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/ B. Luiten

VRIJ IN HART EN NIEREN

In dit nummer:
KERKELIJK

LEVEN

Het regent ontslagen. BijKPNbijvoorbeeld moeten
zo'n 5000personeelsleden weg, Dat zal door velen
ervaren worden als een teleurstelling,om geen
ander woord te gebruiken.
Simeon in Jeruzalem werd ook ontslagen. 'Nu laat
Gij,Here, uw dienstknecht gaan'. Voordeze trouwe
dienaar was dat evenwel een grote vreugde. Het
eeuwenlange profetische spreken was overgegaan
in aanschouwen. Nu spreekt de profeet en hijziet
tegelijk. En dan gaat hij. 'Invrede, naar uw woord',
Hijis vrij.Vrijdoor het Woord van God en de vervuIling daarvan. 'Mijnogen hebben uw heil gezien',
Typisch vrijgemaakt
We hebben het over 'typisch
vrijgemaakt'. In de mond van
sommigen haast een laatdunkende term. Ze haasten zich te
verontschuldigen en te verklaren dat ze zelf niet zo eigenaardig zijn.
Vorige week zagen we, hoe het
typisch vrijgemaakte juist de
mist ingaat als je zo focust op de
eigenaardigheden. Dan ontgaat
je, dat de vrijheid waar het om
gaat de ruimte is om de Here te
dienen. Geen instantie mag zich
verheffen boven het Woord van

God om die ruimte te beperken.
Geen paus, geen koning, geen
synode, en evenmin de eigen
vernieuwingsdrang of de hang
naar traditie. Ook die kunnen
namelijk van geweldige invloed
zijn, zuivere bijbelse studies en
gesprekken onmogelijk maken.
Die vrijgemaakte wereld is
groot, zo zagen we vervolgens.
Al heet het van land tot land
anders, overal kom je de kerk
van Jezus Christus tegen die het
Lam wil volgen, en het Lam
alléén. De kerk die zich daarom
niet buigt voor instanties en wetten die dat zouden inperken of
verbieden.

Heel wezenlijk. ciorspronkelij k
e n herkenhaar.
En toch is daarmec hct typisch
vrijgemaakte nog nict voldoende
beschreven. Hct gaat n ~ n i c l ikj
niet alleen om CIC vri jhcid van
Gods Woord, maar ocik (en \~cioi*al) om de vrijhcid rinnr Gods
Woord.

Vrij door het Woord
De synode sprak. Hct Iiad nvcral
over kunnen gaan. Maai- lict ging
over de doop.
De synode corrigrc~ríirlict stclIiee Woord van God in de doop,
en beroofde het zo van zijn
kracht.'Ik doop je' werd tot 'lk
hoop dat ik je doop'. Want de
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doop zou alleen voor die kinderen echt zijn, die al een kiem van
wedergeboorte bij zich droegen.
Wat de synode openlijk zei was
al jaren aan de sang. En het
beperkte zich niet tot de doop,
het was zo breed als de prediking. Daardoor werden mensen
teruggeworpen op zichzelf om te
ontdekken, of e r wel ergens een
wcrk v a n God in hun hart te vinden was.
Wi.i kunnen ons dat naiiwelijks
voorstellen. Het Woord is om je
aan vast te houden. zo weten wij.
Maar dat lukt niet als e r altijd
ccn voorvraag wordt gesteld.
namelijk: heeft God dit Woord
(dc/,e doop, enz) wel voor jou
hrdoeld.' Kun je dat merken in je
hart'! Ontdek je daar een soort
{ekerheid vóOr het Woord uit?
Het evangelie kon groots worden
gebracht. Maar het werd ook
structureel cinbcrcikhaar
gemaakt. Ncl als in een etalage:
je kunt allcs /icn, maar je kunt
ncrgcns bij. Eerst diende je een
antwoord Ie vinden in je eigeii
Icvcn. Het antwoord o p de vraag:
'Is dit vrioi- inij?'.
Het laat zich indcnkci-i lioeveel
benauwdheid dat hccîl gegeven.
De vrijlicid in Chrislur; ir; groot.
maar hoc krijg jc daar met zekerlicid dcc1 aan? Waar in mijn
Icvcn vind ik dat bewijs, dat
boveïi alle twijfel is veiheven?
M c t als gevolg een diep gevoel
van onvrijlwid. het ctruclureel
gcvangen hitten in je olivolmaaklheid, je up%e n downs, het
liccn en weer gaan tussen hoop
en vrees.
Als je daaronder jarenlans hebt
gc~uchl.is het werkelijk een
hevrzjding als hei Woord van
God fot JP dourdringt. AIS je onidekt dat dc waarhcid je vrijmaakt (Jol-i. 8:32), iiici voor liet
Woord maar rloor het Woord.
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Leven door het Woord
Het is typisch de manier van
handelen van God. dat je door

zijn sprekepi vrijgemaakt wordt
en tot nieuw leven komt.
Paulus schrijft aan de Galaten,
dat lsmael werd verwekt naar
het vlees, maar Izak door de
belofte (Ga1.4:23). Let wc]: door
de belofte! Het was niet Ahrah a m kracht en evenmin Sara's
vermogen waardoor de starnhouder werd verwekt. Vonr altijcl
werd de regel geschreven: itc~t
ware zatrd van A ht-dinm Icrfi
door dr krocht van dr heloftr vnrt
God. Waar die bcloftc doordringt
komen mensen tot leven, om toegevoegcl te worden aan het zaad
van Abraham. Zo zijn de Galaten, net als Izak (!), kinderen van
Abraham (Gal. 4:28).
Ja. let wel, e r wordt aan toegevoegd: kinderen van de vrije
vrozdw, niet te verwarren met d e
kinderen van de slavin. Want die
horen wel over God, maar verkiezen te leven door eigen
kracht. Juist dat maakt ze slaaf,
anvrij. Door eigen kracht zullen
ze nooit de boeien kunnen verbreken waarin hun leven gebonden is. Terwijl wij door het
Woord van God mogen opstaan
in een leven dat vrij is.

Gemeente door het
Woord
Wie is die vrije vrouw? Het staat
erbij: het is het hemelse Jeruzalem.
Nee, dat is niet (alleen) in de
hemel. Net zo min als dat alle
schotse whisky in Schotland is e n
alle zwitserse kaas in Zwitserland. Hemels geeft de afkomst
aan. H e t nieuwe Jeruzalem is de
stad van levende stenen die vanuit de hemel o p de aarde wordt
gebouwd. Zij is aIs een vrouw die
op aarde haar stem laat horen en
die zich hier en nu verheugt over
haar lalrijke kinderen. Zij is rrri
moedpr die leven ge~eeft.die kiiideren ter wereld brengt, A brahams
kinderen, wereldwijd.
Zij ir vrij. vrijgemaakt, van cigcn
schuld cn onvcrmogcn, cn cvcn-

zo van allerlei wetticisme, judaism e cn andere clwaling.
En 7ij niurrh-f vrij, door de verkondiging van Gods ontferiiiing
in Jczus Christus, en door die
verkondiging aEIéén. Gods vrije
rintfcrming over verloren menscn, znndcr enige voorwaarde
vooraf.
Die waarheid maakt vrii. doet
opstaan uit de dood, schenkt Iiel
leven, voegt toe aan Abrahams
zaad e n verbreidt zo de verhondsgemeente over de hele
wcrcld.
Typirch vt-ij~~nrlinkr.
Niet alleen 'het Woord bovenaan', in alle vrijheid. Maar ook
'door het \Voord alleen', de vervulling in het hart als een diepe
bevrijding. Vrij zijn in hart en
nieren.
Heel wezenlijk. oorspronkelijk
en herkenbaar. Wereldwijd.

I

Gemeente van mensen
Waarmee niet alles is goedgcpraat wat ondanks Iret goede
principe toch verkeerd is gegaan.
Vanaf de kansels werd soms stcvig uitgepakt, cingelwijfclcl mct
goede bedoelingen, maar toch
met te ver gaande invullingen cn
veroordelfnseli van persoonli.ikc
keuzes. Het hele leven werd bcstreken, en dat had iets goeds,
maar daardoor ontstond ciok
yemakkelijk een ccintrcilerendc
en kritische sfeer. Alles werd
hardop gezegd e n zonodig
publiek afgekeurd. vanar een
'uitgestelde' doop tol en met een
bos bloemen op je graf. Dat viel
niet altijd mee. Het is voorstelbaar clat meniseen hieraan toch
een gevoel var1 onvrijheid liccrt
overgehouden.
Andersom had dit tol gevolg, dat
predikanten soms Ccn mcrkwaardig universclc ïunctic kregen. Op vrijwcl clk terrein van
hel leven slondcn zc vooraan
met een stalidpunt vanuit de hijhel, cii /ij wci-den vaak ook
geacht dal te doen. De inzet zal

,

'

zijn voorhanden, van christenen
wel goed zijn geweest, maar het
die door God vrijgemaakt leeihccft cr ongetwijfeld toe bijgeden cn vrijgemaakt stierven.
drngcn dat onder ons het ambt
Gccn rncns en geen macht kon
70 dominani is geworden en dat
lien wcer tot claaf maken.
sniblsdragci-s zelf onder die last
Als iemand in deze vrijheid leeft,
be~wijken.Ook is het volkomen
laal hij dan het vrijgemaakt-zijn
vuorclclhaar, wanneer een geneniet denigrerend over z'n lippen
ratie gehukt is gegaan onder de
Inten komen. Voor jezelf heb je
boodschap dat je je geloofszedat immers niet norlig. en het i 5
kcrhcid in je gevoel moet zoeschadelijk voor anderen.
k c i ~dat
, uit reactie alles wat ook
Latcn we liever uitkijken dal wc
maar riekt naar subjectivisme
me1 hct hartwater niet ook liet
wordt gcwccrd. En toch heeft
een rncns niet alleen verstand,
kind wcg?poelen.
maai- ook ccn gevnelsleven. Als
dat jarcnlang wordt onclerbelicht Alleen de waarheid
krijg je vroeg of laat de rekening maakt vrij
gcprcscnteerd.
Hicrmee bedoel ik. dat w e
In het verlengde daarvan wordt
~ c m i d d e nvan alle vragen en
dc klacht gehoord. dat het scims
niocitcn, die we graag zciuden
wc1 crg veel over de hoge God
willcii wcgspoelen, moeten
ging, en over de roeping vaii d e
behouden waardoor de kerk
iiicns, maar weinig over de mens
kerk is: de heldere bediening van
zelf. In z'n algemeenheid is dal
dat genadewoord, in allcrlci ontmoeilijk vast Ee stellen. lijk[ me.
moetingen en vormeii. waardoor
Toch spreek ik regeliriatig mcnGod zelf aan mensen diepe
sen van o m e n nabij de niiddclinnerlijke bevrijding schenkt, om
hare leeftijd die moeite hebben
voor eeuwig zijn kinderen tc zijn.
d e bevrijdende waarheid innerI E r wordt gedisciissieerd ovcr
lijk te ervaren. Het zij zo.Toch
oude en nieuwe preekmcthode's.
zal de waarheid ook liei1 bevrijIk heb daar nu geen oordeel
den. als ze het van die waarheid
over. als Christzts morar verkonalleen blijven verwachlen.
digd en dichtbij g~Aruchtivrit-d(,
in her hort en iin de rntrrid, inct
Gemeente Van Jezus
welke methode dan ook. Dat is
Christus
niet een kwestie van bijbcluitleg
alleen, maar ook vali een hcldcre
Ook in dit opzicht is het dus werverbinding tussen Woord cn werkelijk niet moeilijk oni in Iiel
kelijkheid, hóe dan ons Icvcn en
gereformeerd-vrijgelnaakte kerrinq denken o p een bevrijdende
kelijke leven allerlei eigenaardigwijze zullen beginnen in Chrisheden aan te wijzen. Je niag je
tus' dood en opstanding. Hij is de
daar ook best voor veronlschulwaarheid in eigen persoon (Joh.
digen. Als je maar niet denkt dal
14:1;), wij mogen bestaan in zijn
jc met deze eigenaardigheden de
werkelijkheid.
kern van het vrijgemaakt-zijn
Laat de prediking dan zijn wat
beschreven hebt. Die kern is het
zij moet zijn: klinkklnrc opening
vrij zijn, in hort en n i e r m . Vrij
van d e poorten van hct hemelrijk
van schuld, vrij voor God, in cn
l
door Jezus Christus e n door
I (HC zondag 31)' om Jczus te zien
e n te ontvaiigen in al 7ijn heerH e m alleen. H e t is een innerlijke
lijkheid. Tegelijk ccn klip en
vrijheid die het uithoudt, door
klaar sluiten van die poorten
Gods genade, ciok a l word je als
voor ieder die zicl~met niet belechristen dsarcim vervolgd, gesladen zonden naar binnen wil dringen, opgesloleil en misschien wel
gen. en voor icdereen die aan
vermoord. VeIc gctuigenissen
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Jezus niet genoeg heeft maar
daarnaast voorwaarden stelt, van
welke aard ook, De waarheid zal
vrijmaken. ook in het ontdekken
van zonden. Deze waarheid zal
ook vrijmaken van moedeloosheid en van aIles waarin we kunnen vastlopen. individueel e n
gezainenlijk. als gelovige e n als
gemeente. Er zijn heel wat geluiden Le horeii in het land. naar de
mens gesprokeli houd je dan je
hart vast. Maar de kerk is uit
God, zij ontstaat door zijn verlossende waarheid in ons leven,
dan kan liet niet anders of de
liartenklop iJaii hel evangelie
wordt steeds opnieuw gehoord.
Die waarheid is nanieli jk vrij en
kan niet opgeslcileii worden.
En ze maakt vrij.

