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NIET OPGAAN IN DE
' WERELD
1
Hoe stellen we ons als christen op in deze wereld?
Twee weken geleden keken we naar de antwoorden van Hervormden in de afgelopen eeuw. Tof
ongeveer 1950 kenmerkte hun houding zich veelal
door aanvaarding en waardering van cultuur en
samenleving, De volgende periode liet meer kritiek
zien, Wereldverbetering was nodig, via geleidelijke
vernieuwing of door een meer radicale omwenteling. Vanaf l 980 is de Nederlandse Hervormde Kerk
een rnínderheldskerk, die de prefentie duf ze een
boodschap heeffvoor cultuur en samenleving
moeilijk meer staande kan houden, Er groeit een
besef van afstand, Voor A. van de Beek wordt dit
een breuk: in een a-Shektische cultuur moet de
kerk weer terug naar de vreemdelingschap.
Vorise week gaven we aandacht
aan de ontwikkeling van de
gedachten in de Gereformeerde
Kerken. Aanvankelijk zette
Abraham Kuyper de toon. Met
zijn leer van de algemene genade
bracht hij de perefs~meerdentot
krachtige inzet in de wereld. Volgens critici moest dit wel leiden
lol venvereldlijking. Schilder nam
eilige afstand vun zijn opvattiiigcii, inaar hleei sterk sprekeovcï de laak die de christen
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in wereld en cultuur. Dat is een
werkelijkheid die je niet los van
God mag zien. Vandaar zijn
scherpe Inestrijding van barthiaans denken, dat hij funest vond
voor het christelijk leven. Later
grepen Douma en Velerna meer
terug naar Calvijn, die sprak over
pelgrimage en vreemdelingschap.
B. Kamphuis constateert in zij11
terugblik. dat ook bij de gerefor---rJ-ii

rrrrr~n-rp~ r i c i n ~ n
vpr~ n

W

mccr vragen dan antwoorden. Wc
mogcn de wereld niet verachten,
maar mocicn wel meer bescheiden zijn, vindl hij.
Vandaag pralen we door over de
betekcnis van deze verhalen, voor
ons gcdacliteii kn voor de praktijk
van ons Icvcn.

Waardering van Kuyper
l

De waardcriiig die KampIiuis van I
Kuyper g c d i vind ik een heet,je
zuinig. Zekei- heeft hij grote woorden gebruikt en valt er op zijn uitwerkiiigcn ar te diii~en.'Iochzou
hei jamnicr zijii hem vooral te
zien als kind v;an zijn tijd. die op
zijn manicr ccn groot verliaal
bood. Ik grijp cven terug op de
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afronding van de onvoltooide
typering van H. van Riessen: Kuyschepping zich rnag inzetten voor
pcr heeft de gelovigen die zich in
ccn dienst aan zijri Heer, die hem
kleinc kring terugtrokken en
iiicdc daartoe verlost heeft? Dan
vooral over hun eeuwig we? en
zoudeii gedachten vari Kuyper en
wcc spraken. aan het werk gezet
Schilder wel eens actueler kunnen
in de wereld, opgeroepen om God
blijken dan we soms denken.
tc dienen ook in hun aardse
bestaan. Dat liet dienen van God
Schepping en herschepzo'n wijde actieradius heeft. kan
ook voor de catechisant en stuping
dcnt van vandaag een inspirerenHeel belangrijk is het dat we
dc cintdekking zijn. Het ging
inskilimen met de eerste concluChiislui in zijn verlossingswerk
iie die Kamphuis trekt e n vast
niet alleen maar om de redding
blijven houden aan de band van
van d e ziel van de mens voor de
schepping en verlossing. De verauwigheid. Maar om de totale
lossing is het tierstel van de goede
kosmos. lezen we in Efeziërs 1 en
cchepping. Dat is eet1 fundamenKolosseiizen 1.Dat geeft een veel
tcel inzicht. Kamphuis waarhrcdcr perspectief, en dat kan ons
scl~uwtdaarbij tesen te grote verstccds opnieuw verrassen. Ahrawachtingen. Bescheidenheid is op
ham Kuyper lieeft ons zicht gegevcn op die kosmische hetekenis
zij11 plaats. Onze cultuur staat in
het teken van het kruis. En inderva11 Cliristus' werk. En dat is
7cker een groot verhaal, maar daii
daad: we weten allemaal van
dorenc en distels, van de vruchtenict in de denigrerende zin waarin
dczc tcim vandaag door velen
, loosheid, van het schijnbaar zinlo7c ~woegeiionder de zon, van zuiTerecht zegt
wordt g~bruikl.
gclingen die slechts korte tijd
Kampliuis ook: Kuyper peeft ons
vandaag nog genoeg te denken.
leven, van lijden dat ons niet
bespaard blijft. Steeds laat meriselijk slreveii het Unvollendete zien.
Kamphuis signaleert het gevaar,
Alle ia jkeii kennen opgaan. blindat jc in de denklijn van Kuyper
kcn en verzinken. Alleen liet Rijk
op twcc sl>cii+enbezig kunt zijn en
van God heeft bestand, hlijft en
dat jc activiteiten in de wereld
grocil uil.
toch feitelijk los konien te staan
Maar ondanks die terechte waarvaii de verlossing door Christus.
scliuwingen blijft juist dat laatste
Hij wijst er op dat beide lijnen bij
het belangrijkste. Christus is niet
Kuyper zelf wèl vervlochten zijti.
gekomen, zei Herman Bavinck,
Om het gevaar van zo'n twee spoom het werk van zi,in Vader, zijn
ren-praktijk af te snijden, zou het
eigen werk in schepping en voorgoed zijn, als gereformeerde thcozienigheid te vernietigen, maar
Iogen onc verder helpen zicht te
integendeel, om het te redden van
krijgen op de kosmische betekenis
d e verwoesting die de mens door
van d e verlossing. Is die betekcnis
zijn zonde erin aangebracht heeft.
er alleen in de toekomst, of kun jc
Na het kruis komt de opstanding.
daar ook vandaag al over sprcE n die opstanding; is de principiële
ken? Is Christus ook vandaag
herstelling van alle cultuur. In het
heïig met d e totale geschapen
hclc Nieuwe Testament komt ons
werkelijkheid. die in de tijd tot
dc gc5torven en opgestane Chriszijn maximale mogelijkheden ontlus lcgcmoet. En daarom, vervolgt
wikkeld wordt, zoals de ZuidBavinck, inag het koninkrijk der
Afrikaanse dogmaticus Heins
hernelcn een parel van grote
zegt' En mag je dan ook zeggen
waardc zijn, maar het is ook een
dat dc mcns niet alleen in het
zuurdccg dat heel het brood dooronderhoudcn van de schepping.
7nuït. D¢ pcxisvrucht heeh betemaar ook in de ontwikkeling en

I
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kcnis voor allcs, daar zij een beloftc inhoudt van leven, in heden e n
tocknrnst. Het evangelie veroordeelt de zonde altijd en overal,
maar hct hecft huwelijk e n huicgczin, maatschappij en staat,
natuur cn geschiedenis. kunst en
wctcnschap lief (Wijsbegeerte der
openbaring, Kampen 1908,229231 ).

Kruis &n opstanding!
Dczc bcnadcring brengt ons ook
tot kritick op cn afwi,jzing van de
opstelling van Van de Beek. ik
concentreer mij op het hoofdpunt:
is er vandaag zoveel goddeloosheid, lijden en onderdrukking dat
we alleen nog maar kunnen schuilen bij het kruis? Of is in dit alles
toch ook de kracht van de opstanding ac~iefin ons leven? Als we de
brieven van het Nieiiwe Testament tezen.wordt ons bepaald
geen idealistisch beeld eetekend
van het persoonlijk en gemeenschappelijk christelijk leven. Er is
zonde e n zwakheid. teleurstellin~
en verdriet, moeite en kmis. Maar
in dezelfde gemeenten wordt ook
groei van de genade sesignaleerd.
doorwerking van de Geest, rijpen
van vrucliten. En dat in eeii tijd,
die kennelijk ook heel eoddelocis
was en waarin de wereld getekend
wordt in termen van duisternis en
hchccrsing door boze machten. In
dczc tijd cn in deze wereld worden we opgeroepen bezonnen,
rechtvaardig en vroom te leven. in
afwachting van de komst van onze
Hccr. die ons wil vrijmaken van
alle ongerechtigheicl. en ons wil
inaken tot een volk, dat gereinigd
is van de zonde, Hem alleen toebehoort en zich inzet voor het
goede (Xtils 2:12-14). Bij alle
gebrokenheid nio9en we constaleren, dat heil en opstanding niet
alleen maar toekomstmuziek zijn,
maar dat deze muziek ~ ) o kdoor
alles heen i11onze huidige wcrkcliikheid tot klinken kcimt.
De opstelling vali Van de Rcck
klopt niet met deze bijhclsc tckeJAARGANG 77 - NUMMER 18 - 9 Ft

ning van het leven van christen cn
kerk in deze gemengde wcrcld.
Zijn opvattingen hcbbcn vcel weg
van het doperse dcnkcii, dat een
tegenstelling ziel lusien schepping
en herschepping, naluur cn genade, wereld en Godsrijk. Waarom
de gelovigen gescheidcn van de
wereld moeten Icvcïi en hun taak
'meer separatie dan reformatie'
wordt. Ook Noordmans. bij wie
liij zich aansluit, lijkt cen opvatting te hebben van het goddelijke
en de werking van de gcnadc. die
zich met het natuurlijkc nict laten
verenisen. wuardooi.zc CT pcr
definitie op gesprinncn voct mee
staan. Dan kun je nict vccl met
het God-mct-ons in hct dagelijks
leven hier en nu. Als wc gerefnrmeerd willen dcnkcn, moeten we
recht doen aan 'dc hclc waarheid
en de volheid van hct heil'. En
met Ravinck zcggen, dat het licht
dal van hct christendom uitstraalt.
over dc wcrkclijkheid een glans
van goddclijke heerlijkheid vercpreidl.

Ons werken en zijn context
i11dil artikel kijken we naar de
betekenis van cle verhalen van
Van de Rcck en Kamphuis, voor
on\ denkcn èn voor de praktijk
van ons levcn. Tot hier toe ging
het vooral ovcr dc gcdachten. al
bleek dal zomaar door te kunnen
schieten naar dc praktijk. Maar
niet ieder wordt gchneid door
begrippen als algcmcne genade,
cultuurmandaat cn vreemdelingschap Fftedc visies cn mooie theorieën kunncn prachtig zijn voor
wie ervan houdt. maar wat is hun
wserde voor dc praktijk van het
persoonlij k Icvcn? Daarover nu
verder.
In dc ccrste plaats: ons werken in
dc wcreld en ons geloven in de
kcrk kunnen makkelijk van elkaar
l05 raken. Het zou bij elkaar moeten horen, maar in de praktijk lukt
het ons vaak niet.ze in eenzelfde
perspectief te zien en met elkaar
te verbinden. Bij alle vragen die jc

kunt hebben, is het van groot
belang voor onze dienst aan God
in ons dagelijks leven cn werken,
dat we op een gereformeerde
manier tegen deze dingcn aankijken.

In de tweede plaats: wc lopen het
gevaar de wereld loch vaak als de
boze wereld te zien. Dat wil zeggen: in de praktijk kunnen we ons
er goed in bewegen - soms te goed
- maar als we erover nadenken,
zien we toch vooral achteruitgang
en verloedering, negaticvc ontwikkelinsen. Is dat icrccht?
Vanuit het geloof dat Christus
Heer is ook van de gcschiedenic
van de wereld, youdcn we ons
moeten afvrageii of wc de ontwikkelingen in de cultuur uitsluitend
negatief moeten bekijken. Zijn er
naast de ongelwijfcld 7ecr negatieve tendensen nict ook positieve
zaken aan te wi,jzcn in de situatie
van de wereld waarin wij leven?
Positieve dingcn die we mogen
zien als gaven dic God, temidden
van alle schccfgrnei, in zijn beheer
van scliepping cn geschiedenis
aan ons schenkt'? Het antwoord
op deze viripcn is bepalend voor
ons zicht op dc context waarin we
ons werk doen. En zo ook voor
ons werkcn mlf.

Balans van het moderne
denken
Het modernisme is de manier van
denken van dc laatste eeuwen,
waarin oudere mensen zijn opgegroeid. Het is cen vrucht van de
Verlichting, die de mens en vooral
zijn veistrind ccn hoge plaats toekende. Kennis betekende macht
en grueicndc beheersing van d e
: de maatschappij
wereld. 7 ~70u
verbctcrcn en de mensheid steeds
rncci- gcluk en vrijheid opleveren.
Dit dcnkcn heeft veel tot stand
gebracht, de wereld ingrijpend
vci-anderd en een grote oiitplooing van het menselijk bestaan
mogelijk gemaakt. Daarnaast
hlcek het ook allerlei keerijdcn

te hebben, waarvoor we vandaag
meer oog krijgen.
Als hel moderne denkcn de rede
lot een afgod maakt is dat een
eln.itipe cchceTgroci.Als liet ons
brengt tot een overwaardering
van hel hoven-perwonlijke en
ob,jcclicvc, waarin jc lckorl docl
aan hcl pcrscionlijkc en ~ubjcctievc, gaat hct verkccrd. Als dit rationalisrnc en ob,jcc~ivi~mc
leidt tot
niodcrniccring, li bcrnliscring cn
Iiori7riniali~cringvrin hel gcloor,
vraag1 dil om krachiig prnlest.
Maar i\ dc grocicnde aandnchi
voor dc mcns cn zidii plaais cn
mogctijkhcdcn in dc wcrcld zonder mccr vcrwcrpcli.ik'? Of kun jc
met recht sicllcn, clat dit nok cen
vrucht was van dc Reformatie,
rnct haar nadruk o p dc pcrsoonlijkc vcrantwoordcEijklicid van dc
mens tegenover God'! En dat
de7e ontwikkelingen, ondanks de
scheefgroei die er nok was, er
waren dankzij het vonrzienig
bestel van God. waarom we ook
dankbaar mogen zijn voor veel
positieve nspccten van de tijd
waarin wid Icvcn'!
Dan maken wij, rnct veel apologeten uit vroegere tijden. hemaar
tegen de overschatting van de
rede. We nemcn afstand van de
prctcntic, dat wc oiis door ons kntisch zelfstandig dcnkcn moeten
latcn Icidcn. Nict dc dcnkcndc
rcdc gaat voorop, maar hct gclovcndc hart. Wc hcbhcn dan
tcrccht rcscrvcs tcgcn ccn onbcgrcnsdc gclding van dc rcde. Maar
wc nioctcn daarhi,j wc1 oppassen
dai wc nici doorslaan cn de gcwcldigc gavc van hci verstand miskciincii. Wc mcictcn hct verstandclijkc ook niet banncn van het
terrein van het geloof. God vraast
ons, Hem lief te hebben ook met
ons verstand. Bewustwording. van
wat het geloot' inhoudt, kan ons
helpen re groeien in inzicht. Het
kan ook dienstig zijn voor een verantwoorcl leven met God, waarin
we niet op lose teksten terugval-

len, maar vragen naar de doorgaande lijnen in de vollc brccdtc
van Gods spreken. Doordènkcn
van wat God hccft gcopcnhaard
kan vruchtbaar /,ijn vonr ccn Icvcn
dal lielde. kent voor God cn zich
inzet voor zijn dienst.

