid'. Hoogste lijd
om die Term uit te Icggcn. Daarin
zijn de volgende bijbelsc gcdachten samengevat. In de ccrstc
plaats wordt in het schcppingsverhaal voor de vrouw hct woord
'hztlp' gekozen. Ten opzichte van
de man is zij 'helper'. In de vnlwaardige bete kenis van degene
die de man te hulp komt. Hij
heeft haar nodig om mens te zijn,

om hcl beeld van God te zijn. Het
hcgrip 'hulpvhárdig' wil de kracht
cn ~elfslandigheiduitdrukken,
waarmee zij de man te hulp komt.
Niet een sjabloon dat de man
liaar oplegt.
Het hoofd ~ i j nvan de man vraagt
om een zelfstandige houding van
de vrouw ten opzichte van hem.
Die wordt door de apostd Paulus
in Efeze S niet verder ingekleurd
dan met de term 'undarcfcrnig
zijn'. Maar dat kan geen slaafse
volgzaamheid zijn. In haar ~ c l f standigheid in de Here kan het
niet anders dan een keuze zijn:
om haar vrotiw zijn voor God tc
beleven, hem te aanvaardcn als
wie haar man voor God mag zijn,
hem lief te hebben, te helpcn en
volgen. Ja, die uitleg van hct
huwelijksformulier past goed.
In Genesis L Ieren we dat de
mens, mannelijk en vrouwelijk,
naar het beeld van God gemaakt
is. In 1 Korinthe 11ontkent de
apostel Paulus dit niet als hij d e
man het hoofd van de vrouw
noemt. Hij zegt immers niet dat
de vrouw het béild van de man.
Beeld Gods zijn is het gezamenlijke. Maar Paulus vraagt aandacht
voor het specifieke van man en
vrouw. E n dan ook ten opzichte
van elkaar. Dan gebruikt hij voor
de man het woord 'hoofd', en
geeft hij het woord 'heerli.jkheid'
aan de vrouw. 'Zij is de heerlijkheid van de man' (vers 7). Wat
bedoelt hij? De man mag de
vrouw zien als zijn glorie. Hij mag
blij met en trots o p haar zi,jn!
Zoals de mens ook jubelt: 'Eindelijk een mens als ik, hetzelfde
vlees. hetzelfde bloed; zij hoort bij
mij!' Ook dit vat ik op als aanduiding van haar zelfstandigheid in
relatie tot hem. Het is de heerlijkheid van de vrouw dat zij het
beeld mag zijn van d e gemeente
in relatie tot Christus. bruidegom
van de bruid. D e dienst van de
gemeente in het evangelie is een
spicpel van de dienst van de
vrouw. Tenslotle ligt de hulpvaurdigheid van de vrouw, haar kracht
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ten opzichte van het mannelijke
ook hierin: zij is het die door haar
moederschap ook het mannelìj k
voortbrengt. Ook dat is de hoodschap. het evangelie in Genesis 3.
Die waarheid moet de apostel
Paulus toevoegen nadat hij op het
vooropgaan van de man gewexen
hccfl.'W;int gelijk dc vrouw uit
d e man is, zo is ook de man door
de vrouw' (1 Kor. 11:12). Zo hulpvaardig kan de man nooit zijn.

Concreet
Hct bovcnsiaande kleurt in wat ik
bedoel met de kernyin:
'i& twee-eenheid van rnnnnelijk
en vruuw~lijk- I. RISbeeld van
God, 2. in de navolging vnn Christus en 3. delcnd in de gaven vun de
lieili~eGeest - krijKr gestulte
(zoivel in iie gemeente als in Ei E I
hrlwelijk) in de onclcrwheiden
diensl van de veronlwoording ert
die vnrt de hulpvnnniigheid
In het volgcndc artikcf komt de
tussenzin 'zowel in de gemeente
als in het huwelijk' aan de orde.
We moeten concreet worden.
Kan ik wat tot nu toe gezegd is,
ook toepassen o p die kringen
waarin man en vrouw voor Gocl
staan en Christus dienen? En wat
moeten we aan met de zogenaamde 'zwijgteksten''!

DI:E.A. de Boer is predikant van de
Gerefomeerde Kerk te Zeist

'

Ik bescf dat beide woorden kwetsbaar
zijn. omdat er voor cie lezer bepaalde
negaiieve gedachten in meekomen.
Misschien is er een heter Fet complemcntairc hcgrippcii, maar dic hcb ik
nog niet gevonderl. Een beiuep up de
lezer positief mee te denken!

In 1 'Sim. 2:12 wordt het Griekse wetkwoord olith~rirrinwel vcitaald mct
'gezag hcbhcri ovcr [dc man]'. IJit dic
sprcckwijzc is afgeleid dat dat de
vrduw niei iuekumi (en dus de rndn
over haar wel). Het werkwoord kan
ook in he~traffendezin hedocld ziln:
dc hrock aai1 hchhcii, Iiecrszuchtig
optreden.

VROUW EN AMBT
IN DE CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERKEN (2)

J.W. van Pelf

, .
Man, vrouw
en kerk

Een persoon/* relaas over de officiële stukken

D
eChristelijke Gereformeerde Kerken hebben in
1 998 een kerkelijk standpunt ingenomen ten aanzien
van vrouw en ambt. In hef vorige artikel ben ik ingegaan op enkele achtergronden van het synodale
besluif. Deze keer bespreek ik de voornaamsfe urgumenfen die fen grondslag liggen aan de synodale
besluitvorming.

De globale inhoud van
het rapport
Het deputatenrapport dat ten
grondslag ligt aan d e uitsprakcn
van de generale synodc 199%
over vrouw en ambt, begint met
een inleiding, daarna volgt ccn
oriëntatie over vrouw en ambt in
kerken in Nederland en in het
buitenland.
Een votgend belangrijk hoofddeel gaat over ambten in Oude
en Nieuwe Testament mct aansluitend een bespreking van de
historische vormgeving van de
ambten zoals wij die nu kennen.
Tot zover zijn meerderheids- cn
minderheidsrapport gelijk. Rij
het volgende hoofddeel over
hermeneutiek gaan de meningen
uiteen. D e laatste onderdelen
over de exepew en de conclusies
c.q. aanbevelingen zijn cvcncens
verschillend.
Het rapport is te uitgehrcid om
alle onderdelen hier te hespreken. Wie mccr wil weten, kan het
rapport zclf raadplegen. Het gaat
mij erom ccn paar kernpunten
aan de ordc te stellen.