Dankbaar
Wat dit allcs hctrcrt is door dc
Vrijmaking ons vccl bcwaard cn
geschonkcii, dnor Gods gcnndc.
Als je clat peilt is; dal reden tol
grote daiikha;irheid. Met verdriet 7ien wij kerken waar het

I
,

I

Woord niet meer van God is,
waar op die manier alles verloren gaat wnt n l l ~ God
~ n door
Woord kan geven. Met zorg
zien we allerlei andere geestesrichtingen waarin Gods verbond
niet eens voorkomt, waar Abraham alleen de vader van de
joden is e n d e doop van vrije (!)
kinderen in de mist wordt g e ~ e t .
iWaar renaiddrn vnn dir hrk. vrrw a r r i ~ ~isgPr wok peri vr* V ~ O U M '
(door God telkens weer v r i j p
maakt) die het Woord vnn vrije
gpnndc verkondigt en z o Ahrahnms kinderen Aanrt. Om bloedzuinig op (e /i.in!
Vandaar di t pleidooi in Iwec
afleveringeii, aan het begin van
dil nieuwe jarir. Miswhien icls
o m met elkaar te he<prcken?
Vrijgemaakt: samen vrij i11 dc
werkclijkhcid Christus.
Ecn vrijc kcrk. Ecn vrij hart.

Ds. B. Lulten is predikant van de
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GROEIEN IN LIEFDE
dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer
ovenhedig moge zijn... (Filipp. 1 :9)

Wat zou dat mooi zijn als
het waar was: dat wc groeiden in liefde. Overvloedig
slelrs. En waarom zou dat
mooi zijn? O m d a t hct dan
gaat om heIder inzicht, om
fijngevoeligheid. om te
onderscheiden waarop het
aankomt,

Dc Bijbel staat vol schittcrende woorden over d e
liefde van God e n de liefde
van mensen. In k u s Christus toonde Hij zijn liefde
het allermeest. Mensenliefdc vindt op grond daarvan
zijn weg naar boven en
naar beneden, naar God en
mcnscn toc.
En liefde moet je leren.
Liefde moei groeien.
Het is wat anders dan emotie en liefde is echt niet
blind. Hel gaat ertin? dat je
hct hclang van dc andcr
voor ogen hebt. Dat je
je~elfwel voorbij wilt zien
len gunste van je naaste.
De Here heeft in Jezus
JAARGANG 77 - NUMMER 15 - 19

laten zien hoe ver zijn liefde gaat. Daar kun je alleen
maar verwonderd over zi,jn.
Die liefde van Hem is
irnrncrs hct goede werk
(vel-s 6) dat Hij in je begonnen is? En het resultaat

ervan komt op Chrictus'dag
tevoorschijn.
Licfdc... geeft inzicht zegt
Paulus. Inzicht in wat Gods
Boodscl-iap is, in wat Hij wil
bereiken met je. Scherpt je
fi+ingcvoclighcid,want de
liefde kwetst niet en doet
dc naaste geen kwaad (t
Kor.13). Het leert jc tactvol
te zijn en intuïtief' wi*is.Wat
heerlijk als anderen jou
hun licfdc latcn zien en
merken. Dat geeft zoveel
goeds in je leven. Dat
bouwt op. Jc gaat leren te
onderscheiden wat van
belang i s e n wat niet. Niet
alles is immers even
befangrijk. In het gcwonc
leven niet en evenmin binnen de gemeente. Gods
licfde wi,jst je de weg. En

-I

- - lditafief

wat dan echt belangrijk is
mag dan ook volop aan
bod komen.
Inclusief jijzelf!
Paulus l-iad om groei in licfdc.
Laten ook wij het niet nalaten.

Ds.O. W Bouwsma is predikant
van de GereformeerdeKerk te
Gouda

DE HEMEL ALS 4E
DIMENSIE

m p m
wandelen rnef God

ollrs doe je ook in dc h ~ n t c l

H o e ver weg is de hemel?
Een onderwerp om met eerbied en gepaste voorzichtigheid over te spreken. Maar wat is gepast?
Ik stel de vraag omdat hef antwoord mij blijft
bezighouden, Omdat je merkt hoezeer je voorstelling van de hemel veel andere dingen beïnvloedt.
De hemel is boven en zien we n a dif leven. Zo
ongeveer vat ik een bepaald gevoelen samen.
Mist u iets? Ik ook.
Angst 1
"Je kunt e r eigenlijk niet zoveel
over zeggen. de heme1 is boven
en wij ziyn beneden. Je kunt het
je toch niet voorstellen hoe het
is."
Ja, herkenbaar. zo'n reactie. Ik
proef er de huiver in om al te
niakkelijk dingen in te vullen.
O m wat te fantaseren. Dat is te
waarderen: eerhied en besef van
je eigen kleine denkraam. Iets
om zeker niet kwijt te raken.
Gevolg is nogal eens een leegte.
Een gieestelijke lege plek in je
geloof. in je beleving, je verlangen naar de hemel. Een deur lijkt
dicht te zitten. I k ervaar regelmatig een dubbelheid: juist de
angst om het 'te plat' te maken
bevordert onder ons een 'plat'
leven. Een leven zonder echt een
plek voor die lrernel. Het is een
gereserveerde plek e n we spreken e r gereserveerd over. Dat
wel. Intussen groeit afstand en
blijft e r een beleviiig over waarin
je vooral druk kunt zijn met je
aardse hebheii ei1 liouden. Wat
bcgon met eerbied Iciopt uit op
gcmis. Wdl j c niet wilde, gebeurt
juist oni jc hccn: ccn 'open

hemel' is meer een belijdenis dan
een belevenis.

Is dit plat?
Hoe praat je erover? Dan zit je
in de praktijk, precies de plek
waar onze ideeën hun uitwerking
liebben.
Ik geef een voorbeeld uit het
boekje De Irleinc Profcel van Tettie Hordijk-van der Wielen. Een
fragment van een gesprek van
een moeder met haar zoontje dat
later o p 12-jarige leeftijd overleed aan kanker:

"Zit gi~ighij hrm s l a e ~o p een
trl~pkrrrkjí..Ik vertcldcj... era hij
werkte door. '...en als Izel wnar is
waar de riok~erhang voor IS, dun
kunnen wc daar niets mees aara
doen. Bern z ~ kjel sterven...' Hij
stopte met vijlen cn keek me aan.
'Heh i k doar wel zin in?"lk denk
het niet Pierer. nianr her moet voiRens de Here ,fantastisch zijn in de
hemel. En Hij kan het weten, Hij
woont er nl."Ma~r Ik vind het
hier ook zo ,fijn,ilc vind dit ook
zo fijr~!'En hij wijst op zijt~'rommel'. 'Ja schnt. Maar; weet je, dit
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hoor!' :!I, pchl? Maar hoe moet
dur dan met gereedschap cn zo?'
'Do! hrhhrn zr dour allcmrral w d .
Ailrs wui je hier heerlijk en fijrr
viridt en grarrg &e!, i,$ duar!"

Tot zover een aangrijpend
moment van een echt gebeurd
verhaal. Mijn vraag: is dit te plat?
Er zo met je kind over te praten?
Niet zomaar, maar in een poging
om je doodzieke kind iets van de
hemel te laten zien?
Van Luther gaat het verhaal dat
hij zijn kinderen voorhield dat ze
in de hemel met een gouden
hobbelpaardje zouden spelen.
En met gouden pijl en boog.
Nogmaals: te plat'?
Misschien zou u het anders zeggen. Maar bedenk dan eens: hoe
dan?

God zelf heeft ooit iemand uit d e
droom geholpen. E n daarmee
ons. De nog jongeman, kende
een vrij plat leven. In zijn familie
behoorde hij tot d e eerste generatie die met het geloof 'min of
meer' opgegroeid. Zeg maar de
tweede generatie. Gewend om
z'n eigen gang te gaan, dat vlekkeloos te combineren met het
meegekregen geloof. Regelde
graag zijn eigen zaakjes.
Ik heb Iret over Jacob. Wal opvalt
hoe juist in zijn leven er een platheid is. Handigheid troel, maar
van geloof lees je minder. Na hct
bedrog van het eerstgeboorterecht vluclit hij voor zi jn levcn.
D e beetnemer moet zijn hachjc
redden. Midden in dal sccnario
die drooin ic Belhel. Een ladder
330
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Benedenenboven

Wic hcl vcshaal van Jacob bij
l3c(licl Iccst en herleest komt
cindcr de indruk van de hemel.
God die zelf het mornerit aangebroken acht om in te breken.
Inbreken in dat gesloten denken.
Hct zclf docn. het zelf redden,
cnzovoort.
Ic dat nict cxact de plek die de
hemel wil innemen: midden in
ons leven? Wij zijn het die het al
tc makkelijk reserveren voor 'na
dit leven'. Natuurlijk zit daar iets
in.Toch zie je hoe waar het is.
wat C.S. Lewis ooit sctireef: als je
later in de hemel hent. zuI ie
terugkijkend naar je leven zien
dat je er al elk moment in de
heme1 leefde. En wie straks buiten de hemel staat ziel terugkijkend tioezeei. hij of zij allijd al in
de hel leefde.
De geschiedenis van Jacoh
schudt je wakker: een ladder in
jori w leven.

Ek kom bij een tweede angst:
hemel betekent vooral hoogtepunt. Of oorcleel. Juist bij
opacchte gelovigen kan dat laatste overwicht krijsen. En je gaal,
je doet, je bent druk. Zou je
intussen niet meer willen binnengarrn?
Trien God inbrak bij Jacoh was
er géén hoogtepunt en alle reden
tot oordeel of verwijt. Tevergeefs
zoek je ernaar. Wel een belofte.
Al met al: een omarming van de
hemel.
Dat treft: je zult je door de hcrncl
moeten laten omarmen. Die ladder werd neergepoot in een
leven waar het een en ander aan
mankeerde. Zacht gezegd. Maar
de ladder stcind er. Niet nccrgelateli vanuit de liernel-hovcn.
Opgericli t van bcncdcn-af; van-

die bekendc passage over wedei.~ehoorlc.
Jc kunt niet binneilgaan, tcnzij je wedergeboren
benl.
Trek die opmcrking eens dicht
aan tegen dit thema. De hemel is
niet een kwcstie van afstand.
Maar een kwestie van een hergeboortc. D e afstand naar dc
hemcl overbrug je niet door ccn
lanpc reis. Geen tijd, geen
afstand i s het eerste. Maar in die
nieuwc wcrkelljkheid geboren
worden.
Hier ligt ook meer ons probleem
met d c hemel en tegeliik ons
(sluimerende} verlangen! Hct
hecfi te maken met oog willen
krijgcn voor de geestelijke
dimcnsie van je leven. D a t hctckent ook: vanuit de hemel gaan
dcnkcn impliceert vooral ook
ecn andere hcnadering. Driarhij
blijft de hemel een plnnrs, maar
wel één waar je zelf slccds meer
thuisraakt. Daas ligt Gcids bedoeling e n de scholing val1 ons aardsc leven. Laat ik d i l loc?!

cair een rnensenl~ven.Dat is onze
God: Ik zet ccii ladder neer in
jouw leven. Mijn Icven, Heer? Ja
- j o u w leven. Vandaaruit gaan we
werken. Gaan wc Icvcn.

staal rccht ovcrcind vanuit zijn
leven. Ecn hcmel gaat open. Ontnicicting mct God. Engelen pa11
iii drommcn o p en neer. Druk
verkeer. Ja cn'!