Balans van de postmoderne beleving
Postmodernisme is de manier
waarop vccl mcnsen vandaag de
dingcii aanvoclcn cn hclcven,
vooral dc jongcrcn, maar nict
allccn ;.ij. Vandaag is hct vcrtroiiwcn in dc rcdc gcscliokt. Het
gclocif' in vooruitgang is nict
gclnohaardig meer. Vroegere
idealen en verwachtingen worden
nu als leeg en zinloos ervaren. Er
is sprake van ontnuchtering en
dcsillusic, verwarring en onoverzichtelijkheid, gebrek aan oriëntatie en verlies aan hetekenis, een
vacuum aan zingeving.
In dit barre klimaat gaan mensen
zich veel meer als losse individuen
opstellen. Ze willen hun eigen verstand gebruiken en hun eigen weg
uitstippelen. Wat algemeen als
waarheid geldt, wordt voor hen
pas tot waarheid als het klopt op
hun eigen ervaring en beIeving.
Wat ik zelf en7aaren beleef is
vonr mij veel belangrijker dan wat
zogenaamd objectief vaststaat,
wat zonder meer gegeven of voorgeschreven is. Het subjectieve is
vonr mij veel meer waard dan het
objectieve.
De postmoderne henadering
vraagt aandacht voor gevoelen
ervaring. het persoonlijke en het
subjectieve. Dat hoeft op zichzelf
niet verkeerd te zijn. De ontwikkeling naar meer expliciete individualiteit en verscheidenheid, naar
een grotere persoonlijke vrijheid
en verantwoordelij klieid, ook
naar eeti persoonlijk doorleefd
geloof met eigen accenten. kleur
en toon, kunnen we positief waarderen en aanvaarden, als dit binnen welbepaalde grenzen blijfl.
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Maar als dit te ver gaat en niet
cxplicict een plaats krijgt in een
groter kader, dan zie je ook Iiies
ernstige scheefgroei. Een overaccentuering van het niet-rationeIe en het subjectieve, leidt tot een
houding waarin we narcistisch
onszelf centraal stellen. los van
God, los van de gemeenschap, Eos
van een band met het verleden en
ook van een toekornstperspeclief.
Toegepast op het geloof: dat we
meer aandacht tonen voor het
affectieve, het emotionele, het
echt levende van ons geloven, lijkt
mij een prima zaak. De oritwikkeling naar een meer persoonlijk
doorleefd geloof e n naar een slcrkere bewiistheid van de keufes
die je maakt, is tereclit. Dal
gezocht wordt naar een levende
omgang met God, is goed. De
ernst die gemaakt wordl mcl hct
geloof in allerlei praklisclic situaties is alleen maar posilicf tc
waarderen. Ook hier kunnen we
zegsen dat dit positieve aspccten
zijn van de tijd waarin wij onder
Gods regering leven.
Maar ook hier moeten wc oppassen dat we niet docirschictcn cn in
een postmodern helcvcn cn denken dingen ui1 het oog verliezen
die in de bijbelsc hocidschap een
belangrijke plaat5 kiiigcn. Je zou
er makkelijk toe kunncn komcn
je terug te trekken in dc warmte
vaii de persoonlijkc Icvcnssfcer.
Dan wordt je geloof lcruggebracht tot een factor dic allcen
van belang is voor hct wclbevinden i11 je privklevcn. Maar dan
zouden we ons inoctcn afvragen:
Ieidt dit niet tcit een tc stcrke
gerichtheid op het cigcn ik en zijn
ervaringen? Gaan dc grotere aandacht voor het individu en het
subjec~icvciiict ten koste van het
meer-dan-pcrsoonlijke in het
geloof: dat wat God zegt in zijn
Woord, wat Hid betekent in zijn
verbond rnct ons. wat Hij doet in
zijii kcrk'? Knm je 20 nog wel tot
locwijding aan de zaak van God
cii zi.in komend Rijk?

Werken in perspectief
Als we zo naar de ontwikkelingen
in de cultuur kijken. zien we dus
niet alleen negatieve aspecten,
maar ook positieve punten. Vanuit
ons gereformeerd verstaan van de
bi,ibelse boodschap zeggen we:
God laat zijn schepping niet los.
ook niet als ze door de zonde gruwelijk bedorven wordt. In hel verleiisde daarvan moeten we denk
ik ook zeggen: God laat de
geschiedenis niet los en ook de
culturele ontwikkelingen niet.
Ook daar zien we veel afvallige.
opstandige en onwettige tendensen en verschijnselen. maar God
Iaat de dinsen niet uit zijn hand
vallen. Hij weikt met alle dinsen
naar zijn eigen doel.
Het christeli,jk geloof ziet de verloste mens betrokken in het grote
werk vaia God dat Hij in een
periode van eeuwen uitvoert. in
cen dyn:!iiiiscli pscices waarin Zijn
Gccst dc door Hem geschapen
wereld Iiercivert en van een zwijgende planeet maakt tut eeii aar- I
de die Hem weei als koninrr,
erkent. Dit grote verhaal van het
komende Rijk Gods is de pakkende boodschap van het evaiigelie daarbinnen en in het licht daarvan
slaan dc geloofswaarlieden - dat
oni hart duet branden eii perspectief eii zin aan ons leven geeft. Dit
christelijk verhaal werd door de
Verlichtmg ~eseculariseerdtot
voorui tpnngsgelocii en verina~erd
tot ideologiekii.
Nu de ideologieën teleurstelden
en verblekeli lijkt ook liel christelijk geloof daarin te worden meegemgen. zijn grote perspectief
kwi,jl te raken en gereduceerd te
worden lot een zaak voor het
privilcven.
Hct is cchlcr vaii groot belang dat
we vasthoudcn aan hcl oorspronkelijke verhaal dal - andcss dan de
ideologieen - dc cnkcling cn zijn
persoonlijk belang niet rcducccrt
tot een radcttjc maar in yijn vcillc
waarde Iaat en daarbij hcl hovcnpersoonlijke pcrspccticf hicdt dat

lict pcrsoonlijkc juist tot ontplooiing brcngt. Ook ons simpele leven
en werken mag in het kader staan
van de bijbelse toekomstverwachting. Dat eeuwigheidsperspectief
kan kleur, motivatie en dynamiek
hrcngen in ons gewone dagelijkse
leven.

Taak van onze tijd
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Als God vasthoudt aan zijn schepping en blijft werken in de cultuur,
mogen wij ons daar niet uit terugtrekken. We moeten afstand
nemen van de zonde in de wereld,
maar niet van de wereld zelf. E n
als de zonde om zich heen grijpt,
zullen we misschien meer distantie moeten nemen dan in betere
tijden. Maar dat is slechts een gradueel verschil: in alle 'tijden gold,
dat christenen niet bij cle huidige
vorm van de wereld passen en in
Iiun bezig zijn met aardse zaken
daar niet in mogen opgaan (l Kor.
731). In veel gevallen zal participatie in werk en samenleving
niogelijk blijven; bij Christus
wederkomst werken gelovigen en
ongelovisen samen op het land of
in de molen (Matth. 24:40-41).
Ook aIs bredere christelijke actie
niet goed meer mogelijk zou zijn,
kunnen we vanuit een warme verbondenheid met God en een
levende christelijke overtuising in
onze directe omzeving positieve
betekenis he bhen, ontmaskerend,
remmend e n wie weet sanerend.
D e Spaanse denker Ortega y Gasset schreef in 1923 het boeiende
boek De taalc van onze rijd. Daarin betoogt hij dat na eeuwen van
expansief redelijk denken onze
tijd d e taak heeft de rede haar
grenzen en Raar plaats te wijzen in
het bredere leven.
Wal slaat ons in d6ze lijd te doen,
e
willen
wanneer wij in d e ~ wereld
levcn in bijbels perspecliei? Ik
denk: wc i11oe1cn ons niet laten
leiden door Iiet inodeine denken
in zijn sclicergroei. We moeten ons
cvcnmin lalcn infecteren door het

postmoderne beleven met zijn
subjectivisme We moeten oog
hebben voor het verkeerde in d e
ontwikkelingen. maar daarnaast
positief inspelen op de goede
aspecten ervan. Dan zullen we in
een goede balans recht doen aan
de verschillende aspecten en ons
daarbij hoeden voor eenzijdigheden en misvormingen.
Dat betekent dat we bq~enlzoidden:
* in de werlrelijkhdd:het objecrieve cri het silhjcctieve
* in ons Iccnnen: het rationele en
het niet-rationele
* in o m doen PIT laten:hei gewonp
leven en het religieiize, naturxr
en genncle, aarde en hpmpl,
schepping en herschepping.
Concreet zuilen we dan het persoonlijke en het subjectieve vollcdig honoreren, maar daarbij
krachtig strijdeii tegeii alle subjcctivisme. We geven hci subjccticve
zi,jn plaats in liet polere pchccl
waarin de 'objectieve' werkelijklieden van Woord, verboiid en
kerk kader en ruimte bepalen.
Waarin Iiet perscioiilijke ook dc
verbondenheid kent mel het vcrledeii en de toekomst, met dc
gescliiedenis van de kcrk ti1 de
komende doorbraak van Gods
Rijk. Het persuoiilijke wordt dan
aan de ene kant veel inindcr
gewichtig, aan de andere kant
Iieeft het eeii unieke betekcnis in
het geheel van Gods werken.

De uitdaging is dan, allcrccrst
voor onszelf uit te maken waar wij
staan en dat vervoIgens uit tc stralen naar onze omgeving. In onzc
opvoeding. in het onderwijs, in de
prediking en in de contacten naar
buiten, in ons werk cn in de
samenleving. Dan 7ijn wij burgers
van hel liernels koninkrijk die
God dienen in ons aardse leven,
~ o i i d cdaarin
r
op tc gaan.
Drs. GG vm Midciclkriop I.\ eindw(10ct~urvan dir blrtd

WAT WEET ZO'N

R.J. Vreugdenhil

TIMMERMAN NOU
VAN VISSEN?
Toen Hijopgehouden had met spreken, zeide Hij
tot Simon: Ga naar diep water en zet uw netten uit
om te vissen. EnSimon antwoordde en zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wijhard gewerkt
en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Lucas 5:4,5.
De visser
leder z'n vak.
Je hebt bakkers, smeden, timmermannen, leerlooiers, handelaren. En je hebt vissers.
Een vak apart.
Elke nacht hard werken. In het
donker op het grote meer. De
beste plekken kennen, doorgegeven van vader op zoon. Navigeren op de sterren, of op het silhouet van de bergen rondom. De
netten uitzetten, binnenslepen,
vis sorteren, een goede prijs zien
te vangen. Altijd hard werken.
Een ruw bestaan.
De visser: een vak apart.

De timmerman
En dan heb je opeens zo'n timmerman in je boot.
Een timmerman die preekt.
Je zou toch denken: Schoenmaker, hou je bij je leest.
Maar je moet toegeven, hij
preekt heel bijzonder. Heel de
streek praat over hem.
En terecht!
Als deze man alleen maar kasten
en bedden was blijven maken,
was hij inderdaad ,z'n roeping
misgelopen. 't Is een geboren
prediker. Machtig zeg, wat kan
hij preken. Daar kunnen ze in
Jeruzalem nog een puntje aan
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zuigen. Wat hij preekt is ook heel
anders dan je gewend bent. Je
kunt nog niet alles plaatsen,
maar je voelt gewoon aan: dit is
niet gewoon. Zelfs een ruige visserman voelt dat.

Schoenmaker...
Maar wat zegt hij nu?
Het meer opvaren om te gaan
vissen? Nu, op dit moment?
Zomaar overdag?
Waar slaat dat dan op?
Zeg timmerman, je gaat toch ook
niet 's nachts in het donker in je
werkplaats bezig? En je gaat
toch ook niet ergens midden in
de bergen staan preken, als er
niemand is die naar je kan luisteren. Nou dan, dan gaat een visser
ook niet midden op de dag het
meer op. Dat is echt onzin. Dan
vang je niets. Vissen doe je
's nachts. Kijk, dat je dat als landrot dat niet weet, okay. Maar hou
je dan bij je vak.
Denk nou niet dat je overal verstand van hebt. Schoenmaker,
hou je bij je leest...

De leerling
Zo had Petrus kunnen reageren.
Je proeft in zijn antwoord ook
even de aarzeling, de verbazing,
de twijfel.

Maar hij gaat.
Zonder dat hij het begrijpt. Maar
als Jezus het zegt, kun je het
maar beter wel doen.
Hoe onwaarschijnlijk het ook is,
hij zal het wel weten.
De visser luistert naar de timmerman. Hij is niet te eigenwijs.
De meester in zijn eigen vak
wordt leerling van de grote
Meester.
Dwars tegen zijn eigen vakkennis in, maar hij doet het.
Overtuigd dat deze Meester zich
niet vergist.
En de vangst is onvoorstelbaar
groot: twee boten vol vis.
Je kunt dus inderdaad maar het
beste gewoon doen wat deze
Meester zegt.
Niet eigen-wijs zijn, maar luisteren als een leerling.
'Ja,dat zegje wel mooi en zo zal
het best in de bijbel staan, maar
dat werkt in de praktijk gewoon
niet.'
'Daar konden die mensen tóen
misschien wat mee, maar vandaag
begin je daar helemaalniets mee'.
'Er zijn gewoon stukken in je
leven waar je met de bijbel geen
kant op kunt - dat moet je dan
ook nietproberen, daar heeft de
bijbel gewoon geen verstand van.'
Blijf je een eigenwijze visser, of
word je, hoe onlogisch ook, leerling van de Timmerman?
'Meester, ik begrijp er niets van,
maar op uw woord... ja, ik doe
het!'
Ds. R.J. Vreugdenhil is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
IJmuiden
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I

delen me+ God
dc kleinkiiideren die opa willen zien.
bij oma willen zijn.

Nutiit niccr hctcr wordcn.
En dat weten.
Dan hcpint het pcvccht
l4edicijnen. Onderzoeken. Ilitslagen
Eindeloos.
Er Lal geen einde meer aan komen.
Totdat het einde komt
Je weet het.
Je moet je voorbereiden o p hct einde.
Dingen af maken.
Din9cn wcrlcggcn.
I'unten letten.
Al door ninar weer.
Maar e r fijn nrig mediciliien.
En er komt nog een onderzoek.
Er is iiog ccn gcvecht.
Er zijir tnensen die dat zeggen
nic 11ik~
a n d c r ~duwcn ;.cpgcn daii
dat er nop hoop 15.
misschieii....

Totdat ook dat niet meer hoeft
Niet meer kan.
En dc dagcii ?;aan toch door,
geuuld mei ongemak
bij zitten
hij liggeil
bij teven
Nooit meer echt genieten
Niet vaii dc zoii.
Niet kan de sneeuw
Niet van gezelschap
Niet v;in clkaar.
Alleen maar ongemak
altijd piin.
En dan weer ongemak
Cn piin
En weer
E n nooit rtieer anders

Rondom zijn de gezinsleden,
uiiendeii, lamilieleden.
E n tenclotie de laatste kring:
dc gclicfdc. dic 70i.gcii wil
cle hinderen die willen praten.

E n na de ene dag komt de volgende.
Er komt clkc d;ig x c c r ecn nieuwe dag.
Een lacl.
Die elke dag zwaarder wordt.
En alle dagen Lijn gevuld met hetzelfde:
pijn, ongemak
riiigen~ak,pijn
Vandaag is het als gisteren.
Eii iiiorpcn 1s hct als vandaag.
Aftellcii
Maar bii welk getal moet je beginnen?
Hoe Inng zal liet nog duren?

En al die dagen ben je mcns.
Mcnï Gods.
Kind van Hem
Chri~tcii
Heb je je plaats.
Als vrouw, moeder, echtgenote. oma.
I Als man. vader, echtgenoot, opa.
I Als zoon. broer, als dochter, zus

1

Leven.
Dat is mcnscii zicn.
Een plaats hebben.
Er zijn.
Voor de geliefde, die Torgen wiI
voor de kinderen die willen praten.
voor dc klciiikindcrcn die cipa willen
zien,
bij oma willcn zijn.
En hel is xo rnoeilrjk
clie plaats in te nemen.
xniidcr onrcdclilklieid.
zonder wrevel.
zondcr boosheid.
O lecr oiir biddcn.
koor elkaar. met elkaar
om ziek te zi in.
Hel is zo moeilijk.
Het vergt zo veel.
Mct is een taak, een ambt.
zoals ook gezond zijn een ambt ir.