Historisthe vormgeving
van de ambten
D e ambten zoals wij die n u kcnnen in kerken van gereformeerde belijdenis, kunnen nict rechtstreeks uit d e Schrirt afgeleid
worden. Zij zijn echter wel
gegrond o p een nauwkeurig luisteren naar de bijbelse boodschap. In dit kader bespreekt het
rapport de plaats van koningen,
priesters, profeten en oudsten
van het volk in hel Oude Testament.verder wordt aandacht
gegeven aan woorden cn begrippen uit het Nieuwe Testament
die wijzen in de richting van de
ambten (o.a. oudste, opziener,
diaken, charisma. diakonia).
In de loop van de kerkgcschiedenis blijkt dat van d e charismatische structuur van de gemeente
en het dienende karakter van het
ambt in het Nieuwe Tcstament,
weinig meer terug tc vinden is in
d e westerse kerk tot aan de
Reformatie. Jn de historische
ontwikkeling van de Rooms
Katholiekc Kerk tot de Middeleeuwen is .een toenemende con-
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centratie te zien op het oirer van
de priester in d e eucharistie. D e
hierarchische episcopale ambtsopvatting verdringt dc charismatische en diaconale structuren ui2
de kerken.
D e historische omstandigheden
in Straatsburg en GenCve ten tijdc van de Reformatie, hebben
een grote rol gespeeld bij het totstandkomen van d c overtuiging
dat de kerk predikanten, ouderlingen en diakenen nodig heeft.
Het gaat daarbij nict nm een
wettische fixatie van het drietal
van d e ambten, maas om een
geestelijke typcring van de ambtelijke functies. In die functies
expliciteert zich d e ene grote
zaak van het minisferium verbi
divini (zie ook art. 30 NGB en
art. 1 en 2 DKO). Het rapport
concludeert: 'Luisterend naar het
Nieuwe Teslamcnt. positie kiezend tegenover rooms-katholieke en dopersc opvattingen en
worstelend met de verhouding
tot de overheid, heeft de Reformatie vormgegeven aan een
ambtelijke structuur waarin verkondiging, pastoraat en diaconaat een plaats hebben gekregen
temidden van en tegenover d e
gemeentc. In deze ambtsopvatting i s tot uitdrukking gebracht:
1.zowel de ambtelijke als chori.~mntische structuur van d e
gemeente, 2. het karakter van hct
ambt als 'dienst' (Grieks: diukonin), dal zich verzet tegen iedcre
vorm van hiërarchisclie or sacrale duiding. De ambtelijke structuur zoals die in d e lijn van de
historie vanuit de Reiormatie tot
2 14

ons is gekomen, heeft een herkenbaar bijbels karakter maar is
niet canoniek (in de zin dat CT
geen veranderingen nf vcrhcteringen meer mogelijk zouden
zijn)'.
Tenslotte wijst het historische
deel van liet rapport nog op de
diaconessen die bij Johannes
Calvijn en bij Gishertiis Voetius
bckciid waren. maar geen ambtelijke taken vervulden. Hun werk
werd beschouwd als 'hlijvende
huf13diensleniin de gemeente.

Beslissingen op belangrijke kruispunten
Op hct punt van het verstaan
van dc SchriTt (hermeneutiek en
excgcse) ~ i j ner verschillen tussen dc iniiidcrheid en de meerderheid van het dcpulaatschap.
Blijkens de rapportage cn d e
bespreking ter synode, concentreren de vei-scliillcn zich hoofdzakelijk rond dc volgende punten: a. de vcrliouding van cultuur
en openharing, h. de betekenis
van de scheppingsoi-dcningen.
c. de uitleg van Gal. 3% en 4. d e
betekenis van het 'hoofd' ~ i j n
van de man ( 1 Kor. 11 :3; Ef.
523).

Cultuur en openbaring
Het valt niet te ontkennen dat e r
grote verschillen 7ijn tussen de
lruidige sterk geïndustsialiseerde
westerse sarncnlcving en de
hootdzakelijk agrarixhe maatschappij van lict Oude Oosten
waarin de Bijhcl is peschreveit.
Hoe moeten wc orngnaii met
deze historisclic c n culiurele
afstand? Zulke vragen 7ijn nict
eenvoiidig te beantwoordcn.
Binnen de Schrift 7ijn soins ook
oritwikkelingen waar tc ncmen:
denk aan polygamie dic in hc(
Oude Testament wel voorkomt,
terwijl het Nieuwe Testament
aangeeft dat iedere man zijn
cigen vrouw dient te hebben en
iedere vrouw haar eigen man (1

Kor. 7:Z). E e n ander voorbeeld is
de slavernij. Pas in de negentiende eeuw is de afschaffing van d e
slavernij in snel tempo totstandgekomen. Voor die tijd was slavernij heel gebruikelijk. Toch zijn
in de Bijbel al uitgangspunten te
vinden waardoor de slavernij uit
christelijk oogpunt in principe
onhoudbaar is geworden: zie d e
hricï aan Filemon en d e gelijkwaardigheid in Christus van slaaf
cn vrije (Gal. 3 2 8 ) .
De vraag ii nu of soortgelijke
argumenten ook niet moeten
gelden voor dc positic van vrouwen in de kcrk. On7c curtuur is
niet mcci- patriarchaal gestructureerd, maar gccmancipeerd. D e
positie van maniicn en vrouwen
is gelijk. Moct dil gegeven ook
niet betrokken worden bij het
verstaan van d e Schrift'? In icdcr
geval pleit het minderheidsrappost ervoor sommige uitspraken
in de Bijbel te zien als tijdhctrokken. Dat wil zeggen: zulkc
teksten zijn wel ge7agvollc openbaring van God, maar stcrk
betrokken o p de tijd waarin 7c
zijn seschreven. Ze zijn niet
bedoeld als altijddurende inzettingen, maar kunnen in een
andere tijd en cultuur ook een
andere betekenis krijgen. In ecn
patriarchale samenleving is hct
een vorm van rebellie wannccr
vrouwen heerschappij voeren
over mannen. In een geëmancipeerde maatschappij geldt dat
niet meer.
H e t meerderheidsrapport
bestrijdt niet dat cultuurhfstoi-ische veranderingen van invlocd
kunnen zijn op het verstaan van
de Schrift. Maar verschil van culturele context tussen de bijbeltekst e n de hedendaagse lezers is
een gegeven dat dient te functioneren in een breder thenlogi.sclz
kader. Ik citeer het rapport:'Bij
het lezen van d e Bijbel kan de
overtuiging ontstaan dat bepaaldc regels in de culturele context
van de huidige tijd niet meer van
toepassing zi,jn. Een dergelijke
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overtuiging mag echter niet zonder meer of cxclusicf op p o n d
van verandcrdc culturclc
omstandigheden gchasccrd woi-dcn. Vanuit dc Schrift zijn
hepaaldc lijncn aan IC wijzcn
waarmee rekening moet worden
gehouden:
1.Allereerst is e r d e heilshistorische voortgang van de vervulling
in Christus. Daardoor zijn e r vele
bepalingen en gewoonten uit het
Oude Testament die voor d e
kerk van nu een andere betekenis hebben gekregen (voerbeelden daarvan zijn de tempeldienst
met de daarbijbehorende offers
en priesters, de spijswetten e n
reinheidswetten).
2. Verder zijn er normen en
patronen in de Schrift die binnen
elke culturele context van kracht
blijven: bijvoorbeeld: de decaloog die het hele leven doortrekt, hel gebod van de liefde en
d e opdracht tot levensheiliging.
3.Tenslotte kan ook gewezen
worden o p d e scheppingsordeningen die in het Oude Testament worden genoemd en in het
Nieuwe Teslament terugkeren
als dc door God ingeslelde
patronei-i die blijvend zijn (zoals
bijvoorbeeld d e instelling van d e
rustdag en de verhouding man
e n vrouw).
Hel is een niet te onderschallen
gegeven dal God Zijn Woord ons
gegcvcn hccft ovcr ccii langc tijd
in wissclcndc historischc cn culturele omslandighedeii die
anders zijn dan d e hedendaagse.
Het is echter niet juist om te $ie!len dat d e culturele en sociale
íaclnren van toen een zodanige
belcmrncring hcbbcn gcvorrnd,
dat wat God in werkelijkheid
wilde openbaren, pas onder
andcrc maalschappclijkc
omctandighcdcn lot uitdrukking
kon komcn. Dc opcnharing van
God is wel gcgevcn in ecn historisch-culturele context, maar
wordt daarin niet opgeslntcn. De
relevantie van de openbaring is
niet beperkt tot d e sociaal-cultu2'15

rele context waarin zij voor hct
eersz tot ons is gekomen. De Bijbel is niet zozeer ingehcd in dc
toenmalige mensclijkc voorstcllingcn cn maatschappclijkc ordc
dat de inhoud van hct Woord
verloren gaat mei de verdwijning
van die bepaalde historische
onistandigheden. Daarom kan
wel gezegd worden dat de profeten en apostelen rekening hebben gehouden met de algemeen
geldende voorsiellingen. normen
en zeden van hun tijd, maar niet
dat hun woorden zozeer door
hun tijd bepaald waren dat ze
door liedendaagse inzichten vervangen moeten worden om nog
relevant en accegtabeI te zijn
voor de moderne mens. In het
laatste geval krijgt de eigentijdse
stand van cultuur en wetenschap
de rol van een maritstaf waarmee
beslist wordt wclke delen uit d e
Bijhci wc1 of nicl gelden en
bruikbaai. zijn voor leer en leven
van hel gelooi. Zo'n opvatting is
nicl te verenigen met de gereformeerde schriCtbescliouwing'.