En dan valt dat hele plaatje van
boven en bcncden in duigen. Als
je 'l maar cven tot je door laat
dringen. De hemel. niet als eindpunt. De hcmcl, niet als verheven
en beooïdelcnd neerkijkend.
Engelen gaan OP cn neer. In die
volgol.de. Hct begint beneden.
Zelfs ctc solist .Jacob wordt e r
recht voor p e t . Hier is jouw
opcning naar boven. Z o ga jij
verdcr. God kweekt hier een
,
gecslcli.jk besef: zo werkt het. Dit
i s hcmcl. Eerst engelen omhoog met jouw leven. dat zij meenemcn. Mijn leven gaat omhoog.
Gods liefde komt naar beneden.
Ik ben God - e n hier wil ik zijn:
in jouw bestaan vandaag. Ontdek
dc opening waar die is.
Waar is d e hemel mee bezig?
Ik geloof in de hemel...
Mct dc aarde. Iets dat je vervcilgcns steeds meer elders in d e bijIk geloof dat we meer kunnen
bel terugvindt.Tot en met Openleren loslaten. Dat we mcer proharing. Ons beeld van de hemel
porties kunnen gaan zicn. Dat we
wordt daarin bijgesteld. God is
meer Jezus Christus kunnen ontgeïnteresseerd in ons leven!
vangen in ons leven en mccr van
Maar hoven en beneden keniien
zijn Geest. Als...
dus ook echte verbinding. ContiAlq we de hemel toestaan cr
nu. n c onzichtbare dimensie. De
meer te zijn in ons levcn. De ladhcmel als vierde dimensie.
der niet wegduwen voor straks,
of voor hoogtepunten ailccn.
Hemel en wedergeboorte

I

Als jc hier mee bezig bent, zul je
ontdekken hoezeer dit je heinvlocdt. Omdat het er continu is.
Nict weg te schuiven. Een perspectief, maar ook mker dan een
perspectief. Een werkelijkheid.
Jezus zelf haalt het beeld van dic
ladder later aan: vanaf nu /u1 jc
engelen zien opstijgen en neerdalen via de mensenzoon. Jezus
als levende ladder (Joh. 1,52). Als
Persoon waarin ik dil werkclijkheid zie wordeil.
Twee l~oofdstukkenvcrdcr staat
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Om zelf herboren te worden in
de omhelzing van de hcmcl. Om
anderen niet alleen je ~ i g c nschaduw, maar ook een glimp van het
hemelse te kunnen latcn ien n.

Ds. R.J. Meijer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Surhujsterveen en Opende

ARMEENS KERSTFEEST

W. M. Bakker

..

,,Chrisios ben met jou", fluistert
een Armecnsc vrouw nie toe. De
boodschap gaat van rij tot ria de
kerk dcior. Het symboliseert dat
dc Amieense christenen het
Evangelie van Kersl moeteii uitdragen, als lichtende stexrcn in dc
wcrcld.
Het is zondag 6 januari. Kcrslfeesl
op de Armeense kalender. Vandaag zijn de roIlen omgedraaid.
Sinds cnkclc jaren leeft een groep
Armeense christencl1 uil hel AZC
met onze gemeente mee. Op dezc
eerste zondag van het jaar zijn we
met meer dan ticn Ncdcrlanders
t e gast in de Armeense Apnstolischc Kerk, die volgens de overlevering ic onlsl;i;iii nadat de apostelen Taddcus cn Rartoiomkiis iit
de eerste eeuw het Evnngclic in
Armenië brachten.
Omdat het eigen, eeuwenoude
gebouw in het centrum van
Amsterdam maar klein is. heeft
dczc ~pccialedienst plaats in een
grote, i-ooms-katholieke kerk in
Watergraafsmeer. Aan hel begin
v;iii de middag: stromen de
AmcniCri m:issael de kerk binnen, stcken al dan liiel een kaarsje
aan en nemen plaats in dc Iioulcn
baliken.
Vanuil dc voorste rijen volsen we
wat zich tijdens dc dicnït van
Woord e n Tafel rondom het altaar
ai'spcelt. Een priestei en enkele
diakenen, in liliirgische gewaden.
spreken en zingen, afgewisseld
dooi- ccn klei11 koor dat achter
cen kcrsr5tnl sta;il opgesteld. De
gemeente luistctt, soms ziltciid,
dan weer staand. VerschiIlende
kcrcn slaan de meeste kerkgangers een kruis. Ecn enkeling knieIt
een keer neer voor ccn gcbcd.

Omdat allc gesproken en gezoiigeti woorden langs me hccn gaan,
mediteer ik intussen over de tekst
die mei gi-ute letters boven het
altaar staal geschreven: "Door
HEM en Met HEM en In HEM".
Als er enige beweging in de
gemcentc koml, ben ik weer bij
de les. D e mensen op dc voorsle
rij draaien zich om en geven fluisterend een boodschap door aan
dcgcncn die achter hen zitten.
,,Lhristos hcn mct jou'', ïijn de
woorden die mij uiteindel!jk
Ibcreiken.

t alle volken

Een van de dames van het koor.
gcboreii in Tclanbul en inmiddels
zestien jaar in Ncdci-land woonachtig, legt uit dat de vaste liturgie
van de Armeense Apostolisctie
Kerk werd gevolgd, die cip underdelen is aangepast vanwcgc Kcrst.
In het tweetalige boekje dat ze
tevoorschijn haalt, kan ik de verschillcndc clcmentcii van dc
dienst terugvinden.

Even later richt de priester zich
voor liet eerst duidelijk tot de
gemccntc. D c dielisi is n1 bijna
een uur aan dc galig, als 1ii.j achter
de katheder plaatsneemt voor ccii
preek van een kwartier. Aan het
cind van de dienst wordt nog een
kruis gewijd en mag icdcrccn naar
voren komen om het kruis en dc
hand van de priester te kussen.
Angcla scliuifl de bank uit en
komt naar rnc toc. ,,Wil jij naar
voren?" gebaart 7e. Als ik hcl
hoofd scliud. maaka ze cluiclelijk
dat /.ij het ook niet van plan is.
,,Kom op, wc gaan!" niuakl ze
onomwonden duidelij k.

De reacties van de meer dan twintig Armeniërs die met ons ;rijn
meegekomen, lopen sterk uiteen.
Hayastan vertelt blij dat dit voor
haar een belangrijke dag is. VTOFger heeft ze ~ e lint een kerkknox
gezongen. De dienst van vandaag
roept veel heritineringen bij haar
op. Angela daarelitegen voelt zich
in dczc omgcving iiict thuis, al is
de taal dan Armeens. Haar herinnering aan de kerk van liaar
gchoortcland is cr een van \obcrc
gebouwen of diensten in de open
lucht. Ze heeft vanmiddag het
gezamenlijk bijbellezen. bidden
en vooral ook de gemeelitezang
gemkt. , , k t was nct ccn toncclstuk dat werd opgevoerd. Wij
keken er vanaf een afstaiid naar",
7 C g l 7 ~lelcurgesield.

Tjdcns het koffie drinken vraag
ik ccn paar Armenikrc naar de
inhoud van de dienst. Dc mccslcn
weten weinig meer te zecven dan
dat het over Keist ging. Zelfs een
van de diakcncii, dic loch gocd
Nederlands spreekt, komt niet
veider dan: .,Het ging over de
gehoortc van dc Hcere Jezus
enzo." Een Armccnsc vrouw vcrtelt dat ook schuldbelijdenis een
plaats in de dieiist had. En pakt
dan snel haar camcra cim met
liaar kinderen bij de kerststal
geiolo.uafeerd te worden.

Maria vertelt, via een vriendin die
Iiaar vertaalt. dat ze in flaar eigen
land bijna nooit naar de kerk ging.
Pas tocn 7.c in Ncdcrlancl kwam.
begon ze het belang van het
Woord iii te zien. Hoewel ze van
onzc crcdicilstcn wcinig vcrctnat,
is ze reselrnatig in de kerk. Sprekend over de Armeense priester
scliudt ze hitar hoofd. De Nederlandse doinincc is ,,gocd", zcgt
Maria nadrukkelijk. En lachend
voegt ze eraan toe dat ze zijn
hand tciimiiisle niet hoeîl (e ku5sen.
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E.A. de Boer

IS ZWIJGEN GOUD?
Carrlbrsrl

Profeterende vrouwen in hef Nieuwe
Testament 2

u
i
t Pauius' brief aan de gemeente te Korinthe
bljjkt: hij gaaf er zonder meer von uit gaat dat zowel
mannen als vrouwen actief deelnemen aan de
samenkomst. Zowel in bidden als profeteren, In hardop en publiek spreken: tot God in aanbidding of
smeking en me3 Gods Woord fot opbouw, In 'bidden
en profeteren ' zon meerdere vormen samengevat.
Dat mannen én vrouwen in de sumenkomst van de
gemeente aan hef woord komen is natuurlijke en
tegelijk geesfelijke zaak. De Geest geeft een verscheidenheid aan gaven, die niet aan een van de
seksen gebonden is.
Toch was de samenkomst van de gemeente te
Korinfhe,ondanks de rgkdom, Se vro. Daarom
schrijft Paulus erover en brengt orde in de dreigende chaos aan. in dat kader noemt hjj dat de vrouwen in de gemeente moeten zwijgen, Spreken Ss
zilver, maar is zwijgen in de gemeenfe dan goud?
Beperking van spreektijd
Tn oiize seëmancipeerde oren
klinkt het hoogst discriminerend:
dat vrouwen wel, maar mannen
niet, o p een bepaald moment
mocten zwijgen. We verslikken
0115 in een passage als 1 Kor.
1434-35 ei1 die blijft als een
praal in de keel z~tteri.H e t is
nutlig ons te realiseren dat de
apoiiel hier nier &n, maar drie
'zwijggehoden' geeft. D e eerste II
twcc aan alle gemeenteleden. en
pas dc dcrde rian vruuwen. Na de
eerste twcc opïocpcn lol mijpen
zegt Paulus tcgci~liccl dc
gemeente: 'God i s gccn God van
wanorde, maar van vrcdc' (vs.
32).
Hoofdstuk 14 is gewijd aan
gebed (spreken in talen) en pro-

i

fetie. Paulus brengt orde aan in
de verhouding tussen beide vormen van spreken. In de verzen
16-36 geeit hij eerst over de beide vormen van spreken een
beperkende bepaling: wanneer te
spreken of te zwijgen.

kerk
aan een moment van stil gebed
in de eredienst!). Ja, zwijgen kan
goud zijn.
2. Dan komt het pro,fi$c.lemptaan
de orde. Er i s een sterke parallel
met het voorafgaande. D e reeulering is:'twee of drie mogen het
woord voeren' (vs. 29). En zoals
er bij het gebed in een taal een
vertolker is, moet e r bij" de profe.
tie - in dit geval: door anderen.
dus rncerderen - beoordeeld
worden wat gezegd is. O p de
regulering volgt ook hier een
beperking die zwijgen inhoudt:
als iemand anders een openbaring ten deel valt. moet d e eerste
zwijgen (vs. 30). Die 'eerste' is
mijns inziens degene die het
woord nam om de profetie te
beoordelen. Zwijgen is in dit
geval: niet doorgaan met spreken, maar de beoordeling
opschorten tot later. Ja, soms is
zwijgen goud.
Beperking van spreektijd is een
ding. Maar een spreekverbod
opleggen, zoals in het derde
geval aan vrouwen. is wat anders.
Bedoelt de apostel dit?