1

!

J.T. Oldenhuis

HET AMBT VAN STERVEN
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Want nergens wordt het diiidclijkcr
WlC WIJ 711".

afhankelijk, zondig,
dan wanneer dc 7ickte eindeloos is
omdat ze tot het einde al duren.
k c r cinï 7iek te i j n .
Leer ons te stenzen.
ons ambt v;iii sterven ie vervdlen.
Geef de kracht om christcn tc zijn.
Eindclooï.
Om ons aan u over te geven.
Er te zijn, zolang wc cr zilii
vuoi de gelielde
voor d e kinderen die r\illcii praten
vuui de kleilikinderen die oma wiHen
zien
bil opa willen zijn.
voor d e broer, de zus
Cieef kracht voor de taak
van ziek ziln en sterven
dic mecr vcrgl van een mens
dan werken en gezondlicid
cn Icvcn
en lachen
en drinken
en skién
en fietsen
cn........
Lccr 011s als ive stel ven
te wandelen met Gotl
dic Iiclc lanpc weg
naar het einde
eindeloos.
Het is zo moeilijk

Erbarm u over allen
die dc opdracht gekregen hebben
riek ie zijn
e n te sten7eii.
Kyrie eleir.
Ds. J. T Oldenhuis is predikant van de
GereformeerdeKerk te Gronrngen-Help-

REMONSTRANTEN
EN DE VRIJE WIL
genoteerd
Het verhaal vati 'de vrije wil' is na
Luther en Erasmus ziin 1o0p
gegaan. Heel wat vrijseesten hebben het opgenomen voor Erasmus. Niet alzo de gereforrneerden. Zij hehbeti de leer van de
vri,ie wil uitgebannen. Maar toch.
er kwamen gereformeerden die
zicli na 1 6 0 als 'i.ernonsti.anten'
manifcstcerden en toch de vrije
wil wcer c3p de kerkelijke agenda
~ c t l c nAiminius
.
was &&nvan Iien.
Opvallend? Ja tuch, hij had nog
wel in Genkve gestudeerd. Hij
wcrd - hoewel 211 niet meer onverdachl - pi-oTessoi- in Leiden, 1603.
Het werd l i j l i Amsterdamse Rijticllcïinp rivcr Paulu5' Brief aan
dc Romeineii die hem meer verdachl malikte. TIij leerde in Leideli namelijk dat het geloof van
de christen iets was waarmee God
rekening Iiield bij de uitverkiezing
(en ook bij de verwerping) van de
mcns. Terwijl Goiiiarus het geloof
opvatle als vrucht van Gods uitverkieziiig.
Het werd na de dood van Arminiu?;(160) heleinaal duidelijk toen
zijn aanhangers hij de Staten van
Hdland eeii 'remonstrantie'
indienden (161 O), waarin de menselijke veraritwo«rdelijkheid. de
wil én keuze van de gelovige
ineiis als beslissend werd henadrukt. Geloof was hier niet meer
een zuiver vertrouwen op Gods
beloften. maar een menselijke
keuze en daad.

Nauwkeurig lezen is de
boodschap ...
Hoc dc opvnltiiigcn van de Alminiancii cr prccies uit;.;ipcn? Wel,
dat is cc11 m a k van hccl naliwkcurig Ic7cn. Mcn hnocl nicl bij voor-

baat denken dat Arminanen c.q.
remonstranten opeens de wildste
ketterijen verkondicgen die men
bij zelfs oppervlakkige kennisname wel darlelijk zal herkennen en
(dus) tegelijk verwerpen. Het
heeft er veel van weg dat de
Arminianen zich heel dicht bij de
Schrift houden. L.eest u maar eens
de eerste grote volzin (in oudNederlands) in hun artikel over
de uitverkiezing die zij uiteenzetten voor de Staten van Holland:

I. Drib Godt door een ~euivich
onver~nderivckhesluyt In .Jcsci
Cl~risrosynerl Sone eer des wi~relis
gront Gqekytwcrs hesloten heeft rivr
her gevcrlliwe. sondige, menscl~elyc/CE geslnchre dip gene i r ~Christo,
onr Clrrisii wille, ende door Chrisrzim saiich re maken dit door de
genade sjjE1s H. Geestes inden selvet?sijneri Sone Jesilm gelooven.
ende inrlerl selven gcloove ende
gehoorsaernJ~eyides geloq fs door
de splve genode rotten q n d c toe
vokerdelz socaden: i~ntlcdriertegens
de onhekeerlycire cride ongeloovige inde sonden ende onder den
toorne te Id ren, ende (r3 verdoemen
crls vreempr van Chrisro: nner
t'woord des H. Evringelii by Joh. 3,
36 Wie itr den Sone g ~ l o o f die
i
heefi hei ( > P I L Wleven,
~~
ende wie
den Sone ongehoorsrten? is die en
sol hei / w e n nipt sien, moer dera
r o o r n ~Codes blijft op f~ein:
ende
andere plneischen der Schrifrueren
mecK
Dit klinkt zuiver Schriftuurlijk: er
ic gewoon sprake van genade
voor hen die in Christ 11s geiovigen. en van tocirn en verdoemenis
voor onbekeerden. En er i s sprakc van ui t verkiezing 'eer dcs
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werelts gront geleyt was'. Maar
toch - er klinkt een onzuivere
stem!

Remonstranten leerden

wel de uitverkiezing, maar
hoe?

1

We merken nu eerst op dat het
lijkt dat de remonstranten de uitverkiezing van eeuwiglieid leren,
dat het besluit daartoe 'iii Jezus
Christus' ligt, dat dat besluit als
onueranderlijk wordt gezien: dat
ze ook geloven in de verwerping
wegens ongeloof en oiigeltoorzaamheid aan Jezus Christus.
Ik denk dat gereformeerden mct
deze punten best zullen instemmen. We zouden misschien wc1
willen dat de remoiistrniiten vandaag nog precies zo zciude belijden.
Maar, zo vragen we ons nu lir. wat
was e r dan toch mic rnct dc Iccr
van de remonslranlen? Waar 7it
die adder in of nu rnisscliieii hicr
wel onder het gras? Lalen wc
onze blik nog maar een? i-FcIitcn
op hovenstaand citiiat. Middenin
staat de uitdrukking 'v»llier<len
souden'. Wat staal daal- prccics'?
Juist, dat mensen in Christus worden uitverkoren die toudei~guun
cqelovenen geI~oorzurn~n
k r ~ri~~rrrin sorrden iolhnrden! Dus: Gcid
houdt rekening mcl hel dcior
Hem 'vooruirgezien' pcloof en 70
maakt Chiislus dic m c n s zalig.

Vrije wil?
1% moeien nog cven verder lezen
in dclc verklaring aan de Staten
van Holland. Want ook de vrije
wil koml daarin expliciet aan de
ordc. In Iict derde gedeelte staat:

376

111. Dor de r n e n ~ c lti'salichmaken~
de ~ ~ I D O V van
P hem vplvppl nier en
I T P ~rioch
~ , iiyt crrscht van ~ y n e ~ i
ijryen ruille, nlior hy in den Ftnet
der afwyrkinge crirlr c l ~ rwinde
niets KOPIS( I L ! ~M J C I P ~ k~ Igrlet i.5
(gelych: insonclprhryt i.5 Iiet sulichrnnkrnck g ~ l n c l v -t~ ) ende van
hpm velv~nc m denc.ken, willei?,
.ftc dneri, mrirr cirrt hrl van i?rjode
is dot h. vrin I;orlf in Chrisro door
synen H. G e m ~ ) e r herboren
d~
rnde vrrnic~tlivtin v e n [rrrt f , affictie
o/[ t u i l / , ende alle crarhtt>tt,op ddt
hy Eiel H*amRoet te r~~chre
mng~
vrrsirirn, hedencken, will~n,~rrde
volhren,qen, noer twoorr Christi
.\oh. 15.5. Srindcr n?y en cont gJ7y
riiefdoen.

Hier wordt onomwonden gewezenopdenoodzaakvandehekesing. En de vrije wil? Als de mens
die al heeft - er wordt niet expliciet gesteld dat hij hem niet heer1
- dan kan hij het zaligmnkende
geloof er niet duur verki-ijgcn.
Dat is dus enige wins(, vergeleken
inet de gedacliten van Eracrnus.
Maar we moeten ook stellen dat
het 'nog maai. 1610" is en dat de
grote confrontatie nog koml. Dic
zal uitlopen op de Dordtse Svnode van 161811619.

Contra-remonstranten:
krachtig antwoord
De sereformeerden hehben al in
1611een eerste antwciord gegevcn
op de vijf artikelen van de remonstranten. En ook daarin gaal over
de wil van de niens. En de noodzaak van de verandering vaii dc
wil. Maar waar de rerncinstranlen
het in - wij zouden zeggen - wat
vr,jblijvende termen uitsprekcn,
verbinden de coiiti-a-remonslranten de grcindige en nood;.rikclijkc
verandeiiiig van dc mcns en zijn
wil aan de prediking van hct
Evangclic. Na lict Wciord van God
gehoord te hchhcn, k;in de mens
zich dan hckei-en'? .l,?, vccl mccr:
dc mcns wordt cr mcttcrdaad
door hckccrd!

V Dnt voorts f...] Godr de Heere
sijn Heylich E vrtngelirrnr her predirken, ende dat de H. G P PuytrrS~
liclr door de predientie des selven
Evangelii, ende inwendichlijck
door een Rvsondere he na de soo
craclrrc~iijckwcrckt in de h e r t ~ n&r
uytvercorne Gods, dut hy harr vprstunt verìich/,harer1 wille vernrirlert
erade vernieuwt, wechneinendr (jut
stccrier~herre, ende hen ghpvrnde
een v!eesrher~hrrte: irz sulcker voegen, dot sy dner door nirf crlleeiz
rnrrrf~t
oritfhngen onz h ~ w Cr I I F I ~ P U
bekeeren, e?dr te tonnen heloovcn, moer oork da~71elijck
rnde
gewillichlijrk h u ~ hrkerm
r
endr
geloove?~.

De triomf van Gods genade
De Dordtse vadcrcn hebben hoog
opgegcvcn van dc overwinnende
kracht van Gods genade. Zij verwicrpcn allcs wat daar een korting op betekende. De menselijke
wil hijvonrbeeld. D e remonstranten hchhcn later ooit uitgesproken:
" D r wil krirz uit eigen krachr hij
iarlere gelrgenheid h r f goede al
dan niet ivillen en kiezen.''
Maar op de synode in 1618/1619
~vcrdui tgesproken:

"nir i7 een niet eerder vevkondigde
dwcrling, die ertoe Iridt dat rnen
huop upgeeft van de kvrrchzera der
vrije wil, iri wijd mrt het sprekevl
van de lirrjfeet: A rglistig is het harr
boven ulles, ju, verderfelijk is het
(Jer. 77: 9);en vara de apostel: Ook
wij nllen h e h h ~ nvroeger datrrin
verkeerd, in de hegeerten van ons
vlecs, harillelm~iennlrr de wil van
h ~v ti c ~en
, , ~vrin ck gedachten ( E f
2:3)." (zie D.L., H.314, Veroordeling vrrri rk riwa/ingen).

'Alleen door genade' - de volstrektheid van dit reformatiemotief mocht in Dordrecht niet verloren gaan. En ook bij ons dus
niet.
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H. Prins

m m
1

INuitgekomen

n:nm

Open lijnen, een nirsiis in
omgaan met God cn met elkaar
door ds. Philip Trciosl

I

Toen Jezus de wet saincnvatte,
zie Hij: H e b God Piel met alles
wat in je is, en je naaste als jczelf.
Dit is de tweevoudige kcrn van
het christelijk leven. Nu i s liefde
iets dat zich moet bcwij7cn in de
praktijk. Mooie woordcn over
liefde klinkeii hcil, wanneer die
liefde niet merkbaai. is in hoe we
met de ander omgaan. Suist de
dagelijkse omgang mct God en
met elkaar is de hartslag van de
christelijke gemccnte. Alle
eiithousiasmc voor gemeenleopbouw zal weinig nieuwe vitaliteit
opleveren, wannccr het in het
gebedsleven en dc onderlinge
opbouw haperl.
Het vele dat wordt bedacht e n
gedaan cim hct functioneren van
de geincenlc tc verbeteren, blijkt
voor tal vail mensen de kerk
toclr niet aanlrckkelijker te
maken, omdal hct klimaat niet
mee veraiidert. Mcn proeft niet
de sfeer van ccn Icven in Gods
nabijheid. Men Iicrkent te weinig
de Iiefdevcille houding waarmee
Jesuc met andcren omging. Dit
werkboek over gcbed en onderlinge liefde wil ccn stimulans zijn
o m gerneeiiteophouw in te zetten bij die twccvoudige kern van
een door licfdc en bezielde
omgang mcl God en met elkaar.
Uitgeverij Kok Kampen, f 29,90
(167 b17.)
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CHRISTELIJKE POLITIEK (I)

A. vcrn der SEoot

F'
achtergronden

O n i a n g s verscheen van de hond van
pro f.dr.R.Kuiper de publicatie 'Dienstbare samenleving '. Kuiper is als directeur verbonden aan de
Groen van Prins ferer-sfkhfing, hef we fenschuppelJk
bureau van de Christenunie. Deze publicatie is hef
eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel'zal
gaan over de 'Dienstbare overheid'. In twee arfike/en willen we een bodrage te leveren aan deze nog
fe verschlnen studie over de clienstbare overheid.
de tijd waarin wij leven

ring val1 waas te nemen: Mcnscn
krijgcn cr weer oog voor dat dc
overheid mkkr is dan een neutrale
scheidsrechter, die bemiddelend
optrecdt. om de tegenstrijdige
belnngcn van BV Nederland tc
harmoniseren.