Sc heppingsordeningen
Hiesbovcn kwam al aan d e orde
dal licl meerderheidsrapport (in
tcgciislclling tot het minderheidsrapport) bij de uitleg van de
Bijbel rekening wil houden met
hepaaldc patronen die God bij
de schepping hccfl gegeven
(schcppingsordeningcn),
Er is in de iheologie al heel wat
gcdiscussiecrd over de scheppingsordcninpen. Het is bijvoarbccld bckend dat K. Barth er
nicts van wildc weten. Tn d e
gercfomccrdc thcolopie is vanouds op cen voorzichtigc cn loch
ongecompliceerde manier
gesproken ovcr dc schcppingsordeningen. E r werd gcen 'natuurlijke theologic' o p gebouwd.
Evenmin werden de scheppingsordeningen gebruikt om bestaande misstanden goed te praten.
Theologisch gezien hehhen de
scheppingsordeningen sterke
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verbindingslijnen mct dc algcmcondcrricht geeft of gezag over d e
ne goedheid van God waardoor
man heeft. In 1 Tim. 213 wordt
Hij d c in zondc gcvallcn schcpd c rcdcn gcgevcn, waarom aan
de vrouw het leren en gezag uitping niet tol d e complete chaos
heeft lalen vervallen. Het is te
oerenen over d c man wordt verboden. D c (vo1g)orde van de
danken aan d e algemene goedheid van God dat Hij na dc zonschepping van Adam en Eva is
deval niet alles wat gerekend kan
voor de apostel een duidelijk
worden bij de goede orde van de
gegeven, dat een verschil in
plaats en verantwoordeliikheid
schepping. heeft prijsgegeven
aan het verderf. Bij de heflshisto- I voor man en vrouw aangeeft.
rische voortgang na de zondeval 1 Net als in 1 Kor. 11:Xv gaat de
apostel e r hier op grond van
worden de scheppingsordeningen niet opgeheven of vernieGenesis 2 van uit, dat de orde bij
tigd, maar ze komen tot hun
de schepping van man en vrouw
recht. Dat wil zeggen: de schepverschillende posities voor beicelmatige structuren die God in
den meebrengt. Doordat Paulus
mens en wereld heeft aangehier teruggrijpt op d e schepping,
bracht, komen door genade tot
verwijst hij naar de orde die God
de door Hem gestelde doelen.
heeft aangebracht en die daarom
Het gaat om blijvende asdeninblijvend gerespecteerd moet
gen of patronen die teniegaan
worden.
tot o p de goede schepping van
Dat de vrouw geen gezag mag
God. Daarbij hoort ook de veruitoefenen in de kerk is dus niet
houding van man en vrouw.
een gevolg van de zonde of pas
Er is wel een verschil gekomen
, ge komen na d e val van de mens.
Het heeft te maken met de posiin de verhouding van man en
tie die God man en vrouw vanaf
vrouw voor en na de zondeval.
' het begin gegeven heeft in d e
D e goede en harmonieuze verhouding die er eerst in het paragoede (nog niet gevallen) schcpdijs was, wordt buiten het paraping.
dijs een verhouding waarin
enerzijds liefde en trouw ervaren Galaten 327-29
mogen worden. maar waarin
In Christus is geen sprake mcer
men anderzijds niet gevrijwaard
is tegen zonde, kwetsbaarheid en
van jood of Griek, van slaiaí of
vrije, van mannelijk en vrouwcmisbruik. Dat neemt evenwel
lijk (vers 28). Vanuit dit schrlftniet weg dat de verhouding man
en vrouw een ordening is die
gedeelte kan de vraag gesteld
door God is ingesteld.
worden of d e eenhcid van de
D e apostel Paulus fundeert de
gelovigen in Christus nu ook
man-vrouw verhouding zoals
zonder meer betekent dat allen
deze in de gemeente dient te
tot dezelfde taken en E'unctics in
functioneren, op de wijze van d e
de gemeente geroepen kunnen
worden. Daarbij mocl wc1
schepping van man en vrouw
door God, en de daarmee door
bedacht worden dat de hoofdlijn
God Zelf aangegeven orde voor
van Paulus' gedachten in de contcxt van Gal. 3:Zh-29 niet gericht
de verhouding van man en
vrouw (1Kor. ll:8v, vgl. 1l v ) . Het
is o p de positie van mannen en
vrouwcn o p 7ichzelf. maar het
hoofd-zijn van de man ten
opziclite van de vrouw hangt hier
gaat over het gcloof en de genatcn nauwste ijlee samen. H e t ~ e l f - dc. Dus: wat betreft het delen in
de is te zien in 1 Tim. 2:s-15. Pauhet heil van Christus door het
lus zcgt daar dat ccn vrouw zich
gcloof, is e r geen verschil tussen
moet laten onderrichten, maar
mannen en vrouwen. Daarmee is
hij staat nict toc, dat ecn vrouw
nog niet gezegd dat mannen en
S

I

I

vrouwen iii alle opzichten een
gcli j ke positie hebben.
Alleree~*sl
moel opvallen dal hei
onderscheid tussen ~I;!aien vrije,
jood en Griek na de zondeval
gekomen is, terwijl het onderscheid tusfcn manilclijk cn vrouwelijk op dc goeclc schcpping
teruggaat. De in die schepping
door God gegeven en gewilde
verhoudingen en orde (Gen. 2)
wordt door Panlus niet ontkend
of krachteloos gemaakt. Bctcr is
het te spreken over door Christus geheiligde verhoudingen.
Daardoor wordt niet ieder
onderscheid opgeheven zodat
het man- of vrouw-zijn geen aandacht meer behoeft in de
gemeente. Het noemen van mannelijk en vroiiwelijk in Gal. 3: 28
onderstreept dat de eisenheid
van man en vrouw afzonderlijk
alleen maar kan bestaan binnen
de in Christus en door Zijn
Geest gegeven eeiiheid en o p
basis van d e door God in cfe
schepping gelegde orde.

Het hoofd-zijn van de
man

4:15) en geeft hij eïmec aan, dat
Christus gezag en macht hccft
over Zijn geineenle. Het is goed
cim in dit verband ie herinneren
aan wat de apostel schrijft in 1
Kor. ll. Daar noemt Paulus de
man hct bccld cn dc heerlijkheid
van God en de vrouw noemt hij
de heerlijkheid van de man (1
Kor. I 1:J). De man is het hoofd
van de vrouw (1 Knr. 11:3). Deze
uitspraken zijn van groot belang,
maar mogcn nict worden
gebrnikt om de gedachte te wekken dat de vrouw inferieur zou
zijn ten opzichte van de man. D e
verzen l1 en 12 uit 1 Kor. 11
laten het tegendeel zien. Zowel
de man als de vrouw dragen
Gods beeld e n voeren de scheppingsopdracht uit. Maar in hun
onderlinge relatie is er de structuur van 'hoofd' en 'heerlijkheid'. Deze orde blijlt gehandhaafd. ouk al zijn beiden 'in
Christus'.

