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hoe, wat.

KUN JE GOD DIENEN IN
DEZE WERELD?
D e christen is burger van twee r#en. Vóór olies is
burger van het hemels koninkrgk. Dat is niet van deze
wereld, het past er niet biJ,hef staat er haaks op. Maar hij
heeft ook een plaats op deze wereld en een aardse
nationaliteit. Hij maakt deel uit van de stad of het dorp
waar hij woont en van hef bedrijf waar hu werkf. Hoe
combineerje duf? Hoe doe je recht aan je leven op aarde zonder aan je hemelse burgerschap tekort te doen?
De vorige week keken we naar de opstelling die Hervormden kozen in dit spanningsveld. In de eerste helft
van de twínfigste eeuw stonden zij meestal vr0 kritiekloos
tegenover de samenleving en volgden z(j de ontwikkelingen in de liberale cultuur: N a de Tweede Wereldoorlog orignteerden zEj zich nog steeds op de samenleving,
maar nu werd hun verbondenheid meer kriticch. De
midden-orfhodoxenzagen het ais de roeping van de
kerk om de wereld te vernieuwen onder hef koningschap van God. Slnds / 980 zijn de groie visioenen verbleekt. De kerk werd een minderheidskerk,die geabsorbeerd wordt door interne problemen en niet langer een
boodschap meer heen voor cultuur en samenleving.
Prof. Van de Beek ziet vooral een breuk tussen kerk en
wereld. De wereld moet in haar atheïsme ontmaskerd
worden, de kerk moet zich weer bewust worden van
haar vreemdelingschap. Hoe gingen gereformeerden
met deze vragen om?
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Verbleekte visioenen?
De laatste lezing op het Kamper
congres over de gereformeerde
theologie in de twintigste eeuw
werd gehouden door prof. dr B.
Kamphuis. Onder de titel Van
gemene gratie naar secularisatie
besprak hij de houding van de
gereformeerden in de Gereformeerde Kerken tegenover cultuur en samenleving. Aanvankelijk werd die sterk beheerst door
de opvattingen van Abraham
Kuyper, later kwamen die op
verschillende manieren in disCUSSIe.
We kijken naar de hoofdpunten
van zijn verhaal:

KERNREDACTIE:
DRS. G.J. VAN MIDDELKOOP,
PROF. DR. B. KAMPHUIS
OVERIGE REDACTIELEDEN:
DR. E.A. DE BOER,
DRS. AL Th. DE BRUIJNE,
DRS. I.O. HAARSMA, DRS. P HOUTMAN,
DRS. B. LUITEN, DRS. K. DE VRIES,
J. WESTERT.
MEDEWERKERS:
J.J.D. BAAS, DRS E. BRINK,
J.M. DE JONG,
DRS C. HOKSBERGEN,
DRS A.S. VAN DER LUGT,
DR J. SMELIK, DRS H. VELD MAN
REDACTIE-ASSISTENT:
H. PRINS, Meulenbeldlaan
159, 7602 XK Almelo, tel. 0546-870843.
E-mail: reformatie@wxs.nl

BAVINCK

Alle stukken

kerngedachten:

bestemd

De Reformatie,

Postbus

voor de Redactie

aan:

ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIES:
Scholma Druk, postbus 7, 9780 AA Bedum.
Telefoon: 050 - 3013636. Fax: 050 - 3012732
(o.v.v. Reformatie).
E-mail: reformatie@scholma.nl
Aanlevering advertenties in overleg.
ING Bank: 66.30.92.620
ABONNEMENT:
€ 47,- per jaar. Studenten € 35,- per jaar (binnenland), € 92,50,- per jaar (buitenland).
Opzegging dient 1 maand voor het verstrijken
van het lopende jaar te geschieden.
Losse nummers € 1,20 (incl. Porto).

~

De Reformatie is op cassette verkrijgbaar bij de Stichting Bralectah.
Tel. (0521) 515946.

ADVERTENTIES:
Prijs: € 0,45 per mmo Contracttarief op aanvraag.
Zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever is het niet toegestaan artikelen uit
dit blad over te nemen.
ISSN 0165-5191

Kuyperianisme en verwereldlijking
Hoe keek Kuyper tegen de
wereld aan? In mijn woorden:
Hij verzette zich tegen de tendens de wereld vooral te zien als
de zondige wereld, gebied dat
bezet is door de boze en vervreemd van God. Dat is wel
waar, maar dat is maar één kant
van de zaak; er is meer te zeggen. De dagen van deze onwettige bezetter zijn geteld en de
wereld blijft de wereld van God,
zijn goede schepping die Hij van
dag tot dag onderhoudt. Dat

24, 8260 AA Kampen.

UITGEVER:
Print Media bv, Bedum. Technische Realisatie:
Scholma Druk bv, Bedum.
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tuur leek. De visioenen van
Kuyper lijken definitief achterhaald te zijn. 'Moeten we niet,
zoals Van de Beek ons indringend voorhoudt, de wereld weer
leren zien als een voorspel voor
de eeuwigheid en weer gewoon
erkennen dat het christelijk
geloof een hemelgeloof is? Alle
culturele visioenen zijn dan bij
voorbaat illusies en alle discussie daarover vruchteloos.' Of is
er toch meer te zeggen?

In oktober 1898 hield Kuyper
zes lezingen in het Amerikaanse
Princeton. In deze zogenaamde
Stone-Iezingen gaf hij een brede
uiteenzetting van wat Calvinisme was en waar het voor stond.
Het is een wereldbeschouwing
die grote betekenis kan hebben
voor de toekomst. Aan het eind
van de negentiende eeuw heerste er een fin de siècle-stemming, waarin men klaagde over
verarming, inzinking en verstarring. Ook Kuyper kende dat
gevoel. Maar aan de andere kant
heeft hij grote verwachtingen.
Als we willen bouwen op de calvinistische fundamenten, mogen
we hopen op een opbloei van
het leven dankzij Gods gènade.
Het visioen dat hij ontvouwt is
uitermate boeiend, niet alleen in
zijn concrete uitwerkingen, maar
ook in de motieven die hem drijven. Kamphuis noemt: diepe
eerbied voor Christus als Heer,
grote verwachtingen van de
Geest van God, authentiek
christelijke hoop, sterke betrokkenheid op het leven van deze
wereld.

- een piëtistisch getinte vroomheid die geen oog heeft voor de wereld,
is van doperse, niet van calvinistischegeest
- het Evangelieis een blijde boodschap voor de hele kosmos;
het is een woord voor

alle

volken, tijden en toestandêh

- kennisen wetenschapberusteninlaatsteinstantiesteeds op geloof

- uit God, door God en tot God zijn alle dingen
- in het licht van God zien wij het .licht

bracht Kuyper ertoe te spreken
over tweeërlei genade: de genade die mensen bekeert tot een
nieuw leven met God en de
genade die een voortbestaan
van wereld en samenleving
mogelijk maakt. Deze 'algemene' genade houdt de zonde
tegen en biedt ruimte voor

Maar een eeuw later, zegt
Kamphuis, staan we voor de
vraag wat de betekenis is
geweest van dit visioen. In de
jaren dertig en zestig werd er
ingrijpende kritiek geleverd en
diepgaand gedebatteerd. Vandaag staan we bij de puinhopen
van wat ooit een christelijke cul-
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{betrekkelijk) positieve ontwikkelingen in de gescliiedenis, Eenvoudig gezegd. werkt de kerk op
hel gebied van de bijzondere
genade: de staat, de samenleving
en de cultuur hewesen zich op
het gebied van de algemene
genade.

een korte weergave van de
opvattingen van Kuyper.
Volgens latere kritiek, zegt
Kamphuis, leidden deze opvattingen tot verwereldlijking en
ontkerstening. Het kon er o p
gaan lijken, dat de algemene
genade voor de beleving van de

1

,
1'

KUYPER

naast was het een tijd waarin
velen met culturele en historische speculaties bezig waren.
Daarmee wordt Kuypïrs betekenis gerelativeerd. Maar ook onze
kritiek op hem vraagt o m relativering. Het is tijd om met wat
meer nuchterheid e n afstand
over Kuyper te oordelen. Vandaag kunnen we zijn culturele
visioen niet meer delen. Maar
toch geeft hij ons nog gcnocg tc
denken.

kerngedachten:

- het calvinisme is een vo/waardige wereldbeschouwing
- er is algemene en bijzondere genade
of gemene gratie en partculiere gratie
- de bijzondere genade bewerkt de zaligheid der uitverkorenen en heeft
. geen aanrakingsvlak met de wereld
- de algemene genade maakt het mogelijk, dat gerealiseerd wordt wat
God bij de schepprng aan mogelijkheden in de wereld heeft gelegd;

-

de zonde wordt tegengehouden en er is ruimte voor positieve ontwikkelingen
nodig is een calvinistisch reveil
we moeten het hele leven opeisen voor koning Christus (geen duimbreed!) met behulp van chr~stelijkeorganfsaties

De slaaf heeft geen zeggenscliap
over de kerk, maar volgen5 Kuyper is hel eeii grondgedachte van
het Calvinisme, dal es geen coniemionele burgerinaatschappij of
staal behoort te zijn. Zo wordt
de slaat onttrokken aan d e zeggenschap van d e kerk en dat kun
je secuiarisatis noemen. Bij Kuyper is dit echter een 'technisch'
en neutraal begrip. Hij wilde
daarmee zeker niet naar een
secularisatie die samenleving en
cultuur steeds mees onder het
beslag van Gods geboden zou
weghalen. Maar in zijn osen was
het niet zo dat de kerk als kerk
overheid en samenleving moest
aaiispreken.
Dat was een taak voor de gelovige hurgci-s, dic als gelovigen in
de kcrk aan Gods Woord werden
gebondcn cn vrinuil die band dat
heilzame Woord voorïovcr
mogelijk tot gclding lieten
komen in d c samcnlcvingsvcrbanden van de wercld.Tnt zovcr

1

mensen belangrijker werd dan
d e pnrticuIiere. Of dat de leer
van de gemene gratie resulteerde
in d e idee van d e neutrale staat.
Kamphuis stemt toe dat Kuypers
enthousiasme voor de mogelijkheden van d e gemene gratie
groot is. dikwills te groot. Maar
daarnaast wijst hij erop. dat d e
algemene genade bij Kuyper niet
op zichzelf staat, maar nauw vervlochten is met d e bijzondere
genade. Los van d e particuliere
genade kan de gemene gratie
niets bereiken. Zonder Christus
is er geen sprake van werkelijke
ontplooiing. 'De hoofdbedding
voor d e ontwikkeling van het
menselijk geslacht is gevormd
door liet kruis van Golgotha.'
Verder wijst Kamphuis erop. dal
Kuyper duidelijk een kind was
van zijn lijd. De grote vcrlrialen
over het Calvinjsme stonden in
het teken van de emancipatie
van dc gcrcformccrdcn. Daar-
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Schilder en de Barthianen
Zoals je van Kuyper moet ~ c g gen dat hij een kind van zijn tijd
was. zo moet je van Schildcr en
de Barthianen zeggen, dat ook
zij niet los van hun tijd te denkcn
zijn, stelt Kamphuis. De Eersic
Wereldoorlag sloeg een hrcuk in
de Westerse cultuui+.Dat liet de
illusies verdwijnen ovcr wat e r
nog allemaal mogclijk was vanuit
mens, wereld en cultuur in het
algemeen. Dal had tot gevolg
een beweging van het algemene
náSr het bijzondere. Allccn wat
God doet in Christus, schept
mogelijklieden.
Barth benadrukt, dat cr geen
weg is van de mens en dc menselijke mogelijkheden naar God e n
zijn Koninkrijk. Er is allccn d e
andere weg, van God naar dc
mens. in Christus. Er i s ccn groot
kwalitatief onderscheid tussen
Schepper e n schepsel. God i s in
de hemel en dal bclckcnt dat al
het aardse, de schepping, de
geschiedenis en hct 7ogenaamde
christelijke leven ondcr kritiek
staat. Concreet betekendc dit dat
Bartliianen bijvoorbeeld hezwaren hadden tegen christelijke
politiek en christelijk onderwijs.
Scl~ild~
kan
r inet Kiiypers leer
over dc gcmene gratie niet meer
uit dc voeten. Zo algemeen kun
je ovcr Gods genade niet sprekcn. O o k wie over d e cultuur
sprcck t, moet over Christus sprekcn. Alleen in Christus is werkelijk cultuur mogelijk. Maar Schil367

Vreemdelingschap en
hemelgeloof

der blijft - anders daii Barth - de
verlossing door Christm zien als
het herstel van d e oorspronkelijk
goede scliepping. Chi-isius grijpt
terug op dat wat e r vallar hct
begin was. Zo komt er grotc continuiteit tussen scheppii~gcn herschepping. De schepping is het
werk van Gods handen. God
gaat a l i God mei ons mee in heel
ons Icvcn, cn wil daarin gelovig
door ons; gcdicnd worden. We
hehhcn iiiaar nict op losse
rnoinkntcn met God te doen.
milar FTii is pcriiiancnt aan het
wcrk in ons hestaan en in de
pcschicdcnis van de wereld als
gchccl. Schilder weicgert consequent dc geschapen werkelijkhcid cn de geschiedenis van die
gcschapcn werkelijkheicl los van
God tc ;ritn. Dat is d e krachtige
anti-seculariserende lijn van zijn
thcnlogisch denken. Vandaar zijn
schcrpe hcstrijding van alle barihiannse denken, dat tiij funest
acht voor het christelijk leven,
ook in dc opstelling van de christen in samenleving en cultuur.
/ckcr in ecn tijd waarin steeds
mccr mcnsen van God vervrccmddcn.
Ten diepste scheiclden hier de
wcgcn, al kwam dat in de heftiye
discussics van de jaren dertig
dcioi. rndicaliccring over en weer
I
niet altijd hcldcr uit de verf.
m

vrijwel geheel 'van God los'. In
deze illusielwze tijd, die het eiride
heeft gezien van alle grote verhalen. ook van alle grote cultureIe verhalen, voclt Van cle Beek
zich vreemdeling in de cultuur,
de wetenscliap. dc kerk, in eisen
lijf e n geesl. 'Nooit vind ie rust.
Alleen in dc Heer is rust.'