Het bockje van Kuiper verschijnt
in een tijd waarin de gevolgcii van
de onstuitbaarheid van dc individualiscring /dr.K.Veling) in de
samenleving meer en mccr zichtbaar worden. Sinds de Vcrlichling
valt een proces waar te ncmen
de res pwblica onder grote
waarbij de autonome mcns op alle druk
terreinen van Iiet leven onahnnkeIijkhcid nastreeft. In hct licii-iKuipcr wijst schrijvende ovcr de
zonialc vlak heeft dit cffccl op
res publica up het belang, dat de
verbanden als gezin, kerk en
overhcid Gods eer hooghoudl. Dit
school. Terwijl in verticafc sin d e
geheurl als de overheid opkomt
individualisering sterk is vcrbonvoor dc eerbaarheid en andcrc
den mcl secularisatie. Kuiper wijst
deugden onder de mensen, cn zich
inzet voor het milieu en voaierop, dal liet tij lijkt te kcrcn: In
gerechtigheid op het sociaal-finantoenemende mate zien mcnsen
cieel-cconornisch terrein. Tcgelijk
het hclang van een samenbindenvraagt Kuiper -en daarin hcrkende rcchlcoide, duurzamc sociale
verbanden e n gemeenschappelijke
nen wij het Groeniaanse gcdachtengocd- aandacht voor d e cigen
praktijken weer in {res publica).
plaats. die de onderscheiden
Hij verwijst daarbij met name
levenskriiigen als huwelijk cn
naar dr.P.Schnahe1, directeur van
het Sociunl en Criltureei Plunhugezin. handcl en industrie, kerk cn
'
i-enu die in lict artikel 'Bedreven
school. hebben. Niet alles op dic
en gc>drrvrri' kanttekeningen
terreinen mag dirigistisch doos dc
overheid gercgeld worden. Instituplaatst hij dc verregaande individualisering die d e Nederlandse
ten die binnen 2enoemde Eevenssamenleving kcnmeikt. We levcn
kringen fungeren hebben een
in een tijd waarin een zeker kcntceigen verantwoordelijkheid. Dat
m
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dient door de overheid gerespecteerd tc worden, wil het komen tot
een echt dienstbare samenleving.
Ik hen cr blij mee dat Kuiper aandacht vraag1 voor de publieke
rechts0rdc.net b e l a n ~ervan wil ik
graag iiidit artikel onderstrepen.
D e ovci-hcid is volgens de bijbel
immers ook mkér dan een neutrale scheidsrcchter die hoven de
partijen staat. Zij is door God
geroepen tc fungeren als een menselijke irz~telliugvoor de mensen
en ten bchocve van hun bestwil (2
Petrus 2: 1 3 ) . Maar dit laatste kan
alleen uit dc vcrf komen als aan
de publiekc taak die de Sclirift
aan de overheid als iusrrlling
Gods toekent nict vocirhii wordt
segaan. Hoe is dc concrete cituatie? Met namc op hei vlak van
het hoog houde11 van de goede
ordeningen tcn gunste van 0 1 1 ~
burgers is de laalste deceiinia terreinverlies
Op allerlei terrcincii, lol up het
terrein van het beschikken over
het leven toc (cuthanasie, hulp bij
zelfdoding), is van overheidswege
toegegeven aan het voortcchrijdend individualisme (zie vooral
prof.dr.mr.Nicboer in 'Zorcyvoor
leven', Groen vali Princterer-stichting. pg.57-59). Ecn ontwikkeling
waarvan het cinde ook nog niet in
zicht is zoals dc aí'handelinp van
de zaak-Bronpersma laat zien.
Volgens P.A.Rcrgwerfi grijpt het
Openhaar Ministcric deze zaak,
waarbij oud-l e Kamerlid Brongersma op diens verzock euthanasie kreeg op grond van lcvensmoeheid, aan om een hrcde
maatschappelijke discussic te clarten over 'existenticcl lijden' als
grond voor euthanasic. (ND
10/12/01)
378

de universele beliekenis
V U Gods
~
Wet

rnaken.Als een mcns zichzelf van
hel leve11 berooft, staat de overheid maar al tc vaak machteloos
Maar dc overheid kan niet dulden
dat 'dcrdcn'. bijvoorbeeld artsen.
som? onder druk, medemensen
hcl lcvcn benemen. Die rechtszekerheid moct de overheid p a n dcrcn! Eveneens heeft de overhcid de roeping om waar mogelijk
te beletten, dat (veelal zwakke)
mensen onder druk komen te
staan, doordat ze vanuit liun
directe omgeving 'aangeinoedigd'
worden nm tot euthanasie-aanvraag over te gaan.

te naar Psalm 2 aanhaalt. Juist de
publieke verwijzing naar Christus'
koningschap door de overheden is
heilzaam voor de samenleving.
Eerbied voor Hem werkt mee aan
de beteugeling van de zonde.

Kuiper staat in zijn publicatie stil
bij liet doel van de christelijke
politiek. Hij vraagt iiaar de plaats
van de Tien Gebodeii. Speerpunt
van de christelijke politiek is volOP gêSpeiññen voet met
gens hem dat de Tien Geboden
de vrijheid?
richting dienen te geven anii de
sainenleving. Dil 'speerpunt' van
Na tuurlijk on tkomcn wc in onze
tijd dan nicl aan dc vraag: "Wie
de chrislclijkc polilick is nici
onwecrrprcikcn. Met namc vanuil
geert u hct rccht mijn vrijheid met
hurnanislische hoek word1 het
uw zedelijkc wcttcn tc bcperI
nastreven van dit doel afgedaan
keil?'' Dal is dc kwcstic waar je
als fundamentalisnie. Ocik cindei.
vandaag niet omheen kunt. Mct
chrisleneii zijii er (vroeger de
,
nrimc minister van volksgczondRnrl hianen en vandaiig o.a. de
; heid, mw.drr.E.Roi-st. vcnvoordt
dit nogal ccnq op deze manier. Zij
cliristclijkc gcrcioimccrdc thcoloog dr.R.l,ooiislí-a) die vindcn
hccft cr bij I~crhalingop gewezen,
dat de onlangs nnngcnornen
dat de Tien Geboden alleeii maar
euthnnasiewcigcving nicmand iets
van toepassing kunnen zijn in
oplegl. maar ccn icdcr vrij laat.
christelijke kerkgeineeiischnppen.
Als cliristcn kun je door zo'n stelwaar de Ticn Gcbodcn ook (sublingname in de hoek gedrongen
.ieciici' door dc ledcn crvnn)
crkcnd wordcn. Kuipcr acht clit
voclcn: WilIen wij 'knevelen' waar
laatsic standpunt een vcrzwakanderen vrijheid prediken? Voorking vtior dc christclijkc pcilitiek.
al hij het onderwerp 'ei~thanasie'
Kiiipcr staat daarmcc in dc natiospreekt dit argument: Willen wij.
als wc ervoor pleiten om euthananaal-gcrcforinccrdc tradiiic dic
sic bij wct tc verbieden, aan andealtijd gewcreli liccrt op dc univcrrc mcnscn icts dwingend oplegsclc bclckcnis vaii Gods Wet:
gcn, cn dan nog wel het
Gods gcbod is licilzaarn voor allc
mcnscn?Zo mr.E.Bos hijvoorondergaan van ondraaglijk lijden?
Hocwel de zaak van de euthanahccld in dc bundcl 'P(>litick
sic in 1992 nog niet 20 speelde als
tidnzol~k'(19W):Als christclijkc
nu licl mr.E.Ros toen al duidelijk
politiek a f moel blijven van dc
7icn waar dc kwestie ten diepste
door de ineerderhcicl vaii liet volk
omdraait; dc civcrheid heefr de
aanvaarde zeden dan vervalt
puhlickc mak te behartigen! De
chriclelijkc polilick tot ncutralc
ovcrhcid is hoeclster van het
poliiiek dan wel lot geluigenispoopenbare belang. Ze is geroepen
lilick. Als chriilcnpcililicus kom jc
om 'dcrden' te beschermen en,
dan hooguit lot ccn pcïiispirccrd
7ovccl als mogelijk is, rechtszekerspreken cif tot hel plriaiscn van dc
heid tc gnrnnrleren in de samenleoproep tol bekering. T-Tel peloor
ving. Warcn dczc woorden ter harfuiiclioiieerl dan ~leclitsals perIC gcnomcii tcrzake van de
socinlijke m a k , waarmee jc in dc
abortus e n euthanasie dan had de
pcilitick uileiiidcfijk wcinig doel.
Ook lict nipumcnt om Chrisius'
overheid aan het adres van hen
koniiigschap iiict tc noemcn.
die euthanasie en abortus verlansomdat dit toch maar 7nu fungeren
den. kunnen zeggen: als overheid
als de bckende vlag OP de modkunnen wij niet toestaan. dat
derschuit, wordt in dezelfde bunmensen (en zeker yeen bepaalde
beroepsgroep. te weten artsen)
del verworpen door
rnr.D.A.C.Slump, die met instemhet recht krijgen om aan het leven
van medemensen een einde te
ming de venvijzing van G.J.Schut-

ruimte Voor d@overheid!

,

JAARGANG 77 - NUMMER 18 - 9 FEBRUARI 2002

1

Op andere gebieden dan euthanasie is dit precies zo het geval. Van
de overheid mag gevraagd worden om in te grijpen op zedelijk
gebied {genotmiddelen. prosiitutie, etc) terwille van lief openbaar
helans. Waarom zou bijvooi'beeld
niet bepleit mogen wordcn rlat de
overheid een stiliigcnlcr helcid
voert ten aanzien van hct gokken? Is het barinlirirtig. dat de
overheid het laat gewordcn dat
duizenden gukvïrslaald worden
met alle ellende vandien. allereerst voor hemelr maar ook voor
de omgeving? Als antwoord np de
vraag of de overheid wel op zedelijk gebied mag ingrijpen 7ou jc in
het algemeen kunnen wii~cnop
cle spreuk, die op liet slaclhuis van
Rotterdam staat geheitcld: "Wrn
het geloof is ronder ~ ~ e r k f : ~ ? ,
de wetten zonder ~rrlrn."Niet de
christelijke politiek, maar de politiek die niet welen wil van 'de
overheid als zedenmecstcr' legt
een basis voor maalschappcli.ike
problemen. Natuurlijk. voor geestelijke onderdrukking dienen we
beducht te zijn. Er rnoct tegen
gewaakt woi+dciidat de overheid
tyranniekc lzckkcn krijgt. Maar
opkomen voor een goede zaak,
die (cit hcil is van de echte zwakkeil c.q. kwctsharen (bijvoorbeeld
jongeren) in dc samenleving en
hel algcmccn belang dient, is

goed! D e richting die de overheid
inslaat moet goed zijn. Goede uitgangspunten voor civerheidshalidclcn zijn dan rinniisbaar. Tn dat
kadcr pleit Kuiper voor een overheid dic 7icli hij haar wetgeving ook in cen maalschappi j waarin
vclcn van Godc Woord vervreemd ? i j - laai Icidcn door de
Tien Gehodcn. Zo'n plcidcioi
mag niet worden opgevat als een
willen *donn7nerenqvan de Tien
Geboden: een opleggen aan de
samenleving van een snort 'fundamentalistische' wetgeving, ccn
christelijke sharin! Nce, het gaat
om de goede koers die de samcnleving vaart, als de overheid bij
haar wetgevende arbeid de Xen
Geboden als richtsnoer hanteert,
als norm om goed en kwaad Ie
onderscheiden. Dit is geheel in de
lijn met wal de door mij al eerder
aangehaalde mr.E.Bos schrijft,
die erop wijst dat er geen neutraliteit met hetrekking. tot vragen
van goed en kwaad bestaat. Bos
bepleit daarom dat de christelijke
politiek zich enerzijds zal keren
tegen een wettisch rigorisme, dat
de geestelijke vrijheid bedreigt,
maar anderzijds ook tegen liberale toegeeflijkheid dat zich sterk
maakt met de leus dat de overheid geen zedenmeester zou
mogen zijn.

Samenvatting
In dit artikel heb ik met enkele
voorbeelden willen belichten, dat
de visie van de Individurie burger
(bijvoorbeeld op leven en dood)
enlof zijn gedrag (bijvoorbeeld
riskant uitgaanssedrag) het
beleid van de overheid niet behoren te bepalen. Normen en waarden kunnen in het liberale denken zo zijn uitgeholcl dat het
welzijn vali de hrirgers ernstig in
gevaar
komt.
,
,
Ds A. van der Sloot is predikant van
de Gereformeerde Kerk Ze Bedum

breid: psalmen in oude en nicuwe berijming, liedbocklicdcrcn,
pemngen en sclirifthcrijmingen.

Concrete plannen voor
een plaatselijke federatie van CGK en GKV in
IJmuiden
D e kerkenraden van de Clirisleliake Gererormeerde Kerk cn dc
Gercformcerde Kerk (vrijgemaakt) tc Tarnuiden hebben vergcvordcrdc planncn gocdgckcurd voor ccn proccs waarin
bcidc kcrkcn grocicn naar ccn
fcdcratic. Vanaf scptcrnbcr 2004
willen zij fuilctinncrcn als één
gcmccnzc, in LCn gcioouw ondct
leiding van één kerkenraad.

m

i

Als kleine gemeenten in een
steeds meer onkerkelijke omgeving voelen ze de n n o d ~ a a kom
zo naar elkaar toe te groeien.
Maar vooral ervaren ze dankbaar dat het mogelijk is. Het verlansen naar eenheid groeit. Ze
weten ook dat de Koning van de
kerk hen roept om de bereikte
eenheid metterdaad vorm te
?even.
In de aanloop naar de eenwording worden geleidelijk steeds
meer zaken gecombineerd. D e
catechisaties zijn gecombineerd.
Onlangs kwam een gecombineerde ledenlijst uit: twee lijsten
maar in één omslag. De eigen
kerkbladen worden vanaf januari volledig ineen gevoegd. Alle
diensten o p feestdagen worden
gezamenlijk gehouden. Alle
diensten in de zomervakantie
worden gecombineerd en vanaf
september 2002 wordt iedere
maand een hele zondag gecombineerd. Vanaf najaar 2002 vinden e r gezamenlijke avondmaalsvierinsen plaats.
Voor de gezamenlijke diensten
is een nieuwe liturgie afgesproken, waarin elementen uit beide
kerken samengevoesd zijn. Het
liederenrepertoire is dan uitge-
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De vrijpcrnaakrc kcrk (f 275
leden) heeft cc11 cigcn predikant. ds. R.J.Vrcugdcnlii1. De
cliristelijke percîormccrde kerk
(f 150) krijgt binnenkort weer
ecn cigcn herder in de persoon
van kandidaat H.F. Keuter. Nog
voor hij beroepen werd, ging hij
al voor in een vrijgemaakte
diensi. bij de eerste kanselrnil.
Achteraf gezien is dat wonderliikc leiding van God.
De plannen zijn uiteraard nog
plannen. D e beide gemeenten
moeten zich nog uitspreken.
Ook zal goed onderzocht moeten worden of e r in beide kerkverbanden ruimte is voor een
plaatselijke federatie binnen
deze term+ Maar het vertrouwen is groot dat het proces gocde voortgang zal liebben.

Informatiedag TU
O p maandag 18 februari 2CK)2 is
er op de lieoloyische Universiteit te Kanipen (Broederweg 15)
een informatiedag voor VWOleerlingen en andere hclaiigstcllenden. Z,j kunnen dan kcnnismaken met het onderwijs in
diverse vakken en met hel cludentenleven in de stad Kampen.
Deze inforonde begint om 09.45
uur in de aula van de universiteit
en eindist in de Iciop van de dinsdagmorgen, 19 februari.
Deze infodag is bedoeld voor
leerlingen van VWO-5 en VWO6. Op 18 februari kunnen zij op
de universiteit een aantal collcges
volgen en studenten cn docenten
ontmoeten.
Het is vooral de hcdocling dat de
leerlingen een realistisch beeld
krijgen van de studic theologie.
Barend Kamphuis. rcctor van de
Theologisclie Univcrsitcit Kampen, i s eiitliousiast over deze dag.