1 Naar een besluit
1

EC 5 : 23 geeíl aan dal de man is
het hoofd van zijn vrouw zoals
Christus het hoofd is van Zijn
gemeente. T-Iet woord gezag
komt niet voor in deze context,
maar vanwege hei 'hoofd-zijn'
van dc man ic cr - volgens het
mccrdcrlicidsrapporl - wei van
een gemgselernent sprake. Daar- ,
mee is d e opvatting afgewezen
dat 'Iioofd-~ijn'niet meer
I
inhoudt dan 'bron' of 'oorsprong'
/ijn. T-Tet wriord 'Iiuofd' (Grieks:
kefcdij - rils hel al de betekenis
van bron oT oorsprong kan hch- I
hen - komt in dc ons hckcndc
litcratuur uil dc ccrstc ccuwcn
,
na Chrictus bijna uitsluitend
voor in hctckcnicscn waarin
gezag en autoriteit ccn bclangrijke plaats innemen.
Eerder. in de brief aan de Efeziers heeft Paulus het woord
'hoofd' ook gebruikt (Ef. 1:22;

1

D e generale synode 1998 wilde
komen tol een kerkelijk standpunt over "vrouw en ambt'. Maar
dat was niet eenvoudig. De uilkomst van het rapport van d e
meerderheid van d e deputaten
was heel anders dan het staiidpunt van de minderheid. Ilet
minderheidsrapporl komt tol de
conclusie dat c r geen argumcnten le vinden zijn die hcl dicncn
van vrouwen in kerkelijke ambten verliinderen. De eindconclusie van liet meerderheidsrapport
luidt: 'Op grcind van bel vei-slaan
en de uitleg van de Schrift binnen het kader van dc gcrciormccrdc schri flbcschouwing cn
ambtsopvatting moet gcconcludccrd wordcn dat dc ambten niet
voor vrouwcn opcngcstcld kunncn wordcn. Dit standpunt doet
nicts af aan dc overtuiging dat
vrouwen in d e gemeente te
beschouwen zijn als volwaardige
leden van het lichaam van Christus. De gelijkwaardigheid van
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mannen en vrnuwen neemt niet
wcg dat de positie van elk verschillend is op grond van de door
God ingcstclde orde tussen man
en vrouw in schepping en herschepping'.
D e synode heeft geen van beide
conclusies letterlijk overgencimen. H e t is uit de commissierapporten e n de bespreking wel duidelijk dat de synode zich heeft
aangesloten bij het meerderheidsrapport. Op grond van het
aangedragen materiaal volgt dan
de uitspraak dat het standpunt
ten aanzien van d e vrouw in het
ambt, zoals dat in de Cliristclijke
Gereformeerde Kerken steeds
heeft gegolden (nl. geen vrouwcliike ambtsdragers). schriíluurlijk
verantwoord is.

En dan verder
Na het sluitcn van d e synode is
soms wel ecns d c indruk gewekt
alsou hel mcerdcrheids- en het
minderheidsrapport over vrouw
en ambt allcbci ccn verschillende bijbelse visie vertegenwoordigden e n dat de synode zich bij
het mcest hehoudende standpunt
heci't aangesloten. Toch ligt die
zaak gecompliceerder. Het
besluit van de synode (Acta, art.
230) sleli o.m. dat de visie van de
meerdcrhcid van de deputaten in tegenstelling tol die van de
n~inderheid- een deugdelijke e n
overtuigende onderbouwing. is
van hct standpunt inzake vrouw
en ambt dat in de CGK als
schriftuurlijk heeft gegolden.
Danrmcc hecft de synode
arstand gcnomen van het mindcrheidsrapport.
In het meerderheidsrapport is in
d e lijn van Calvijn en Voetius
gewezen op de mogelijkheid van
officieel door de kerk erkende
diensten die zouden kunnen
functioneren naast e n ouder leiding vcan de ambten. Zulke diensten zouden zowel door mannen
als vrouwen verricht kunnen
worden. D e synode 1998 heeft
217

dat signaal opgepakt e n stelde
een studicdcputaatschap in om
deze zaak verder te onderzoeken. Kort gezegd komt het hierop neer: wanneer je als kerk
besluit dat vrouwen geen amhtsdragers kunnen zijn, wat kunnen
zij dan wel doen in de gerneente'? Geef als kerkelijke vergadering niet alleen aan wat niet kan
(ncgazief), maar geef ook (positicf) aan wat de plaats is van
vrouwen in de gemeente van
Chriszus. De uitkomsten van
deze studie worden besproken
o p d e synode 2001.
Zonder o p de he.r;luitvorming
van de synode vooruit tc lopen,
is wel duidelijk welkc koers de
Christelijke Gerefoi+mccrde
Kerken hebben uilgezct: geen
vrouwelijke ambtsdragers, maar
wel volop ruirnic voor d e dienst
van vrouwcn in de gemeente.
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HOE GUIDO DE BRES
JONG-VOLWASSENEN
IN BESLAG NEEMT
Hef verhaal van een GP-studiereis naar België
Je moet het echt meemaken:
ruiiii 30 gereformeerde jongeren
van tussen de 20 e n 30 jaar stappen op een vroege woensdagmorgen op de bus in Amersfoort.
maken een vierdaagse reis naar
Relgië en komeii op zaterdagavoiid tliuis; met entliousiaste
verhalen die 7e je echt niet hadden kunncn vci-icllcn locn /e die
woensdag dc dcui- uitgingen.
Maar wcrkclijk, zc hchhcn icts
hccl cxislcnlicels peproetd,ja
iets ondergaan van dc encii+me
kracht van hci Evangelie van
Gods gcnadc in Iict Icven van
een aantal kindcrcn van God uit
de 16de eeuw.
Centraal stond hct leven en wcrk
van Guido dc Rrès. hcdicnaar
van Gods Woord in dc vaak
Londcrgrondscgcmccntcn' i11 dc
Zuidclijkc Ncderlanden. ApciFogeei gcwrii-den van dc gcrcformeerde leer tcgenovcr Romc en
de Wederdopers, die de 37 ai-tikelen van de Nederlandse
Gelriofshelijdcni~opstcldc cn in
Donrilik op ccn hccl spccialc
manicr aan dc wci-cld hckcnd
manktc. En dic tcnsloilc iiiai*lelaar werd vanwcgc dc hcdicning
van het Heilig hvondniaal van
Jezus Christus. Zijn leven, zijn
getuigenis, zijn levensinstelling
voor God en voor 7ijn moeder.
vrouw en kinderen en voor zijn
gemeente(n) - dat verhaal kreeg
'handen en voeten' in het België
van 2001.
We liebben God sedankt in de
bus, terug o p liet stationspleiti
van Amersfoort.

Over de gaven van
Het traject wordt min of meer
afgesloten met de 'inzetfase'. en
dan gaat het erom hoe je je hart
inzet voor d e gemeente op een
plek die aansluit bij de gavcn die
je van God hebi gckrcgcn.
Welnu. d e eersie fase wordt afgesloten met een (niet-verplichte)
studiereis. De eersie grocp was
o p 'Calvijn-reis' naar GcnCvc
gereden, de tweede groep ging in
oktober jl. naar Rclgic, op zoek
naar de roots van het gereformeerde geloof in de Nederlanden. Als kerkhistoricus was ik
gevraagd voor dc nodige toelichting o p hct Icven en werk van
Guido d c Bres.