Verbod op welk spreken?
1. Eerst komt het bidden of spreken in een taal aan de orde.
'Laten het er ten hoogste twee of
drie zijn, ieder op zijn beurt, e n
laat één uitleg (vertolking van
het sezegde) geven' (vs. 27). Dat
is de regulering. Maar dan volgt
de beperking:'Is er echter geen
uitlegger, dan moet meii zwijgen
in de gemeente' (vs. 28). Zwijgen
is in dil geval: niet hardop en
publiek, maar %lilen persoonlijk
ibiddcn. (Tussen haakjcs: ccn
mooie tekst om ruimte te gcvcn
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In deze eerste twee situaties is
'zwijgen' dus niet absoluut. Het
impliceert voorrang geven aaii
het meerdere. H e t meerdere in
het eerste geval is: opbouw door
verstaanbaarheid. In het tweede
geval: openbaring boven beoordeling. Bovendien geldl dil zwijgen - op die plaats of op dal
moment - alle leden van dc
samenkomst.

3. Maar dan volgt inderdaad de
333

derde ~prcekbcpcrking.''Zoals
in alTc gcmccntcn der heiligen
moclcn dc (rik uw): vrouwen in
dc gcmccnten (samenkomsten)
zwijgen; wnnl hct is haar niet
vergund le spreken, maar zij
moet oildcrgc\chikt blijven, zoals
ook dc wcl zcgt' (vs. 34). Geen
rcgulcring, maar een algemene
bcpcrking. Haar beperking van
spreken lijkt absoluut. Niet
alleen op dat moment, maar perinnncnt. Niet alleen niet op die
plaats, maar alleen thuis mag zij
sprcken. En dan nog alleen vragen stellen'!
Dit derde geval vaii zwijgen kan
niet zo makkelijk gerubriceerd
worden als de eerste twee. Dic
gingen over bidden en pic~feteren, waaraan chrictii~nenin principe mocgen deelnemen.
De grote vraag is dus: ovei- welkc
vorm van spreken gaal hel in vs.
34-35. de derde heperkiiig van
tiet publieke spreken? Waarbij
moeten vrouwen zwijgen? Dat
leren we als we zien wie de laatsle sprekers waren e n over wel k
spreken het ging. In vs. 29 was
Paulus toe aan de persoon die
een uitgesproken proretic bcoordelen. Is liet een betrouwbare
profetie. die de aanspraak o p ccn
woord Gods mag maken? Wat is
de implicatie van het gezegde?

Beoordelend spreken
'Beoordelen' is ook een van d c
vormen van spreken in de
samenkomst.:
Paulus heeft wat hij daarovcr
wilde zeggen in vs. 29. onderbroken met de eerste bepaling dat
diegene. die ter beoordeling
spreekt, moet zwijgen op het
moment dat eeii aiidcr ccn openbaring ontvangt. In hct kader
van beoordelen, iedei- op z'n
beurt sprekeii éii kunnen zwijgen
zegt Paulus d m : 'cn dc geesten
van de piofetcn ;lijn aan de profeten onderworpen'. De geest
van de prcii'cct moet getoetst

worden door dc Gccst der profetie."
Ook dit hccft mct het 'onderscheiden der geesten', genoemd
in 1 Kor. 12:10 tc maken. Sterker
nes, we vallcn het onderscheideli der gecstcn wc1 eens teveel
o p als 'de gccst van de tijd'. H e t
i5 eclilcr dichterbij: goed e n
kwaad moet onderscheiden wurdcn in de geest die in mkiisen is,
ook in de gemeente.' Niet alleen
~ C , ook de seest
de ~ T O ~ C I maar
van de profeet moet worden
beoordccid! Is wat hij in Gods
naam meent te zeggen, in civercenstemming met d e Schrirlcn
cn het apostolisch fundament'?
En de vraag is dan of vrouwen
daaraan meedoen.
Ik vat dit beoordelend spreken
op als van zo groot gewicht dat
I-iet in de buurt komt van wat
Christus tegen zijn leeïlingcn
zegt:'Al wat gij o p aaïdc binden
zult. zal gebonden lijn in de
hemelen: en al wal gij op aarde
ontbinden zult. zal oiithcinden
zijn in de hemelen' (Mat. 1 h:] 9;
1 R18j. D a t is alles wal voor leer
en leven als gezaghehbcnd gelden zal,

Elkaar onderdanig
Bij profetie e n beciordcling moeten mánnen kuniien fwijgcn als
een ander. voorrang tot spreken
krijgt. Dat is een voorbeeld van
wat Paulus elders nocrnt:'CVeest
elkaar onderdanig in dc vreze
van Christus' (Ei. 5:21). 'Onderdanig' is hetzelfde woord dat
Paulus gebruikt al\ hij schrijft:
'de geesten van de profeten zijn
aan de profeten ondcrwórpen.'
We onderwerpen ons aan de
beoordeling door de anderen.
Want pas na de beoordeling is
duidelidk of er sprake is van
betrouwbare profetie! Daar
moet icdcr zich in onderwcirpenheid aan de hele gemeente aan
houdci1:Want God is geen God
van wanorde. maar van vrede'
(vs. 33).
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Op dal punt gekomen noemt
Paulus, als tweede bepaIing rond
de beoordeling van profetie, hct
zwijgcn van de vrouwen. Zij
mogen zich blijkbaar niet incngeli in hct publieke gesprek van
hen die de profetie tegen het
licht houden van Gods hekciide
opcnharing. We veronderstellen
dat dit gesprek ging ovcr dc
betrouwbaarheid in hct licht van
de leer en over de conqequenties
voor de levensstijl e n kocrs van
dc gemeente. Waaiom zouden
onzc vrnuwen er juicl dan het
zwijgen toe moeten docn? J. van
Bruggen zegt hel zo: 'Wanneer
vrouwen deelnemen aan het
beoordelend Ieergcsprek waarin
de waarde en de bctckenis van
de ontvangen prcil'ctic worden
bepaald, zouden dc geesten van
de mannen-prorclcn dus onderworpen zijn aan de vrouwen-profeten'."

Paulus zcgt tcr verklaring: 'maar
zii moelen ondergeschikt blijven'. Ik val Paulus' doorgaand
spreken ovcs d e 'onderdaiiigheid' van dc vrouw o p als: hel
acceplcscn van haar eigen plaats
kn van dc verantwoording dic
manncn voor God dragen. Mannelijk cn vrouwelijk is voor God
immers niet uitwisselbaar. Dc
beoordeliiig van profetie lijkt
dan te horcn bij het terrein van
de vei+antwoording.D e vrouw zal
hem dic verantwoording Iátcn
docii. zich in dit gesprek nict o p
te dringen.

'Maar zij moeten oiidergcschikt
blijvcn, zoals ook de wct zegt'
(vs. 34). Soms zegt mcn: er staat
nergens in het Oude Testament
dat vrouwen zwijgcil moeten. Op
welke 'wet' beroept Paulus zich
dus? Een makkelijkc verklaring
is: 'de wet van de synagoge', en
dus een joods gckiruik.' Maar
daarop doelt Paulus nooit als hij
over 'de wel' spreekt. Vrijwel
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alle uitle9gers kiezcn voor deze
uilleg: de apostel verwijsi naar
wat de Torah. met namc in Gen.
2, over man e n vrouw 7cgi.'
Paulus verwijst vaker naar d e ~ e
grondwet van het huwclijk. Er is
veel civereenkornst tusscn 1 Kor.
1434-36 e n 1 'Tim. 2:')- 1S (wa;irop ik l;ifer hciop in te gaan}.
Daarin iiciemt Paiilus niet 'dc
wet', maar verwijst wel naar
Genesis 2-3. Ook in L Tinioteus 2
gaat hct over huwelijk en gezinsleven. 7,ci ocik in het vervolg van
1 Korinlhc 14. wint de apostel
werkt dc opdi;icht aan vrouwen
ze zwijgen zn uii:'En als zij iets
te weten willcn kumen (leren),
moeten zij thuii liaar mannen
om opheldcring vrtigen'. Voos de
getrouwdc vrouw is dat haar
echtgenoot, voor de ongetrouwde haar voogd of broer, voor het
meisje haar vndcr.
Thuis: ten opzichte van de
\amenkomst moeten wc dat niet
re smal opvatten. AlsoT vrouwen
in de samenkomst nicts mogen
zeg3en en alleen hiiincnshuis
haar mond mogen opcndoeii.
Het is misschien niet ovcrhodig ,
IC zeygen: er is meer in hel (juist
christelijke) leven dan dc samenkomcten van de gemccntc. \'ergeel niet dat de hriizpri grheiligd
zijn door de Geest! Wc zullen dat
in het voleende artikcl zien: het
geestelijke rijke huis van de
evangelist Filippus en vier pr&lerende dochters. Er i s niels minderwaardigs aan geestclijk
gevprek e n gebed in dc ihuissitu- i
atie. Daar leven man cn vi+ciuw
primair voor Gods aangezicht.
Het bevragen van mannen in het
kader van de beoordeling van
profetie past diis beter in dc
thuissituatie dan in de publickc
samcnkoiiist.
Dat pas1 bij de vertiourling van
man cn vrouw voor Gods aangezicht. Juist publiek. 'Want het
staat Iclijk voor eeii vrouw te
spreken in dc gemeente (samenkomst)' (vs. 35).

Lelijk?
'

1

Wij voelen nici zo makkeIijk aan
waarom het op dc voorgrond treden van vrouwen lelijk zou
staan. Een stcrk afkeurend
woord! Het tcgcnovergestelde
van mooi. Hcc Grickse woord
duidt o p wat beschamend, onterend is. Z o gebruikte Paulus hel
al in 1 Kor. l l:h voor de uitstraIing vaii sommige vrouwen. Wanneer man e n vrouw in dc sarncnkomst van plaats verwissclcn is
dat bescliamend voor bcidcn.
Ook voor de gehuwden. Juist in
dc samenkomst waar zij voor
God en mensen staan.
Gchruikt Paulus nu een gevoelsargument wat toen als beschamcnd ervaren wercl? Maar dat
vcrscliilt van cultuur tot cultuur.
Ecr cn schaamte spelen in de
Oosáersc cultuur een grote rol.
en minder in licl Westen. Wij vinden het ook iiicl prettig wanneer
een vrouw haar man in het
publiek afvalt. Andersom evenmin.Tnch gcloor ik niet dat Paulus in 1 Kor. 14 de algemene zede
van zijn tijd als norm iieemt. Het
is wel een uitgangspunt: wat als
oneervol, heschaiiicïid ervaren
wordt. Maar het woi-dr in zijn
schrijven een morclc [erin. Christenen geven gcslalte aan het
geloof in dc cultuur waarin zij
leven. Daarbij houden zij rekening met die cultuur. Maar in de
moraliteit komi ccn eigen motief
mee. We zoeken juiql iiiel het
lelijke, maar 'het gocde, welgevallige en volkaniciic' (Rom.
12:2).
De apostcl Tcgt cen enorme klem
op de beperking van ket publieke spreken van vrouwcn. In het
beroep o p christelijke prcscnlatie in de samenleving. In hel
beroep op de wet. En iensloilc
door de omlijsting van vs. 34 cn
3h:Zoals in alle gemeenten dcr
heiligen ...': de beperking is nicl
speciaal op Korinthische tocqtaiidcn loegesrieden. Het cgeldt dc
stijl van de kerken samen. En om
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dic rcdcn pai*eerl hij niet vs. 36
eventuele Knriniisclic eigendunk: 'Of is hct woord Gods bij u
begonnen'! Of hccft lict alleen u
bereikt?'

Vrede of choas?
Tot zover de lezing van 1 Kor.
14334-36 in het wijdere verband
van Pauliis' brief. We zien dat
vrouwen een natuurlijke ruimte
hebben om in de samenknmst
deel te nemen aan het hidden en
profetisch spreken. Aan spreken
tol God in Christus én aan spreken uil het Woord dat ontvangen
is. Die vrijheid ma%echter volgcni Paulus' sterke aanwijzing
nicl lot chcias worden. De vrede
in de gemeente ma? niet
gccchonden worden (vs. 33 j.
Daarom mogen de vrouwen niet
deelncrncn aan het publieke
gesprek waarin de peest eit de
profetie van mannen geloetst
wordt. De onderschikking aai1
elkaar houdt vooi- vrouwen op
dat momcnt coiicreel iii: Iiaar
eigen plaats aanvaarden en niet
in de verantwoordiiig van maiinen treden. Hct raakt de vrede.
de onderlinge omgang.
De grote vraag i s cclilcr: hoc
passen we dit apcistolisch vcrmaan vandaag loc? Oirze credienst is grootschaliger dan de
samenkomst, vaak in huisgemeenten, in d c jongc kerk. De
kerkdienst is nu geslroomlijnd
e n laat geen spontaan hiddeii of
spreken van gernccntclcdcn ioe.
Mag in het nauwc kadcr van
onze 'samenkornstcn' dc vrouw
misschien toch prckcn? De kernvraag is: is het voorgaan i i i dc
prediking gelijk te stcllen mct
profetie Óf met beoordeling van
profetie?