'Wc willen heel prang in contact
GMV-vrouwencongres
komcn mcl mcnscn die een slu2002:Hoofddoekjesen
die thcolngic nvcnvcgen. Natuur- hytspot
lijk denk jc gocd ovci- jc lockomst na al5 jc vlak voor jc
Op 26 en 27 maart 2002 cirgnnieindexamen staat. nat jc dan cCn
c,eert hel GMY weer hel vrouaantal vragen hcht c11 kritisch
wencongres in D e Bron te Dalfbelangstcllcnd hcnt, bcgi-ij pen we
sen. n1enia: Hoofddoekjes en
heel goed. Daar is ~ C Z Cdag voor
hulspol. over le\,en temidden
bedoeld.'
1
van cultuscii.
Het bijzondere van de 1 Xe februari is de samenwerking. tussen
I 0, ons heen zien we een steeds
studenten en universiteit. Studeaantal gekleurren in Kampen is een speciale
de mensen, in het westen van
ervaring waar juist de studenten
Nederland meer dan in het oosover mee kunnen praten. Daarten. Het gaat dan om mensen
om is aan de infodag een arrangedie hier al jaren wonen: onze
ment soos en logies met ontbijt
zogenaamde '?medelanders?.
gekoppeld.Vooiafgaande aan de
zoals Surinamers, Marokkanen
soos w ~ ~een
d tvoedzaam studenen TiIrken.Daarnaast komen we
tenmaal geserveerd. Door dit
de laatste jaren steeds meer in
in rormele sweede deel van de
contact met asielzoekers. Waninfodag kri,jgz zowel de studie als
ne,, je een Turkse vrouw tegenhct studentenleven in Kampen d e
komt op straat groet je tiaar misnodige aandacht.
schien, maar een praatje
aanknopen drie je niet za snel.
Ecn aantal studcnlcn wil graag
Hoe komt dat? Hoofddoekjes,
leerliilgcn cn andcrc belangsteleen verschil in huidskleur e n
Icndcn dic nu al iel? meei*willen
sewoantes werpen een
welen. bijpraten via. de mail.
barrikre op. We hebben
Hun mail adressen zijn:
schroom, terwijl we misschien
gphnrnmes@?plr-inel.nl(Peter
eigenlijk best wel graag contact
Homines):
met de ander zouden willeia.
jmbeule8sliidenl.lukampen.nl i
(Marinui Reute);
S

'Leven temidden van culturen',
daar gaat het deze keer om o p
het GMV-vrciuwencongrcs. Ecn
actueel ondei*werp,;rekcr na 11
september. Hel congres wil
handvaten bieden oin dc andcr
beter te leren kennel1 cn wellicht te herkennen. \ ' a i 1 t 7.c:
nou eerlijk: ccn Amsterdammer
c11ccn Winsummcr zijn toch
ook niet hetzelfde?
Aan het programma werken
onder andere mee:
- Ds. .lohan Plug: predikant
gereformeerd vrijgemaakte
kerk Rotterdam Delfshaven
Marijke Plug: coördinator
project Homestart. een project dat gezinnen, met naine
moeders ondersteuning biedt
voor het doorbreken van het
sociaal isolement.
- Drs. Tineke Yuriimez: werkzaam als voorlichter hij Evangelie Rs McisFims
- Mimegroep The Moving Mcssage
Voor opgave of overige in Comatie: GMV, tel. (038) 421 86 49.

dheekl@sludenl.tukan~pen.nl
(David Heek} en
jannekehansburgerPhetnet.nl
(Janneke Burgel-Niemeijer).
Wie op 18 februari verhinderd is
cn locli alva5t coiitacl met de
Tlicologische Universiteit Kampen wil leggen, kan bellen met of
mailen naar secretariaat9tukampen.nl of 038-331 28 78, opgave
voor 12 februari ook via dit emailadrcs of teleíoonnummer.
Voor mccr in rorrnatie enlof documentatic kunt u contact opncmcn
met M w . A. A. Souman-Ruit.
Voor inhoudelijke informatic
over de opleiding kunt u vragcn
naar de heer M.E. Hoekmna,
onderwijscoördinator en decaan
van de universiteit.

Postbus 499,8000AL ZWOLLE

Telefoon:

038-4270400

I /

i

Advisering kerkenraden, diverse mogelijkheden
infernetpagjna: www.sfeunpuntgerneenfeopbouw.nl
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REDDING IS EEN GAVE

E.A. de Boer

m,

Biddende vrouwen in hef Nieuwe
Testament 2

Van, vrouw

n kerk

I

de woord. Je niet boven, maar
onder dc ander plaatsen. Je eigen
,laats
c,
,,,,pieren.
En ia. dat vraagt Paulm van vrouwen ten opichle van mannen.
Zei hij positici'Tk wil dat de mannen
(2:8),even
drukt hij zich negatief uit:'Tk sta.
niet
ecli vrouw +.
12)+

Het
h00fh3,U K
1 ~ U U I U S
.K,~
bh,
1
Timol'eÜs opent in de to~nsoorfvan hef gebed.
Voorbede om het behoud van mensen!-Eenleven
waarin voorbede een arde slaafs inneeml; siraalf
rust en stille kracht uit. Het uitdrugen van goede werken door vrouwen staat haaks op het uitdágen van
mannen door vrouwelijkc schoon. Het accent OD die
rust in Christus en op de godsvrucht is ook de toonIk benoem dczc overccnkorncten
niet om daarmcc cinrc moeite ]net
zettjng van Paulus' opdracht: dat vrouwen in de
'
toepassing
op vandaag het zwijsamenkomst niet actief deelnemen aan hef geven
gen
op
te
leggcii.
Wel om aan te
van onderw~c.Iksfelde dat Paulus in vs. 72 twee
geven: er zit ecn sicrkc innerlijke
aspecten verbindt: 'ik sta de vrouw hef geven van
samenhang in Paul~is'ondcr&ijs
ondewus niet toe, noch hef heersen over d e man '.
Daarmee moeten we ons coiifroiiHet is tijd om eens goed te koken naar de argumenteren. Maar eerst lezen wc hct
vervolg van de hele passagc.
ten die hij uit de Schrift aanhaalf, Hebben die asgumenten voldoende kracht om mensen van de 21e
eeuw te ovesfuigen? Of frekt de apostel hier vreem- De wet
de conciusies u i de eerste hoofdstukken van GeneIn 1 Kor. 14 beroept Paulus Ach
sis?
op 'de wet', de Torah die in Gen. 2
u

L,

1
1

l

Overeenkomsten
Wc onthouden dat Paulus ook in
I Korinlhe 14 op een bepaald
punt in de samenkomst het
publicke spreken niet roestaal. Er
zijn vcel overeenkomsten tuqscn
dic ccrsle en de tweede 'zwijgtekst'. Tn l Kor. 14:35 schrijft hij
ovcr vrciuwen in het kader van
toclsing van profetie: 'Als 7ii icls
willcn te weten komen (lercn),
moclcn zij tliuis haar mannen om
ciphcldcring vragen'. Hij gebruikt
hetzelfde werkwoord 'leren'
(ondcrwii\ ontvangen). Ook in
die tekst is duidelijk: natuurlijk
mag een vrouw leren vhn het
Woord. Allccn in het kader van
beoordeling is tegenspraak niet
haar taak. Pn 1 Tim. 2 benoemt

,

Paulus een ander aspcct: richitinggevend onderwijs gcvcn is aan
(sommige) mannen opgedragen.
Een tweede overccnkomst is het
zwijgen (1 Kor. 1434) cn 'zich
rustig laten ondernchlen' ou'zich
rustig houden' (1 Tim. 2:11-13).
Maar dan valt op: in dc tweede
passage gebruikt Paulus hel
woord 'zwijgen' nict. Dat zwijgen
betreft rle concrete siluutie zoals
hij die in 1 Kor. 14 noemde. Br is
ruimte voor wijsheid cn inzicht,
gesprek en gedachten vaii gclovige vruuwen.Voor uiting in gcbed
cii Icif~egging.En genieten vaii
onderwijs in het Woord.
De derde overeenkomst is zoiineklaar de term 'onderdanig'
( I Tim. 2:11) of 'ondergeschikt' ( I
Kor. 14:34$,in het Grieks het7clf-

over man, vrouw en gezinsvorming spreekt. Dat beroep maakt
hij nu tegenover de kerk in E f u c
expliciet door twcc fcitcn uil de
openbaring bovcn tafcl tc halen.
Dat is eerst de prioriteit van
Adam over de vrouw in dc schcpping. E n vervolgens dc voorrang
van Eva boven de man in dc 7ondeval. Het is zwaar geschut! Blijkbaar nodig om de vrouwen van
Efeze ervan te overtuigen dai C r
Sevaar op de loer ligt.' Ecn vrouw
die cle baas speelt over dc man,
neemt een voorrang die 7ij van
den beginne niet heeft. En die ?ij
tot beider schade in de val wel
nam. Blijft de apostel staan bij
Genesis 3 en leest hij de onderschikkiiig van de vrouw in Genesis 2 in?: Of neem hij mannen en
vrouwen mee terug naar iets van
de paradijssituatie?

I

I

Hct ccrsic wetsargument is dus:
'Want ccrsi is Adam geformeerd,
en daarna Eva' (vs. l 3). Wc vragen ons af: maar is dal dc: boodschap van Gcncsii 2? Tk concludeerde in mijn Icïing van de twee
hoofdstukken ovcr dc schepping
dat ecn vlitii-rang voor Adani niet
de hondschali vaii hei hcrich t is.
Veel meer hoc man cn vrouw
door de Schepper zij aan zij g c ~ c t
worden. Zij is 'als een hulp t 'oen~,
over hem'. Zij kijkt hem in de
ogen! Het is fcitc1i"jk wc1 7 0 dat
de mens ecrst is peschapcn cn dal
de vrouw uii hcm g c v o m d is.'
Tocti duidt Griulus ctic vcilgrrrdc
van toen nu als een r8ngrirdc.
Maar dan wei alleen als er (dooiweke aanleiding .dan ook) vrouwelijke overhéérsing drei2t. Dat
blijkt uit het volgendc vers.
Het tweede wetsargument is: -En
Adam heeft zich nict laten vcrlciden. maar rle vrouw is door de
verleiding. in overtrcding p a l len' (vs. 14). Opnieuw lijkt Paulus
te overdrijven: ten koste van de
vrouw ten gunste van de man.
Het mag waar zijn dat Adam niet
als eerste verleid is, maar hij is
Eva wel zonder protest g c ~ o l g d !
Dat is zo. en daarom kan Pauluq
elders de scliuld van de val rustig
bij Adam. de ene mens leggen
(Rom. 5:14). Hij ma%nict dc eerste dader 7ijn gcwccst. ccrstvcrantwoordclijkc is hij wcl. Maar
zoals de slang toen ccn valkuil
voos Eva groef. zo kan hij ook nu
vroiiwcn mislcidcn. Daarom herinnert de apostel vrouwen aan
Eva.'de vrouw', hun mocdcr. Mct
7waar geschut, indcrdnnd, omdal
de valkuil hlijkbaar zo €cvaarTiik
is: als zij dc man p a l overlieersen.

Tegenwicht
We kunnen rustig vaststcllcn dat
Paulus een zwaaivler accent op de
positie van de vrouw in Genesis
2-3 legt dan we in clie hoofdstukken zelf lezen. Hij accentueert
haar rol om tegenwicht te bieden

teg;en scheefgroei: als zustcrs de
verantwoording voor onderwijs
op zich nemen en als zij zich
hoven de broeders stellen.
Maar wi,j vinden het in de maatscliappij toch heel gewoon dat
ook vrouwen onderwijzen. tot op
hoog niveau? Is dat uitoefening
van gezag over de man? Ik wijs er
opnieuw op dat Paulus twee
zakcn nocnit: onderwijzen én
g c m g ui triefeiien. Niet: door te
onderwijzen gezag dragen over
dc man. We mueten de ~eesteIijke
diniensie van vooropyaan en verantwocirdin~vocir God niet uit
hcl oog vcrliezcn. Geestelijke leiding ligt op het Iiart van inannen.
zowd in dc sarncnkcimct (waar
hct ondei-wijs plaats hccft) als in
dc hrcdci-e verhoudinyen ( w a r
vrouwen niet rncieten heersen).
Lalen tvc ook Icllen op wat Paulu\ niél jrcgt. Hij cintleent geen
argument aan Gcn. 3:l h ('en hij
731 ovcr u heencn .. .'). alwf
overheersing van dc vrouw dooidc man dc Icgiticme oi-de is!' Die
ohsci-valic oiidcrstreept inijn
punt: dat Paulus de diiikering wil
vcic~rkomen.namelijk dat de
vrouw over dc man zou heersen.
Van béidc kanten i s 1ieerr;zuclil
vanuil hcl cvringelie onmogelijk.
Maar dar zou dc biddende
gcmeenle met haar plaats iii de
samenleving uil haar evenwiclit
brengen.Terwij1 het gebed zo
belangrijk is vuur de missie van
de gemeente. D e rust vsii een
biddend leven ( 2 2 ) hangt samen
met de rust die vrouwen bij
Cliristus vinden (2:lIv).

Rabbi Paulus
Ocik op het punt van Paulus'
argumenten in vers 13-14 wil ik u
icls laten proeven van de discussic die door thcolopen gevocrd
wordt. Ook dicht hij huis. Hel vali
irnmcrs nict mcc Paulus' beloog
te volgcn. als hij uil Gen. 2 allccn
dc voorrang van de man cindcrstrccpt cn uit tien. 3 dc icloorgang van dc vrouw. Fungcert dil
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tckstbcwijs misschien als ccn wat
rationeel lijkend", té slim gelegenheidsargument, zoals dat bij rabbijnen wel gevonden wordt?
Schiet Paulus met een dubbelInops geweer om indruk te
maken vanwege de ernst van de
situatie die hij zich in Efeze
indenkt?
De stelling is dat Paulus een bij
rabbijnen gebruikelijke en in die
tijd aanvaardbare manier van
argumenteren hanteert. Het
gewicht van zijn arsiimenten is
evenredi9 g o o t aan het gevaar
dat hij moet bestrijden. Paulus
zou dan alleen tot stilte manen
wanneer vrouwen zich door haar
rnanikr van ondenvijc geven
boven de man verheffen.
Op zich klopt het dat we Paulus'
manier van denken niet altijd
meer yoed aanvoelen. Bijv. als hij
in Gal. 4:21-31 de berg Sinaï als
bij Arabië behorend vcrklnarl en
dat in verbinding brengt inct
Hagar en de geesielijkc slavernij
vaii Jcruz;alem. Zo kan hij als rahbijns geleerde, leerling van
Ganialiel, ook een andere wij;.^
van argumenteren gewend ?.ijn.
die wij ontwend zijn. En som4
worden teksten uit hel Oude TcsEarnenl anders ziangchanld dan dc
eerste hetekciiic lijkt ic zijn. Dcilk
aan zijn woorden ovcr de 'dcirïcnde os'.

Apostel Paulus
We dreisen teveel oridersclreid te
maken tussen Paulus. de rahhijnsc
geleerde, en de apostel die zich
door Cliristus geroepen weet. Er
is alle ruimte iri de gereformeerde
Schrift!eer over de menseliikheid
van de bijhelschrijvers te denken.
Maar Paulus' argumenten in 1
Tiiii. 2:13-14 worden nergenq in
d e rabbijnse literatuur op vcrgcliikhare w i j ~ eieruggevonden.
Hoe kunnen we ~ U ooit
F
hcwij7en
dat in dil speciale geval ccn biJ7ondere manier van redencrcn
siaal? Dal vind ik vcelnl hct
pcvaai. van ecn Twaar hcmcp op
L,

hoe het in de wereld van toén volgens onze kennis was. Moe zeker
is onze kennis van algemene historische omstandigheden van z6
lalis geleden?
Daar tesenover staat Paulus'
besef apostel te zijn. Hij zette
zichzelf in vers 7 zo neer ten aanzien van het evangelie van de
Middelaar:'eii ik ben daartoe als
ecn vcrkondigcr cn een apostel
gesteld - ik sprcck waarhcid cn
geen Icugen! -,FITS ccn I C C ~ C C S ter (didaskalos) van dc hcidcncn
in geloof cn waarheid'. Mct dat
gezag stclt hij in vcrs 8 tcn aaiizien van mannen: 'Ik wil dat ...!'
En vervolgt hij in vers 'Itcn aanzien van vrouwen: 'Evenzo [wil ik
dat] ...' en 'Ik sta niet toe dat de
vrouw onderricht geeft . . .' Als hij
zich dan tenslotte zo sterk np de
Schrift. op de eerste hoofdstukken van Genesis beroept, buig ik
voor het gezag van de apostel. Hij
schrijft immers over het hart van
het evan~elieen de missie van de
kerk! E n ik herinner mij de overeenkomsten met 1 Kor. f4:34-36.
Daarom Iees ik dooi. tot het einde, om daarna de balans op te
maken.

ters Ik meen dat ook in dit slotvers een herinnering aan Genesis
3 ligt. Nu niet meer aan de val en
zeker niet aan de vloek, maar aan
de belofte: dat de mens zijn
vrouw Eva noernt.'moeder van
de levenden' (3:20). Die weg van '
leven wordt voortgezet in het
moederschap van de eeuwen. De
weg van redding is tenslotte al na
het paradijs belocifd. Ook vrouwcn die niet huweii en zi.j die
geen cipeii kinderen krijgen. zijn
in de weg van Eva's behoud ingesloten. Immers in liaar ~ a a dJ,e ~ u s
Chricrus.