1 Hef geheim van de rei-

zende jongeren: het GP

I

Nou niet even denken dat de
groep bestond uit tlieologische
studenten of onderwijsgevenden
die eeil stukje vorming trachtten
de realiseren op een plezierig
reisje naar onze zuiderburen.
Nee, gewoon uil alle lagen van
dc samenleving, aígcsiudeerdcn
en nog studerende en ook werkende jongeren, was de groep
samengecield. Dal ze elkaar al
lang kenden, kun je maar iiauwclijks stellen. Een enkele keer
haddcn ?c clkaar ontmoet, maar Zingen over martelaren
daarna was icder wccr zijn cigen
Een reis als deze heeft veel
gang gcgaan. Maar wat was dan
dc primair¢ hand mct elkaar?
hoogtepunten. Het gevaar
bcstaat zelfs dat het een en al
Wcl, ze haddcn onpcvccr ccn
hoogtepunt is en dat je d e realijaar gcledcn gckozcn voor mcctcit uit het oog verliest. Maar de
doen aan het GP, dal siaai voor
harde werkelijkheid van d e 16de
hel Gemr~nfrNpruject.
Dat is
eeuw kwam heel sterk naar
ccn 'club', een werkgroep van
het dcputaatschap 'Toerusting
voren in Brussel. Daar waren in
Evangeliserende Gemeente'.
1523 op de Grote Markt twee
jonge martelaren uit d e AugustijDc7.c hclc mond vol wil gcwoon
ner orde van een Antwerps
zcggcn dat cr ccn 'werkplaats'
klooster o p de brandstapel gezet:
oftcwcl ccn - I c c ~ l c kis' ingcHendrik Voes en Johannes van
sleId waar jongeren uil hccl
Nederlalid zich voor mogcn aanEssen. Toen Luther hiervan
melden om mccr 'toegerust' te
hoorde schreef hij - tot tranen
worden voor ook hun taak in de
toe bewogen - een brief aan d e
kerk. En die toerusting kent
Christenen in Nederland en hij
allerlei fasen die men moet doordichtte een lied: Ein neues Lied
lopen. De eerste fase is de 'hartheben wir an. Wat doe je met een
fase', daarhij staat de vraag cenlied? Inderdaad, je gaat liet zintraal: hoe krijg je een warm hart
gen ...
Nu hadden Koos Geerds en RocI
voor je plaatselijke gemeente?
I
D e tweede face wordt als 'gave- I Sikkema, respectievelijk als hcrfase' aangeduid, waarin wordt
dicliter en als musicus. het d c
nagegaan wat de Bijbel ons leert
aanstaande zangers al een hecl
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gcgcven heeft in crc mogen
stuk gemakkelidkcr gemaakt
2. Joliannes heet mct recht de
bcxitten. [...l Adieu, Catharina,
kkn, vervuld van Gods genade;
door het lied in hct Nederlands
christen als Hendrik is e r peen
mijn zeer goede vriendin. Ik bid
van nu over le zclten en er een
mijn God, dat Hij u wil troosten
in woorden en in dadcn.
melodie die paslc hij 1523 bij te
en ccnswillendheid wil geven.
De wereld zeggen ij vaarwel,
componeren. Het Ncderlands
I...]
En bewaar deze brief als een
Dagblad had er op 31 oktober en
Gods rijk gaan ze beërven,
herinnering aan inij..."
Trotserend Satan cn de hel
7 novembcr 1998 ruime aandacht
En aan zijn oudc moeder: "Ik bid
O m voor Gods Woord te sterven,
aan hcstccd. Een kopie van dit
u wees goedsmoeds te midden
lied werd direct op de e e i ~ l e
Tot martelaren aangesteld.
avond in het hotel door de grocp
Uwer droefheid. Draag deze
3. De oude vijand, sluw en
beproeving U van Gocl gezuilineesludccrd en toen al maakren
den, met geduld cn blijdscIiap,
wreed, meent hen te imponeren;
de woordcn van de twaalf coupletten dicpc indruk. Kippenvel.
wetende dat het hct welbeliagen
geen middel schuwt hij. dat die
Maar waar 20u je dit lied eigentwee gaan loochenen hun Here.
Gods is, dat men niet mag wecrlijk moeien zingen? Zou dat niet
staan, al zou mcn hiertoe de
Uit Leuven komt een hele stoel
op die Grote Markt van Brussel
macht hebben. Leef uw ovcrige
armzalige geleerden:
dagen in de vreze Gods, blijf mij
moeten zijn waar de iwcc eerste
wat de verleider ook beproert, de
protestanten werden verbrand?
Geest weel hcn te weren.
gedenken, ook dat ik God hch
gediend tot in d e dood."
Tncli maar niet. De volgendc dag
Hii spot met heel dat dwaas
dced zich een uitstekende gclegebroed.
De gereformeerde kerk te
genheid voor om hel alhnog te
doen. We reden naar Doornik
4. Ze 7ingcn zoet, ze zingen zuur Gent
(Toiirnai), waar Guido de Brès
probescn al hun streken:
de Nederlandse GcloofsibelijdeOns bc7oek aan d e kerk te Gent
die mannen staan daar als cen
nis bekendmaaktc. 112 november
was; er één om nooit wccr ie vermuur,
1561. Een deel van d c muur van
geten. Wc hoorden hoe daar 20
zonder een duim te wijken.
Hel steekt de vijand matclcios
jaar gelcden een kleine gcmeenhet kasteel waar dc NGB als
pakketje overheen wcrd gegooid
schap van start ging met ds. P.A.
dal hij niets kan bereiken
van der Laan als missionair-prestaat er nog. Maar wat belangrij- ; tegen dc jongens - hij zo groots!
dikant cn dat er nu ruim 100
ker is: e r bevindt zich in het oveGctcrgd o m zich te wrekcn,
leden staan ingeschreven e n er
rigens roonisc Doornik een herRcreidt hij hun een hcic dood.
zondagsmorgens soms wel 200
vormd kerkje. 1n het eenvoudige
menscn naar 'de kerk aan d e
De laatste brieven van
gebouw - in de straat van de
oude Romaanse I~uizen- staat
Leije' komen. We hoorden het
G U ~ de
~O
Bïès
verliaal van de oudsrc, broeder
een glas-in-loodraam op de kerkvloer met de afieelding van de
Een 'dagsluiting' op een GP-reis
Jean-Paul Leyseele, hoc hij zelf
ic niet een kwestie van ecn kwarBrusselse executic! En daar zonvan dc rooms-katholieke kerk
was losgekomen door het bevrijgen we - staandc - het lied van
ticrtje en dan de boracl. Nee, e r
dende evangelie van Gods genaLuther onder orgelhegeleiding
bleek sterke behoertc te hestaan
dc. hoe hij en velen met hem in
om met elkaar door tc praten
van een van ons. Opnieuw
Gent 'onverdiende ~aligheên'
over de wezenlijke dingen van de
indrukwekkend. Was het nog net
van zijn God mag genieten. We
dag waarop we D e BrCs weer
iets meer dan i11 dic Brusselse
zongcn liederen tot eer van God
iets beter hadden leren kcnnen.
hotelzaal?
e n tot versterking van ons geloc~t
En een van de andere lioogteEen paar coupleltcn van dit
We collecteerden voor de evaiipunten werd d e door ds. Elbart
'Lied van de niarlclaren' laten
gefisatie te Geiit. Wc gingen
we hier volgen:
Luth (Eind h o v e n - k s t ) verzorgde lezing over de laatste hrieven
/.aterdagsmorgens (niet uitslapen, maar) mei 'oiidste' Jean1.Dit nieuwc licd heffen wi,j aan
van D e Brès. toen de7e - in d e
Paul op wandeltocht door Gen t
gevangenis van Valcnciennes Voor God dic zij geprezen
~ e k e wist
r dat hij maar kort meer
waar Rome sterk is. En waar ooit
D e Heer dic tot zijn lof en faam
(1 576-1584) d e Reformatie Recrte leven had. Aan 7ijn vrouw,
Zijn almacht hceft hewezen
ste en er zelis ecn universiteit
Catharina Ramon, schrijf1 hij
Hij hecft zidn wonderli,ike kracht
bezat. We namen de gelegenheid
Ginds in de Nederlanden,
over haar zorg voor de vijf jonge
om koffie l e drinken in 'I-Tel Lam
Tc Rrusscl in 't geding gebracht
kinderen: "Wccs hun vader en
Gods' - de naam van een cafcet,je
Waar hij twee jonge rnanncii
moeder, en zic toe, dat zij het
weinise goed, hetwelk God u
nota bene! Gcnnemd naai. hct
Sicrdc met gaven onzedacht.
J
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schilderij van Jan van Eyck in dc
kathedraal van Gent.
Afsluitend voedden we onze
maag met brunch-ingedicntcn
in een restaurant dat op 7ondag
gesloten was. We kregen dc vrijheid om daar samen zingend te
danken: staande baden we het
0117~
Vader o p d e melodie van
dc E+R-bundel.