,

De jaren zestig lieten cc11 doorbraak zien van de secularisatie in
Nederland. Steeds meer wcrd de
betekenis van het cliristclijk
geloof geniarginaliseerd, zowel
in het perscionlijk Icvcn als maatschappelijk en cultureel, zegt
Kamphui\. Gccn duimbreed leek
e r nieer ovcr tc blijven voor
clirisklijke cultuur. In die tijd
,
grijpt
,
J. Dounia achter de algemene genade van Kuyper en het
cultuurmaiidaat van Schilder
terug naar Calvijn, die sprak
over pelgrimage e n vreemdeling~ c h a pWc
. zijn slechts o p doorreis cn mcicten het tegenwoordige leven verachten. We hebben
geen cultureel programma uit te
voeren. Dat leidt tnt een heel
beschcidcn cultuur-instelling.
Ook W.H. Velema schreef in
dczc gcest. (Later kwam Dourna
tot ccn zekere zelfcorrectie,
waardoor hij meer o03 krijgt
voor dc opdracht om als christen
aan cultuur te doen. Maar: 'Waar
men christelijk aan ciiltuur wil
docii, dient de vreemdelingschap
zich vanzelf aan.' Zo werd het
cultuurmandaat ei1 dus vseemdclii~gschap).

C'U~~UUI
in het teken Van
het kruis
Als wc 70 terugblikken naar ccn
eeuw gcrcformeerd denken ovcr
de christen in de wereld, ïicn we
bi,j hcn cvenzeer als bij de Hcrvorrndcn een verbleking vali
vrocgere visioenen. We hchben
mccr vragen dan aiitwciordcii.
Wat houden we nog uver? IZun
jc: jc nog als christen opstcllcn in
ccn wereld die steeds i~crdcr
seculariseert?
Kamphuis noemde aai1 het eind
van zijn overzicht van de ontwikkelingen drie punten dic van
wezenlijk belang hli jvcn.

"

I

-1liclaag 7ijn onze samenleving,
onze cultuur en onze politiek

SCHILDER
kerngeijachten:

l
A

-

de arnbtsgedachte moet centraal staan:

d e mens is ambtsdrager: profeet,prfester en koning

- Christus maakt als tweede Adam de oorspronkelijke dienst van God
-

voor mensen weer mogeiijk en geeft zo aan God zijn wereld terug
VOQE >ns
de gel,Bhenis van de talenten moet de mens uit de wereld
haleri wat erin zit
de w ereid onfv vikkeit zich zo van de Hof van Genesis I tot de stad van
....
Open~arrrlyeri
22
het cultuurmandaat is een opdracht voor alle mensen
er is sprake van genade én vloek
tussen gelovigen en ongelovigen bestaat geen echte gemeenschap
1.:

-
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Wij moeten vasllioudcn aan
de overtuiging dal clc schepping van ofize Grld cen goede
schepping is. wriarann Hij
'trouw blijft oiidanks het
kwaad dat e r in gckrrmen is.
Met de gereformeerde traditie, met Kuyper. Bavinck en
Schilder mogen wc de verlossing blijven zien als herstel
van die p e d e sclicpping. 'En
als God deze wcrcld verlossen
wil. dan kunnen wij haar niet
verachten, ook nict in cultiireel opzicht.'
Maar we kunncn daarbij nooit
nm Christus hecn. Hij is zowel
het Woerd van God, door wie
alles gescliapcii is, als de eerstgeborene uil dc doden. docir
wie God allc dingen met zich
verzoenen wil. We kunnen
dan ook nict b e ~ i gzijn o p
twee sporen. werken in de cultuur &n gclovcn. We hebben
geen rechtstreekse relatie mei
schepping cn cultuur. We hch-

1

368

CALVIJN

pende en verlossende Woord
vaii God, en in Hem aliccii.

kerngedachten:

En Hij is de pckruisigdc. Culluur staal dus in lict tckcn van

-

-

overdenking van het toekomende lel
pelgrimage en vreemdelingschap
alle werk kan tot eer van God zijn
ook het gewone werk s van belang wanneer net verricht wordt voor
Gods oog
de natuur en dergelrjke z,jn op zichzelf niet kwaad, de instelling van
de mens is kwaad
ook wetenschapsresultatenvan ongelovigen z.ijn gaven Gods
sluit je niet op in een kloostec maar weet van,qscese mi dden in de
-wereld: soberheid, rnatfgheid, eenvoud; behee13t.11
a
rr riiet beheerstu

worden
...

*

bcn dic rclniie alleen i11 Christus. Hct is inderdaad Christus
e n cultuur.
We mocten echter heel
hcschcidcn zijn in wat we ver- /

wachten van onze culturele
mogelijkheden. Es is een continuïteit tussen schepping en
verlossing. Maar die continuïteit ligt in Christus, het schep-

liet kruis.

De verhalen van Van de Rcck cn
Kampliuis warcn bijpondcr boeiend. Wat is hun betekenis voor
de vraag hoe we ons als christen
moeten opstellen in d e wereld?
Hoe we recht doen aan het leven
o p aarde zonder tekort te doen
aan ons hemelse burgerschap?
Wat betekent dit voor een christelijke toekomstverwachting en
voor ons getuigenis in deze tijd?
Daarover volgende week.

DE G.J. van Middelkoop is eindredacteur van dit blad

vakverbond

GMV Loopbaanadwies is
een samenwerking
tussen GMV en
Adviesbureau Van Dam.
Een effectieve varm om
richting te geven aan
uw loopbaan.

' Ik wil wat anders.....
S

'Door het loop'baanadviesheb ik goed
inzicht gekregen wat mijn mogelijkheden
zijn'. Dat is één van de positiewe reactles
na een loopbaanadvies via het GMV. GMV
loopbaanadvies is een dienst die het GMV
aanbiedt in samenwerking met Ioopbaanadviseur Tjeerd van Dam.

l

m....

i
'Ik vind het goed dat loopbaanadvisering wordt gekoppeld aan de
christelijk sociale lijn van het GMV:
mensen helpen hun gaven en talenten
te ontdekken'. Een korte loopbaancheck helpt je al op weg.
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WE KENNEN HEM TE GOED,..

R.J. Vreugdenhil

Jezus op de preeksfc
LUCUS 4: 74-30
Voor het eerst op de preekstoel
in de kerk waar jezelf vandaan
komt.
Je ziet de mensen zitten.
De vriendjes ui2 dc straat.
D e meiden van toen. sommigen
nu al getrouwd.
De meester van school, dic altijd
al zei dat je dominee zou worden. D e ouders van d e vrienden
waar je vroeger vaak thuis
kwam. D e ouderen, die nog niets
veranderd zijn.
Je ziet ze luisteren, kijken.
Je vcielt ze denken, beoordelen.
Luisleren ze naar wat je zegt, of
beoordelen ze alleen hoe je het
doei?
En (EP ogen van allen in de synnguge waren op Hem gericht.

Trots tegenover anderen
Jczus ziel ze zitten.
Hij ziet hoe ze daar zitten.
Z c luisteren niet echt. Ze luiste-

ren niet naar zijn boodschap.
Z e kijken hoe hij het doet. Z e
willen trots op hem kunnen zijn.
Uit andere dorpen horen ze
mooie verhalen. Opeens is hun
dorp positief in het nieuws: er
schijnt iets goeds te komen uit
Nazaret. Dat willen zij dan zelf
ook wel eens horen. Dan kunnen
ze mooi over hem opscheppen,
tegenover mensen uit d e huurt:
h u n Jezus is toch wel heel bijzonder.
Allen A~tuigdenhun instemming
met Hf:m(Grieks: ze gaven een
gocd getuigrnis over h ~ m j

Beoordelend f egenover
hemzelf
Tegelijk voelen 7c zich boven

liem staan. In andere dorpen kan
liij misschien indruk maken,
maar bij hen niet hoor. Daarvoor
kennen ze hem te goed.
Zaat hij vooral niet denken dat
liij boven hen uitstijgt...
Hij moet dus ook niet denken
dat hij hier alles kan zeggen.
Want bedoelt hij nou dat hij
namens God voor hen het jaar
van genade komt uitroepen?
Vindt hij het nodig om bij hen te
preken over bevrijding? Wou hij
suggereren dat zij bevrijding
nodig hadden, en dat hij daarvoor kan zorgen? Wil hij d e profetie van Jesaja op zichzelf toepassen? Ziel hij zichzelf echt als
de gczalfde van God?!
Zcg mannetje. zulke diiigen hoef
jc hij ons niet te zeggen hoor. Wij
wclen wie je bent. Wij kennen je
te gocd.
Zij verwc>nckrclrnzich over de
woorrlrrz van genode, dip van zijn
l i p l ~ mkwamen p n zij eid den: is
dit n i ~ cle
t zoon van Jozej?

Boven de prediker.
Als Jcxus preekt voor mensen
dic Hem le goed kennen, gaat
hct mis.
Het bevrijdende in zijn woorden
horcn zc niet.
Of 7.c horen het wel, maar ze willen het niet.
En als Hij hcn daar op aanspreekt, hcn terechtwijst, dun
pikken zc dat niet.
Ze gooien Hem hct dorp uit en
het liefst hadden 7.c Hcm van
hun hoge helling af naar heneden gegooid.
Ze willen letterlijk CR figuurlijk
boven Hem staan.
Boven de prediker.
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Boven zijn boodschap.
Ze zetccn 7ich nict ondcr Iict
Woord, nnl tc Fuistcrcn.
Ze zittcn zich crbovcn, hcoordcIcnd cn maar al ic gauw ai'wijzencl.
Want zc kcnncn Hcrn 70 gocd.
Als Je7us prcckt vocir mcnscn
die Hem te goed kennen, gaat
het mis.

Onder het Woord?
En zondag preekt weer de dominee.
Hij brengt het Woord van God.
Maar de gemeente kent dat
Woord al zo goed.
We zijn ermee opgegroeid. We
hebben teksten uit ons hoofd
geleerd, Catechismus-vragen
gestampt, honderden preken
gehoord, verenigingsavonden vol
gediscussieerd. We kennen het
Woord maar al te goed. We kennen Jezus Christus. we kennen
God. We zijn van alles op de
hoogte. Op grote hoogte.
Luisteren we nog echt?
Met een echt open Iuisterhouding?
Zitten we onder het Woord?
Of staan we erboven?
Hoeveel evangelie. hoeveel
terechtwijzing, vermaning,
bemoediging, troost, verrassing,
ontmaskering en uitzicht hebben
wij inmiddels - al preek beoordelend en onder d e koffie doorpratend over de dienst - vanuit onze
hoogte ver van ons gegooid.

Ds. R.J. Vrwgdenhil is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
IJmuiden
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DE KERK:
OP DE BREDE WEG?

rin ,r7

We

horen er niet meer bij'. Dat kopte het Ni
veertien dagen geleden. Een uitspraak rond d e
cussie over het liedboek. Zo wordt dit ervaren dc
een aantal broeders en zusters. Nu is dit niet de
plaats voor een inhoudeljjke bespreking. Wel om
te signaleren dat breder naar boven komt mom1
teel, Hef is breder dun 'degezangen '. Het gaat mij
om 'de weelde om gereformeerd fe mogen zijn'.
Immers zijn het sterke benen die zo'n weelde kunnen
dragen. Hoe sferkzljn die benen?
De kerk
Het gaat me om de binnenkant
van dezc situatie. O m het geestelijk functioneren van de kerk.
Kijk, wclke menine, iemand op
dit moment is toegedaan - van
verscheidende zijden wordt het
krrk-zijn er hij genoemd. E n dat
is ook zo.
Wie bijvoorbeeld principiële
bezwarcn heeft tegen een groot
aantal nieuwe gezansen, ziet de
kerk momenteel o p de brede weg
gaan. Wc zijn gelukkig gezegend
met goede arspraken o m dit in
een kerkelijke weg tot helderheid
te brengen. Intussen is echter wel
het s i p a a l uitgegaan en ontstaat
er ccn bepaalde omgang met zo'n
discussie.

Maar ook als we een andere kant
uit kijken, zijn er broeders en
zusters die zich niet serieus genomen voclcn. Die in het klimaat
dat dreigt te onhtaan een hevestiging zien van hun jarenlange
kritiek.'Houdt hct dan nooit
op?'. Sommigen verlieten op dit
soort redenen hct kcrkverhand.
Anderen verzuchten, ook niet
zonder risico: 'als dit dc kerk is,
dan hoeft het voor mij nict meer'.

1

Op mccr dan dén manier merk je
dat hct beeld van de kerk hier
onder lijdt. Nog dieper is in te
zien hoc7cer het zuiver kerk-r@
inderdaad te maken heeft met
hoc wij hier o p reageren met
elkaar. Hel komt nauw. Nauwer
dan menigeen denkt.

Wat is breed of smal?
Met is 7eer verhelderend om
terug te gaan naar dat beeld van
dc brede en de smalle weg. Het
speclt ccn rol, dat is zeker. Alleen
is dat dc rol, zoals die het toebedeeld wordt?
In Mattcus 7.13-14 zijn de hekende woorden te vinden. Helder
voor wic leest wat er staat. Maar
zoals mct vcel bekende teksten
helaas omgeven met misverstanden. Jwus maant hier aan o m
binnen tc gaan door de enge
poort, te gaan ovcr de smalle
weg. Het altesnaticf is ccn wijde
poort en een brede weg. Hel is
niet niks: de keus is bcpalcnd
voor de uitkomst, te wctcn hemel
of hel. Nu is achter menigc discussie een diepere nnvredc nc
proeven. D e sfeer die zo ontstaan
kan, is deze: wie voor een ver-
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mei God

nieuwing pleit binnen de kerk is
'ruimdcnkciid'. Wie in dankbaarheid wil vasthouden aan hel
oudc, volgt hel oude spoor. Hij of
7ij 'ncemt het nauw'. Nu kan dat
7cker voorkomen. Maar als algemcne tendens, als gesprekcklimaat is hel verstikkend, maar
hovcndicn vertroebelend.
Want wat is brccd? Wat is smal'?
Woorden van onze Hcer kunnen
ook alleen gcdcfiniecrd worden
door Hcm7cl T.