Onderwijzeres

I
'

,

Moederschap
Is het slot van 1 Tlmoteus 2
vrouwvi.iendelijk of onvriendelijk? Paulus sclirijft: 'Doch zij zal
behouden worden. kinderen ter
wereld brengende, itidien zij blijft
,
en heiliging, met
in ~ e l o o fliefde
ingetugenlieid' (vs. 15). Is het
'
moederscliap een weg tot
belioud? Nee. maar het kan - als
Gods gave -wel de levensweg
zijn. waaróp de vrouw uit genade
behóuden wordt. Dat is immers
het hooidtliema van dit hoofdstuk: Gods; wil tot redding van
mcnsen! Paulus begint vers 15
inct hcl cnkc1voud:'Zij (de
vrouw, Eva) za1 bchoudcn worden .. .', En hij vcsvolgt rnct hct
meervoud: -indien zij hIijvcn ...'
Eva's bchnud wordt wcrkclijkhcid in hct Icvcii van haar doch-

De apostel spreekt in I Tim. 2
niet rechtstreeks over ainhtcn in
de kerk. Hij benoemt wel diensten, die van het gebeden en het
geven van publiek onderwids. Aan
de dienst der gebeden stelt hij
nergens een beperking die speciaal voor vrouwen geldt. Sluit hij
vrouwen nu wel uit van Alle
onderwijs'? Of slechts van die
onderwi.jssituatie waarin een sterke neiging tot overheersing is
zichtbaar geworden ?
Terecht wordt gewezen op
Prisc(il1)a en haar man Aquila.'
Dit echtpaar wordt in het N T vijf
keer genoemd, waarbij vier maal
Prisca voorop staat. Alleen als
Lukas hen introduceert. staat
AqiiiEa voorop (Hand. 1X:2). Paulus noemt hen 'mijn medearbeiders in Christus Jezus' (Rom.
l6:3). E n altijd noemt hij háár als
eerste. Hij noemt hen ook. in die
voIgorde. aan het slot van 1
Korinthe (16:19; ook 2 Tim. 4:19).
We zien dit echtpaar bezig in het
evangelie in het particulier onderwijs aan een man als Apollos, 'En
toen Priscilla e n AquiEa hem
hoorden, namen zij hem tot zich
en legdeii hem de weg Gods
nauwkeuriger uit' (Hand. 18:Zfi).
Dat is ccn vorm van onderwijs, c11
dat aan een geleerde die evangelist 7al worden. Let wel, dil vond
plaats in Eí'cfc, de kerk waar Pau-
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lus mét Prsicilla en Aquila aankomt en waar hij Timoteik achter
zal laten e n later zij11eerste brief
- mét hoofstuk 2 - schrijft.
We kunnen uit l Tim. 2 dus iiiel
concluderen dat vrouwen slechlr
een seksegenoten ondenviic
gaven, bijvoorbeeld in de vrouwenverblijven waar mannen gecn
t o e ~ a n ghadden. In 13and. 18 ~ i c n
we dat een vrouw gcdctaillccrde
uitleg pccít aan ccn man. Wat mij
tegelijk opvalt is dat, ook als Priscilla in hel ondcrriclit hct voorLIU UW lijkt te ncmcn, altijd haar
man erbij genocmd wordt. Misschicn had zc sterker didactische
vaardighcdcn of kon zij de dingen
betcr nnder woorden brengen
dan hij. In haar hulpvaardigheid
aan Apollos is Aquila bi,j haar. Zij
zijn samen bezig, waarbij hij als
man zijn eigen plaats heeft. Waar
harmonie is, kan de sterkere gave
voorrang krijgen.

Kerk en wereld
Kern van 1 Tmoteus 2 is het
evangelie van redding. Die wui-dl
zichtbaar in een stille en biddende levenshouding. Die zou
geblokkeerd kurinen worden
door zelfverheffing van de vríiuw
boven de man. De redding va11
haarzelf in de eerste plaats (vs.
15). Maar kan ook de redding van
de Anderen {soms eclitgenoten).
voor wie gebeden wordt. niet op
het spel komen te staan als vru~iwen overheersen? Mannen wcirden gemaand in heilige houdiiig
te bidden en niet iuziesoekend Ic
spreken.
Parallel daaraan worden vrciuwcn
gemaand in goede werken up te
vallen en nikt in onderwijs o p dc
voorgrund te treden.
De sociale omgeving van dc christelijke gemeciitc nccrnt in het
begiii van 1 Timoteiis 2 cen
belangrijkc plaats in. Het evangelic is immcrs gcricht op de
wereld! Dan is ook tc begrijpen
dat het gocdc nicuws Ingebed is
in dc structuren van de samenle384

ving. En althans het goede daarin
niet omver gooit. Het monogame
huwelijk en de verhouding tussen
man en vrouw is kostbaar. Tegelijk wordt de positie van de ongehuwde vrouw niet veranderd.
Waarom zou het evangelie van
rédding haar van sociale bescherming beroven?

Man en vrouw
De vraag die overblijft is deze: is
er in Paulus' ogen altijd sprake
van overheersing als een zuster
publiek onderwijs in de samenkomst geeft? Eenvoudig, omdat
zij zich dan boven de man stelt?
Kortweg: onderwijs = overheersing. Of kán publiek onderwijs
door vrouwen tot overheersing
worden, namelijk wanneer dat in
de sociale verhoudingen zo opgevat wordt (en werd het dat dus,
omdat de onderschikking van de
vrouw toén ook in de samenleving de norm was)? Ik heb op die
vraag geen afgerond antwoord.
Deze vraag raakt niet alleen de
toepassing van 1 Timoteüs 2. Het
gaat daarin om de wijze waarop
de Schrift gezag over ons leven
heeft, en dus de hermeneutiek.
Toch betekent dat niet dat ik vandaag ervoor zou willen pleiten
man en vrouw in de kerk in de
situatie van publiek onderwijs
gelijk te schakelen.
Het getuigenis van het eigene van
man en vrouw in Gods ogen is
breder dan wat we in 1 Tim. 2
lezen. Om het evangelie van redding in ónze samenleving uit te
dragen is het goed gelovige vrouwen de ruimte te geven die de
Here haar geeft.
Tegelijk blijft het nodig dat mannen voorop gaan en aan mannen
in de wereld, in hun sociale context, een voorbeeld geven van
toewijding en vooropgaan: in
huwelijk en gezin, in kerk en
samenleving.

Overzicht van de serie schriftstudies
* Profeterende vrouwen 1: 1
Kor. 11-14
* Profeterende vrouwen 2: 1
Kor. 14:34-36
* Profeterende vrouwen 3:
Hand. 21:9-14
* Biddende vrouwen 1: 1 Tim.
2:8-12
Biddende vrouwen 2: 1 Tim.
2:13-15
* Verkondigende vrouwen:
Rom. 16;Fil. 4
* Pastorale vrouwen: 1 Tim. 5:12;Tit. 2:3-5
* Dienende vrouwen 1: 1 Tim.
3:11; Rom. 16:1-2
* Dienende vrouwen 2: 1 Tim.
5:3-16

.

Or.EA. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist
In de bundel Vrouwen
een verband

geneest Paulus tot de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man (afgekeken van de verhouding van de
gemeente tot Christus) volgens Genesis 2, zonder dat hij toekomt aan een
uitwerking van de nevengeschiktheid
van man en vrouw volgens Genesis l'
(a. a., 70). Ik kan niet inzien dat de
(openbaringshistorische
) cesuur tussen
Gen. 2 en 3 van vergelijkbare orde is
als de (literaire of theologische) differentiatie tussen de twee scheppingsberichten van Gen. 1 en 2.
Terecht merkt H. de Jong op dat Paulus in 1 Tim. 2:13 het werkwoord plassein (vormen, boetseren) gebruikt, net
als de Griekse vertaling in Gen. 2:19
(formeren), overigens niet bij de creatie van de vrouw. Het feit dat we bij
Paulus het Griekse
- dat de Septuaginta

werkwoord

'poiein'

in Genesis 1:27

voor 'scheppen' gebruikt - niet aantreffen, zegt niets (a.a. 82). De Jong
suggereert, dat Paulus wel Gen. 2,
maar niet Gen. 1 leest en citeert.
Zie 2 Kor. 11:3: 'zoals de slang Eva met
haar sluwheid verleidde...'

gezocht tussen dit sterke

spreken van Paulus en een concrete
dwaalleer in de gemeente te Efeze
(lM. Aarnoudse, a.w., 51-53; H. Folkers
- M.l. Verkerk, a.w., 235). M.e. Mulder
benadrukt juist: 'In de directe omgeving van 1 Timotëus 2 zijn verder ook
geen aanwijzingen te vinden, die ertoe
brengen te denken aan een afwijzing
van een bepaalde dwaalleer' (a.w.,
181 v). Zie ook de bundel, genoemd in
het vorige artikel: Women in the
Church, 13-52 (over de dienst aan de

Op dit punt gaat M.e. Mulder verder,
waarschijnlijk op grond van het feit dat
bij een citaat vaak ook de context van
het geciteerde vers in gedachten is.
Hoewel het in 1 Tim. 2:14 niet om een
direct citaat uit Gen. 3 gaat, legt Mulder een expliciet verband met Gen.
3:16 (a.w., 187). Haaks op wat we van
H. de Jong in noot 2 citeerden staat de
beschouwing van o.e. den Hertog:
'Hoe zouden wij achter Genesis 3

godin Artemis), 107-112 (over eventuele vormen van dwaalleer).

terug kunnen naar Genesis 27 De verlossing in Christus betekent niet een
herstel van de oer-harmonie, maar de

H. de Jong onderscheidt

gelovige wandelt in geloof, en niet in
aanschouwen, en de verlossing wordt

in Gen. 1-3 de

volgende lijnen: 'Men zou kunnen zeggen dat Genesis 1 de nevengeschiktheid tussen man en vrouw stelt, Genesis 2 de ondergeschiktheid
en Genesis
3 de onderworpenheid'
('Paulus'
gebruik van Genesis 1-3 inzake de
man-vrouw-verhouding',
in Begeleidend schrijven (Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn, 1994),70). Zijn taxatie
van Paulus' aanhalingen uit Gen. 1-3
bevat twee lijnen. De ene is dat Paulus
de verhouding tussen man en vrouw in
het huwelijk duidt als spiegel van de
relatie van Christus met zijn gemeente.
De andere lijn is dat Paulus de weg
terug wijst naar de verhouding van
man en vrouw in Gen. 2. Die beide lijnen worden

als volgt ineengevlochten:

'De werkelijkheid
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op een zij-

spoor? wordt door sommige auteurs

penheid van de vrouw [de realiteit van
het vloekwoord van Gen. 3:16, EAdB]
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van de onderwor-

slechts in een gebroken

spiegel opge-

vangen. We kunnen de werkelijkheid
van het nieuwe leven in Christus niet
omsmeden

tot een hanteerbare

leefre-

gel' ('De ene onderdanigheid
is de
andere niet', in: Vrouwen op een zijspoor?, 257).
Zo H. Folkers - M.l Ver kerk, 'Man,
vrouw, ambt' in Vrouwen
spoor?, 235. In dezelfde

op een zijbundel wordt

dit punt inhoudelijk gepresenteerd
door lM. Aarnoudse ('Vlees van mijn
vlees', a.w., 53v, 71v) en bestreden door
M.l Mulder ('En daarna Eva', a.w.,
175-179,

183v).

H. Folkers - M.l Verkerk, a.a., 235.

385

IS ER VOLDOENDE
SOLIDARITEIT IN
KERKELIJKE FINANCIEN?
D o o r de omzetting naar euro 3 vair ner rnisscnien
niet zo op, maar anders zou er in 2002 voor het eerst
meer dun 700 miljoen gulden zSjn omgegaan in de
gereformeerde kerken (vrijgemaakt).Dat is veel
geld. De uifgcrve Cijfers en Feiten geeft inzicht in hef
inkomsten- en uifgavenpufiroon.Alleen voor boekhouders? Bepaald niet. Het is een prima uitgave
voor kerkelijke trendwatchers, We geven u een voorzet, Uit de financiële cjjfers blijkt, duf er - ali'huns op
hef niveau van het kerkverband - nauwelJks nieuw
beleid valt op te merken. Bovendien hebben we in
toenemende mate Se maken mei" hef vraagstuk van
de (te) kostbare kleine gemeente en de relafief weinig kostende grote gemeente. Geeff het kerkverband zich voldoende rekenschap van deze pro blernatiek? Wij vinden dat financiële solidarifeit niet zo
best is ontwikkeld. Daarin staan we niet alleen. De
econoom Benne van Popfa, stelde zelfs dat de Europese Unie het beier doet.
In 2001 verscheen voor de derde
keer de publicatic Cijfrrs PPI Feiten. Deze uitgave van hel GVI en
het Platform van Comiiiissies
van beheer geeft inzicht in de
financiële zrcnds binnen het
kerkverband ovcr dc pericide
1993 - 1999. Inzicht i i i de cijfers
over een langere pcriode -inmiddels zes jaar - is hccl nuttig. Het
is ook noodzakclijk, omdat er
1999 41 miljoen curo (90 miljoen
giilden) omging in dc kcrken. Bij
de tamelijk vaste trensfmaligc
,
ctijging van 3.8 procent per jaar
zou in 2002 de 100 miljoen zijn
gepasseerd, ware het niet dat dc
euro voor andere bedragen
zcirgt. Rij zoveel geld is het
belangrijk, dat op een transpar a n k manier 3ekeken kan wor-

den naar de kostennntwikkclinp.
Bovendien is het gocd tc kijken
naar de beleidsmatige ontwikkeling. In dit artikel hcbhen we
vooral gekeken naar dc vcrschillen in kosten tussen kleine en
wote gemeenten. Dat zou in liet
kerkverband meer aandacht vcrdienen.