Profetisch preken
Een rechte lijn tussen de situatie
in Karinthe en de onze wordt
getrokken door A.N. Hendriks:
'In zekere zin kan men zeggen

dat in de prediking dc pi-circtie
van de Schrift wordt 'vcrwci-kt':
zij wordt niet benoi-dccld, mnai-

zij wordt wel in haar hetekcnis
voor het leven van dc gcmccntc
ontvouwd, en als ccn woord van
de Heer haar aan "iict hart
gelegcl'". Op zich ben ik het daarmee wel eens. Er zit in de preek
;ilc verkondisiny van het Woord
icts v;ni profetie. opeevat als ontvouwing van Gods Woord in het
hcden. I Iet WiiOrd komt actueel
lot spreken. Ook op clie wijze
\preekt de Geest tot de gemeenIC.

Maar dan nog blijft de vraag: de
prcdikiiig vaii de vaorganyer
woi-dl bcriordeeld, bijvoorbeeld
clooi- dc raad wiii oildsteii. Zij
di-agcii vcraiilwocirdelii klieid. D e
iiisiciniiiing win ouderlingen is
hccl hclangrijk! Zij zijn het ook
die in ccrstc lijn vcr;intwoording
dragen nm te hcvragcn wat niet
naar Gods Woord gcspi-cikcn is.
Niet de predikant is dc eiiidverantwoordclijkc, maai- de raad
van ourfstcn. Prcckbeipreking is
een kwctshnai-, maar ook oiimisbaar insti-urncnt in hct licht van l
Korinthe 14! Ook mijn Icfing
van dit hoofdstuk nioct hcoordeeld worden.
Als die lezing aanvaard wordt, is
er ruimtc voor dc vraag: kunnen
vrouwen ook spi-ckcn uil Iiel
Woord cn uit gclciof? Zou daar
ruimte voor mogcii komcii in dc
samenkomst? Dal lijkt m e wel,
als e r een structuur van vcranlwoording dooi- nianncn is. Als er
sprake is van hcoosdeling van
wat gezegd wordt. Maar dan zciu
in de heoordcling dc vrtruw die
gesproken Iieei't, op dat inomcnl
ook -als naar het apo~tnlisch
voorschrift aan Korinthc - mocten terugtreden.

Samenkomsfen
Feit is dat onze eredienst grootsclialig ei1 strak ~estructureerdis.
Daarin i3 aan de ene mannelijke

voorganger eeli enorme eri
excl uvieve ruiinte gegeven. Deze
situatie verhiiidert liet mijns
iiilienr; ciin diezelfde ruimte. eveii
exc1ur;ieF. aan eeii vrouw te
geven. Dan ontstaat eer1 overwicht van kéii vrouw. dat niet
past hij - w a t ik ~ioernde- de
mannclijkc dienst van de verantwnordiiig en cvcniiiin bij dc
vrorzwelijke dienst van dc hulpvaardigheid.
Toch is hicrrncc nict alle\
gezcgd. Latcn wc nTstuhliert niet
vergeicn dat d c gcniCéntc ook
nu in kleiner verband samcnkomt! E r vindt veel gcbcd cn
profetie van vrouwen plaats, cn
wel in de bijbelstudie en vercniging, in de zang- en gebedsgi-oep.
Als we zulk spreken nndei-schatten, lijkt het geestelijk leven
schraal. Als we die verbanden
minacliten. lijkt dat een geringe
maree voor vrouwelijke eeloofsuiting. Maar we mogen die verhandel~ook als samenkomsi van
de gemeente hoogachten! Dan
vallen de stukjes op hun plaats.
Als e r respect voor de ruimte
van d e Geest in kleinschaliger
samenkomst is, dan is het ook te
dragen dat in d e liuidize vorm
van kerkdienst de man vooropgaat. Waar dan ook nog ruimte
koint um de prediking samen te
verwerken, kunnen we leren
actueel gestalte te geven aan het
spreken van mannen e n vrouwen.
We moeten in onze geëmancipeerde tijd herontdekken o p
welke momenten zwijgen goud
is. Tegelijk hervinden we plaatsen
warti. het spreken, ook van vrouWeil, in gebed en profetie puur
zilver is.
Over/icht van de serie schriftstudics
:': Profctcrcnde ti-ouwen
1: 1 Koi-. 11-14
Prnfcrci-cndc vrouwen
2: 1 Kor. 1434-36
* Profetcrendc vrouwcn
3: Hand. 2E:'I-14
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* Biddende vrouwen:
1 Tini. 2%- 15
Verkondigende vrouwen:
Rom. 16: Fil. 4
* PastoraIe vrouwen:
1 Titn. 5:l-2:Tit. 2:3-5
* Dienende vrouwen
l: l Tim. 3:ll: Rom. 16:l-2
* Dieiieiide vrouwen
2: l Tiin. 5 5 1 6

*

DI; E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist

l

De hederlands Gerefnrmcerdc
geleerde D. Holwerda heeft in het

kader van de discufsic over vrouw ct1
ambt in dat kerkvcrlinnd aandacht
gevraagd vonr de plaats van v<.74-75
in 1 Korinttie lJ.\+';itit er 7ijfi < i r i c k ~ c
liand<cliritten xnnrin dc7c vcrzcn pa<
na v<.4(1vnnrknmcn. I lij plcit er nli
tckstkritisclic cii inhoudclijkc argunicntcn voor oin dic vcrplnat~inctc
acccptcrcii. Daii sluit Iict zrvijggchod
aaii (iiict hij dc hcoordcline. van dc
ptafctic. tnanr) hij Paulus' qlotopnrcrkrng ovcr tict Iiiddcii in tongcn
(talcii).Toch conccntrccrt ook tiii 7ich
iii d c uitwerking op hct leren (als ontvniigcii van onderwijs). Zic d e bundel
De plriotr V O I I CIL* VTOLIW rn d ~ g e i i ~ e e r ~ t e
nret att~keluit O/i/iorii.i~
(1977),p 9v.
Hij hcrtiaaldc cn vcrrtcrktc 7ijn Eirgunicntatic iii Oj~hoiiw37 (1993).4Tl133.452-454. Contra I I. dc Jong. a a.,
74-7s.

In d c inccstc handschriften staat liet
wooi djc 'uw ' (allccn in dc zoyenaanidc Egypti~clictrad~ticiiict) In de ci11tuur \an dic dageii hccft elkc vrciuw
'icmand': dc gchuwde vrouw haar
mail. dc oiigeliuwde een ciiratur of
broer. het IonFe nicisjc liaar vader In
> e n 35 ,,,den 'hri;ir mannen'
yenurnd. en dri zuri erop kunnen duiden dai P,iulus hei over geirouwde
x iouiuen Iieeii. Toch Iigr die beperking
niei perse ook in veis 34 uilpdrukt.
Vaniiit ~ l ael ~ e m e n eLegging
r
van vers
34 kan h i j rn het volgende veri concreet 'haar (eigen) ninnnen' noemen.
Dat ml de meest voorkomende iitu-
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atic geweest 7iln. wnnrhil de andere nict gctrouwdc - vrouxen ingeslnten
zilii (dic aan vadcr. liroeder ot voogd
vragen kunii.cn stcllcn).

In wat nu volgt ninak ik _oehruik van
d c iiitlcg dic .l. van Hrupgeri 'Spreken
cn zwijgcn van vrouacn in de
ryrnccntc'. iii I-ic Kefi)rnrnrrr67 (I Y9 1 92). 397-401. hood. l [ i j tckcnt nnn \vat
hij uver I Koi iiitlic 14 iii L'niritiripcirir
PIT R~jhrI
(p. 52) S C I I ~ C C ~ daarincc tc
'prcciïeren cii dccls coriigcicn'. Iti
zilii comnicntanr op l I<orititlic l l
had liij ~c~clircvcri
dat 14:34-3h stelt

1

'dat in d e samenkomsteii der gcmcciiien de mannen en niet de vruiiwen
Liin aangewezen o m vuor te gaan'. Til
het laiere nriikel kumi de cuncrctisering naar hei 'heuurdelend lcergcsprek' vuur het eci st ter sprakc. Deze
exegese is aanvaard door A.N. Hcndriks en samengevat te vriideii In zijn
genoemde opstel (p. 15-18). Deze iiitleg is hilv. ook te vinden bij: C.den
Roer. 7 Koiintlrr XIFXVJ. Deel 3
(Kampen: Kok Voorhoeve. 1993),

12-14 (t3ihlical and Thcologica1 Clasrics Lrhrary} (Pritcrnostei
Prcss, 1995). 121-131.
Cnrinrhiurir

A

l Mv. en in hei brillarite huek i.an
D.A. Canon uii 1987. SIrnwrn~$he
s~~inr.
A Tlrpul~~yicot
Exporitioii of I

Zic nok Oph. 22:6, waar God 'dc God
vaii dc gccqtcn dcr profctcn'
gciiocind wnrdt in Iict kadci van de
uitspraak 'Dczc woordcii ziln ectrouw
en waaraclitig'. Een profetie die niet
eeist duur ineiisen g t u e t s t huefi te
worden!

In 14:24 kwam ter spi-akc dat een
ungclciriye of toehoorcler. in de
sninenkrimst aaiiweziy. 'door allen
wordt weerlesd ... ei1 duurgrulid'
Het laiitsk werkiiuurd. rinakrinuo
(onderzoeken. undervra~en)li?! dichi
ieyen Iiei heour~lelen(r~rukrrrrrio)van
12:lO en 14% aan.

STICHTING AFBOUW

" J. van Bruggeli, a.a.. 399

De stichting Afbouw te Kampen stelt zich ten doel
de beoefening van de gereformeerde theologe te
bevorderen doox met name te helpen bij de financiering
van proefschriften ten denste van promoties aan de
Universiteit te Kampen.
Voor haar inkomsten is de stichting geheel aangewezen
op giften van meelevende kerkleden.
Inlichtingen worden graag gegeven door het bestuur:
C. Trimp, teI. 038 - 331 48 69,
B. Kamphuis, tel. 038 - 332 62 48 en
J.G.
de Ihmpe, tel. 038 - 333 24 94.
Giften,die fiscaal aftrekbaar zijn, worden graag ingewachf
via bankrekeningno.63.18.36.934, ten name van Stichting
Afbouw, p/a Hoefblad 4,8265 G M Kampen.

-

l

H. Folkers - I\T.J.Verkerk.'Man vrnu\%
en drnhi'. in: Vruriivrir o p rcii rili p 0 < l r y I.M.
.
Anrnoiid5e en.. (Amsterd a m Ruijten t4 Schipperheiln. 1998).
23 1 .

" H. rle Jong denki aan een verwijïing
naar Gen 3:1 h:'. . en ioi de man ?al
u\v hegeerie uitgaan en hij 7ai over u
heersen' (a n.. 76). Dan 7ou P n u l u ~
het 'heersen' als een normatief gegeven hebben opgevat, waaruit voor de
vrnuic onderrlanieheid vnor1v1neit In
1 Tim. 2~1.1icilsi Paiilus ook ndar Gen.
3. madr niei specitidl up hei gevol?
van hei vlciekivonrd.

A.N. Hendriks. a.n.. 18.

BUNDEL VAN PROF. J. KAMPHUIS

Vrienden-Dienst
Al meer dan 600 ex verkocht !
Prekenbundel van Prof. J. Kamphuis, met een inleiding over de taak van de
prediker, vandaag. en de functie van de prediking in deze tijd. De uitgave is
een initiatief van dp stiching Woord en Wereld en Scholma Dnik te Bedum.
Omvang 304 pagina's, formaat 17 maal 24 cm. Prijs: E 19.50.
Bestellen. Uitgeverij Ceclr~ic,poctbus 7, 9780 M Bedum;
tel. 050 - 3012144. c-mail: ~nfo@profiel.nl.
B~stellenkan ook via www.profiel.nI
Ook verktijliaar bij de boekhandel.