Fout 1
Bij dit bijbelvers wreekt zich een
oud plaatje dat in ons hoofd zit.
Het is de oude prent van de brede en de smalle weg. Hoeveel
waarheid deze prent ook bcvattc,
het is geen juiste uitleg van d c
brede e n smalle weg.
D e plaat suggereert een tweedeling van wereld en kerk. De bred e weg is de wereldse leefstijl van
beestachtig fuiven, sex en misdaad. H o e fraai uitgetekend,
Christus heeft het niet over de
wereld tegenover de kerk. Met
zijn woorden over de twee wegen
spreekt .iezus de kerk aan.
Het geheel vormt een onderdeel
van de bergrede. Discipelen van
Hem vormen het gehoor, samen
met de scharen die Hem volgden.
Binnen de kerk tekenen zich
twee stijlen af. Daarmee komt dit
opnieuw dichterbij. Geen ouderwets plaatje dus dat we in praktijk wegwuiven, om er vervolgens
niets mee te doen. Maar een messcherp criterium binnen de kerk
dat Jezus hier neerlegt. UitermaIe geschikt o m tijdig, te gebruiken.
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Fout 2
Het is schrijnend om te zien hoe
gemakkelijk dit'ci-iterium tot een
uiterlijk nzeerpilnt wordt. Terwijl
hel vcilyens de bijbel een geestelijk ijkpzrnt is. Het verschil is
groot. Wie bijbelleest rond deze
bckendc Ickst vind snel dat Jezus
hicr ccn confrontalic aangaal
met dc Fatizcccn. En dat i s typcrend: zij dic hct - gocd bcdocld z c e r ~ i a i ~namcn
w
mct dc wct en
dc traditic. Vrccmd: hoc nauwgczct ook, Jczus tvpccrt hcn als
hrrrd. Citaat:'indicn uw gcrechtigheid nict mccr is dan dic van
rlc schriftgclccrdcn cn Farizccën,
zi~ltu het koninkrijk der hemelen
niet binnengaan' (Mt. 5:20). Zij
kunnen zo nict binnengaan, maar
ii, ga binnen door d c cngc poort ...
Breed e n smal mngcn dus nooit
verworden tot uiterlijke zaken.
Een criterium zoals 'voor of
tegen vernieuwing' is dat intussen levensgroot wel! Ook wanneer het onderhuids leeft of puur
gevoelsmatig zo ligt.

Gereformeerde weelde
Niemand ontkomt dus aan de
werkelidkheid van de smalle
poort. Maar gemakkelijk is het
niet. Dat is het 'm nou net: 't is
srnallet,jcs.Mct wat vaart hcn jc
er zo voorhij. Wie z'n hoofd niet
wil stoten neemt vanzelf wel de
bredc ingang. Rcide leven in d c
vcrondcrstclling gelovig be7ig tc
zijn. Ook in dc brcdc poort wcergalmt het 'Herc. Here!'. Deze
kreten staan in het directe tekstverband opgctckcnd. Samen met
dc opmerking dat je valse profeten niet herkend aan hun buitenkant. Die is passend hi.j de kudde:
schapenvacht. Wat Jezus ons dilidelijk wil maken is het ,qec,~le/ijlre
ondrr.schciding,svrrmogen dat we
samen hard nodig hebben.
Waar een gesprek die geestelijke
dimensie niet weet te raken. verzandt de inhoiid en gaan vormen
en liggingen het heeld bepalen.

Het grote goed van een gereforDit mes snijdt naar alle kanten.
meerd kerkelijk leven is de
Een liturgische vernieuwing ter
compensatie van innerlijke leegre
breedte ervan. Ik bedoel daari c Arrpd dcnkcn. Wat mist in onze
mee dal we niet eenzijdig gespitst
zijn op het 'hart' en het leven
intentie en inhoud wordt niet
opgevangen docir cr cen trompet
laten gaan zoals het gaat. Preken
en gesprekken gaan om meer dan
onder te schuiven. Vernieuwing
als doel iii~ichzclfis een brede
'zieltjes', ze raken je hele leren.
wcg opgaan. die gemakkelijk
Tegelijk is het ook dc /wakkc
plek: om in dic vcillc hrccdtc voor
bcgint maar nergens toe leidt.
hondcrd proccnt betrokken te
, Maar ook alles van stal halen om
je gevoel van onbehagen te
blijven o p de kern. Genade
allccn. Zoals is dat altijd heleden
onderbouwen is de brede weg.
cn gcprcckt. Toch drcigt daar
'Zo ben ik niet opgevoed, zo is
5panning op tc komcn staan vandit nooit eerder geweest in de
daag dc dag.
kerk': ook dan voeg je iets toe
Kortom: die brcedte moet je wel
van je eigen bagage aan ie liefde
aankunncn! Waar gaat het dan
voor Christus. Te breed!
wél om, en waar zal het niet over
Christus alleen
hoeven gaan?

,

Discussie: nauwer nemen?
Ik durf het rustig zo te stellen: we
zullen het in de toekomst nog
nauwer moeten nemen. Het komt
er nauw op aan wat we in de
strijd werpen als wezenlijke
zaken. De smalle poert: zoals het
kleine poortje in de starlsmuur in
Israël. Te klein voor .ie kamelen.
Geopend na sluitingstijd D e late
reiziger kon zo binnengaan: maar
iondcs hagage.
Dat wil zeggen: de poort is zo
groot als één persoon. Ja: als één
Persoon. Het heeft de maten van
.Iezus Christus. Donr Hem kom ik
binnen. Smal is puur Jezus Christus centraal zetten. Vanuit Hem
denken en doen. Zonder toevoeging van je eigen bagage. Onze
wandeling met God verdraagt
geen onnodige balast. En juist in
gesprekken merk je hoezeer die
er juist wel doorheen speelt. E r
komt continu wat bij. Eigen
gevoel, gewenning, smaak, ligging. Zaken die e r mogen zijn,
maar niet als zijnde wezenlijk
voor je geloof of kerk-zijn. Zaken
om mee te wegen, maar niet als
criterium van de waarheid. Die is
gegeven in CIiristris Jezus en zijli
Woord. Hebben we e r t6ch niet
genoeg aan? vraag ik me dan ar.

JAARGANG 77 - NUMMER 17 - 2 FEBRUARI 2002

Het blijft intussen zaak elkaar te
bevragen op onze diepste motieven. Achter een schil van argumenten zullen we terug moctcn
durven gaan naar de directe vcrbondenheid met Christus Jc7us.
Hoe is het daarmee? En wclkc
plaats ontvangt Hij werkelijk in
dit traject?
Puur en alleen Jezuc Cliristus willen volgen. Daarmee staat cn valt
de kerk. Dat is een wccldc. Het
beperkt eveneens on/c spcclruimte om je op allel-lci manieren
sterk te maken voor of tcgen iets.
Christus eist dat we op dat traject
veel loslaten! Wie dat nict o p
zichzelf wenst toe te passcn staat
al buiten. welke plek jc binnen d e
kerk ook inneemt.
Hoe gaan we geestelijk naar binnen en hoe vei+volgcnwe in die
stijl onze weg? Dat is nou iets
waar het wil cim gaal in de kerk
van Jezus Christus.
Elke denkbsrre bezinning zal dnlz
pas gg~estrlijkekrucht krijgen als
er een hernieiovrk concentrarie
kumt op hef hnn van het cvange[ia
Ds. R.J. Meijer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen-Opende
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AS1ELKAT

W.M. Bakker

am
m

,.Miaauw!" Terwijl Lcc cnlhousiast bezig is zijn toekomstplannen te ontvouwen, hoor ik inccnr;
het geluid van een ontwakende
kat. O p de bank kijkt Djid me
lachend aan. .,Speel jc voor
poes?" vraag ik het zcqjarige
meisje. Ze schudt haar hoord.
,,Echt poes", zegt het kind vrolijk. En dan klinkt het wccr:
Miaauw! Even later kruipt ccn
zwart huisdier sloom nndcr de
tafel vandaan om zich bij Djid op
de bank te nestelen.
,,Hij kwam elke keer hij onze
bungalow", legt Lee uit. .,Mijn
vrouw gaf hem steeds wat melk.
Nu het winter geworden is, konden we hem niet buiten laten. We
zijn goed voor mcnscn, ook voor
dieren!" Blackic 4 i c naam heeft
de kat inmiddels gckrcgengaapt eens uitgebreid, lcrwijl
Djid hem over z'n zachtc, zwarte
kopje aait. Het becst voell zich
hier helemaal thuis.
Zeven maandcn geleden is Lee
met zijn vrouw cn drie kinderen
op het AZC komen wonen.
Geboren en gctogen in Myanmar -het vroegere Rirma- zijn ze
als door de Vcrcnigde Naties uitgenodigde vluch teliiipen naar
Nederland gekomen. Voor hen
geen langc a4clprcicedure meer.
Bij aankomst lag hun verblijfsvergunning klaar. De periode in
het AZC dient sIcchts ter overbrugging, totdat zc ccn eigen
wonirig krijgen toe,~ewczcii.
.,Wij hebben in Thailand al jareli
in een vluchtelingenkamp g c m
len", zegt Lee, als asiel?oekers
met enige jaloezie zien dat d c
ellenlange asielprocedure aan dil

gezin voorbi,jgaat. Enthousiast is
Lee bezig z'n toekomstplaniicn
te maken. Hij is de enige vluchlcling die me bij de eerste kcnnismaking vroeg: ,,Waar kan ik m'n
rijbewijs halen?" Na hct antwoord o p de vraag wat hct ongeveer zou kosten, zette hij 7'n plan
voorlopig toch maar even in d e
ijskast.

busje klaar om het gezin naar de
nieuwe woonplaats te brengen.
De bungalow die ze o p het AZC
achterlaten, is keurig aan kanit.
,,Je vergeet wat", zeg ik tegen
h e . als ik o p de keukenplank
nog een onaangebroken voorraad koffie en thee zie staan.
,,Nee, nee", zegt Lee ,,dat heb ik
vast klaar gezet voor de volgend e bewoners." Compleet met suiker en melk!

Opsegroeid in een boeddhistisch
milieu, werd Lee later ovcrluigd
christen. ïijdens zijn studie
moest hij de heilige hoeken van
verschillende wereldgodsdicnsten bestuderen-Toen hij in dc
Bijbel las. landde de boodschap
niet alleen in z'n hoofd, maar
ook in z'n hart. Overtuigd van de
onschatbare waarde van hct
Evangelie van vrije gcnadc, laat
hij niet na z'n landgcnohcn over
d e Heere Jezus te vertellcn. Ecn
plan om in de toekomst gcrichtc
evangelisatieactiviteitcn tc
beginnen, heeft hij in gedachten
al klaar.

De Birmese vluchteling zwaait
een keukenkastje open, waarin
een zak met 5 kilo rijst klaar
staat. ,,God is goed voor ons
geweest. Ik hoop dat de mensen
die hier na ons komen, het ook
goed hebben", zegt hij. Dan
tovert Lee een enveloppe uit z'n
binnenzak en drukt die in m'n
handen. .,Dit is onze hijdrage
voor de kerk." Verbouwereerd
neem ik d e gift in ontvangst. O p
de enveloppe staan de laatste
twee verzen van Matthius 28:
,,...En ziet, Ik ben met vlieden al
de dagen tot de voleinding der
wereld. Amen."

Voorlopig vraagt de inburgering
in de Nederlandsc samenleving
nog volop aandacht. Over enkele
dagen zal het A7iatische gezin
verhuizen naar ccn eigen flat in
Rotterdam. D c eerste spullen
staan al ingcpakl klaar. Voor ze
vertrekken, organiseert Lee een
uitgebreide maaltijd. waar zijn
vrouw enorm haar bcsl op doet.
E n de avond voor hun vertrek
lezen we op zijn verzoek nog
samen uit de Bijbel cn bidden
om Gods zegen voor de tockomst.

Op d e dag van de verhuizing
staat rond het middaguur een

alle volken

I

Buiten drukt een ongeduldige
chauffeur op d e claxon. D e Aziatische man pakt nog een laatste
koffertje, voordat hij in het busje
stapt. Het duurt even voordat
het tot me doordringt wat hij
precies in z'n handen heeft. Een
speciale draagkoffer voor de
poes! Langzaam zet het bus,je
zich in beweging. Na zeven
maanden vertrekt het gezin naar
een nieuwe woonplaats. E n
dankzij deze vluchtelingen uit
Myanmar gaat nu ook asielkat
Blackie in d e Randstad een nieuwe toekomst tegemoet.

1l

RUST IN GEBED

E.A. de Boer

Biddende vrouwen in kef Nieuwe
'rouw

I

S

/n de samenkomsten van de gemeente zijn twee
speerpunten: de dienst van het Woord en de dienst
van de gebeden, In onze traditie worden alle gebeden geconcentreerd in het ene, grote gebed van
de voorganger. En natuurlijk in de gezamenlijk
gezóngen gebeden. Toen de kerk jong was, werd
door meerderen meegedaan in persoonlijk gebed:
publiek en hardop! In velerlei vorm: in psalm en
dankzegging, in spreken van een verstaanbaar
gebed of in een lofprijzing waarin de Geest je mee-

1

sleept.
In deze reeks schreef ik eerder over vrouwelijke
deelname aan de gebeden in de samenkomst Se
Korinthe. Dat was naar aanleiding van J Kor. 7 1 en
14. De reeks Profeterende vrouwen in hef Nieuwe
Testament bevaHe ook een bespreking van de
zgn.'zwjjgfekst', 7 Kor. 74:34-36.Nu kijken we naar
7 Timofeus2, hef hoofdstuk waarin Paulus vrouwen
m a a n t 'zich rustig Se houden '. Is dat mannelijke
superioriteit ?' De woordkeus van de uposfelstaat
haaks op het levensgevoel van Nedeslunders van
nu. Maar opnieuw gaat het over bidden, En ook nu
in de samenkomst van de gemeenfe,

Gebedsdiensf
Heel hct hoofdstuk lijkt over hidden tc gaan. Paulus opent met dc
oprocp 'sniekingen, gebeden,
voorhcden en dankzegging tc
doen vonr alle mensen, voor
koningcn cn alle Iioog geplaatsten' (2:l-2). T Iet gehed in velerlci
vorm staal als eeii opschrift bovcn
het hoofdstuk! Paulus zet dit hidden in verhand met het evangelie
van redding in dc ene Middelaar
tusseti God en mcncen, de mens
Jezus Christus. Het evangelie is
lot betioud van dc mensheid. Zo
is bidden: het hc,'"in van inensen

l

werven! Paulus gccft een doel
aan: 'opdat wij ccn stil en rustig
leven mogen leiden in alle godsvrucht e n waardigheid' (22). Dat
is geen passief cn onopvallend
leven in de kerk, 7odal de mensen
(eventueel koningcn) 011s niet lastig vallen. Het is een nicl-activistische houcling: 'stil en rustig', niet
militant en agressief. Wel aclief in
gcbed e n voorbede! Dat is d c
slarlhouding van christenlc\~cnin
dc maatschappij ten gunste van
hct evangelie van de Middelaar.
Tussen God en ménsen. Biddcn
voor wie nog heiden is! Het cvangelie scliept ruimte en begint
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daarom met de voorhcdc van d e
kerk voor de naasten.
Het is belangrijk om even bij
zciwel het woord -rustig als bij
'godsvrucht' stil te staan. Hct eerste komt in vs. 12 terug, als Paului
vrouwen oproept 'zich rustig ic
houden'. Dat kon wel eens mct dc
grondhouding van het gebed
samenhangen. Verder keert ook
dc Iiouding van 'de godsvrucht'
(lilet een variatie) terug in vs. T (h
'vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen'. Dat lijkt niet
bepaald een passieve houding. De
grondlonen van het begin van 1
Timoleus 2 komen in het vervolg
terug!