Belemmerende grenzen
In een publicatie over Cijrerc en
Feiten 2 hebben wij al aangegeven, dat liet met die onderlinge
verdeling tussen kerken niet
goed zit. KIei~ieeemeenten in
(althans kerkelij k) dunbevolkte
gebieden betaIen veel meer per
~ i cdan
l de grote kerken. We stelden toen een beetje uitdagend,
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J. Wesfert en
G.J. fe Rietstap

samenleving

dat de oorzaak daarvoor vooral
lag aan de opgebouwde structuur
van ons kerkverband. De meeste
grenzen en structuren van classes
en particuliere ressorten stammen nog uit de tijd van de zeven
provinciën. Met de spreiding van
de kerkleden over het land staat
het er inmiddels heel anders
voor. De mekka's liggen langs de
Overijsselse Vecht. rond Zwolle,
Gsonineen en Amersfoort. Dat
wist u natuurlijk ook al. Daar liggen veel grote gemeenten. In die
gemeenten wordt relatief het
minst bijgedragen. We maken dat
met een voorbeeld duidelijk. In
een gemeente tot ca 450 leden
wordt per ziel 220 euro (487 gulden, niveau 1999) gegeven. In
gemeenten met meer dan 1350
leden bedraaet de VVB 155 euro
(342 guldeii, niveau 1999). Dat is
een verschil vaii ruim 40%.
Rovcndien liggen veel kleinere
gemeenten ook nog in eeii zelfde
clascis. Daardoor lieeft men ir!
regio's als Noord-Holland en
delen van Friesland veel meer
moeite om de eindjes aan het
elkaar te knopen. dan in Overijssel of Utrecht. Bovendien
henloeilijkt dat ook het maken
van plannen en het ontwikkelen
van nieuwe meer missionaire inilialieven. Wij zouden ket kerkverband (de generale synode)
daarom willen aanbevelen een
dcpuiaaischap voor een kerkelijk c hcrindcling in ic slcllen. Door
o p cen 7ckctc afstand naas dc
structuur van hct kcrkvcrhand tc
kijken. zie jc dat c r gTcn?.cn cn
structuren zijn, die clc onderlinge
solidariteit tussen kcrkcn op zijn
zachtst gezegd niet vergroten.
We hebben het gevoel, dat de
386

I

I

I

gegrneidc grcn;.cn vaii classes en
particuliere rcssorlcn belernmerend werkt in dc iïnanciële solidariteit. Hierbij hocl't nict alleen
gedacht te worden aan coiiiplete
herindelingen. Ook hel (íinancieel) koppclcn vali &énof meer
grotere gernccntcn aan zulke
regio's zon naar beide zijden
vruchtbaar kunncn werken.

totaal

I
!

I

609

977

100%

522

875

Ontwikkeling inkomsten van kerken in guldens per ziel

,

Onfwikkeilng inkomsten

van de W8

S

/I

Europese Unie
In de laatste uitgavc van Cijfirs
en Fci~enwordt dic scilidai-iteit
ook aan de ordc gcstcld dcior de
econoom, drs Bcnnc van Popta.
Zijn kritische analysc vaii de
financiële solidaritcit hccrl een
kolommetje opgeleverd in hct
Nederlands Dagblad. maai- riep
verder geen cnkcIc reactie op.
Een discussic ovcr financiële
solidariteit was eigenlijk best o p
zijn plaats gewccsi. Van Fcipta
vergelijkt de solidaritcit in het
kerkverband met dic in dc
Nederlandse staat cn vnoral me[
die in de Europcsc Unic. Je zou
veronderstellcn. dat dc kerk dan
aan de goedc kant van de streep
terechtkomt. Gcvoclsmatig hehben we namelijk nict ïoveel met
Europese solidariicit. Niels blijkt
minder waar. Europa doet het
beter dan dc kcrk. 7 0 siia 1-vseert
Van Popta. Wc citeren:'In de eerste plaats zijn de afdrachten
(quota) aan Iiei kerkverband
vaste hcdragcn per hoofd. zonder rckcninp te houden met de
plaa~selijkcfinanciële draagkracht en plaatselijke kosten. In
de twccdc pl;iats is ei. hoegenaamd gcen sprake van herverdeling van "rijk" iinar "arm"
(afgezicn van cnipe overheveling
in classisvcrhand, o p een naar
mijn gcvocE ic laag niveau van
verevening). Dczc vcrgclijking,
alsmede het feit dat dc kcisien
per ziel in kleinere gcmcentcn
relatief hoog zijn, bracht mij lot
de conclusie dat dc financiclc
solidariteit binnen de Nedcrlandse slaat e n de Europese Unic

100%

(van kerken die aan het ondeneek hebben meegedaan)

I

I

39.036.400

keken met minder
dan 151 eden
ledental 151-300
ledental 301-450
ledental 451 -600
ledental 601-750
ledental 751-900
ledental 901-1.Q50
ledental 1.050 - 1.200
ledental 1.201 - 1.350
kerken met meer
dan 1.350 leden

totaal gemiddelde

f999

j998

450
477

1997

1996

463

439

440

463

435

487

469

429
434
444

426

440
417

444

429
382
405
347

387
388
393
390

400

429

442
397
405

391
438
396
424
349
405

342

572
433

441
445

419
411

350
413

352
372

340
358

373
314
323

327

317

342

349

356

351

312

279

295

423

419

407

389

364

353

345

$998

f997

iWt3

1995

1994

7993

582
580
574

721
542
571

549
534
572

499
530
519

494
519
481

535

477
481

462

523
508

503
513
470
496

482
486
466

504

526
402

617
610
595
545
533
524
536
477

448

452

475

414

434
472

547

555

514

503

453

41J

465
471
408
432
414

461

470

461

461

416

399

413

542

537

520

506

472

464

452

404

1994

1993

417

337

386

387

337
377
365
376
382

E995

Ontwfkkelíng vaste inkomsten

WBmllecten+giften+mndg.1999
kerken met minder
dan 151 leden
ledental 151-300
ledental 301-450
ledental 451-600
ledental 601-750
ledental 751 -900
ledental 901-1 .O50
ledental 1.050 - 1.200
ledental 1.201 - 1.350
kerken met meer
dan 1.350 leden
totaal gemiddelde

I

605
636
671

546
535

545

groter is dan binnen het vrijgcmaakte kerkverband." Dc cij Ters
geven ons met Van Popta aanleiding om bij de structuur van dc
financiën van d c vrijgcrnnakte
kerken vraagtckcns tc 7cttcn. In
tegenstelling tot Van Popfa
gebruiken we dan licvcr d c termen "duur" en "goedkoop", dan
"rijk" en "arm".
Van Popta doct in navolgiiig van
Cljfen en Fcitrn dc aanbeveliiig
om een korting o p dc quota i e
geven voor de kleine kcrkcn.
Deze aanbeveling biedt maar
beperkt soelaas, maar we onderstrepen deze aanbeveling graag
inet liet oog op de komende
synode. Als d e quota worden
vastgesteld, laten we dan in ieder
geval rekening l~oirdenmet het
grotere draagvlak van de grotere
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kerken (>900 leden). Tn d e ~ c
kerkeii liggen d e eigen vaste lasten ineestal op een lager niveau.

Herverdeling
In het voorgaande Iiehben we al

aangegeven, dat om echt iets te
veranderen aan de iinai~ciële
co1idariteit e r eigenlijk gekeken
moet worden naar een landelijke
lierverkaveling. E r is echter nog
een andere route om op een
belangrijk punt na te denken
over cen nieuwe vorm van vcrrfcling. Van Popta plcit voor een
hrccd kerkelijk vcrdeclfcinds, dat
gevuld wordt door alle kerken en
uitkeert aan hulpbehoevende
kerken. Wc hcgri jpen cn waarderen zijn verstrekkende suggestie,
maar dat vergt veel criteria en
387

hcleidsvorming. Wc zicn wel één
andcr punt. waar een verdcelfond\ cen zegen zou zijn. Dal
betrcft dc financiering van dc
predikalilen. Daarmee hebhcil
we metccn de grootste vastc uilgavenpost binnen de kerken tc
pakken. Rovendien hiedt een
centralc fïiianciering meteen dc
rnogelijkhcid om eeli aantal
andere prnhlciiieii drastisch aan
te pakken. Nog nict zciIang geleden pleitte GMV-jurist, mr Bert
Jan Souman hruta;ilweg voor de
BV Dominec. Niiluurlijk onconventioneel en cipcnschijnliik geen ,
rekening houdcnd met allerlei
kerkrech~elijkevoclangels e n
klcmmen, maar wc1 ccn idee met
ecn geweldige eenvoud en met
cen oplossingsrichting voor de
vele personele vragcn, waar kerkcii tesenwoordig mcc worstelen. De NRC zag cr veel in.
Gcreformeerd Nederland iiog
nicl. Daaroni schrijven wc: het
thema toch nes maar ccns op,
want Cijfers en F c ~ ~sterkt
~ P Ions
in dc gedachte, dat dc oiitwikkeling van een dergelijk idcc van
groter belang is dan jc op het
eerslc oog misschien dcnkt. Wat
is namelijk Iiet geval? Dc koslen
van de predikant zijn vcrrcweg
de nnivnngri,jkste vastc last op de
kcrkeliike begroting. 45 % brengen we als kerken gemiddeld op
voor predikanten en hun erneritcring. D e emeritaatslasten zijn
boveiidien sinds l t193 o p cen veel
hoger niveau gekomcn in verge- ,
lidking met andere kosten. zonder dal overisens d e dekking van
dczc "pensioenverplich tinp"
drastisch wordt verhctcrd. Daartoe zou een nog forscrc stijging
gcrcchtvaardigd zijn. Dc predikantsl;irten lopen voor hct overige ncljcc in de pas met de CAOlonen. In vergelijking tot
loonschalen en aiheidsvoorwaarden in het hcdrijfsleven liggen dc
traktemeiiicn overigens op het
niveau van de hnsaIe arbeidsvoorwaarden. Dat doet zich soms
ook voelen, zodat er in de ker-

ken tcvcel financiëIe problemen
in de pastorie zijn. Kerken zullen
daar de konicncfe jaren toch
opnieuw naar moeten kijken.
Een bi,jknrncnd probleem is echter, dat kleine kcrken minder
kunnen betalen dan grote. In de
traktementsschaleli wordt in
zekere mate rckcning gehouden
met een traktemcntsopbouw op
grond van het aantal ambl~iaren
cii met de omvang van dc
gemeente. Z o doet zich ook een
nat uurlij k selectieproccs voor.
Kleine kerken kiezen vrijwel
altidd voor een jonge hcginneiid
prudikant. Soms zijn die kcrken
al te klein om een heginncnd
prcdikaiit vari een wat oudcrc
leeftijd te heroepen, omdat dat
een andere financiële last vcrgl.
Bij oudere predikanten Iccft de
wcns o m o p een bepaald
moment een stap terug te rfocn
naar ccn kleinere gemeente,
maar dan vormt ook de draagkracht een probleem. Bij kleinere gemeenten ligt er vaak de
wens om cens een predikant mct
ervaring tc heroepen. maar voor
zo'n gcmcente is de last te zwaar.
Deze gcgroeide situatie eens
doorhrekcn ~ o heel
u gezond zijn
uit oogpunt van:

kerkelij k opbouwwerk
hel stimuleren van een gezondc niobiliteit
lecftijdsbewust personeelsheleid cn
hct bevorderen van herplaatsing van predikanten. die een
vlckje hebben opgelopen.
Hierbij 7 0 U een centraal fonds
dat de traktementen betaalt, en
waar alle kcrkcn in participeren
o p grond van ecii vast bccirag
per ziel, een grotc slap voorwaarts zijn.. Dc BV Domiiiee
gaai nog een stap vcrder. Daar
wordt de matcricle reclitcpositie
geheel overgenomen, waardoor
de kerkenraad 7ich volledig op
de functionele en kerkrechtelijke
binding met de predikant kan
toeleggen. Onze aanbcvcling aan
de synode is: Durf ccn studie
naar een dergelijk stelscl te enlameren. D e kerken zouden c r in
velerlei opzicht mee gediend
zijn.

I Nieuw beleid
Over Cijfers ecn Feiten valt veel
meer te zeggen. Een paar opmcrkingen, om u nieuwsgierig te
maken. D e uitgaven voor zending en evangelisatie liggen in

Verdeling quofa/giffen in 1999
gemiddelde witgaven per ziel
Bestemming

guldens

i999
in %

guldens

1983
in %

100%

45.00

100%

Theologische Universiteit
25.15
Hulpbehoevende studenten
3.00
Archisf- en documentatiecentrum
1.75
Deputaten Bultenfandse Kerken
4.00
Dovenpastoraat
1.75
Classiskosten (incl. overig kerlrverband) 2.50
Hulpbahoev.kerken
7.00
Evangelisatiequota/-projecten
8.00

Giften

5.00

totaal

58.00
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1999 op hetzelfde peil als in
1993. Zcgt dat iets over missionairc gcmcenle zijn, of kiinncn
w c gcwoon niet transparant
inakcii aan het kerklid, dat dcze
gcldcn goed hesteed ziiii? Dc
quota hinnen het kerkverband
zijn qua percentage van dc totale
uitgaven in de jare11 1 993 - 1999
hclernaal niet yewijzipd, behalve
dat de uitgaveli voor hulphehoevende kerken van 7 naar 12 procent zi,jn gestegeli. Dat hevesti9t
ons in de ~ e d a c h t cdat cr binnen
het kerkverband echt anders
nagedacht moet worclcn over het
onderling financieel verkeer van
"groot" naar "klcin", van '.goedkoop" naar "duur". anders verdwijnen k l e i n ~kerkelijke
eemeenten, omdat 7e in economisch opzicht IC kleinschali? zijn
geworden. Wij viiiden dat een
slechte iniinicr om het licht vnn
de kaiidelant uit te laten
In de kerkclijkc quota over de
periode 1993 - 1'199 is alleen Iict
dovenpaslorant tnegevoe~d
(3%).liet dcputaatschap builenlandse kerken is in percentage
teruggelopen van 11 naar 7 procent. Dus in dc kerkelijke quutn

is overall gezieii niets veranderd. I
We hebben wat meer nodig voor
intern en hcstcden dan kennelijk
wat mindcr cxtern. Er is derlialve nauwelijks sprake van
beleidsverniciiwing. De totalc
koste11 van dc kerken zijn in clic
jaren gestegen met 3.8% peijaar. Dat knmt overeen mct het
inflaticcijfcr. Ook daarin klinkt
de boodschap door dal er bijna
gccn sprake kan zijn van beleidsvernieuwing.
Dc Gereformeerde Kcrken blijken te consolideren in ccn tijd
dal lict ons econoniisch huitengcwtinn voor de wind ging. Dat
is voor een kerkgenootschap niet ,
cen echt spannenctc conclusie.
maar wel één om diep over na te
denken.

Ir

1

J. Westert s algemeen secretaris
van hef christelijk vakverbond GMV
en G.J. te Rietstap is bestuurslid
van het Platform van Commksres
van Beheer

De uitgave Cijfurs en Feiten is
verkrijgbaar bij het GVI te
Zwolle (£ 12,50).

i
I

I

'

H. Prins

(
D e stichting Afbouw te Kampen stelt zich ten doel
de beoefening van de gereformeelrde theologe te
bevorderen door met name te helpen bij d e financiering
van proefschriften ten dienste van promoties aan de
Universiteit te Kampen.

I
I

I

nieuw uitgekomen

Openbaring - I, bijbelstiidie over
Openharing 1-11door ds. E.J.
Hcmpenius

D c Openbaring van Jezus Christ w aan Johannes is cen bemsedigcnd bijbelboek. Johannes
stcckt d e verdrukte kerk een
hart oncler de rocm met de
heloften die hij van Christus ontvangen heeft. Er is ook een
andere kant. Sommige visioenen
zijn beclrei~endcn beangstigencl.
Er worden oordclen aangekcindigd . Andere gezichten zijn
indrukwekkciid. als Jehanncs
een blik mag werpen o p dc
hemelse liturgie. Deze uitgave
bevat naast cen verklaring van
dit biizondcr boeiende bijhelgedeelte ook nutticge achtergrondinformatie. Vcel aandacht is e r
allereerst voor de oorspronkelijke hocirders van de tek\t cn hun
beleviiipswcreld. waarna er ook
lijnen getrokken worden naar
deze eeuw. D e auteur hoopt dat
de biibelstudies en moderne verwerkingsvormen ertoe bijdragen
dat de gebruikers zich de hoodschap echt cigen kunnen maken.
Uitgcverij De Vuurbaak Barne
vcld. r 1 5,75 (1 10blz.)