Waardevol
Rovenstannde was de kern van
ons Rclgische programma. Guido dc Bres - al is er peen straat
naar hcm genoemd e n geen
standhceld voor Iiem opgericht hecft ccn vuur in ons hart aangewakkerd. Hij heelt jungeren
uit d c 'Noordelijke NederIanden' Faicn proeven wat het is te
getuigen voor Jcrus Christus en
zijn kerk. Dat was het docl van
de reis. Er was natuurlijk nog
veel meer: dc gczclligheid. de
vele, vele ondcrlingc gesprekken, de emotics cn de nuchterheid van ons noordcrlingen.
Als meereizende 'coach' kan ik
iedere gereformecrdc jongere
deelname aan het GcmcenteNproject zonder mcca aanbevelen. Je hebt e r hccl vccl aan. Je
mag er ook hccl mcc doen: voor
de eer van God. voor je inzet
voor het heil van dc kerk, ook
voor je eigen levcn al$ cIiri5len
in een geseculariseerd land.
Wie meer over het GP wil welen
moet naar Klaas Koclcwijn in
Maastricht mailen: www.
GerneenteNprojcct.nl - of met
hem bellen 043-343 1968 of via
06-51445930 of hclleii naar projectleider van jaargrocp 201)l a :
Evert Jan Norg in Houten, 0306380610. Dan komt het gocd.
Drs. H. Veldmanis kerkhistoricus
en woont in Zuidhorn
liS. Op 22 / 23 fcbruari 21702 wordt
de siart gemailkt van de derde
groep va11 hct GcniceiiteNproiect.
Deelname daal nog open.

Deputatenrapporten
Vun Dep~~taten
Gerapt-aal-*nodale Publicarics ontvingen wij her
v o l ~ c n d ebericht:
Van zes deputaatschappen zijn
d e rapporten versclienen. Het
gaat om de rapporten over
* erediencl
* kerkmuziek
* kerkelijke eenheid
* pastorale zorg aan doven en
slechthorenden
* wcrkbepcleidinp en nascholing prcdikanlcn
* sexuccl misbruik in pa5iorale
relaties,
De rapporten zijn verschenen o p
een Cd-rom. Zc zijn ook te
downloaden via www.gk\c.nl.

Omdat met name het rapport
'kerkmuziek' enige voorbcrciding zal vergen bij de kerken,
mogen de kerken hun rcactics
op dit rapport zes weken latcr
inleveren bij d e synodc. Ook dc
reacties op d e andere vijf rapporten mogen eventueel d e vastgestelde termijn van acht weken
overschrijden. In verhand met de
verwerking wordt de kerken
gevraagd late reacties op tijd aan
te kondigen. In januari 20112 vcrschijnt een tweede Cd-rom met
de teksten van de overige dcputatenrapporten.

Desgevraagd deelden depulalm
mee:

Ons deputaatschap heeft tot dc
volgende verzendregeling
besloten: De eerstc Cd mct zes
rapporten is inmiddels uit. Ecn
tweede volgt in januari. Deze
beide Cd's met elk een aantal
rapporten worden alleen naar de
kerken gestuurd, één exemplaar
per kerk. Ze zijn vrij te kopiëren
voor ieder die een exemplaar wil
hebben. Wie een Cd wil hebben,
moet zich dus wenden tot de
scriba of administrateur van zijn
kcrk. Een derde Cd zal alle rapporten bevatten, inclusief die van
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kerken

de eerste C d ' s Deze gaat naar de
kerken, deputaten BBK, d e
Theologische Universiteit. het
ADC, de synode van Zuidhorn
(één exemplaar voor elke afgevaardigde) e n de bibliotheel van
de T 0 K.
We gaan ervan uit dat e r verder
geen vraag naar de Cd's zal zijn.
oindat alle rapporten ook op de
site (www.gkv.nl) worden
geplaatst. Z e kunnen vrij worden
gedownload en geprint. D e rapporten van de eerste Cd staan e r
al op. De volgende rapporten
zullen waarschijnlijk nog eerder
op de site dan o p d e Cd staan.

Rapport Deputaten Kerkmuziek
Het rapport van Deputaten
Kerkmuziek is te raadplegen o p
internet. Surf naar www.pkv.nl en
klik achtereenvolgens op 'informatie', 'uit de deputnatcchappen'
en 'kerkmuziek'. Het rapport en
de bijlagen kunnen worden
gedo\vnload.
D e publicatie van het rapport
heeft enige vertraging ondervonden, doordal de technische verwerking Deputaten GeilraalSynodale Publicaties enige
hoofdbrekens hebben gekost.
Daarom mogen de kerken hun
reacties later inzenden dan normaal.
In tolaal worden door dcpulalen
234 licdc~cnvooi-gesleld. Dczc
7ijn gck07ci1 uit d n 6 catcgoriën:
ccn selectie uil hel Liedbock
voor de kerken (ruwweg dc rcst
van de al eerder voorgestelde
255 licdcrcn), vcrdcr liedcrcii
van eigen kcrkfcdcn cn tcnslotte
liederen uit andcrc bundels,
zoals E&R en Alles wordt
nieuw.
22 1

J. Smelik

LIED 26: DAAR IS UIT
'S WERELDS DUISTRE
WOLKEN
In 1844 dichiic domincc Nicoiaas Beets ( Z 81 4-1 903) ccn '-viertal psalmeii" zoals hij zc zclf
noemde. Deze liederen 70udcii
alle bekend wordcn: "De Heer is
God, ccn ecnig Heer!","Daar is
uit 's werelds duistre wolken",
"Wic heeft op aard de prediking
gchoord" cn "Mijn goede Herder
is de Hecr".
Het twccdc lied droeg de titel
"Kerstpsalm (.Jez. IX)" en is dit
kecr het lied van de week. Al
spoedig werd dit een populair
kerstlied-Tot 1940 werd het in
bijna vijftig liedbundels opgenomen. Oorspronkelijk telde het
lied 8 coupletten. Maar En de
meeste liedbundels zijn één of
meer strofen geschrapt. Zo ook
in het Liedhock voor de Kerken
waarin we alteen de coupletten
1,4,5 en 8 van het oorspronkelijke lied aantreffen.