1 Plaats van gebed

i

Dat bidden een rode draad in dit
hoofdstuk voimt. blijkt uit vers 8.
Daar draagt Paulus concreet dit
ap:'Ik wil dan dat de iiiannen op
iedere plaals bidden met
opheffing van heilige Iianden,
zondcr toorn en twist'. Bij zo'n
'plaats' mogcn we denken aan
gebkdsplaalsen, zoals de apostel
die zelf in Filippi opzocht (Hand.
I h: 16). Ecrsl is voor elke Israëliet
Jeruzalem d6 plaals om te aanbidden. Maar ook in de verstrcioiing
creërden Isradiclen en godvrezenden hun gcbedsplaatsen en
synagogcs. Synagoge hetekent:
(plaats van) sarncnkomsl. Ilet
tijdstip is nu gekomcn dal op
iedere plaats 'de waai-achtige aanbidders de Vader aanhiddcn (...)
in geest en in waarheid' (Joh.
4:20-24). Misschien hecft Paulus
deze woorden van Christus in
gedachten als hij ovcr 'icdcrc
plaats' spreekt. De plaats van
samenkomst, juist tot gebed.
374

Huisgemeenten in Efeze.
Duiclelijk is dat dc mannen vooropgaan in gehcd. Nicl slechts
(sommige) 'mannen'. maar de
mannen. De wijze waarop de handen opgeheven worden. symbciliseert overgave. Daar pasi 'twist
en toorn' niet bij. Dic 'miinnelijke' sliil past niet bij dc houding
van een stil en rustig levcn in de
samenleving. Geen gebaldc vuisten. maar open handen. De wcrkhandcn van door de week wordcn
gehcdshanden op de rustdag.
Rondom de werkweek. Bij hct
vooropgaan in de gebeden hoort
een hcilipe stijl. In de samenkomsten van de gemeente wordt met
overgave, cn dus in rust gebeden.
Dat heeft ook x i j n effect op die
rnomenscn waarop mannen hijv.
de profctie, door een van de
gemeentclcden uitgesproken,
beoordelen (1 Kor. 1429). Daar
past een heftige woordenstrijd (in
het Grieks clirrlo~isrnos)niet bij.

Biddende vrouwen?

verlaat en vervolgens over
'gedrag' schrijft. Ik zie nogal wat
overeeiikornst met het eerste
gedeelte ovcr biddende vrouwen
dat we bestudeerden. 1 Kor. 11.
Daar was hct bidden en profeteren door vrouwen het onomstreden uitgangspunt. Spits van wat
Paulus aan de gcmeente te
Korinthe schreef was ook daar:
welke stijl vertonen vrouwen in
het publieke optreden'? Precies
hetzelfde vinden we hier, iii
1 Timoteiis 2. Kleding cn haardracht zeggen iets ovcr je innerlijk en je presentatie. Ook je preseiitatie in de samenkomst, in
gebed en andere vormen.
Mijn conclusie is o p dit morncnt:
de tweede lielft van dit hoofdstuk
ligt in . E h lijn met het v n o r a f gaande over de gebedsstijl. Via
die poort kwamen we de samcnkomst van de gemeente te Efezc
(waar Timoteiis als evangelist
dient) binnen. Nu we binnen zijn,
leidt Pa~ilusons rond en tekent
ons een beeld van christen-vrnuwelijkc stijl en aanwezigheid.

Paiilus sluit hij het vers over biddende manncn aan als hij verInnerlijk en uiterlijk
volgt met: 'Evcnzo (wil ik) dat de
vrouwen . . .' (vs. 9). Zet Paulus nu
In vers 9 typeert Paulus de uitermet 'evenzo' het thema van bidlijkc verschijning van christinnen
den voort'? Dan moeten we het
in rclatic tot haar innerlijk. Dat
begin zo beluistei+en:'Evenzo [wil
innerlijk mag uitstralen in mooie
ik inzake biddcn] dat vrouwen ...'
werken. Rust is geen passiviteit.
Maar het thcma van gebed lijkt in
Vrouwen mogen uitkomen voor
de tweede hcl Tt van 1 Timoteus 2
haar godsvrucht: de eerbied voor
niet terug te komcn.Toc11 is ook
God krijgt actief en levensecht
uit dit vervolg duidelijk dat Paugestáltc.
lus de samerikornLstvan de
Maar houdt Paulus er misschien
gemeente, van mannen en vroueen stoïcijns, Romeins ideaal op
wen, op het oog heerl. Het gaat
na?' Hij gebruikt termen als:
immers over onderwijs geven én
'waardig' (bescheiden,
ontvangen (VS, 1 1-12).
ook in 321,
Onze aandacht wordt in die twee'zcdig' (uit zelfre~pect,
de helft getrnkkcn naar Paulus'
ook seksueel) en
aanwijzineen voor klcding en
* 'ingetogcii' (met zelfbeheerlevensstijl. Via die uitcrllj ke vorsing, matigheid).
men van een innerlijk Icvcn
, Het Nederlands van de Nieuwe
komen dan de ver;len aan de orde
vertaling (1951) heeft nu een
die ons, yeërnancipeerde mcnseii,
ouderwetse klank. Dat laat al zien
zwaar vallen. Toch gaat Pauluc
dat het om morele typeringen
nict op een ander onderwerp
gaat die in een concrete tijd vernvcr. Alsof hij tiet thema 'gchcd'
woord worden. O o k Paulus sluit
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aan bij wat tóen in d e maatschappij - dankzij Gods goedheid - als
passend vcior man en vrouw ervaren wcrd. Tn 1Tim. 3 worden ook
voor mannen zulke morele typeringen gebruikt. We moeten de
vcrtalinp steeds opnieuw ijken.
Woorden als 'bezadigd' en
'beschaafd' hebben immers een
bijklank gekrcgcn (3:2).
Toch komen we Paulus' bcdoeling makkelijk o p hct spoor. Hij
benoemt wat bij vrouwelijke
identiteit past: dat 7ij (in kleding
en opmaak) niet hct uiterlijk als
haar kwaliteit uitdraagt cn niet
haar seksualiteit tentoonstelt.
Positief: kom maar uit voor je ecrbied voor God en maak mooic
werken je sieraad! Paulus
gebruikt in 1 Tim. 2 geen
argument dat aan Romeinse zedc
of cultuur ontleend is. Hij bedt
zijn vermaan in de cuttuur in: 'Zo
betaamt het vrouwen
Wat als
passend beschouwd wordt. Maar
dan is het wel een stijl van zelfpresentatie die haaks staat o p de
wereld van steden als Efeze en
Korinthe. In en vanuit de christelijke gemeente valt een ander
soort vrouwen op.
...l.

Onderwijzen en leren
Rij 1 Kor. 1434-36 concludeerde
ik: Paulus maant vrouwen te zwijgen (zich er niet in te mengen) als
een profetie beoordeeld en als
Woord Gods geaccepteerd moet
wordcn. Wal bedoelt hij hier nu
met: '7ich laten onderrichten' en
'gccn onderricht geven'? Het
Grieks heeft twee verschillende
werkwoorden: leren en onderwijzen. Dus onderwijs krijgen en
geven. 'Ecn vrouw moet zich rustig, in alle ondcrdanipheid laten
Teren, maar ik sta nict toe dat d e
vrouw onderwijs gccft.' Onderwijs geven wordt cvcn later als
kenmerkend van dc oudsten
genoemd (3:Z; 5:;27). Paulus
noemt de 'leraars' als groep na
apostelen en profeten (1 Kor.
375

i2:28).En had hij zichzelf niet
zqjuist nog zo gcnoernd: didaska/os van de heidenen /2:7)?
Het is dus aan (sornmigc) mannen in de samenknnist tc onderwijzen, terwijl de vrouwen het
oritvangen onderwijs verwerken.
De apostel zet dczc iaakvei*deling
krachtig neer:'lk sta niet toc dal
de vrouw onderwijs geeft óf dc
baas speelt over de man'. Het
Griekse werkwoord is ntkthrntei,
door Paulus alleen hier gebruikt.
Hel wijst op eigenmachtig optredeli, de baas spelen.' Hei kan ook
posi tie[ 'gezag uitoefenen' betekenen.'
We ;rijn geneigd om het tweede
woord op het eerste te laten
tcrugslaan: dat vrouwen de baas
spclcn door (mannen) te onderwijzen. Het tweede versterkt zo
hct cerste. Maar Paulus noemt
twee 7aken:'ik sta de vrouw het
geven van onderwijs niet toe,
noch hct heersen over de man'.
Overhccrsing past niet bij de
gelovigc vrouw. En wij vullen aan:
dat past ook de christenman niet
ten opzichte van de vrouw.

Vrouw in relatie
Het is vaker een vraag: bedoelt
Paulus speciaal de getróiiwde
vrouw o[gelden zijn woorden álle
vrouwen ten opzichte van d e
man? Bij 1 Kor, 11 stelde ik dat
'dc man is het hoofd van de
vrouw' door Paulus algemeen
hcdoeld is. Hier in 1 T m . 2 lijkt
Paulus primair de gehuwde
vrouw aan te spreken. Direct na
vcrs 12 vergelijkt tiij man en
vrouw met Adam en Eva, het
door God geschapen paar. In het
laatsle vers benoemt hij het
voorlhrengeii van kinderen als
kenmerkend voor de levensweg
van vrouwcn. De ongehuwde
vrouw komt niet vaak zelfstandig
in beeld en kan dus best op de
achtergrond staan in een algemeen sprcken over 'de vrouw'.
Maar feit is dat de vergelijking
met Eva en de lijn van het moe-

derschap niet zo op de ongchuwde zuster van toepassing zijn.
Waarom mag de (gehuwde)
vrouw niet onderwijzen? Omdat
zij dan puhliek boven de (haar)
man komt te staan. Dar past nicz
bij de gewone onderschikking in
de huwelijksverhouding ('in allc
onderdanigheid', vs. 11).Nota
bene, die onderschikking vraagt
Petrus zelfs van vrouwen die met
cen ongelovige man getrouwd
zijn (l Pet. 3:1)! E r is een flink
aantal overeenkomsten tussen
1 Tim. 2 en 1 Pet. 3.
Daar spreekt Petrus ook over
het sieraad van het innerlijk
lepenover een show van het
vrouwelijk uiterlijk.
Ook de godsvrucht vinden we
terug.
Ongelovige mannen kunnen
eerder "zonder woorden'
gcwonnen worden, als de
vrouw zich tooit met een 'stille'
geest (verwant aan het werkwoord ';rwijgen').
Het publiek optreden van sommige christinnen raakt ook haar verhouding met haar man die nog
niet gehoorzaam aan het Woord
is. Zij hebben het Woord al wel
gchoord. maar zich nog niet
gcwonnen gegeven. Zou de nabijheid van nog ongelovige echtgenolen een reden kunnen zijn
waarom het evangelie de bestaande sociale verhouding van man en
vrouw niet aantast?

Gebed om behoud
Tn 1%m.2 ligt geen directe aanwij~ingom ook aan gemengd
gehuwden te denken. maar de Iijn
naar l Pet. 3 is onmiskenbaar.
Ook Pelrus' brief is aan Efeze (in
Asia) gericlil. evenals die van
Paulus aan Timoleiis. Het Nieuwe
Testament vcrtcll vaak lioe juist
vrouwen het ccrst voor Christus
werden gcwonnen. Ook in de
gemeente van Efcze zijn meer
vrouwen dic in cen gemengd
huwelijk leven, dan wij vandaag
gewend zijn. Zo kwamen ook
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haar mannen in de actieradius
van het evangelie.
Op dil punt herinneren we ons
hct begin van 1 Timoteus 2: een
stil en rustig leven, gewijd aan
voorbede voor alle mensen. Daar
zelle Paulus de toon van het hele
hooldstuk: 'Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland,
die wil dat alle mensen behouden
worden cn tot crkcnlcnis van de
waarheid komcn' (vs. 3-41. Hocveel vrouwcn in dc samenkomst
hebben nict juist voor hun echtgenoten cn zolien, vaders en
hrners gchcdcn?! Haar optreden
in diezclfdc samenkornsl mag de
inhoud cn hct effect van het reddend nieuws nici bfokkcrcn.
In het algemeen gcldt dat dc
huwelijksvei-houding iii die dageii
onder druk komt IC staan als
vrouwen opstaan om le onderwijzen, terwijl de man aan hun vocten zit. Het is bijzonder dat cen
vrouw als Martha aan de voeten
van haar rabbi /clfclaskalns)mag
zitten. Dat hoort bij de vernieuwing die Jezus Christus in Isracl
brengt. Dat dc vrouw opstaat om
te onderwijzen is ondcnkbnar. Tk
kom aan het eind van de recks
terug op de vraag of we de veranderde sociale verhoudingen,
zowel in het huwelijk als van de
ongehuwde vrouw. in onze tijd in
rekening mogen brengen. Maar
eerst lezen we rustig verder in 1
Timoteus 2.

Efezische toestanden?
Er rest op dit moment nog een
vraag. Was er in Efeze, d e
gemeente waar limoteus werkte,
misschien een aanleiding die de
apostel ertoe bracht zo streng en
stellig te schrijven? Was er een
concrete. uitdagende wijze van
optreden door vrouwen het evangelie schade zou ki~nnentoebrengen?
Sommige verklaarders van deze
moeilijke passage menen dat de
toon van Paulus. woorden wel tot
die conclusie moet leiden. Gewe376

zen wordt cip passages in de pastorale brieven waar Paulus dwaalleer henocm t.' Bijvoorbeeld een
negatievc kijk op het huwelijk of
het genictcn van Gods goede
gaven (1 Tim. 4: 1-5). Of het veroorzaken van scheuring (Tit. 3:2).
En zijn vrouwen misschien extra
vatbaar voor dwaalleer g e w e e ~ t ' ? ~
Een verbinding tussen zo'n type
dwaalleer wordt gelegd door bij
vers 15 te vragcn of sommige
vrouwen het moederschap misschien veracht hehhen. Ook kan
gedacht wordcn aan de dienst aan
heidense godinnen (de godin
Artemis en haar tempel in Efeze)
waarin vrouwcn op de voorgrond
zouden treden. Toch vind ik in
1 Timoteiis 2 gccn enkele aanduiding dat Paulus hcl 'onderwijzen'
van vers 12 ncgalief laadt of dat
hij een speciaal gevaar in het
voorgaan van vrouwen ziet.' Ja. er
ligt een zware klcm op zijn spreken. vooral tegen het cinde, zoals
we nog zullen zien. Maar er is niet
een speciale reden tc vinden.
Zo'n speciale reden 7.0U ons ruimte geven om te overwegen of dit
apostolisch vonrschri rit vandaag
misschien minder stringent toegepast kan worden. Hct i s immers
duidelijk dat Paulus niet concreet
over ambten (leraar) schrijft. Wel
over publiek nptrcdcn (onderwijs
geven j.