Voor haar inkomsten is de stichting geheel aangewezen
op giften van meelevende kerkleden.
Inlichtingen worden graag gegeven door het bestuur:
C. Trimp, tel.038 - 331 48 69,
B. Kamphuis, tel. 038 - 332 62 48 en
J.G. de Ifimpe, tel. 038 - 333 24 94.
Giffen, die fiscaal aftrekbaar zijn, worden graag ingewacht
via bankrekeningno. 63.18.36.934, ten name van Stichting
Afbouw,p / a Hoehlad 4,8265 G M Kampen.
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LIED 473: NEEM MIJN
LEVEN, LAAT HET, HEER
In hct 1,irdho~kvoor dr Kerkct7
staan nok opwckkingsliederen.
Ecn opwckking\lied uit de
negenticndc ccuw r;la;il deze
wcck op hct rciristei-: "Neem mijn
levcn. laat hct, Fleer*' van Frnnces Ridlcu Havcrgal (1 836-1879).
Zoals 76 7cIf gcschrcvcn heeft.
werd zij in haar jcugd nogal in
beslag genomen dncir angst voor
de vergankelijkhcid van hel
leven. Maar vanaf haar vccrticnde jaar was haar Icvcn vol van
vreugde om C:hristus (die /,e hij
voorkcur "Mccsicr" nocmde)
lief te hehben cn tc dicncn.
In de loop der tijd werd Havcr$al geestelijk raadsvrnuw voor
een toenemend aantal mcnscn.
Voor zover haar 7wakke gezondheid het toeliei, zctlc ïii zich
volop in voor allcrlci gccslcliike
en filantropische wcrk~anmhcden. Frances Havcrgal publicecrde veel pastorale geschriften cn
geestelijke liedcrcn. Hnnr
gedichten cn licdcrcn wcrdcn in
1 X84 door haar susicr verziinield
en uitgcgcvcn onder de titeI Poe1ic(11LV<)rk,\.
Karaktcristick voor dc liederen
van Havcrgnl is dat daarin een
arintrekkcrijk. rncioi cn gelukkig
christelijk Icvcn gcscliildcrd
wordt waarin dc iiicns zicli
~ e h e ecn
l al wijdl aan de dienst
van God. Dit is ook het centrale
pegevcn van hct lied ''Take my
life. and let it he" ("Nccni mijn
leven. laat het. Hccr"), clai dus
rl
een bijznnder ~ ~ p r r c ngc7ang
van Havergals licdocuvrc
genoemd kan worden.
Over de ontszaansgeschiedenis
vnii Iret lied zijn we nauwkeurig

J. Srnelik

m
lied van de week

3eïnformeerd. doordat de dichteres erover verhaald heeft in haar
boe k Lovnl Kcspons~s( l 878).
Het gezang ontstond o p 4 fehruari I874 te middernacht: "Ik ivo$
te g ~ l ~ koin
k l te~ slopert, cv? /ia
Rroorsrc gedrclrc vair (Ie nncli I
hrncl~rik door rncr Iofprij7it?~
en
vernieuwing v017 in i jti c.igen loc.wijding, en C J C ~ P kkine verzo?
,formeerden iic17 01s L ' # ~ z en
E /dc~
~
Pkn nn de ander ktvni~iop in mijn
Jinrr roldnt zij cintligdcn triel
'.hitwig, nlleen, nlles voor U"'
Al snel nadat het lied ontstaan
was. werd liet ook iii Nederland
bekend. In de jaren tachtig van
de negentiende eeuw treffen we
vertaalde versies aan in Nederlandse liedbundels. Daaronder
bijvoorbeeld de gereformeerde
bundel Stern i7!7 Snlircrr ui t 1882.
Doordat M. Bromet het lied vertaalde e n opnain in Opwekh-ingsliederen van Irn D. Snnkey p n
nndrren werd het alom bekend.
Johannes de Heer en S.M.van
LVoensel Kooy namen hef gezang
ook in hun bundels op. Voor de
,V~derlanclsclirervori~rrieBrrndel
uit 1938 maakte de tiervormde
predikant C.B. Burser (18791983) een nieuwe vertalins, die
ook in het Liedfioelr staat.

,
,

I

i

Vorm en inhoud
!

,

De versvorm vaii het lied is zeer
eenvcrudip: vier regels niet elk
1
zeven Ietlergrepen. Wrinneei- u
de liedleksi doorleest, zal Itet
opvalleii dal twee werkivurirden 1
ccn hij~cindcre~tructurerende
rol spclen: "ncmen" en *'maken".
In 6Fn ciogcipslag ïicl u dal elke
ccrclc regcl hcgin2 iiicl "nccm"
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cn clke derde regcl met "maak".
Alleen in het laatste couplet is
het anders. Daar hegint de derde
regel met het alomvattende e n
samenvattende: neem mijzrlj!.
Evenals dc vorm kenmerkt ook
de inl~nirclvan het lied zich door
goede onsecompliceerdheid. Het
is ondoenlijk om in het kader
van deze toelichting de verwijzingen naar schriftgedeelten. die
het lied bevat. voldoende te
beschrijven. Ik volsta met het
noemen van de referenries die
Burger in het Comp~nciium
geeft: strofe l : Ef 4:l. Philemon 9
- strofe 2: Ef.6:10-20 en psalm
119 -strofe 3: Jes. 6 5 - 7 - strofe 4:
Hand. 5, Marc. 10:17-27 - strofe
5 : Rom. 8:l-2,2 Kor. 3:17. Gal. 5:1
en 13. Joh. 8:30-36 - strofe 6:
Lucas 15:11-32- strofe 7: 2 Kor.
12:') - strofe 8: Daniël 5. Joh.
13: 12-17 - strofe 9: l Kor. 3:16-17
en 23 - strufe 110: 1 Joh. 4:7- 12.
Joh. 21:lS-23.
Nu moeten we wel bedenken dat
het lied in de Nederlandse vertaling uit het Liedboek voor de
Kerken meer coupletten telt dan
het oricgineel. E r zijn namelijk
vier strofen van Burger aan toegevoegd. Burger had behoefte
strofen toe te voegen die '*OIFS
mccr midrlcn in dc werkelijkheid
van /?ct vcirrk Iirrrrc Ii~voi;ortden
leiclei?".zoals hi,j in het Conlpendi~tnrschriift. Hij was van oordeel "dat men ook ~ i j nrorzcie (>n
schiilrf, zijn vcrdri~ten rrunen,
ziln ~nnnrsrhnpli~lijke
pnviri~un
rijn geirik nnn God moet rliii-vv17
O I ' P ~ , ~ P V 0P1~1 1, T P I I 1 ' 0 1 1 ~
'nienF ip

worrlen i i l ~ i j r nrr(im"'.
l
Naar miin ciurdccl hecrl Iicl licd
dcicir de tcicvoeging van d c ï c

coupletten inhoudelijk aan waar- i
de yewonnen.

plctien zingen en de manncn dc
oneven. Relangrijk daarbij is wc1
dat d c 'slag' (de cadans) tusscn
de couplellen 'doorIoopt'. Organistcn kunnen Iiet beste heit slotakkoord van elk couplet dric tcllen (kwarnoten} aanhouden. cip
de vierdc [cl loslaten en daarna
gewoon cip de eerste tel het volsende couplci inzetten. Aan het
einde van de coupletten dien1
men dan ook nipt IC vertragen.
Anders moci dc geineente hij
elke strofe weci op Fans komen
e n wordt Iict ;.ingen onnoclig ver
moeiend.

Melodie en uitvoering
De melodie van Iict licd is
pecoinponeerd door Juitin Heinrich Knecht. die in 1752 le Riberach werd sehorcn en in 1817 in
Wurtlemberg overlccd. Als
Musikdirector. musicus cn coniponisl wist Knecht een gocdc
rcpulntie op te houwcn. Hij
wcrkle in een tijd dat hci cipcnhnrc concertleven van dc grond
kwam. en Iieeft daar ïijn slcciitje
aan bijgedraeen. In 1799 vcrschccn het UJiir~icrrihri=~<~r
1,rzud,qrsnnghirrh. waarvan hij LCii van
de redacteuren was. Knecht
publiceerde hierin 97 nieutvc
mclodieCn van zijn hand. Allcen
de oneekiinstelde meloclic die iii
Engeland bii tiet lied van Hnvergal gcplantst werd, is hckciid
geiblevcn.

S

I

m

I

473

zen

In De W#ar!~cidsvrir~rtd
van 3 januari besprak ds J. Mnasland het
bock 'De gereformeerden' van
Agncs Amelink. Aan het slot blikt
hij naar binnen:

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

'

Neem mijn leven, laat het, Heer

Take my Iife and let it be
wiize: Ohne Rast m d unverweilt

I

Jusrin Heinrich Knecht I799

1

Neem mijn Ie-ven, laat her, Heer,

- -

toe ge wijd zijn aan uw eer.

31

m-

DI: J. Smelik B musicoloog/hymnoloog en woont in Zuidhorn

Hocwcl Iiet tien coupletten ;rijn,
is hct goed mn~elijkom hcl lied
in rijn $elieel te zingen. Mclcma;il wanneer daarbij hcui-tzan~
locgepast wordt: bijv. hct c c r ~ t e
en Isatste vers door nllcn, lcrwijl

l

G.J. van Middelkoop

dc vrouwen de overige rven cou-

I

1

t

I

d

Maak mijn u - ren en mijn tijd
d

tot

I

A

I

1

uw lof en dienst be-reid,
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VcruiierFijkins. ja. E r zijn nog
altijd genieenten waar men vindt
dal je geestelijke betrouwbaarheid en echtheid zich vooral
laten zien aan de buitenkanr van
jc bcslaan. En de hang naar
macht. Wij weten tiet e n wij hebben hci: zelfgenoe~zaarnheid.
Als jc lict ei. niet mee eens bent,
dan pa je maar wes. We hebben
daar in onze kerk zelfs een uitweg vcior bedacht: de perforatie
van de gemeentesrenzen. Laten
we niet denken dat het bij ons
allcmaal zo vcilmaakt is e n dat
wij hct tenminste niet zo schandelijk hebben laten afweten als
'de gereformeerden'.
verootmoediging zou alle gereformeerden in ons land passen.
De geschiedenis van de gerefnrmeerden is ook een geschiedenis
van scheuringen, aidus ds. Den
Roer terecht.
En wij z@ dnn wc1 in de Hrrvormde Kerk jic~lileven,mnur
intern zijn de rcirerrrinyen rr niet
minder 0171. Het is mij vaak bij
dc afsluiting van een Jaarkring
ccn wonder eeweest dat e r nog
ccn kerk ic. dat we nog een
gcmeente Iiehben waar het
Evangelie wekelijks klinkt.
En ccn nog gsuter wonder dat ik
daar bij map horen. ja zelf in die
verkondiging betrokken hen
gcblcven.
391

Oecumenisch humanisme

slatte kan EI Moumni dc koran
ook niet veranderen, mals hij
fijntjes opmerkte. Wat moet
Europa m i ~ ccmcnt
l
c11 perspecge beuren is. dnr ~ V PAC O Y , ~ O I I ~ . \ ~ $ tief. Dc fundarncnlaliïtische Islam
lies stctinr~irdie í>xpIicEerlier sccirlidkt icts ic lichhcii w;it Europa
Iflrisnrc willr~irveri'ireitic~n.Wat
mist. Daarom nicicten we weer op
we nii doen. is het subsidiëren
mek naar o n x hrriniien. viiidt
van orsanisaties die op de één of
prof. dr. PR. Clitrrrr. Hij ai1 daarandere manier pcisdienst avervoor niet terug naar hcl Christeneind houden terwijl die p d s dom, clat evenccns fuiidamcnialisd i e n ~ -t al(h;ins iii de westerse
tiscli is, maar naar een
wercld - o p I ~ n n llnntste
hen~n
orcirrii~i?irí~;
/irr»inrii.$irlic Dat
loopt. Ministel Van Aartsen
alleen b r e n g licht. schrccf hij op
heer1 zelfs het vol~lagenmis22 december in NRC Hrrnri~I~hl<rrl. plaalste plan opgevat om van
Een paar passages uit zijn vcrhaal:
he( hcvordei-en van de vrijheid
van godcdicnst h e t speerpunt te
Tegenover een dergelijk branmakcn vrin ;rijn mensenrechtendend geloof staat Europa zwak
beleid.
met zij11 twijfels aan 7ijn prolidN u i.5 gKo.ssrlirn~îpen ottiiitrif die
slayen en uitsan_ospzinten. Het is
we riinpterl g ~ d ~ g r mals
n . wc
tijd voor een diepgaand onderook hct gcbi-uik van alcohol en
zoek iiaar de hronnen van de
van drugs gcdogcn. We lalcn hel
Europese ciiltiiur. Van de Abratoc. omdat cl k incns ccn nirirge
h;iii~itiscliegodsdiensten (jodenheeft van vrijhcid waal-hinncn
dciiii. christendom en islam) is
hij zijn eipcn kcmcs kan maken,
Iict Iicil niet te verwachten: zij
ook al zijn we ervan overtuigd
zijn loten van ékii stam. Maar de
dat het niet de juiste kcu7cs 7ijn.
rul van Iict oeciimenisch IiumaMaar gedogcn is iets liccl andcrs
nisnie is iius niet uiteespeeld in
dan stirnulcren. Hct siibsidichcde Europese cultuiir en een revileid van de ovcrlicid mocl nict
taliwriiig daarvan lijkt een
gerichr op cen r r n rstrrhlirhrn~rif
Ievcnsvatbaar alternatief voor
r j f r ~ i i ~ q i n mals
n,
de Arncrikaanhet lhe'isme dat tegenwoordig
se grondwet terccht verbiedt.
ook oiider iongeren weet aan te
Wat zij moeten doen, is het prospreken.
pagrrm vrrn ~ecrilririr;n7c,hct sti-

i

!

muleren van de scheiding van
kerk cn staat, het hcvordcrcn
van respect voor dc klassieke
mensenrcchtcn en vooral:
onderwids in de ethiek. met als
voornaamste inzet de scheiding
van godsdienst en moraal.

Vooral het integratiebeleid zal
serieus onder de loep moeteii
worden yenoinen. Tot nu toe
had dit een posttnoderne ?rondslag. E e n kritiekloos en naIef
respect voor elke andere cultuur
vormde het iiitgangspunt. maar
niet de kritische benadering vaii
het humanisnie dat men eerst
een eigen idee moet hebben van
normen en grenzen.
AIleen een neccrnieiliscJ~Irrijnnnisme dat als uitgangspunt
neemt universele waarden. zoals
opgescirnd in de Univei-~cleVeiklaring van de Rcchien van dc
Mens (1938) en in de grondwetten van d c dcmocratischc
rcchtsststcii. i s in slaat iic ileiicate balans van socinlc cohcsic cn
plurikirmitcil IC rc a 1'Iscrcn waaraan i i i de mondiale sanicnlcving
bchocftc hcslaal. tritcn wc
hopcn dat rlif nieui4.c ~ i ~ r i r i g e l i e
snel aanhang vindt. Niet allecn
in het wcsten, maar ook in dc
rcst van de wcrcld.

I...)
Wat we ziodig hebben is een
orcitn~eniscl~
Irrri?rnirismc.De
autonomie van de moraal moet
de yrondsIag zijn voor het
bcriordclen van het ethisch
gelialte vaii de wereldgodsdiensten. religie is niet een reservoir
voor Linze morele opvattineen.
Het is na I I september dan ook
van h e t allery-ucitste belnns
gcwordcn Iicl secul;irisme actief
te propagcrcn. o o k met overheidssicun. Mct Iiccrt geen enkele zin - ~cialsiiiinistcr van Boxiel
deed - dc El Moumni's uit le
nudigen vtior ccn gcïprek over
eventuele discrimincrendc
opmerkingen ovcr horno'c. Teil-
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