ABRAHAM KUYPER EN DE
MUZIEKGESCHIEDENIS
Het afgelopen jaar verscheen het boek Over beelden en beeldenstormers van dr; J. Dourna.' In het
kader van zijn betoog over het christelijk geloof en
de waardering van (met name: moderne) schilderkunst, besteedt Qouma a a n d ~ c haan
f
de kunsfopvattingen van Abraham Kuyper (7837- 1920). Vanzelfsprekend concentreert Douma zich op hetgeen
Kuyper over beeldende kunst gezegd heeft.Het is
echter de moeite waard om de visie van Kuyper op
de muziek(geschiedenis)fe beschrijven en bespreken. In hoeverre zjjn Ku ypers denkbeelden hierover
nog bruikbaar? Dat is de vraag die ik aan hef einde
van hef arfikel als conclusie wil beanhoorden,
Aanleiding
Kuyper is in verschillende redevoeringen en publicaties ingegaan op de (historische) hetekenis van het calvinisine voor de
kunst en de muziek. Dal hij ertoe
kwam om zich over dit ondcrwerp te uiten. had voor eeii
/
belangrijk deel te maken met de 1
interesse die vanaf circa 1850
ontstond voor de {culturele)
geschiedenis van Nederland. In
dat kader werd nainelijk gesproken over de vraag welke gevolgen de zestiende-eeuwse kerkhervorming. had voor de
Nederlandse beschaving en cultuur. Zoals bekend werd de
Reformatie in de Lage Landen
Iioofdzakelijk gestempeld door
het calvinisme. En daaroin was
de vraag relevant wat d e komsi
van het calviiilsme betekende
voor de beeldende kunsten en
muziek.
T-Tel was in dc ncgcniicndc ccuw
bon lon om in allcrlci ioonaarden
tc klagen ovcr de negatieve

'---?ken rnuziek
Willaert en Johannes Ockeghcm.'
Het tijdperk van
cumponisten betitelt Busken IIuel als dc
"zaaitijd", terwijl hij het tijdvak
van Bach. Handel en Mozarl (dc
achttiende eeuw dus) d e "oogsttijd" noemt. Tussen deze twee
perioden kwam "'de stcirendc
heerschappij wn het ailvinirmc..,
die een "ooilogsverklariiig aan
alle muzikale vormen zondcr
onderscheid, op Itet psalmgezang
na" betekende.'

/

I

Het
gevoel van grote menigte" werd in Ncdcrland
afgestompt door de buiicngewoon slechte kwalilcit van de
gemeentezang in dc protestantse
kerken. Tijdens bruiloftsmaalti~iden en "in d e gezelschappen der
kleine burgers. weerklonkcn liederen genoeg; maar hei waren,
vóór zoover de mclodicën betrof,
middeleeuwsche hcrinneringen.
Slechts eene gemakkctijk te tellen minderheid van beschaafde
personen uit den hocigcrcn stand,
vrouwen e n mannen, bemiiidcn
de milziek om de muziek."'
Aldus het duidelijke oordccl van
Busken Huet.

invloed die het calvinisme op het
(muzick)culturele leven uitgeoe- ,
ïcnd hccft. Alq markant vnorbeeld noein ik Conrad Busken
Huct (1 826-1 8863, de bekende
thcoloog die in 1862 zijn predikambt nccrlcgde en zich ging wijdcn aan dc letterkunde. In zijn
bock Her lurid vun Renihrnnd
(18823, dat gaal ovci- dc VoordNederlandce beschaving uit de
zeventiende eeuw, sprcckt hij
onder meer over dc gcvolgen die
het calvinisme op het muziekleven gehad zou hehbcn.
Ccil~iñi~mê
êïì kunst
Onder d e hewchappij van het
protestantisme kwam dc schilderTegen dit soort negatieve kritiek
kunst wel tol g o t c s c bloci dan
onder liet rooms-katholicisme,
I
op het calvinisme Iieeft Kuypcr
volgens Busken Huct.' Maar
zich krachtig verweerd. Ti1 oktovoor d e Ncdcslandw rnu7iekculber 1888 hield hij bij dc overluur was hct calvinisme bijzonder
dracht van het rectoraat van de
dcsasti-cus.Voordat d e reformatie : Vrije Universilei t ccn rede onder
in dc Lagc Landen kwam, werd
de titel "Het calvinisme en de
dc toonkuiist in Europa beheerst
kunst"."Tien jaar latcr wijdde hij
één van zijn herocrnde Stonedoor bcrocmde componisten die
oorspmnkelijk uit de Nederlanlezingen aan Iiet7clfde onderden kwamen. Gedacht kan worwerp. Daarin ging hij ook met
name in op de betekenis van het
den aan namen als Josquin des
calvinisme voor de r n u ~ i e kNa
.~
Prez. Orlando di Lasso. Adriaan
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1 900 hecfl Kuypei lrel thema
opnicuw aan dc cisde gesteld i11
Dr C i r r ~ i e e nCirnriy'
~
en Pr»

/?eg(>".

Zoals bij vclcii bekend is, maakte
Kuypcr ~iiiderscheidtussen
-'gcmccnc gi-atic" (;ilgemene
genadc) cn "liariiculici-c gmlic"
(bijzondere genadc). Ilndcr "particuliere genade" verstond Kuyper de verlossing die God op
grond van het wcrk vaii Jczus
Christus aai1 7ijn uitt~crkorencn
geeft. .'Algemcnc gcnadc" wcrcf
daarentegen aan alle rncnscn
geschonken. Deze genade hield
in dat het kwaad en dc gevolgcn
van de zonde door God in
bedwang worden gehouden,
waardoor de wereld nog niet ten
gronde gaat. Ook betekende dc
"gemeene gratie" dat God het
menselijke leven en de cultuur
steeds "rijker en voller" laat ontplooien.
Kunst e n muziek rekende Kuyper
tot het terrein van de algemene
genade. .luist omdat ook hier
sprake is van Gods genadegaven.
was het in Kuypers visie voor
christenen mogelijk om het goede op deze terreinen te waarderen. Dit betekende ook dat je
kunst zonder problemen los kunt
koppelen van religie. Sterker: volgens Kuyper is hct dc grotc vcrdienste van hct calvinismc dat zij
godsdienst cn kunst van clknar
scheidde."Wet is een Ingerc trap
van menselijkc cn rcligicuzc
beschaving u7annccrkunst cn
religie sarncnvallen, zoals in d c
oudheid.
Onder de i-ooms-katliolickc hccrschappij was kunst ccn .s,vrnholiscEie vorm van aanbidding, waarhij "eenzelfde religievorm door
overheidsmacht en priestermacht
aan heel het volk" werd opgelegd.\Vanneer de religie zich echter verder ontwikkelt. zal ze dergelijke symboliek niet meer
nodis hebben: ". . .hoe hooger de
Christelijke religie zich ontwikkelt. ze zich alrneer van de
JAARGANG 77 - NUMMER 15 - T9

helioefte aan den zinlijken vorm
losmaakt, e n in geestelijke
schoonheid haar ideaal zoekt,"
aldus Kuvper in zijn Gemeene
Gmtie." Godsdienst en kunst
kunnen dan van elkaar losgekoppeld worden, en alt; zelfstandige
grootheden gewaardeerd worden. Naar hel cicirdeel van Kuypcr is hci de/¢ ontwikkeling naar I
een hogerc hescliaving die donr I
het calvinismc mogelijk gemaakt

1

i S.

trument in Gods hand, en d c
muziek van de Duitsc opcracomponist Giacorno Mcijcrbecr
(1791-1864).die door dc satan
gebruikt wordt."
Samengevat zegt Kuypcr:"Calvinisme en dc Kiinsl [zijn] volstrekt
geen clkaar onverschillige figuren, die, sprakeloos en zonder
groet, heur wegen kruisen op de
markt des levens. Integendeel,
omdat het Calvinisme een heel
hct Icvcn heheerschende richting
is. moest het wel zijn verhouding
ook tot d e wereld van het
schoone bepalen. En dat heeft
het gedaan door de kerk van de
overladenheid der kunst, en de
kunst van het overwicht der kerk
te bevrijden, en voorts aan de
kunst den eisch te stellen, dat ze,
als gave Gods aan ons menschelijk geslacht, ons den rijkdom van
d e poezie in ons menschelijk
leven ontdekken, het ons verschoonen, het bezielen, en ons
erin vrijmaken zou. tot glorie
onzes Ciods.""

Consequent is Kuypcs ovci-igens
nict. In Pro Rrge stclt hij namcIijk dat dc kunst zich rijkcr nntplooid heeft in landen, waar het
I
evangclic verkondigd is.'? Haar
rijkste ontplooiing bereikt kunst
wanneer zij zich bindt aan het
/
evangelie. Dan ontstaat er volI
gens Kuyper "een hoogere bouwkunst, een eigen schilderkunst,
een eigen toonkunst. een eigen
dichtkunst, en al wat de Kunst op
het heilig terrein, met Christus als
middelpunt, gewrocht heeft, staat
zelfs in de schatting van de ongeloovigcn bovenaan.""
Globaal geldt dat IZuyper een
Calvinisme en muziek
relatie tussen kunst en religie na
1900 positiever waardeerde dan
Kuyper seeft toe dat het caIvinisdaarvoor. zoals R.J. Dam (1 8961945) vijfenzestig jaar geleden
me diverse kunstvormen dechts
hevnrded heeft. Dit gebeurde
terecht in dit blad geconstateerd
door deze kunsten te verlossen
heeft." De kunst bereikt haar
uit de wurggreep van de religie in
hoogstc ontplooiing wanncer 7ij
het algemeen en het roomsclii-istclijk is. Maar kunst cn religic dicndcn als twcc gchieden
katholicisme in het bijzonder. Zo
beschouwd te blijven worden, en
werd de kunst "mondig" en kon
zij "in haar zelfstandig karakter
dicndcn cvcnccns strcng gescheiden tc blijvcn. Kuypcr blijft bij
vrij opbloeien".
De betekenis van het calvinisme
zijn standpunt dat dc kunst gerevoor de beeldende kunsten was
kcnd rnocl worden lot hct gcbicd
dus beperkt volgens Kuyper.
vaii dc "algcmcnc gcnadc", en
Maar wat de muziek betreft vindt
dus in csscntic als ccn gocde
hij "de verdienste van het Protegavc Gods beschouwcl moet worden. In Dr Gememe Grdie
stantisme en van het Calvinisme
brengt ICuyper echter sterker dan
in het bijzonder" te hoog om
"nog langer zonder protest misvoorheen naar voren dat ook in
kenning te d ~ l d e n " .Want
' ~ liet
de kunst de antithese aanwezig is.
Want kunst kan zowel door Gnd
calvinisme heeft muziek niet
als door de Satan gebruikt worenkel verlost uit de greep van de
den. Hij verwijst bijvoorbeeld
kerk. Het heeft zoveel meer betekent voor de ontwikkeling van
naar d e muziek van Johann
muziek, aldus Kuyper.
Sebastian Bach. die geldt als ins-