In het vervolg hoop ik in te gaan
op de overeenkomsten met 1 Kor.
14:34-36 en op dc laatste verzen
van 1 T m .2. Daarin noemt de
apostel argumenten voor zijn stelIige opdracht tot h c mijgen
~
van
vrouwen in dc samenkom~ttijdens het geven van hijbeIs onderwijs. We houden vasl de positieve
strekking van het ecrsle gedeelte:
de rust van een biddcnd Icven,
gericht op de samenleving en het
hchoud van de naaste.
DI:E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist

R a p i d ~MI: Raker Ronks. 1995). liet
bestc overzicht van alle exegetische
punten dat in discuwie 1% Het mtnderheidsrapport gaat urt van dczclfde
helekenis. maai legt meer d c nadruk
op eigenmachtig hande1en:Er zit icts
demonsiraliefs in' (124). Voor mii blijft
het opvallend dat het werkwoord
nulhr~itrznin de vroege Griekse literatuur een 7eldmarn w w r d is en dal er
meer voor dc hand liggende woorden
zijn om d c notic van gezag aan te duiden. zuals kurieitoo (zo in dc Griekqe
*eridling van Gen. 3 1 6 ) of exousicrrlzuu. Dat naast het positieve b c ~ r i p
'onderwil~en'een meer negatief
hedoeld woord 'uverheersen' staat kali
zo verklaard worden: in vers 8 cuntrastccrt Paulus in7ake mannen ook hei
positicvc 'bidden' met het negdilef
'twist of toorn'. Wie in het werkwoord
authmtein d e notic van gczag voorop
plaatst. bedenktc dat wc dela notie
niei rechtstreeks aan de hijbcltckst
onllenen. maar afgeleid hehhcn van
begrippen ala huufd en onderdan~g
7ijn.

Overzicht van de scrie schriftstudies
* Profeterende vrnuwcn l: 1
Kcir. 11-14
* Profeterende vrnuwen 2: 1
Kor. 14:34-36
* Profeterende vrouwcn 3: Hand.
21:9-14
* Biddende vrouwen 1 : 1 Tim.
2:s-l2
* Biddende vrouwen 2: l Tim.
2:13-l5
* Verkondigende vrouwen:
Rom. 16; Fil. 4
* Pastorale vrouwen: 1 T m . 5:12:Tit. 2:3-5
* Dienende vrouwen 1: 1 X m .
3:11; Rom. 16:1-2
* Dienende vrouwen 2: 1 Tim.
5:3-14

'

De nieuwste commentaar rtelt oiidcr
niet van Paiilus,
maar uit later tijd is:'ln Ieder g v a l
lezen wc in 1 Timoteus slechlc een
theulogischc onderliouwing van d e
bevoorrechte positie van de man (2,
13-15)'. Bij dc tekstverklaring: 'Zelfs
als i ~ i deze
i
uitspiakcn op een positieve w i j ~ ezouden kunneii interpreteren
alr een reaciie, waarin de schepping
pofitiet wordt gewaardeerd (4-3-5)
tegenover een anti-gnustische dwaalIccr !bedoeld 7al zijn: gnostisch.
EAdB],dan nog wordi bier een houd ~ n weergegeven
g
waarin vruuwen
wordcn gediscrimineerd' (H.-H.
Schrocdcr in Inrrriiationual Cummentnnr o p de Bijbd red. E. Eynikel e.a..
dl. 2., Kok: Karnpcn 2001, p. 2020).
aanname dat de brief

'

'

Minderheidsrapport van dcputatcn
CGK in:Vrouw er$rinihr, 123.
In het meerderheidsrapport van CGKdeputaten in Vrciui*,F n nmbt (2698)
wordt op grond van nieuwere lileratuur gestcld dat in nlaihtbnt~~rrr
de notie
van gezag naar voren komt: regeren.
domineren, beheersen, dwingen.
ietsliemand op dttingende wijzc hc'invloeden. gezag uver iemand uitocfcnen
(93). Rasis i s een diepgaande stiidic uit
dc USA: Wurnrn in t/w Churc1z.A
Frerh A n a / y < io~f I Timuthy 2:9-1.7.ed.
Andrcaq J. Kö<tenlberger.Thomas R.
Schieiner. H. Scntt Baldwin (Grand
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Het mccrdcrhcidsrappnrt van depuiaten CGK gccft ccn taalkundige opmerk ~ n gbij het ivoordjc 'nf (Griek?:
ortde): beidc werkwoorden moeten
huns inziens óf ccn po<ittcvcrif beide
een negatieve strekking hchhcn (op
basis van Women in ;he Churcli, p.
81 .l 03). De bekkenis van vs. 12 IS dan.
'ik sta een vrouw niet toe de valse Ieei
te leren noch om over de man ie dumincrcn' (negatieve strekking) oC'ik sia
ccn vrouw niet toe te leren of gemg ie
hcbbcn over een man' (positieve strekking) (in: Vrnuiv er; apitht, Y3). De cnnclusie is:-De laatstc mogelijkheid is de
juiste, aangezien mct Icrcn niet
hedurld is het verbrcidcn van ccn
dwaalleer door de vroiiwen'. De verklaring van het wuortlje oude is echter
taalkundlg niet zo siriki dal het tweede
werkwoord niet een afkeurende bijbetekenis kan hehhen (overheersen)
Vgl. J.M. Aarnoudse in Vrnuwrii ('IJ
peri rij-spoor?, p. 50.
A.iv..Sl. Maar 1 Tim. 513-15 en 2 Tim.

3.6 {vijzenhooguit up de verleidine; van
praatjes over nieis en up intermenselijk vlak
Vgl. M.C. Mulder,'En daarna Eva', in:
Vrouwm op eer! zij-spoor?, I X1 v.

"ONTMOETING EN
CONFRONTATIE MET
ANDEREN"

C. Hoksbergen

Gereformeerden en 'anderen ' in kef
begin van de 2Osfe eeuw
Welke anderen?

De evolutieleer wordt voor velen
een nieuw geloof, waardoor men
Ais W P sprrket~over 'nnd~ren;
veel vragen over a f k o m t en doel
wie Ae(loe1en ive dan ?
van de menslieid meent te kunIn dit urtik~Iwillrn
het hrbben
nen oplossen. 111dit alles houwt
clver u~irlrrrCF~ristrnennomt IZPU
mcn vcrder op hct oude 'vcrlichdie lid zij~ivrin de Gpr~fCIrn7r~ríie tingsdcnkcn', waarhij mcn uitKerkrn. flTe rnnefcn Iiicriri nrrtrturgaat van een gcsloten \vcrcldl$
krrts rnokrn.
beeld. Dal wil zeggen, dal allcs
WPhcslwrkrrz in hrr kort slrdi fs
volgcns natuurlijkc wctlcn vcreen drirrul 'richtingen', riir ren
loopt. E r is gccn plaats voor het
hrpnalílr rrlutie hrhhrn gejiud en
hovennatuurlijkc, voor God de
nog hrbhen mei (Ie gere[ormrrrUlc
Schepper en voor Zian openbakerken.
ring. De mens komt steeds meer
WC.kiezen alleree~vtvoor een korin het middelpunt te staan en het
te heschrijvirig vrtn de evnngelidenken van de mens is d e enige
achr rn charivmuti.schr heweginbron van kennis en ook bepalend
grn. Daarnu willen we aundr>chf
voor dc normen van het bestaan.
g ~ v e nu"" wat wei rlr h~vincfelijkc Dit onbeperkte vertrouwen in de
richting word1 gennrmd Tenslritre
menselijke natuur verklaart de
nog kort icf.vrivrr de zrigcnnamde
mens geheel autonoom.
moderrwn in [ir iijd r~jnd1900.
In die gedachtewereld stellen d e
Gereformeerde Kerken zich antithetisch op, daarbij zich cnnfronRondblik
terend met de ideeën, die in deze
In dc 19dc ccuw cn in hct hcgin
gedachtewereld voorkomen. in
van dc 2041~ccuw wordt hct dende 20ste eeuw wordt dit autonoken vnor ecn hclangrijk decl nog
me denken in een gesloten
beheerst door de gcdachte dat de
wereldbeeld nog in eerste instantie nog sterker, maar door d e
mens o p weg is naar een hetere
rampen in deze eeuw (twee
toekomst.
wereldoorlogen j verandert het
Dit optiniistischc '\looruitgangsgeloof' wordt hcvordcrd door
vonruitgangsdenken in pessimisgrotc vooruitgang o p het gehied
me e n onzekerheid. Velen zoeken
van wetenschap en techniek. Veel
dan uitkomst in autoritaire
natuurverschijnselen kunnen
bestuursvormen of in allerlei
worden verklaard en de medi'nieuwe' vormen van religie.
sche wetenschap gaat met sprongen vooruit. Door technische ont- De 'evangelische en chawikkelingen worrlt (in de
rismafische bewegingen"
westerse wereld tenminste) door
Het is duidelijk zijn dat we bi,j de
velen een hogere levensstandaard bereikt.
deze bewegingen in feite moeten
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denken aan ccn groot aantal verschillende gi+ocpcnngenof richtingen. Ook hicïhij maken we
een k cus.
Rij allc verschillen tussen charismatisch en evangelisch zijn er
toch ook bepaalde overeenkomstcn.Te denken is in veel gevallen
o.a. aan dc volwassendoop.
D e hele kerkgeschiedenis door is
er vaak een sterke drang geweest
naar directe openbaringen en
ingevingen van de Heilise Geest
buiten het geopenbaarde Worird
van God om.
Het gevaar is daarbij levensgroot
aanwezig, dat men het helder
schijnen van de fakkel van Gods
Woord in prediking en verkondiging gaat onderschatten
In de Middeleeuwen, maar ook
in en na d e tijd van d e Reformatie is die drang naar een direcle
'ervaring' vaak aan te wijzen. In
veel gevallen speelt het zich af
aan de rand van de kerk.
Een grote invloed had en heeft,
vooral in de Angelsaksische landen, het Methodisme.
Het is een beweging die zich in
de 18de eeuw vanuit Engeland
verspreidt. Kenmerkend voor
deze beweging is de nadruk dic
door de aanhangers wordt
gelegd. niet in de eerste plaats o p
het vertrouwen o p de vcrlossing
door Christus, maar op het
gevoel, d e ervaring, daarvan.
D e invloed in ons land is in de
19de eeuw o.a. tc rncrken in de
kringen van het Rcvcil.
Waar hel in dczc bewegingen
maar al tc vaak om gaat, is het

1

i

l

I

ontvansen van een zekerheid,
een ervaring, door een rechtstreeks aanwijsbaar ingrijpen van
de Geest.
Prob dr. J.W. Maris schrijft over
deze gedachten. dat die innerliJke
overtuigins, die o p een bijzondere emotionele ervaring berust,
geschonken docir de Heifige
G C C Fin~ ,hun ogeii de cigeiilijke
kracht van hcl Icvci~van ccn
christen is.
Dc7e opvattiiigcn van wat wel de
'drinp mcl dc ticcsl' (ook wel de
'sccond Messing') wordt
genocmd, kcnt sicrkc nrminiannse trekken: ci- ligt ccn stcrk
accent op dc mcns, dic ;rcli' kicsi.

De Pinksterbeweging
In dit verband is een cnkclc
opmerking over de bekcndc
Pinksterbeweging wel np 7ijn
plaats.
Opsemerkt moet worden. dat het
streven naar een 'opwekking',
een gegrepen worden door de
Geest. niet alleen voortkomt uit
methodistische gedachten. maar
ook uit de Amerikaanse presbyteriaanse kringen.
De zogenaamde 'heiligingsbewegingen' in de !$de eeuw vormen
een verbinding tussen het Metho- I
disme en de Pinksterheweging.
De noodzakelijk diepe ervaring
van de 'doop met d e Geest'
wordt algemeen als het meest
I
kenmerkende aanFegeven. Dat
vraagt veel inspanning van de
gelovige. men moet zich er echt
naar uitstrekken. Het arminiaanse denken over de grote rol van
de wil van de mens is regelmatig
in de stilkken terug te lezen.
In de Piiiksterbeweginl: vinden
we dit zelfde denken uit de heiligingshewepingen ook terug.
Allcen komt daarbij ook no?
sterk naar vuren dat men het
bewijs wil zien dat de Geest is
onlvanpcn. Dn1 bewijs zit daii
vooral in het spreken in tongen.
Ook in hel kunnen vertellen uver
dc stcrkc crv;lrii~ghij het ontvanI

l

Reveil is er veel sympathie. Men
gaat uit van de gedachte van een
'onzichtbare kerk'. Over ambten
en tuchtoefening wordt niet
gesproken.
Men wil een oecumenisch heleven van een geloofsgemeenschap
over de muren van d e kerken
heen. H e t charisinatisch. evangclisch karakter van d e E.A. komt
o.a. uit in het accent cip d c crvaring van hel pcloof cn hct accent
op de ervaren leiding van dc Hcilige Geect.
De eerste taak oni binncn d c
gemeente, waar mei1 is gcplaatst
le vecliten voor dc hccrschappij
van hel Wooi*d,de iuchi tc handhaven cn hij vcrrlcrgaande defornialic daii tc komen tot reformatie wordt door vccl aanhangers
van dc E.A. nicl als d c eerste
laak gcxicn.
Als mcn maar samen de geestelijkc cenheid over kerkmuren heen
ervaart en zo samen het evangelie van Christus in deze wereld
kan uitdragen.