Tekst
Het lied is geschreven naar aanleiding van Jesaja 9:l-ti. Globaal
had Beets de bijbelverzen op de
volgende wijze over de liedstrofen verdeeld: Jes. 9:l - couplet 1 ;
Jes. 92 - couplet 2; Jes. 9:3,4 couplet 4; Jes. 9:s -couplet 5; Jes.
9:h - couplet X. Dit betekent dat
in het Lierlbork de strofe waarin
Jesaja 9:2 verwerkt is, mist. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zou het goed zijn wanneer
in een volgende liedbundel de
oorspronkelijke kerstpsalm van
Beets wat meer in tact wordt
gelaten.
Een aardig detail uit het oorspronkelijke gedicht is dal Beets
in de coupletten 5 tlm 8 de
namen van het Kind uit Jesaja

w
lied van de week

9:5 ("Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vades.Vredevorst" j in kleine hoofdletters
gezet heeft. Alleen in de gereformeerde bundel Stem en Snaren
werd deze typografie uvergenomen. Daarbij l~addende samcnstellers d e vijfde regel van strofc
5 ("Zijn nnam is W U ~ / D L . N ~ ~ A A I
overigens veranderd in:"Zijn
naam is W U . V D ~ R L I J K "Reden
.
hiervoor was waarschijnlijk dut
in de Statenvertaling liiet ge5proken werd over "wondcrhaar"
maar over "wondcrlijk".
Beets gebruikte naast Jcsaja 9
veel mees schrillpedecltcn. Het
eerste couplet refereert aan hijbelplaatsen als Jes:~,jn60:l-3,
Matteus 4:15-16 en 1 Pctrus 2:9.
In het tweede couplet dat in het
Liedboek staal, Iiorcn we de
woorden uit Ezechicl34:27 en
Kolossenzen 1:20. Strofc 3 uit het
Liedboek bevat een verwijzing
naar Matteik 1130 en 2 Knrintiërs 5:18-20.
11
Het was dus duidelijk nier de
bedoeling van Rccts om een
berijming van Jesaja '3 te maken.
waarbij de hijbcltckst "op de
voet gevolgd werd". Hij hceft de
profetie uit Jesaja belicht vanuit
andere schriftgedeclten.

i

Wijzigingen

achtcrkomen hoe een ziel God
kan tegen-vlieden, en wijzigde de
versrcgcl daarom maar in: "doe
elken zondanr rot U vlieden" In
hct Liedhork voor de Kerken
wcrcl deze regel opnieuw veranderd: "Dor alle volken rot U vlipden", waarmee dus teruggegrcpen werd op derde regel uil de
eerste strofe: "Komt tol zijn
~ c h i j ~ sallr
e l volken".
Daarnaast zijn er in d e locip der
tijd ook onderdelen van de lckst
gewijzigd om de liedtekst 7 0
geschikt te maken voor een
bepaalde godsdienstige groepering. Doopsgezlndei~,dic principiële bezwaren tegen geweld e n
wapen hebben. hadden hijvnorbeeld moeite met dc tweede
helft van couplet 2: "De strrf des
drijvers ligt vprhroken, aan wie
ons hort zie!! had verknc-ht,en 't
wnperatuig in brand ge~roken..
."
In een doopsgezindc bundel wijzigde men deze passage in: "Leer
Gij ons bidden, Iwr ons ivrrken,
Houd om voor Uwr kornsf
b e r ~ i dW
!il Gij bij O F ~ Fllui woning
maken, van nrt tot in nilc ecuwigh ~ i d ! "Meer voorbeelden treft u
aan in het artikel dat ik in 1992
in dit blad schreef over hei lied
van Beets (De Reformutir..jaargang. 68. nr. 12 - 19 december
1992).

Ik noemdc al cven dat in de bundel Strm en S~iareneen tekstuele
wijziging doorgevoerd werd. E r
waren veel meer mensen die veranderingcn in het lied van Beets
aanbrachten. In couplet 4 luidde
de derde regel oorspronkelijk:
"Doe her1 mijn zzlele IA tcgenvlieden ". De samenstellers van de
Vervolgbundel konden e r niet
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Nicolaas Rccts heeft zijn liedtekst hoogstwaarschijnlijk niet
hij een bepaalde melodie
gedicht. Tn liet verleden hebben
i~erschillcndemelodieën de tekst
vergczcld. Bij het kerstlied werd
ook wel de melodie van psalm
11 8 (66198) afgedrukt, zoals bij222

voorbeeld in de gercformccrdc
bundel Sreni en Snaren uit 1882.
Het lied is bij ons echter algcmeen bekend met de mclndic die
Johannes Gijsbcrtus Bas~iaans
(1812-1875) cnmponccrdc. Dc/c
negentiende-eeiiwse melodie
past veel beter bij de negentiende-eeuwse tekst dan de zestiende-eeuwse psalmmelodie. Dat
B.'istiaans
.
een nielodie componeerde bij de kerstpsalm, kwam
omdat hij als muziekdeskundige
betrokken was bij de sarnenstelling van de Vrrvol~qhund~~l
die in
I Xhh gcrccdkwem. Bastiaaiis
cornponccrdc vocir Iiel gezangbock ro'n dertig nieuwe melodiccn, waarvan diverse tot op de
dag van vandaag zeer bekend
zijn.

veelvuldig gebruik van terts- en
kwartsprongeil. Misschien heelt
de componist zich latei1 leiden
door de tegenstelling "donkerlicht" uit de eerste strofe. In de
tweede melodieregel valt in
icdcr gcval de \lijgende lijn op
(vgl. "dcr lichten opgegaan"). Rij
het woord "schaduwen" in rcgcl
5 daalt de melodic conscqucnt,
terwijl in de volgcndc regcl
("schaduw van de dood") dc
melodie zich in ccn rclaticf lagere ligging beweegt. Hct hoogtcpunt van de melodie ligt in de
laatste regel, precies op het
woord "morgenrood". Je "hoort"
de zon als het ware opgaan.

'

Het is erg belangrijk nrn de
melodie van Bastiaans vooral
niet te snel te zingen. De melodie
inoet breed e n gedragen gezongen worden. Belangrijk is daar-

De melodie bij dc kcr\lpsalm
van Beets kenmcrkt 7ich door

26

o m dat de kwartnoot en nier de
halve noot als teleenheid genomen wordt. E e n goede indicatie
is MM 84 à 88 voor de kwartnoot. In dit tempo kunnen de
melodieregels nog wel in één
adem gezongen worden, maar
ontslaal lusscn dc rcgcls 1/Z, 314,
516, Ti8 ccn natuurlijkc ruimtc
om adem tc halen ondanks hct
ontbreken van ru5ien.

Di: J. Srnelik is rnusicoloog/hymnoloog en woont in Zuidhorn

Kopiëren van dit artikel is toegestaan, maar een uitsluitend kopiëren van het lied is niet geoorloofd.

Daar is uit 's werelds duistre wolken
naar Jesaja 9
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Parachute of wieg
13s H . flrust te Haren schreef in d e
Gereformeerde Keskbode voor het
Noorden van 14 september over
bewust belijden:

%werver
\Teel mensen ervaren in onze tijd het
leven als een zwerftocht. Jc inoct el C
jc wcg docir di( Icven {ien uit te m e kcn. Er is weinig hesei van geichledenis voor onq. D e theoloog 0.
Noordmans gebruikte het h e l d dat
veel mensen leven alsot ze aan een
pnrnchi~tehier op aardt zijn necrgcIatcn. Jc moel niriai uitïoeken wie je
hent en tvat je moet doen en waar je
heengaat.
Maar er is ook ccn andere manier
o111Iict lcvcn lc hclcucii. Dat is dat je
I'cvcn niet op /ich;.elf staat. Je wordt
niet aan een parachute neergelaten,
je ~ . o r dcberwclclit:
~
rr stmt een wieg
voor jr kidar. Je lioeft iiict allcs
opnieiiw uit tc ~ o c k e n , j ekunt gaan
op de weg die door de geschiedenis
loopt.