1

Want tot aan de Reformatie in de
zeïtie~ideeeuw werd ii~uziekiii
de kerk oveiheeirt dour het gregoriaans. de eenstemmige Latijni e li t urgische zniig. Kuvper
spreekt hier van de "zeker diepe.
ïiiiiar eentonige rarttris yìctfcinils of
pinia chnnr vnii Giegorius, die
dcn rylhmus verx;i:ikte, de hnrmonic nict kcndc. cn door /,i,jn
aanvan kclijk ccinscr\laticl' karakter, naar ccn kun~tlccnncrgciuigdc, aan allc ciiilwikkeling van de
loonkunst i i i deli weg sloiid." De
nco-calvinisiischc voorman
benordcclt hci grcgcirinans dus
negatief: hcl kciidc gccn ritme of
harmonic, cn was ccn bclcmrncring voor dc vcrdcrc ontwikkcling van de musick.
Bovendien was muzick dc gcvaiigene van dc gndsdicii\t cn koii zij
alleen hlncicn hinriclz dc kerk.
Br,itrw de kerk werd ook wel
gezotigen, weet Kuyper. Maar her
betrof doorgaans liederen die
"vaak aan den Venusdienst zijn
bezieling ontleende" en waaraan
de kerkelijkc ovcrlicden zich
voortdurend ergerden.
Volsens Kiiyper is het aan het
calvinisme te danken dat muziek
bevrijd werd uit de wurggreep
van de kerk. en zich vrij als een
~elfsiandigegrootheid kon ontplotiicn. Hij vindt dc vcrdiciiste
van het calvinisme nog vecl groter. Want doordat muzick vrijgemaakt is van dc heerschappij van
de rooms-kntholickc kerk. wcrd
de weg ontsloten "tcit haar
geheele modcrnc ontwikkeIing".lWAl icdrukwckkcndc onlwikkelingen in de Wcstcrsc
muziek vanaf dc 7csticndc ccuw
konden er dus komen rilrnkzij het
calvinisme. En niet: ondanks het
calvinisme zoals Kuyper veel tijdgenoten hoorde verkondigen.
In De Gcmeenc G m t i ~
zegt Kiiyper over de betekenis van het
calviliicnie voor. de muziek: "Op
het gebied van zang en muziek
heeft het, Gode zii lof, allerminst
ontbroken aan Iioosepriesters

der kunst. die uit den Heiligen
Geest gedacht en onder de ii~cpiratie van deii Geest des Heeren
de harp getokkeld hebben, alzoo
het voldingend bewijs leverend.
hoe ook buiten het kerkelijk erf,
door Christus' Geest gedoopte
kunst, iia hoogeren. iii idealer
vorm bloeieii kan."''
Om ;rijn ctclling tc ondc~bciliwcn
vc~wijstKUIPCTnaar dc componisten van hct Gcnccfsc Psaltcr.
Zij zoudc~ials eersten d¢ moed
hebben gehad oin zich van liel
gregoriaans los te rukken om
"hun mclodiccn uit dc vrijc
toncnwcrcld zclvc " tc grijpcn.
Daarbij gingcn zij tcrug op dc
"vol ksgczang, maar om hct. gelijk
Doucn zcgt, gczuivcïd ei1
gcdoopt in dcn Cliristclijkcii
crnsl aan hcl volk icrug ic
gcvcn."~'l
Met dat laatste verdedigt Kuyper
de theorie die destijds algemeen
aangehangen werd, namelijk dat
de Geneefse psalmmelodieën
ontlcend zouden zijn aan wereldlijke volksliedjes. De7e theorie is
in de negentiende eeuw met
name door Orentin Douen naar
voren gebracht in zijn tweedelige
boek Ciémenf M a m t er Ie P.wutier
Hugtlennr uit 187811879.
Naar het oordeel van Kuyper had
liet calvinisme ecn positieve uitwerking op de muziek omdat
"hct in zijn geestelijke Godsvereering, waarin voor de andere
meer zinlijke kunsten geen plaats
was, een geheel nieuwe rol aan
zang en toonkunst toewees doos
hct in hct Icven roepen van het
volksgezang." Om het volk weer
zelf te laten zingen in de kerkdienst grepen de componisten
van de psalmmelodieen terug op
volksmelodieën.
In het vuur van zijn betoog doet
Kuyper er nog een scliepje
bovenop. Hij noemt Louis Bourgeois (51510-?).één van de componisten van de Geneefse psalmmelodieën. zelfs "den meest
geniale11 componist van liet Pro-
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testantsch Europa dica dagcn".
Hij had vcilgens Kuypct dan ook
grcile verdicnstc op zijn naam
staan: "De;.c Eourgcois nu is de
man, die hel ecrsi dcn inned
greep om den rythmus en de vervanging van dc ach1 Grcgoriaanwlie wijzen door dc twee van
majcui- cn rnincur, uit de volksmujick cip te nemen, haar kunstschoon in het gewijde lied te heiligen, en daardoor het stempel
dcr ccrc te drukken op die muzikale tncinzctting. waaruit heel de
modcrnc muziek is opgekomen." "

En ook Claude Goudimel
(f 1514-1572) wordt door Kupper
o p een voetstuk geplaatst. Goudime1 zou namelijk als eerste cumponist in meerstemmige zettingen de melodie niet in de tenor
geplaatst hebben. wat tot dan toe
algemeen gebruikelijk was, maar
in de sopraan.?:

Nu was het Kupper natuurlijk
ook bekend dat zijn critici hem
voor de voeten zouden werpen
dat het calvinisme na de zestiende eeuw hoesenaarnd geen hclckenis meer had voor d e inu~ick.
De neo-calvinistische voormail
geeft dit toe. Maar volgens hcni
was de oorzaak daarvan dal ccn
"ongezond spiritualisme uil dc
anabaptistische kringen" zo'n
grote invloed krees, dat protestanten in de negentiende eeuw
daar riog tegen te vechten hadden. Desondanks hadden rooniskatholieken in Kuypers ogen nici
het recht om '"met algeheelc miskenning van dit ons schoon veslcden ook o p muzikaal gebied, hcl
Calvinisme van aecthetischr: botheid'' te beschuldigen. Fijntics
herilinert Kuyper eraan dat "de
geniale Goudimel, in dcn Rartholomeus-nacht, juisl door
Roomsch Fanatisnic is vcrmoord
geworden". En je ïnuct niet over
de "stilheid in liet woud" klagen
wanneer je "met cigcn hand den
nachtegaal ving cn vcrmoord"
hebi."

Bespreking
Wanneer wc dc visic op de
muziekgeschicdenis van Kuypeï
vcrgclijkcn mct hijvrrorhccld rlic
van Ruskcn Huct, dic wc aan het
hcgiii van dit ai-tikcl hcschrcvcn.
dan valt hct volgcndc op. Bcidc
komen met historische argumenten om hun uiteenlopende standpunten te staven. \Ve hebhen hier
te maken met een aardig staaltje
van wat de historicus .lan Bank
'historisch eclecticisme' genoemd
heeft.?Wat wil zeggen dat uiteenlopende Ievenshesshouwingen het verleden selectief gebruiken, d.w.z. alleen historische
gegevens gebruiken die hun
standpunt kunnen ontferbouwen
en andere gesevens laten liggen.
Dat gebeurt Iiier ook door Buskeil Huet en Ktlyper. Eerstgenuemde wijst bijvoorbeeld op de
zogenaamde Nederlandse
School. waarmee een ?roep componisteil (Josquin des Prez etc.)
aangeduid wordt die in de vijftieiide eeuw toonaansevend was
in Europa. Deze school komt in
Kuypers verliaal lielernaal niet
voor.
Rij de stellinc dat het calvini~me
nocidlottil: was voor de muziekcultuur in de Lase Landen. zoals
in de negentiende en twintigste
eeiiw vaak betoogd worclt. zijn
kanttekeningen te plaatse~i.
Allereerst kan vastsesteld worden dat de Noordelijke Nederlanden v66r de Reformatie nooit
een rijke muziekcultuiir gekend
liebben. In de vijftiende eeuw
waren cle helansrijke muzikale
centra in de zuidelijke Nederlanden (het liuidige België) te vinden. De componisten uit d e
Nederland~eScliool kwainen bijna zonder uitzondering uit deze
col1trciei-i. In de tweede plaats is
belangrijk dat in de Nederlanden,
waar hct calvinisme een stevige
voet aan de grond kreeg, een
ai-istocratisclic n-iu/iekculluur
nooit komcii kon om Iici simpclc

Tcil dal vorstcnhovcn onth~akcn.
En juist van deze adel, die in
andere Europese landen als
mecenaten optraden, had geld e n
I
mogclijkhcdcn diencn te komen
voor ecn hlocicnde muziekcultuur.
Hoewel Kiiyper slechts door een
gedeelte van de negentiende,
eeuwse protestanten als leider en '
woordvoerder geaccepteerd
werd, valt o p dat verschillende
aspecten van zijn visie op de
muziekgeschiedenis ook door
niet-Uiiyperiarien verkondigd
zijn." K u y e r was bepaald niet de
enige die ervan overtuigd was dat
miiziek tot aan d e Reformatie te
lijden had onder kilellende banden van de kerk. Diverse protestanten gebruikten - evenals Kuyper - uitgesproken riégatieve
termen om de relatie tussen religie en kunstlinuziek ite beschrijven die tot de zestielide eeuw
bestond.
Ook wijder verspreid was d e
gedachte dat het protestanlisrne
voor de muziekgeschiedenis ven
grote betekenis is geweest. Nu is
liet suwieso erg moeilijk oni aan
te tonen dat het prot~stnnri~ïn~~
als religiezize stroming een
helaligrij ke bijdrage geleverd
heeft aan de ontwikkeling van
muziek. Als dat zou zijn, zouden
oorzakelijkc verbande11geleyd
moeten worden, e n dat is nimmer
sebeurd of gelukt.
Even lastig lijkt het mij om te
bewijzen dat de muziek inderdaad door de kerk gevancqen
werd gehouden. en geen mogelijkheden had om zich zelfstandig
te ontplooien. Je kunt echter ook
op een andere manier naar de
geschiedenis kijken. Dut muziek
en kerk los van elkriar kwamen Ic
taan, kan ook gcficn (gcïntcrpreleerd) worden symptoom van
een beginnende onlwikkcling
waarin kerk cn gcloof stccds
meer terrein verlorcn in dc Wcs- ,
terse ivcreld. Vanuit dat pcrspccticf gczicn zou jc hct uiteengaan
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van kunstlmuziek en religie negatief kunnen oordelen.
Nog belangrijker is wellicht dat je
onmogelijk staande kuut hc~uden
dat de muziek zich in de Middeleeuwen niet kon ontwikkelen «f
ontwikkeld heeft. Laat staan dat
je gaat berogen dat het gregoriaans elke ontwikkeIing iii de weg
stond. zoals Kuypei. beweerde.
Het ontstaan vali d e meerstemmisheid vanaf de vroepc Middcleeuwen is hiervan een cprckcnd
voorbeeId. Bovendieli kunnen wc
constateren dat in de muziek van
vóór de Reformatie al genrcs
hestonden die aanloii.cn dat het
met de kerkelijke "bcvoo=;diilg"
bepaald meeviel. Er hcstrind ook
in de Middeleeuwen buiten de
kerk een (zowel hcioîse als volkse) muziekcultuur. Al i+cind1300
presteerde de Fr;inse iiiuzicktlieoreticus Joliaiincs d e Grocheo
hel om in /iin Ars P I I U S ~ L . P
nadrukkclijk aandacht te besteden aan wcrcldlijke n~uziekvormen. Rovcndicn trcffen we
belangrijke muzikaic nntwikkelingen in de Middclccuwen ook
in niet-religicuzc mu7ickwerken
aan.
Argezicn van hct feit dat K u y e r
veel te sclccticf dc muziekgeschiedenis gcbruikt, beroept hij
zich ook voortdurend op muziekhistorische gepcvcns dic niet
kloppen. Sommigc van deze
gegevens wcrdcn in zijn tijd vrij
alpeniecn aangchangen. Onder
andcrc d c opvatting dat d e
Geneefsc psalmmelodieën van
wei-eldlidke volkdiedjes afgeleid
zouden 7ijn. Zoals liicrhoven
gezegd, werd dc7c theorie in
Kuypcrs tijd o.a. gepropageerd
door Douen. In de twintigste
ccuw is de7e theorie echter bij
herhaling grondip weerlegd, bijvoorbeeld door E. Haein.%
Het tegendeel van Kuypers
bewering blijkt juist waar te zijn:
de psalmmelodieën hebben geen
relatie met de volkmuziek, mear
juist wel met d e Middeleeuwse

kerkmuziek, o.a. door het
gebruik van de kerktoonsoorlcii,
en doordat diverse psalmmelodieen een grezoriaanse hymnc
als voorbeeld gehad hebhen.
De plaats van Bourgeois in de
muziekgeschiedenis schat Kuypcr
veel en veel te hoog in. Flij slclt
namelijk dat Bourgeois als ccrste
componist liet ritme cn dc toonsoorten uit de volkmwiek in
dienst t-reeft ge~icldvan he7 kerklied. Dat klopt niei. Ecn hcïnvloedii-rgvanuit dc \.olksmuziek
o p de keikrnuyiek hccR in ieder
geval in de calvinisme kerkmuyiek noriii plaatsgevonden.
Verdcr i s Iqci ccn fcit dat e r al ver
vocirdai hct calvinisme opkwam
geestclijkc licdcrcn bestonden
die ritmisch gclongen werden.
Trouwens, Luthcr had al eerder
dan Rourgeois kcrkliederen
geschrcvcn waarin verschillende
nootwaardcn voorkomen en die
dus al i-itniick kende.
Ook wat Kuypcr zegt over toonsoorlcn is historisch nnjuist.
Bourgeois is nict dcpene geweest
die de acht inodi ("kcrktoonsoorten") verving door de moderne
ma~iccurcii mineurtoonladders.
Ook Rourgcois componeerde
psalmmclodieën in kerktoonsoorten. Rovcndicn was het een
algemeen muzickculturele ontwikkeling in het Wcqtcn dat de
kerktoonwcirlen in dc 7cstiende
eeuw langfaam maar zeker verouderdeli Icn gunste van de twee
moderne locinladdcrs.
Teli onrechte zict Kuyper het als
een ceiviiiislischc ontwikkeling
dat de mclodic in meerstemmige
zettingen niet Inngcr in de tenor
(de hoge maiincnstcm) gelegd
werd, zoals tot circa 1580 algemeen gebruikclijk was, maar in
de sopraan. ICuyper beschri,jft
hicr dc 7ogeheten Kantionnlsatz,
die nict door Gnudimel is uitgevondcn, maar die we voor het
ccrst aantreffen in de bundel
Fiil?ffiig geicistliche Licdeu und
Psalmrn ( E 586) van de Duitse
lutheraan Lucas Oisiander.