gen van de Gccstesdoop.
In het begin van de 20stc ecuw
groeit de Pinksterbeweging sterk.
Vanuit Amcrika, o.a. als gcvcilg
van de prckcn van Williarn J.
De bevindelijken en de
Seyrnour ui t Los Angclos. grocit
Afscheiding
de bewcging wcrcldwijd.
Het is bekend dat e r veel gereDe Pinksterbeweging is tegenwoordig wel wat minder dogmaformeerden niet met Afscheiding
tisch wat betreft het moeten spreen Doleantie zijn meegegaan. Zij
ken in tongentaal en ook over
blijven binnen d e Hervormde
het kunnen vertellen ovcr ccn
Kerk of hebben zich later toch
'bijzondere ervaring'.
afgescheiden, maar zijn daarna
Toch blijven deze twee mken van
op zich zelf gebleven. Over deze
groot belang voor de aanhangers
broeders en zusters een paar
van deze beweging.
opmerkingen.
Niet lang na d e Reformatie uit d e
De Evangelische Alliantie
l hde eeuw vinden we al de eerste
sporen van kleine groepen geloAl in het midden van de 19de
vigen die zich niet thuis voelen
eeuw is op wereldnivcau de
bij d e steeds meer 'verstandelijke' prediking in de Hervormde
Evangelische Alliantie gesticht.
(= Gereformeerde) kerken van
Het doel is om het opdringende
de 17de en 18de eeuw.
'modernisme' tegen te gaan. Het
I n die kerken d r i n ~namelijk
t
is een kerkoverschrijdende beweging. In de eisen kerken meent
steeds meer de geest van de Vermeri niet voldoende slagkracht te
lichting door.
kunnen ontwikkelen.
D e 'oude waarheid' wordt vanaí
de kansel niet meer gehoord. 111
Het is daarom ook niet een bond
ezel schappen of conventikels
van kerken. maar van christenen.
zoeken de gelovigen dan stichVooral in de krinsen van het
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ting bij preken van 'oude schrijvers'.
De gelovige hroeders en zusters
trekken zich vaak steeds meer
terug in hun conventikels Helaas
worden deze conventikels soms
ook meer zelfgenoegzaam en in
zichzelf gekeerd. De 'wedergeboren' mens komt vaak centraal te
staan. Maar volgens H. Algsa is
de Afscheiding nog niet voor de
helft te begrijpen, als we niet
opmerken, dat het verzet van d e
conventikels tegen de valse leer
dan naar buiten gaat breken. Bij
de Afsctieiding zijn in veel gevallen die conventikels omgezet in
een afsescheiden gemeente.
We moeten dankbaar zijn dat In
die dorre tijd in deze groepen de
fakkel van het Woord toch brandend is gehleven. Maar we moeten ook dankbaar zijn, dat in d e
kerken van de Afsclieiding, door
Gods genade, liet gevaar is overwonnen. dat het licht ging doven
in de scliemer van het vrome subjcclivisme aldus J. Kamphuis.

De 'bevindelijken'
Writ we nu vandaag 'bevindelijken' noemen vinden we in verschillende kerken terug.
D e invloed van deze 'stroming'
binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken laat ik nu buiten
beschouwing. We hopen daar
later neg wel op terug te komen.
We moeten goed beseffen, dat
deze 'bevindelijke' broeders en
zusters veel prijs stellen o p de
naam 'gereformeerd'. En feite
menen ze dat 'de Gereformeerden' eigenlij k neo-gereformeerden (modernen) zijn. Z e nemen
i11deze tijd als het ware enige
afstand van liet woord 'gereformeerd' en spreken dan meestal
over 'refomalorisch'.
Tocli menen zij, dat zij eigenlijk
hei meeste recht hebben op d e
naam gcrcrormccrd..
Dat ze kerkelijk zo verdeeld zijn
is ecn groot pi-oblccm. Zc wcrken wel vaak samen, maar dan

bewust zogenaamd 'interkerkelijk'. Als kerkelijke groeperingen,
waar veel 'reformatorischen'
(bevindelijken) voorkomen, noemen we de volgende groeperingen:
De Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord
Amerika (ongeveer 80.000
leden)
met het kerkelijke blad "De
Saambinder".
De Oucl-Gereformeerde
Gemeenten (ongeveer 17.000
leden)
D e Gereformeerde Gemeenten in Nederland (ongeveer
16.000 leden) met het kerkelijke blad "De Wachter Sions".
Gereformeerde gemeenten
buiten verband e n enkele
andere zelfstandige gemeenten
Een deel van de Gereformeerde Bond in de Hervormde
kerk rond het kerkelijk blad
"Bewaar het pand". (ongeveer
76.000 leden)
Diverse groeperingen rechts
van de gereformeerde Bond,
die zich verwant voelen met de
Gereformeerde Gemeenten
Bij diverse vormen van sarnenwerking wordt, zoals gezegd,
steeds sterk de nadruk gelegd op
het interkerkelijk karakter van

Abraham
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die samenwerking. We kunnen
dan denken aan de politiek (de
SGP} en de pers (het Reformatorisch Dagblad).

Enkele opvattingen
In het algemeen zetten de bevindelijken zich af tegen d e cunfessionele lijn van de kerken van dc
Afscheiding, als deze kerken wijzen o p de rijke beloften van hel
Evangelie. Daarbij hebben d e
Gereformeerden teruggegrepen
op d e belijdenis geschriften vanuit de Reformatie.
Deze lijn zien we o.a. hij K.Schilder in de tijd van de Vrijmakilig
en hij iemand als bijvoorbeeld
J.van Gendereli binneii d e Christelijke Gereformeerde Kerken.
De bevindelijken kunnen we in
zekere zin vaak typeren als conservatief. Z e hechten o.a. aan de
zuivere Statenvertaling, d e 'oudc
schrijvers'. de ambtskleding en
andere zaken.
Van een iiormatief spreken oveide kerk is echter dikwijls geen
sprake. D e echte kerk is in hun
visie immers daar waar de wedergeboreneii zijn.
Als het traditionalisme hct uitgangspunt blijft, beslaat het
gevaar dat de strijd voor Gods
koninkrijk maar al te zeer een
achterhoedegevecht wordt.
Veel van deze broeders en zusters lijken helaas te veel te lelten
op de mens e n zijn ziel en ie wcinig o p God in d e voortgang van
Zijn werk. D e centrale vraag die
toen en nu gesteld moet worden
is. of de bevindelijken hun Icvcn
willen zoeken buiten zichzel r in
Christus, die in de verkondiging
van Zijn evangelie naar ons tockomt. Of zoeken ze hun hcil in
de eigen 'bevindelijke' kennis
van ellende. Sprckcn over de
vruchten vaii het gcloof i s goed,
maar die vruchtcn zijn nooit de
wortel, de basis voor ons heil.
Het geloof moet zijn eigen bevinding hchbcn, ecn bevinding in
het licht van Gods Woord. Dan
380

kan dc gclovigc dankbaar ;rijli
voor de vruchten van het geloof
als gaven van de Cieest

De Modernen'
Nog kort iets over de modernen
in het begin van d e 2Oste eeuw.
Als we iets willen begrijpen van
het 'moderne' denken in die tijd
en ook nu. dan zullen we even
terug moeten naar de 'Verlichtine'. Daarmee bedoelen we een
geestelijke stroming, die vooral in
de 18de eeuw de mens wil hevriidei1 dons het gebruik van d e rede
(de ratio}.
Bevrijden van alle gcidsdienstig
en kerkelijk gezag. D e mens
mocl wccr nicindig worden en
zcFT beslissén over goed en
kwaad. De verlichte mens heeft
ccn onbcperkl vertrouwen in de
mcnsclijkc i-cdc.
De mcns is van naturc gcicd. Hij
kan zclf dc waarlicid ovcr ccn
eventuele God wel ontdckkcn.
Dus niet geloven op gczag van
een andcr OT van ccn andcr
woord (Woord).

.. -.
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n c bloeitijd vaii 'hct modcrnisme' valt in de laatste helft van de
1 Plde eeuw. Vooral dus in de tijd
tussen Afscheiding en Doleantie.
De Gereformeerden hebben de
strijd aangebonden met het
moderne denken van die dagen.
Het is duidelijk, dat dit denken
over de autonome mens ook vandaag nog volop aanwezig is.
Z e vinden dat d e mens een mondig rationeel wezen is. en
autonoom in zijn denken en
doen. Ze hangen ook een optimistische mensvisie aan. d.w.z. de
erfzonde wordt ontkend en d e
mens is in een evolutionistisch
proces van vooruitgang betrokken. Over de zonde oordeelt
inen, dat het geen overtreding
van Gods wet is, maar een nog
noodzakelij k voorkumende
onvolmaaktheid. Zondigen is volgens hen handelen in strijd met
de logica van de mcnsclijkc ratio,
hct mcnsclijk vcrstand.
Van vcrzocniiig door voldocning
wil men nict wctcn. Dcior jczclf
tcn gocd tc vcrandcrcn mct Jczus
als een groot voorbeeld wcrk jc

.m.*

*..*.:zi * "
,
*

als mcns aan verzoening. Verzoening met God wordt gezocht in
de solidariteit. de lijdende God
die mei ons meelijdt.
De Bijbel is een menselijk boek,
waarin de ervaringen van anderen zijn gebundeld.
Dr.A. Kriyper heeft in 1881 bij
zijn aftreden als rector van de
V.U. gesproken over:
"De hedendangsc/zl~Scl~riftcritlek
in hanr bedenkelijke strrkking
voor de ,qemeenre des lev~ncl~ri
Gods "
Volgens Kuyper deed de ~cliriitkritiek de theologie doodhlocden, ontroofde aan de gcmccnie
haas Bijbel en leverde dc bclijders over aan dc mccst nndraaglijke macht van dc theologen.
En Ravinck schrijft ccn aantal
jaren later: "het mudernisme aanvaarrlde rlr werckObexchoui~ing,
die tuenmrruls vour de ware werd
uitgegevrn, zcinder uaige kririck,
en guf op huar eisch Inerws aile
christelijke lrerslukken prijs".
Gereformeerd is immers ook een
hand hebhen met de kerk van het
vcrlcden. Een hand aan cle leerstukken, zoals de kerk die in het
verleden op hasis van de Bijbel
heeft verwoord.

'
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GEMEENTENPROJECT:
HOE, WAT, VOOR WIE?

O p

29 decernbei,.~.v i ï i u ï r E I ~ ï ~ ~ ~ ï e n t e N p
jecf haar eerste lustrum, Het Iaatsfe weekend v(
1996 kwamen een aantal jongeren en een aan
dominees bij elkaar voor een brainstorm-weeker ,IU
over de vraag: 'Op welke manier kunnen zestig
enthousiaste jongeren anno 7 99J als getuigen in!gezet worden in Gods Koninkrijk?'
Directe aanleiding voor dit weekend was hef feit
dat de vereniging Evangelisatie & Recreatie niet
meer terug mocht komen op een camping omdat
daar tJdenshet laafste zomerproject i-wee personen hun leven aan Jezus hadden gegeven, Hef is
kennelijk het ' 'succes' dat de jaloersheid en de vjjandschap opwekt, Het resultaat van het genoemde weekend was de kiem van een project dat nu
binnen gereformeerd Nederland bekend staat als
GerneenteNproject,

Jongeren in de kerk
De kerken tellen een grotc grricp
jongvnlwassenen, die graag iets
willen doen om hun eigen
gemeente te versterkcn. Het is
de7e grocp aan wie het GemeenteNproojcct handvatten cn knowhow wil hicdcn om hun activitciten in de gcrnccnte vorm te
gevcn. Hct GcmccnieNproject
7iet kans voor hcn ic lungcrcn als
'leenvcrkplaats' cn als 'ontwikkelccntrum'. Hct cigcnlidkc doel
is dat jongc chrislcncn wordcn
tocgcrusi voor de laak om hun
orngcving in bcwcging tc 7cttcn.
Het middcl om dit docl tc bcrciken is het zogeheten leemerktraject, waarin inspiratie, bemoediging en ontwikkeling centraal
staan. Daarover straks meer.

Organisatie
Het GemeenteNps0,ject is voor

cn van jong volwasscncn (20 - 35
jarigen). Zij brcngcii zelf het
kadcr voort dat voor de continuiteil zorgt. D e vijfhoofdige kerngroep legt jaarlijks verantwoording af aan het deputaatschap
Toerusting Evangcliscrcndc
Gernccntc. D c kcrngrocp stuurt
vicr jaargi-ocpcn aan (van circa 35
pcrsoncn) met cIk cen eigen
kader van circa 6 pcrsoncn. Verder zijn cr nog 2 wcrkgrnepen. De
cne werkgroep organiseert de
twccjaarlijksc GP-studiereis. De
andcrc wcrkgrocp organiseert het
lweejaarlijksc GP-Congres.

Werkwijze

i

,
,

'

Het programma van het leerwerktraject bestaat uit 9 contactmomenten, verdeeld over twee
jaar (4 weekenden en 5 zaterdagen) en is opgecleeld in drie fasen:
H m fase: Hierin richt men zich
op de vraag hoe men een warm
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hart kan krijgen voor de eigen
plaatselijke gemeente. Samen
word1 studie gemaakt van hoe de
bijbel spreekt over gemeente-zijn,
dc vcrhouding gemeenteopbouw
- cvangclisatie en de rollen van de
kcrkcnraad en de gemeenteleden
hierin. Nadruk in deze fase ligt op
de ontwikkeling van een christelijke houding die je mag aannemen in je eigen omgeving.
Gnven {a,re: Vervolgens spreekt
de jaargroep over Gods gcnndegaven en hoe deze binnen een
gemeente een rol kunnen spelen.
Aan de orde komt onder andere
hoe genadegaven zich verhouden
tot het kerkeIijk ambt.
Inset fase: Tenslotte leren de
deelnemers hoe ze hun hart voor
hun gemeente kunnen inreften op
een plek die aansluit bij de gaven
die zij van God hebben gekregen.
Z e leren hoe ze zelf een levende
steen kunnen zijn in hun gemeente en hoe ze met hun opgedane
kennis en ervaring hun gemeenlc
kunnen dienen.