Waar de (post)mudernc mcns zich in
hct Icvcii gcdropt vciclt. mag een
gcrcforincerd clirislcn weten J~rthtj
vercvncht i i : in C;orl\ vrrhort~i..Je m i g
zrlf gnon op (Ie weg die er crl eerrwgeri
In opt.
Belijdenis
13c hclijdenis~envan d e Gerefor-

meerde Kerken 7iin 70'11voorbeeld
dat je alc christen maar niet in deze
wereld 'gedropt' wordt, maar in mag
stappen op dc weg dic vcIcn voor
ons gcgaan zijn. Jc hocCl de geschiedciiri nict over te doen. Stel je eens
voor dat we alles over de drieeenheid van onze God opnicuw rnocsten uitvi~iden.Dat zou me ccn tijd
knsten. Dat zou ook wccr allc cllend c gcvcn viiii mcnrngs~~erscliillen.
Gclukkig kuniien we leren van de
Lijd. En die Ie\ wordt ons gratiq in
handen gegeven in onze belijdenis.
Rijhel en belijdenis
A llijd wecr g,ian ilemn-ien op dat de
belijdenis voor de hi~helschuift als

de maan voor de 7on. Dat is een
bezwaar wat in dc praktijk van de
kerk wel waar is. Mcnscn houden het
dan gcmahshalve maar bij de belijdenis en laten bijhelstudie na.
D e bedoeling van bij voorbeeld d e
Nederlandse Gcloolshclijdcnis was
hccl andcri. PrciG dr. S. van der Linde
verteli Jat d e l e belrjdeniq een geweldig hulpn-iiddel was in de tijd dat e r

nog niet veel bijbels voorradig
waren. "De bijhrllcrnnis rhr eerste
protcstnntpn wns ;rkrr nipt gi-oo!,
hun honrrr (ionrnnnr de^ te groter.
#mi, d ~ ~ t ~dnr
k lde
, AIGB de vraag
rrurrr rlë hele hijhel in de hlind he@
gewerkt, orndnt nlerr, war mei7 zeer
~~(rnriiier
in dc beliidvnis vuacl, clarir
in &n brr~dckon rri wilde nalezen".
D e belijdenis wil geen twecdc bijbel
zijn, maar is juist ccn wcg naar de
bijbel. En in dc bijbel krilg je zicht
op Gods wcg. Je guut rrlr rl?rivt~nop
die iwg, je horft g w n pmlinoderne
zwerver Ir zryn.
Rel~dcniscatechisatie
We zijn kcrk in d c ~ tijd.
e O o k wij
hebben geen tijd. We kennen nauwelijks onze belijdenis. de kennis vaii
de bijbel is schrikbarend laag. En
wat is het effect'! Dat ook chrislcnen
zicli zwervers giian voclcn op Gods
aardc. Jc inoct je weg maar uitmekcn.'Iegen die druk moet de kerk
optornen. Het gaat er o m ineiisen d c
basis van het verbond oiidcr dc voetcii tc gcvcn. H e l gaat e r o m te
hcsclicn in Gods wereld te staan en
maar niet wat door het universum te
7.weven. Het onderwijs van de kcrk
moet houvast geven. De bclijdcniscatecliisatie is d e afsluiting waarin
vaste grond ondcr de voeten gegeven wurdt.

G.J. v. Middelkoop

de diepste ellende was het dc kennis
(!!) over het Vaderhuis dit! Iiem deed
npitaan e n teruggaaii.

...

Kennis bIijft nnudig
Ovcr dit punt van de kennis in dc
ciitcchese vroegen we als catcchctcteam in Haren leraren uit het iniddeliaar onderwijs iiaat hun mening.
Huii advies wiis duidelijk: voor
geloof is grloo,fvkenriir nodig. AAdcs
daarbij was goed te selecteren e n lc
je wel eii iiici la:t(
motiveren
leren. Maar de kennis vali bijbel en
catechismus is iets waar je niet 70nder kunt. Dc kcrk die toegeeft aan
de iiciging om alleen maar vanuit
j e ~ e l fte oreren, is onbarmliai tig. Wie
jonge mensen dc vcrantmoordelijkheid van belijdend lid geeft, zal een
basispnkkrt acrn k~niiirmoeten meegcvcn zodat Je op Gods weg blijven,
g~waperrdmer de rrvanng uit Gods
\Voord en kerk.
Uitdagingen

Is hci iirig liaalbaar? De praktijk van

Hoe is de helijdeniscatechisatie
tegenwoordig'! 1s het een ontdekken
vaii Gods wcg u i een uitwisselen van
eigcn Idcccn? Met is logisch dat jongcicn her laatste willen. Zij 7ijn kind
van d e l e ti id. Maar hoe gaan de kerken e r op in? \Vat vragen kerkenraden aan kennis'? H o e gaan pictlikaliten e r mcc urn? Hct is natuurlijk 70
dat je iils clirecheet een stuk popuInirdei- hent als je het houdt bij
gesprekjes zonder dat er echt
geleerd wordt. Maar als dat dc priiktijk wordt hebben wc oiis aan de
tildgeest uitgclcvcid: zoek I-iet relf
maar uit. En wat nog erger is: we sturcii jonge mensen het hos in.
Na een jaar praten docn ze wc1
enthousiast bclijdcnis, maar iv(>tr:trze
wnnr Irer ovrr gaui? Hne is hun
opslelling na belijdenis doen in de
kerk'? Zondrr gezotide kerirlis wordt
elke Iecr ke chrirrelijke oprisping {ets
woar acliterann lopen. En LO
rakcn wc junge mensen kwijt. Het
zou goed ~ i j nals die harmhartijie e n
gezellige catecheten eens bcdcnkcn
hoe oriliarm1iartig zc cigci~lijkzijn...
Ieinand nocnidc in dit verband d e
qclijkenii van de verloren 7oon. I t l
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de catechese lijkt o p dit punt ccn
verloren strijd. D e kcniiisoverdracht
i? moeizaam. D c inodei-ne tijd vraagt
veel van de catechisatie. D e in een
flitseiide wcrcld levende catecllisant
vraagt om "beleving, verrassing cn
visi~clcsliinulansen". Daar ligt ccn
rank waar we als catecheten nauweEijks tegen opgewassen zijn, maar die
wel van lcvcnsbelang is. Een uitdaging dus. Hidt u voor ons?
Een andere uitdaging is dat dc
~nuderaetindntk op het inrfiviclit a l s
voordeel heeft dat jc ze1 T kieqt. De
kuddementaliteit verdwijnt. Het met
18 jaar bclij~lenisdoen van je geloof
is gelukkig niet meer vanzclfsprckend. Men wil ook gecn belijdenis
meer doen oni van catechiqatte af t e
gaan. Dat soc~rthuichelachtigheid
willcii de meeste jongeren niet: jc
mocl echt 7iln. Echtlieid is ecn
modern ijkhegrip. Daar kaii de catechiwtie op ilispclcir: bclijdenisdnen
rs of je eigen kcus. iiiet van d e kerk
of van jc ciuders.

Maas al.$je kiest, is het de krids i~rior
dr tveg liie God door dr PPr!wen
legt... je mag instappen.
'

224