Besluit
Samengevat blilkt dat van Kulpers theorie over de betekenis
van I-iet calvinisme voor de Westcrse muziek, niet veel overeind
blijft staan. In zijn tijd, vanuit dc
toenmalige context e n rnel dc
toenmalige kennis heer1 Kuypers
zeker betekenis gehad. Maai- zijn
verdediging van dc vermeende
grote betekenis van hct calvinisme voor de rnuziekge~chicdcnis
moet m.i. aan het begin van de
2lge eeuw toch al'; iuislukt c n
achterhaald betilcld worden.
Voor wat belrcfi ccn historische
verantwoorde visic op i~iuzieken
haar peschicdcniq hebben we aan
Kuypers opvaltiiigcn eigenlijk
nog inaar zeer weinig. Knyper
geeft ons met cijn visie indirect
mees inforniatic ovcr de tijd
waarin hij lecfdc dan over de
relatie lusscn lict calvinisme en
d e mmiekcultuur.

,
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LIED 392: 'BLIJF MIJ NABIJ'

A. de

Heer-de Jong

lied van de week
'Abide with mc' is ;.onder twijfel
een van de meest bckcnde religieuze liederen van Eui-opa. I Iet
lied, zo Brits als hct inaar kan.
ontstond in Iict Viciuri;innse tijdperk. Zijn dichtcr. Henry Francis
Lyte. werd met minsiclli vier
gedenkstenen vcrccrd c n up elk
,van de gedachtcnismcinuiiienten
staat hij vermeld als 'author of
the hymn 'Abide with mc". Het
Iied kreeg extra bckcndlieid
doordat het in dc film 'Een brug
te ver' wordt gezongcn. Bovendien hieven Engelse vnc~balsupporters liet aan bij heslisscndc
Engelse bekerwedstrijden in
Wernhley.
'Abide with me' ontstond in de
nazomer van 1847. Om pi-ccier; te
zijn: op 4 septemhcr van dat jaar.
Henry Lyte, in 1793 gchorcn in
de Scottish Borders en een groot
deel van zijn leven predikant in
Devonshire, was op die vicrdc
september voor het laatst voorgegaan in de kerkdicnst van zijn
parochie in Lowcr Rrixham.
Familie en vriendcn haddcn hem
aangeraden dat niet t c docii in
verband met zijn zwakkc
gezondheid, maar Lyte zcltc
door met de woorden clnt hct
beter was 'to weai- out ihan to
rest out'. 's Avonds lici Lyle zijn
geliefden een nieuw lied rien:
'Abide with me'. In verband incl
zijn ziekte, tuberculose, vcrtrok
Lyte korte tijd claarna naar Italii.
om daar de winter door te hrengcn. Maar terwijl hij nog op weg
was overleed liij. op 20 novemhei- I R47 iii Nice. In de herdenkiiigsdienvt iii Brixharn werd
'hbidc with nie' voor liet eerst
gezongcn.

D e inhoud van 'Abidc wilh me'
van de dag. maar om de avond
kan niet los worden gwicii van
van Iiet leven: 'Abide with me' Is
Lytec laatste zondag in d c Al1
een lied voor sterfbed en begraSaints Church van Lower Brixfenis. Zelfs, zo merkt de schrijver
ham. Hij stond op hcl punt zijn
op, is het lied 'to intense and pergemeente voor langcre tijd te
sonal for ordinary congregationverlaten en iedcrccn wis1 de
al use'.
reden: de dominee was hard ziek.
D e melodie waarmee 'Abide
In zijn laatste dienst las Lyle de
with me' bekend is geworden,
seschiedenis van de EmrnausI werd geschreven door William
zangers. Hij preekte, 'aniid thc
i' Henry Monk 1823-1889). H e t is
breathless attention of his
overigens niet de eerste melodie
hearers', over het Avondmaal en
van het lied, want Lyte had e r
assisteerde vervolgens hij dc
zelf een melodie bij gemaakt.
bediening van het Avondmaal.
Mciiiks melodie is echter, samen
's Avonds schreef hij het lied, dat
mct Lylyles tekst, de belangrijkste
inzet met de woorclen uit het
oorzaak van de gelieidheid van
gelezen bij belgedeelte, 'Blijf bij
hcí licd.
ons. want het wordt al avond en
de dag loopt ten einde': 'Abirit:
Victoriaans
wiih nre; fast,falls the everiticie;/
The dnrkness deepens; Lnrrf?wit}]
Monk schreef zijn melodie met
me abide!/ W e n other hrlpen
h c t oog op de opname van het
jkil, and comforrs ,Pee, / Help of
licd in dc bundel Hymns Ancienl
rfae hclpless, O abide with me'.
and Modern. waar liij d e sarneilDe woorden 'abide with me' vorstcllci- van was. Deze bundel is
men het leidmotief van het hele
ccn mijlpaal in de Engelse kerklied. elk couplet mondt in dic
liedgeschiedenis. De 19"' eeuw
woorden uit: ' O (hou who cliunwas een toptijd voor de Engelse
gest not. nbidc. wilh mc' (Z),
hymn. Drie eeuwen lang was d e
'Come, not to sojorxrn, hul rthide
Iiymn i i i Engeland orriciee'l verwifh me' ( 3 ) , 'Come, Frienri o f
boden terrein, maar aan het
s i r ~ n ~.snd
r s abiu'e with mr' (41,
bcgin van de 19"' eeuw groeide
'On to ihc close, O Lord. onhirir
dc acccptntie van het 'vrije' kerkwlth me' (5), 'Yl'limtlgh cloirri aníi
licd cn kwam er zoiets als een
szinshine, O nhide wiih me' (h),'l
officieel kerkelij k pedciogbeleid.
rriunrph still, (f [hou nhide with
Aanvankclijk was de hymn voorme' (7). 'In life, in death, O Lorci,
al icls voor dc cvangclicals cn
aAide wiih me!' (S}'. H e t zijn oveandere alternaticve stromingen
rigens ook de woorden die tot
binnen cle kei-k, nu ging ook dc
inisverslaiid over de betekenis
hoofdstronm de betekenis van
van hel lied kunnen leiden. Al in
de hymn inzien. Dat hing nauw
1881 werd opgemerkt dat het
samen met een herwaardcring
licd op grond van de beginregels
van de hymn binnen het geheel
als uvundlied werd gezien. terwijl
van de liturgie. Als gcvolg van
hct in dc lek51 tocli duidelijk is
deze ontwikkelingen verschenen
dat het nict gaat om de avond
e n vele nieuwe hymnbooks. De
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bundel T-lymns Ancicnt and
Modern vaij William Hciiry
Monk was hcdoclcl om ccn duidclijke ordening in I-ict gcliccl
a;iu te brengcn. Dc bundcl was
geordend vcilgcns liiurgischc
invalshoek, en braclil ccn hrccd
;ianhod: naast gclicCdc populaire
Iiymiicn nam Molik ook vccl hist o r i s c h ~licdcren op van o.a.
voorreformntorische en Duistreformatorische herkomst. Een
van dc licdcrcn uit de bundel
was dus 'Abidc with mc', een lied
dat hinncn hct gchccl het zogennamdc Victoriaanse liedtype
representeert.
Hct hi,ivoeglijk n a a m ~ ~ o o r'Vicrl
toriaans' associëren wij doorgaans met preuts, maar in de
combinatie 'Victoriaans' en 'lied'
krijgt het woord een iets andere
invulling. Met gaat om een liedtype dat representatief is voor de
Engelse 19de eeuw en dat gekenmerkt wordt door de woordeii
'eenvoiidig' eti 'emotioneel'. 111
muzikaal opzictit zijn het liederen die gedacht zijn vanuit de
harmonische hegeleiding, en die
begelei.ciing is doorsaans warm
e n romantisch. met een voorkeur
voor het dorninantseptimeakkoord (een akkoord dat uitermate sterk op cle emotie werkt en

noot cn als enige is hij in ritniisch
daardoor ook een van de meest
mishruikte akkoorden uit de hal+- opzicht anders. De zetting van
Monk vormt een eenheid met dc
monieleer is). De melodieën
mclodie en dat is te lioren. wan t
mochten niet te ~noeilijkzijn dc mclodie komt pas tut hloci
daartoe was de gemeente zonder
samcn met die zetting.
een echte gemeentezan~traditie
niet in staat - maar moesteii wel
'Blijf mij nabij'
passen in het grote liturgisclie
geheel van aanbidding en eerDe bekendheid van ;4bidc with
bied. Met de niiddelen en mcigcme' bleef niet heperkl kit Engelijkheden van de Roinantick
land. H e t werd in t a l l o ~ ctalen
kwam met dus tol dil licdtypc.
vertaald, ook in Iiel Nederlands.
Orgel en koor verzurgden de
Hasper nam het lied cip in ~ i j n
meerstemmige kant. de gemeeiiGeestelijke Liederen uil dc
te zorig de nielodie en hel resulSchat van d e Kerk der Ecuwen,
taat p f de indruk van ecii groots
verder verscheen liet in dc nffimuzikaal geheel vol pracht, wijciële liedbundels van de Ncderd i p en eerbied.
landse Protestantenbond, de
Het is boeieiid om d e mclodic
Hervormden ei1 de Lulhcranen.
van 'Abide willi mc' vanuit dit
Hasper maakte eeii eigcii vcrtbeeld nog eeiis te belicn. D C
alinp; in de andere bundcls ging
kraclit van de melodie i s gclcgcn
het steeds om een vertaling van
in de eenvoud. De mclodic hccft
Herman Pieter Schiin van der
een omvang van slcchts zes
Loeff (1837-1906). al dan niet in
tonen; ze bcstaat uit vier regels
combinatie inel ecn vertaling
van elk gelijkc Icngtc. De eerste
van Evert Lciuic Srncli k (1 900drie regels vci-toncn cen sterke
1985). M e t het oog op het Liedovereenkomst; 7c lichhcn hetboek begon Willen] narnarcl een
zelfde ritme en beginiicn stccds
nieuwe vertaling die vervolgens
op dezelfde noot. Dic noot, de
werd voltooid dooi- W.J.van der
tertc, is bepnlcnd voor de kleur
Molen (geb. 1923) cn Ad den
van de melodic, ingetogen e n
Besten (?eh. 1923).
gevoelig. Dc vicrdc regel verleent de mclcidic 7ijn charme: als
enige bcgiili hij op een andere
A. de Heer-de Jong,is mus~cusen

'

1
1

publicist (kerk)rnuzieken liturgie. Zij
woont in Arnersfoori

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

392

Abide with me; fast falis tbr eventidc
Evencide
William Henry Monk 1823-1889
e,

I

Blijf mij na - bij, wan - neer het duis - ter daalt.
De nacht valt in, waar

- in

geen licht:meer straalr.

An - de - rc hel- pers, Heer, onr-val- Jen mij.
Der hul - pe - lo - zen hulp, wees mij na
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111deze weeigave van de Inatqtc r c g c l ~
van elk couplet cd ik uit van dc ncllt
strofen die Lyie schreef. In Itcdliundcls zijn duurg,inns qlechtq vij[(cn
soms iioy minder) ~ i r n l e nopgcnomcii;de sirulen 3 iIm 5 ontlirckcn i n
dat jieval.