Het principe van het leerwerktraject is dat deelnemers tijdens een
contactmoment iets leren en
daarmee aan het 'werk' gaan in
de eigen gemeente. Daarbij gaat
het niet om alIerlei activiteiten
die ineens opgepakt moeten worden. Het werk in de eigen
gemeente bestaat meer in het
krijgen van inziclit vanuil wclke
houding men zich beschikbaar
mag stellen aan God cn aan Zian
semeente.
Het leerwerktraject gaat daarbij
uit van d e visie dat er stccds aansluiting gevonden moet worden
bij wat in de eigen plaatselijke
gemeente aanivc~igis.
382

1997 - 200 1: een korte
terugblik
1997 was voor de initiaticrgroep
van hel GP het jaar van voorbereidcn. Iii dat jaar is ook aancluiting gezucht en gevondcn hij liet
Landelijk Verband voor Evai~ge- ,
lisatic Arbeid (tegenwoordig:
Deputan(r;cliapToerusting Evnngeliscrcnde Gemeente). Van 1998
tot 21)OO is prcief geclraaid mct hci
eerstc Icei+werktraject.Vast
ondcrdcel van het leerwerkti-ajccl
is een studiereis 'naar een rcformator'. In 1998 is een reis
gemaakt naar Genève. Het rcicvant maken vnii het leven en
werk vali Johnnnes Calvijn voor
ons christen-fijn validaag stond
centraal. ProTessor J. Kamphuis
was dc Icerrneestet..
Toen in 2000 zicht kwam op dc
definiticvc vorm van het leerwerktra.jec1 is eind 2000 een landelijke mani restazie georganiseerd waarin hel
GemeenteNproject zich heeft
gepresenteerd als een werkplaats
waar dongcl-ciivan dominees en
andere dcskundigen Ieren hoe 7.c
handen cn voeten kunnen seven
aan hun christen - zijn binnen
hun eigen plnatselii ke gemeente.
In 2001 7ijn twee jaargroepen van
start gegaan. De eerste groep
heeft dc hartfase inmiddels met
succes doorlopen e n de twee
groep staat ;kan het begin van
haar trajccl. Ook is inmiddels dc
tweede qludiei-eis afgerond. Een
reis naar dc gebieden waar het
leven en wcrk van Guido de Bres
zich afspeelde. De i~ihoirdelijkc
bijdragen kwainen dit keer van
de hand van historicus drs. H.
Veldman (Zuidhorn), ds. E. Luth
(Almelo) cn ds. J.H. Smit (Brunssum-Trechcek). Een verslag van
deze reis is te Iczcn in 'De Reformatie' van 8 deccinber jl.

Programmici Voor 2002 -

2004

Voor de jaren 2002 - 2004 staat,

1

zo dc Here wil. het volgende op
het programma:
In 2002 starten de 3e en 4e
jaargrocp.
Er komt een tweede GP Congres op 13 ei1 14 september
2002 mct 500 jonge mensen.
Ook verwachten we 200
ambtsdragcrs
* In 2003 en 20134 starten d e jaargroepen vijf tot en met actit. In
2003 staat wccr een studiereis
'naar een rcforinator' gepland
en in 2 W hct derde G P - congres.

concluderen dat er behocrtc is
aan GerneenteNprojecit. D e Landelijke Manifestatie 2000 had als
doel 100 jonge mensen uit het
hele Isnd bij elkaar te brengen
die van betekenis voor hun
gemeente willen zijn. D e uiteindelijke 300 aanmeldingen overtroffen alle verwachtingen. Met
betrckking tot de leenverktrajecten was het doel: elk halfjaar een
nieuw Iccrwcl-ktraject starten. Dit
blijkt tc slagen met iedere keer
wecr zo'n 35 deelnemers per
groep. GP-docenten zoals predikanten, professoren e n andere
deskundigen maken graag tijd
vrij. omdat zij liet belangrijk vinden jonge mcnsen tot bloei
komen in de kcrken en toekomstig kadcr worden. Ook ouderen
vindcn GeineenteNproject
belangrijk. De aanloopkosten,
zoals de eerstc studiereis en de
publiciteitscampagne, zijn met
behulp van huil financiële ondersteuning gerealiscerd. De continuïteit voor kadcronlwikkeling
van jonge kcrkmensen voor de
toekomst ligt Deo Volente
gewaarborgd in een door de
synode gcstcund deputaatschap.

Onze kerken en Gemeentebiproject
Een christelijke gemccnte heeft als het goed is - ccn krachtige uitstraling. Het maakt gemeenteleden enthousiast en heeft werfkracht naar de buitenwereld.
Gemeenteleden die wcten wat
gemeente-zijn inhoudt versterken
d e werfkracht van de gemeente.
Gemeenteleden die een passende
plek in hun kerk willcn innemen,
moeten weten wie 7e 7cl r zijn. In
een periode van twcc jaar leert
men daarin zijn wcg onder deskundige begeleiding. Hct
gemeenteNproject hclpl daarnaast de deelnemers ook een goede visie op de gemeente te antwikkelen, zoals Christus het
bedoeld heeft. Op allc fronten zet
Hij mensen in mct passende
gaven, Voor cle kerkcn geldt
intussen: werken aan d e toekomst
betekent het ontwikkclcn van
nieuw kader (ouderlingen. diakenen en preclikantcn).
D e toelatingseisen voor GemeenteNproject zijn tweeërlei:
1. Ben je bereid je bcscliikbaar te
stellen aan God?
2. Ben je bereid je beschikbaar te
stcllen aan je eigen gemecntc'?
De beschikbaarstelling maakt
iemand ootmoedig ten op7ichte
van God. E n dus dienstbaar aan
Zijn koninkrijk.
Uit dcclnemersaantallen is te
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Drs. K. Koelewijn is voorzifter van de
kerngroep GemeenteNproject,Het
GemeenteNprojectis en onderdeel
van het deputaatschap Toerusting
Evangeliserende Gemeente.

Hel GmeentrNpruject srarr o p 22
en 2.7,fehrrca~f
20112 haar derde
I~erwevktruject.Ir$) bij Klans
Koelewijn 04.í-34.7/Yh8 / 06-51 44
59 30 o f Marijp Ziedses des Planles 0.344 - 614717. Annnieldingen:
www. Gt!meenteNproject.nI

l

Hc.t GP organiseert op 13 en 14
september 2002 haar 2dr t-ongres
in De Bron te Dulfien. Het thema
is: 'Hier hen ik, om U t~ dienpn
HEER'. Hier w~jrden.?W jongvulwnssencn en 200 nn7 htsdrrgers
v~rwacht.Opgcvm is nu ui rnogrrijk bij ho verigeno~md~
adressen.
383

LIED 456: ZEGEN ONS,
ALGOEDE
De auteur van gezang 456 uil hel
Licdhoek, Johannes Evangclista
Gossner, werd in 1773 te Hausen
hij Gunzherg an der Donau (Beieren) geboren. Na zijn theologierludie werd hij tot priester
gewijd. Nadat Iiij vanwege zijn
rlcnkhccldcn uil Reieren verbannen was, wcrd hij godsdienstleraar te Dusseldorf cn Pctcr5'burg
(Leningrad). Maar ook hier werd
hij verdreven. In 1826 sloot hij
zich aan bij de Evangelische Kirche. Drie jaar later werd hij predikant vaii de Bettilehernkirche ,
IC i3crli.in. Gcissner was vooral
actief op zcndinpsgehied. T-Iii
I
richtte in 1836 dc '-Gossncr Mis- i
sionsverein" op, cn had vccl
internationale contacten, zoals
met de bekende Nederlandse
zendingsman O.G. Heldring. Gos'
sner overleed in 1858.
In 1825, dus een jaar voordat
Gossner protestant werd, publicecrdc hij dc bundel Scirnmlung
ausrrlespricr 1,ierkr von der prlösenden Lirhe. Hct licd "Scgnc und
behute" is het cnigc gczang uit
dit liedboek dat tot op dc dag van 1
vandaag bekend en gclicfd hlccf: I
Sinds het einde van de negenticn- '
de eeuw is het lied te vinden in
het Gesanglirrch der evangrlichrn
Brijdergemeinc. waar het functioiiecrl als een van de twee SchlufiIirder (slotliederen).

I

I

i

i

Dc oorspronkelijke Duitse tekst
luidt:
J. S e , q n ~unrl hehiitc J rlns nucl7
driner G ~ t e J! Hc.rr, erhrh dein
Ang-~sicht/ uher rrns und gih rlns
Lichr!
2. Schenk iins deinen Friedera J
rrllr TUKliieni~cien!J Gib ~ ndeis
nert heilgcn Geist, / cler 14nsssets
sir

Christn weist!

3. Amrn, amrn, urnen! Ehre sri
derra Nomen / r~nsrr,~
Herren Jesu
Ci~risr,
J der der En1 und Lrtzlr
ist!

In liet tweede couplet wordt verwc7en naar het Johannes-evangelie, waar gcschrcvcn slaat dal de
Heilige Geest alles 7al mccdclcn
wat Christus ge7egd hccft (Joh.
14:26,15:26,16:14,15).Zonder
problemen herkent men in de
laatste strofe de woorden uit
Openbaring (l:& 2 1:6.22:13)
waar Cliristus Zichzelf de Alfa en
Omega, dc Ecrsle en de Laatste
noemt.
Aan het begin van dc vorigc
eeuw maakte Jacqueline van dcr
Waals een Yederlandse vertaling
van het lied, die vooral bekend
werd via d e bundel Ollde en
nieuw^ Zongen (1911) van mej.
S.M. Wocnscl Kooy. Van der
Waals was cchtcr nicl de eerste
die een Nederlandse vcrsic Icvcrde. Want in 1 X82 had domincc
C.S. Adema van Scheltema in de
vierde jaargang van zijn hekende
serie liedbundels Neerhosch'
Zanxttn een zeer vrije bewerking
gepubliceerd onder de titel
"T-Ioogepriesterlij ke zegen". In
hel Gezangboek vnn de Evnngelîsclw Broehgemeente in Nederlund staat een iets aiidere versie
dan in hct L i e d h n ~ kvoor de Kprken. De eerste strofe opcnt daar
met: Wil,r i Bron van leven, onT
uw zegen geven. Het laatste couplet luidt: Amen, amen, amen!
Loven wij nu samen .Iezus, Clzrisnis, onze ]+er. Amcn, Hem, aileen
ij eer!

Inhoud
Het meest opvallende woord in
d e eerste strofe is ongetwijfeld
"Algoede". Deze benaming voor
God wordt niet in d e Schrift
gevonden. Maar van wat liet
woord uiidrukr, staat d e Bijbel
vol: dc volmaakle, eindelcize,
onuitputtclijkc gocdhcid van
God, zoals die hct mccst duidc-
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w
van de week
Iijk en rijk geopenbaard werd in
Cliristus. God alleen is goed en
goeddoende (Ps. 119:68, Marc.
10:lX). Mei de woorden van dc
Ncdcrlandie GelooT~bclijdcnis
hclijdcii wc dal God "vol komcn
gocd" is (NGB art. 1 ), en dat Hij
op geen enkele wijze de auteur
van het kwade is. Alle zegen
komt van boven. In de eerste
regel van liet lied wordt cip zinvolle wijze de volmaakte goedheid vaa God gekoppeld aan dc
smeekbede om zijn zepen.
Binnen d e context van dit lied is
de benaming niet eenzijdig,
omdat zo Gods oordelen en straf
o p de zonde terzijde geschoven
zouden worden. Immers, God
regenr op grond van zijn gordheid. en niet (mede) op grond
van lijn toorn over de zonde. Wic
dc oorspronkelijke Duitsc tekst
bekijkt, ziet in de tweede regel de
woorden "nach deiner Gute"
(naar uw goedheid). Dat is in de
Nederlandse vertaling verwerkt
in het woord "Algoede".
D e benaming "Algoede" gaat dus
over &énvaii Gods volkomenlieden, en nier over alvermening.
Net 7.0 min als op grond van
psalm 145 vers 6 ("De Here is
goed voor allen") een alverzoenings-leer verdedigd zou kunnen
worden. De belijdenis van Gods
volkomen goedheid mag en kan
men niet uitspelen tegen d e belijdenis van zijn reclitvanrdige
toorn over de zonde en van hel
laalslc oordeel.
In dc twecdc strofe wordt
gevraagd n£God zijn vrede in
ons hart wil storten. Het is jammer dat in dit couplet de venvijzing uit het oorspronkelijke lied
dat de Geest ons op Christus
moet wijzen. niet verwerkt is.
Hetzelfde geldt voor hel dcrdc
couplel van hel Duitse licd, waar

gei-crcrcerd wordt aan de bijbelse notic dat Christul; de Eerste
e n de Laatstc i\.

Gebruik
Hcl lied heeft bij de Broerlcrgcmccnlc doorgaans gefungeerd ais
slot/aiig bij de samenkomsten.
Ook biniicn oii7c liturgische
praktijk lijkt hct licd daartoe ook
het tneest geëigend, Ei- zijn diverse kerken waar de dcrdc strore
van het lied gebruikt wordt als
"amen" na de slotzegen. Dat i s
een mo~leIi.ikheid.Ook kan
dc ccl*$letwee c o u ~ i e t t e nvooraf'
gaande aal1 dc zegel1 zingen, en
het derdc clircct daiisna. Het
spreekt van7cll' dal organisten bij
strofe 3 clan geen \cinrspcl of
intuiiatie hoeven tc spclcn.

,

Melodie
De mclodic van de bekende heruif de kerken
nhutter cantor Christian Gregor
(1723-1801) is voor vei-schi~~ende
liedteksten gebruikt, uraarondcr
dus de tekst van Gossncr. Dc
melodie werd gepubliceerd in
Gregors Cl~orol-Bilchsnthrrl~c~ricl
allr zu (lrm G~sangAuclwd ~ r
- Nieuw adres ds.
E~unK.olj.y~:llp
f j r ~ ~ d ~ r - G ~ n ~ e j n Z~i~jndreclit
cn
P.J.
de
1
hm:
Westerwijk 1.3334
t.om .Irrhrr1778gehfirige M & G
R
Zwi
jndreclit.
lel. 078d i m ( 17#4).
6299507 (privE). 078-6299508
De melodie behoort tot dc cciivoudigste uit het Liedboek voor
(werk).
de Kerken. De regels 1 en 2 zijn
identiek, Het begin van regel 3 is
Dc Bilt-Rilthoven - Beroepen:
gclijk aan de v c i o r ~ a n d eregels,
R. Hcida te Mcinster
maai- dan S n loon hoser.
DI: J. Smeiik is musicoioogi'hymnoloog en woont in Zuidhorn

Stgne und behure
wijze: Jesu, ewge Sonne

I

-

Ze-genons,M-goe

-

neem ons in uw hoe -

Christian Gregor 1784

Heemse - Beroepen: Fl. Sj.
Wicrsma tc Spakenburg-Noord

de,

Urk - Beroepen: C.J. Mcwc tc
Spakenburg-Zuid

-

de

-

en ver- hef uw aan ge-zicht
o

2

- ver

ons en &ef ons licbt.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen?
Dat wij nier beschamen
Jezus Christus onze Hter,
amen, God, u w naam ter eer!

I

Zevenbergen - Reroepeii: C.A.
Snip tc Edïnonlon (Canadian
Rcformcd Cliurches)

Adres Sgnnde - Adrcs van dc
generale synodc van Zuidhorn
2002 is: postbus i 8,9XOC) A H
Zuidhorn, e-mail: synodeCa'gkv.nl
Zwolle-Zuid - Beroepbaar pcr
15 februari: ds. J.W. Bocrma,
voorheen dovenprcdikant. Rocrma wordt opgevolgd door ds. Ti.
Van Dijk. Adrcs ds. Bocrma:
Coreernarkc 111, X O l h LA Zwolle; tel. 038-4653473: c-mail: bcicrmaj@hetnet.nl
Bedum - Nieuw e-mail adres
voor het scrihaat: scribaCdgkvbedurn-nl

Gezegegend zij de God eii Vndu van o n z e Here Jezus Christsis,
dilie OW muf ai'lcrlci gcestel~kr xegcn in (Ie hrinelst. geiverteti
gexegcnd hrefi rn Chrrstrrs.

Eferiërs I :3
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H. Prins
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1
"
nieuw uitgekomen
We kondigen hier kort enkele nieuw
uitgekomen boeken aan. Mogelijk
komt ons blad in een bredere
bespreking op één o f meer titeis

nader terug.

Bi-jbelsDagboek 2002
Voor iedere dag iets speciaals.
Een bepaalde gedachte vanuit
God5 Woord voor ons leven nu.
Verdieping van onze relatie met
de Here God. Inziclit in de
samenhangende boodschap van
de hijbelboeken. Omgaan met de
dagelijkse spanning om als zondaren tocli als Gods kinderen te
mogen leven. Verwondering om
wat de Here ons geeft in elkaar
en zijn grote schepping.
Dertien verschillende auteurs
laten in dit daghoek 2002 elk op
eigen wijze iets van Gods werkelijkheid zien. Her is een gevarieerd dagboek met verschillende stijlen. Maar in alle variatie
komt de eenheid in het geloof
naar voren. Aan het slot van elke
overdenking wordt een Psalm of
Gezang opgegeven. Enkcle
auteurs geven daarbij ook mogelijkheclen aan uil het Liedboek.
Uiigeverii De Vuurhaak Barneveld, f 19,90

Postille 2001-2062
Postille 53 bevat preekschetsen
voor het kerkelijk jaar 2001-2002
(met een bijzondere aandacht
voor het Matteusevangelie). D e
inleidende artikelen van prof. dr.
H.W. de Knijff en dr. R. Bos
gaan in op de vraag hoe in een
preek de heiligheid van God op
een goede manier ter sprake kan
komen. Daarnaast zijn enkele

preekschetsen aan het thema
van de wraak van God gewijd:
een schetc richt zich op d e context van justitiepastoraat, ccn
andere neeint het perspectief in
van slnclitoil'ers van seksueel
geweld. Evenals voorgaande
jaren biedt deze Postille ook een
overzicht van nicuwe liomile~ische literatuur.

de kerken

Beroepbaar l
Kandidaten:
E.J. M ~ i j ~Andoorii
r,
99,8265
KK Kampen. 038-3323909, cmail: ejmeijer@wxs.nl.
J.M. FFJank, Reelhovcnlaan 424,
X03 L CD Zwolle. 038-4234550

Uitgeverij Roekencentrum Zoetermeer. f 48,SR (266 blz.)

Naar een nieuwe kerkhî-jhel, een
handreiking voor het beoordelen
van de Nieriwe Bi4jbelvertaling
onder redactie van Henk Room
en Wolter Rose
In 2004 wordt de Nieuwe Bijhelvertaling op d e markt gcbracht.
In vele kerken en kringcn is dc
discussie al losgekomen over de
voors en tegens van deze vertaling. E n terecht. Deze nieuwe
vertaling wordt immers gepresenteerd als de nieuwe kerkbijbel. Daarom dienst er ecn zorgvuldige toetsing plaats tc vindcn
in de kerken. D C ~hundcl
C
bicdt
een handreiking voor de7c
belangrijke toetsing. Zowel taalkundige als theologische aspecten worden in geding gebracht,
gelardeerd met d e nodige voorbccldcn uit d c rccds gcpublicccrdc gcdccltcs. M c i hchulp
van d c hier aangcrciktc critcria
kan de bijbcllezcr zclf dc toetsing van d e nicuwc vcrtaling ter
hand ncmcn. Dit is hct twccdc
decl van de TU-Bczinningsi-ccks
die is opgczct in nauwe samciiwerking mci dc Tiicologischc
Univcrsitcit van Kampcn (Rrocderwcg).

Predikanten:
J. W Roprna, Coreemarke 1O,
801h L A Z.ivollc, 038-4653473, email: boerrnaj@hetnet.nl (per l 5
februari)
G.J. Rritijn, Goudkruid 42,3068
SZ Rottcrdam, 01 4)-2206124
R.J. Blok, 06-21 272713
J. de Wolf. Mignonpad 22,3816
ET Amersfoort. 033-4728793
i?E Larnrris, Wcsterstraat 300,
7522 TIK Enschcdc. 053-43601 12

L

Nieuwe opgaven en wijzigingen:
H.Prinq. tel. 0546-870R43

Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld. f 27.50 (106 lilz.)
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We zijn teveel op onszelf
gericht
In CVKorrs van december schreven Herik Jrin K t r r n ~ t r qen
Konald Wrstrrlr~rkovcr een
onderzoek van Iicl1,cger des
Heils, 'Dr achterkont van dp welvnar,. Socioil~verhondenh~irAI ~ v r r t
belnn~rijttehiju'mge unn rrn zinvol
bestrmn'. Achter een facade van
ronkende tevredenheid verlangt
Nederland naar een zinvoller
leven:

Op het eerste gezicht Fijkcn wij.
Nederlanders, tevreden te zijn
over ons bestaan. Liefst 91 procent geeft dat renminste aan in
een grootschalig onderzoek dat
het NIPO uitvoerde in opdracht
van het Leger des Hcils. Erg
jaloers op de buurman hoeven
we dus ook niet te zijn. Slechts
ken o p de tien Nederlanders
vindt dat de buren of collega's
het werkeli"ik beter hebben
getroffen dan hijzelf. En laten
we wel zijn: tweedcrdc hccft
geen enkele behoefte aan icts
dat zijn of haar Fcvcn zinvcillcr
zou moeten rnakcn. Dat hei
leven zinloos zou 7ijn. is ccn
notie waarmee bijna niemand
iets kan. het gaat gord mct
Nederland.
En toch... onzc wclvaart heeft
een achterkant. Wc wcrken met
z'n allen zo hard om dal ruiinere
huis met dic grotcrc tuin ie kunnen hctalcn - wc consuiiieren
dat het ecn lievc lust is, e n niet
allién in dc dcccinhcrmaand dat wc clkaar misschien wel een
beetje uit hct oog verliezen. Dat
is geen moraalkreet van een
wollige sociaalwcrker,diep in
ons hart wcten wc hct bijna allemaal: WE zijn fe veel o p onszrlf
gericht. En vinden we dat crg?
Jazeker, tweederde van de
Nederlandse bevolking vrccst
dat de samenleving ten onder
gaat aan de toenemcndc individualisering. Want we zien mensen vereenzamen, ouderen die

zich 'te pletter vervelen', en misschien vereenzamen we ook zelf,
in de stilte van ons hart, meer
dan we willen toegeven.

Keerzijde
En dan de keerzijde van d e cijfers, want niets is zo bedrieglijk
als statistieken. Tegenover d e
overgrote meerderheid die dik
tevreden is. staat 'slechts' 8 procciil die dal nier is: altijd nog één
miljueìz Nederla~rtbersbeven de
achttien die o n t e v r c d ~zijn
~ ~ over
hrtn lpvert. Slechts 3 procent
vindt dat het leven geen enkele
zin Iicefl. In absolute aantallen
hebben we het dan altijd nog
ovcr 360.U00 mpnspn die vol~trcktrzinloosheid ervnren in
Iziln leven. Uit het uiiderzoek
blijkt dat liet vooral oin mensen
gaat, die eenraom zijn.
Zinvol leven bliakt niet alleen
mocilijk voor mensen die ontevrcdcn r.ijn over hun bestaan.
Vicr van dc ticn Nederlander5 cn zclfs de helft van de ouderen
- vinden dat maar een moeilijke
doelstelling in het leven. Want
hoe doe je dat in vredesnaam:
zin geven aan je leven? Vooral
eciizame mensen en mensen die
zich zorgen maken o m hun
rinanciele siluatie, liebben hier
moeite mee. Bijna eenderde van
de Nederlanders geeft aan echt
behoefte te liehben aan iets dat
hun leven zinvoIler maakt...
D e cijfers zijn afkomstig uit het
deelrapport De nchterknnt van
de welvnart, geschreven door
NIPO Consult e n het Leger des
Heils. dat over enkele weken
officieel wordt gepubliceerd. In
Itet rapport zij11 uitslagen verwerkt van een grootsclialig
onderzoek onder de Nederlandse bevolking iiaar de beleving
van sociale thema's. De onderzoekers concluderen dat opvallend veel Nederlanders liun
leven alc weinig zinvol ervaren.
Opvallend veel mensen geven
aan zich eenzaam te voelen en
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G.J. van Middelkoop

FI ,m
meegelezen

zich in een sociaal isolement te
bevinden.
Dit heeft - maken de onderzoekers uit de enquête-antwoorden
o p - alles te maken met de vervlakking van normen en waarden in de maatschappij. het
gebrek aan binding met mensen
in de eigen omgeving e n met
sociale uitsluiting van prohleemgroepen.
Kansen voor de kerk
Kunnen d e kerken een rol van
betekenis spelen? Als je afgaat
o p d e uitkomsten van het onderzoek, zijn er zeker openingen.
De ondertitel van hel rapport
luidt: Sociale verbondenheid
levert belnngrijke bijdrage laan
een zinvol b~sraan,E n ondanks
de secularisatie. meent een
belangrijk deel van de bevolking
dat het christendom en d e kerk
in staat zijn d e sociale binding
tussen mensen te bevorderen cn
het toenemende individualisme
te keren.
Bijna de helft van d e Nederlanders vindt het belangrijk te
leven volgens christelijke normen en waarden. E n evenveel
Nederlanders denken dat d e
kerk hierin een belaiigrijke lecrschool kan zijn. Een o p de drie
Nederlanders kent d e kerk ook
een andere taak toe: de mogelijkheid bieden elkaar te onlmoeten en te ontliaasten.
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Theologische Universiteit
Kampen
Ciiratorium stelt hmnatieplan vast

Hct curatoriuni van de tlieologi~che
universilei t iiccfi in Iiaar vergadering
van IOlanuaii jl. ccn I;ornit~ticplaii
vaqtgesteld voor de pcriodc 20022005. Het upsitellen van een derpeli ik
plan helpt het curatorium om de universiteit gocd tc hcsturcii. Maar met
het document wil het curaioriuin
ook de kerken informeren. De
gcncrale svnode heeft ook gevraagd
cini inziclii in d e forniatie(hehoefte)
van de iinivcisiicit. I-Ict formatieplan
dient viilgens liei Stiiiuut als uitgangspunt voor eventuele hcnriciningen. Dit plan i? vastgeqteld op bnsic
viiii dc berekende docentenliela~ttn~
voor dc dric wcrkproccsscn: onderwij.;. onderzoek ei1 kerkclijkc dicnstverlenirig. Onk werden de ondersteunende taken op een rijtje gefet.
Hct hlijkt dat de aanwezige formatie
vrij dicht dc noodzakelijk formatie
benadert. Op een piiar ondcrdclen is
er een gering tekort. In J e kcimendc
periode is in beperkte mate extra
rnciiskraclit nodig voor systeembeheer, kwaliteitszorg cn voor de

onderwerpsontsluiting van J e hiblio- I
I
theek. De uitbreiding heeft alles te
inaken met de eisen die anno 2002
aan J e iiniversiteii ivurdcii gcstcld
door de sluden ten, medewerkers en
door de overheid. Het curatorium
heeft uitvoerig gesproken over de
evaluatie van de nieuwe bestuursstructuur. Deze evaliiatie is door de
laairtgenoenide syncidc opgcdragcn.
Een aantal aanpascingen dre in een
evaluatierapport zijn voorgesteld
hccft hct curatorium overgenomen.
[)al hekcft inct iiarnc dc intcrnc
cirganisaiie. Voor~ovei-het iappori
over d e relatie met de kerken Iiandelt wordt het voor nadere bezinning
aangehouden.
Het curatorium is nog niet gereedgekomen mei het oiidcrzcick iiaiir
andere vormen uan financiering van
de universiteit. De instelling wordt
gchccl door de kerken zelf hekoitigd. De synode van Lcusden gaf
opdracht rim ovcr aiidcrc vormen
van financiering te rapporteren. De '
bezinning daarover 7al in maart worI
den afgerond.
I
Dc begroting voor het jaar 2002 is
met algemene stenimcn aiinvaard.
De cijfem komen wat gun5tiger uit
dan in de meerjarenbegroting was
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voorzien. Er is in overeenstemming
met de opdracht van de synode een
voorstel gereed gemaakt over de
prcckbcvocgdhcid van assistciiten in
opleiding. Dc ei varing die hiermee
de Inalste jareii is opgedaan wordt
daarin verwerkt.
Het curatorium heeft een voordracht
opgesteld voor de komende vacature
voor dc didactiek vaii dc catcchcsc.
De vergadering heeft kennrc genomen van een notitie over het
beroepsbeeld en het beroepsproficl
van ecn gercformecrd predikant. Zc
hccft cr hiinr gocdkcuriiig aan gegeven dat het clocumenl Jrent al%uitgangspunt vrinr de nieuwe eindtermen voor het onderwijs.
De president-curator memorscrt
met dankbaarlicid dc XOste vcrjaiirdag viin prof. J. Kampliuis cn liet feit
dat het de7e maand 50 jaar geleden
is dat prof. drs. .l.P.Lettinga zijn werk
aan de universiteit begon. I-Iet curatorium laat zich vertegciiwciordigcii
bij lict :ifsclicid vail dr. P.H.K. van
Houwelingen van de kerk te Nijkerk
en hij de inauguratie van prof. dr. G.
C. den Hertog aan de universiteit
wan Apeldoorn.
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