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Misschien dat u de fitei boven dit artikel niet zo
opbeurend vindt. Wel, dat is losmaking ook niet We
moeten er vanaf dat te veel naar dit middel wordt,
of moet worden, gegrepen. De titel slaaf ook op de
vraag o f een dep utaatschap losrnuking (formeel
depufafen ad arfikel 74 KO) zin heeften moet blijven? En überhaupt, hoe zorg ik met een an'ikel rond
dit depufatenrapport es voor, duf hef ambt van
onze evangelieverkondigesc,er één blw waar ook
een nieuwe generatie graag voor gaaf? Daarom
sluit ik in ieder geval af met vJf redenen van een
dominee die mij pas verfelde, waarom hij al jarenlang met o vertuiging predikunS was, Goede vakfrots
dus. En passant wil ik alle predikanten en kerkenraden graag hef boek Biografie van de dominee als
verplichte liferatuur meegeven.
Op d e synodctafel ligt het rapport van het deputaatschap ad
art. 14 KO, in de wandelgangen
'deputaten losmaking'. Als
deputaat en als professional bij
het GMV heb ik de afgelopen
jaren teveel met deze en aanverwante problematiek te maken
gekregen. Het is geen thema om
vrolijk van te worden. Gelukkig
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mag een christenmens geloven,
dat God Zijn gemeente houw1
door troubles en menselijk
onvermogen heen.

m

Deputaatschap
losmaking
Eerst iets over het Deputaatschap losmaking. Hel deputaat413

schap is ingcileld door de synode
van Leusdcn. Het deputaatschap
moet adviscrcn over de richtlijnen die door Lcusdcn zijn opgesteld. Ze heeft tc toctscn of deze
regels goed kunncn functioneren
en meer specifiek dient er te
worden gekckcn naar de financiële regelingcn. die rond losmaking getroffen moctcn worden.
D a t is een tamelijk smalle
opdracht gebleken. Bovendien
een opdracht aan de achicrkant
van een problernatick. Nadenken
over de besluiten cn hcgclcidingsregels van Leusdcn deed
het deputaatschap vnslsicllen,
dat met enkele aanpasingen
deze r e ~ e l sals zodanig wc1 reguIcrend, inaar niet genezcnd werKERNREDACTIE
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ken. Dat kan ook nauwelijks. De
een algemcnc voorziening. Om
regels zijn gcrichl op een goede
dat te voorkomen 7ijn Cr wccr
procedure in hct geval er een
goede criteria en toetsingsinstanbesluit tot losmaking moet worties nodig. Het deputnatschap
heeft om die reden een aantal
den genomen. Mct name het
uitgangspunten voor een lokale
punt van de hegclciding en
opvang van d c los te maken prefinanciële regeling nccrgelcgd,
dikant verdicnt profescionelere
waaraan een soort procvc voor
aandacht dan vanuit een classicaeen algemenere regcling is tncle begeleidingscommissie gegegevoegd om zo nog ccns aanven kan worden. Ook rond de
dacht te vragen voor de wensefinanciële regeling, dic hclnas in
lijkheid van een dergelijke
de praktijk niet best is oniwik' voorziening.
keld, zijn nadere advicxen te
geven. Maai- een dergelijke rege- Rechtsgang
ling vergt vnoi-al cc11 hetere
inbedding binncn Iiel kerkverE e n ander punt in geding blijft
band (hijvoorhccld via de Verde rechtsgang binnen d c kcrkcn,
eniging Samenwerk Erniriledie met hoor en wederhoor en
ring?). Een specifickc rcgeling
een adequate beroepsmogelijkvoor wachtgeld allccn op grond
heid meer aandacht, snelheid en
van artikel 14 K 0 Iosmakii~gis
deskundigheid vraagt. Gemecneigenlijk te beperkt, maar dient
ten en predikanten kunnen
breder benaderd tc zijn, waarbij , elkaar met procedures via classes
ook de situaties rond dc artikee n particuliere ressorten 'te lang
len 15 (ontheffing) cn 79 (overgevangen houden' in een geschil.
gang andere staat) aanclacht vraD a t werkt naar elkaar en naar
gen. Nu moet voor elkc situatic
die keskverbandeli jke organen
een regeling worden afgcsproonvoorstelbaar belastend. Hei
ken. Bovendien spcclt dc draagverdient aanbeveling, dat binnen
kracht van de gernccntc daarin
het kerkverband over zulke
een rol. De spanning van de
kerkrechtelijke vraagstukken
lokale situatie rond losmaking
ook in het licht van de problemavergroot belangentcgcnsicllingeii
tiek rond artikel 14 intensief
e n maakt het soms ook onrnogewordt nagedacht. Het Deputaatlijk o p een zekere afstand iii
schap losmaking heeft zich ook
redelijkheid en hillijklicid dil
verdiept in het beroepbaar stelsoort vraagstukken op tc lossen.
len na losmaking en over het
Dat betekent, dat afin het eind
houden van preekbevoegdheden.
van een vaak toch al bilter proOp deze aspecten kom ik nog
ces ook de afwikkeling iiog eens
graag eens apart terug.
voor nieuwe gescliilpuntcn rorgl. I Ì k besef dat met de hiervoor
Een meer algemene rcgclinp cn
genoemde gedachten. de psoblefonds waar het kerkvcrband ricli
inatiek vati losmaking, en in het
verantwoordelijk voor w e ( . 7ou
verlengde daarvan ook ontop dat punt winst zijn. Maas ook
heffing e n soms vervroegd emedat vergt een bredcrc aanpak
ritaat, niet wordt opgelost. Meer
dan waar een Deputaatschap 105regels rond losmaking. betekenen
making zich verantwonrdclijk
eigenlijk alleen maar verfijning
voor weet. Want gelijk geldt
cn uitbreiding vaii d e richtlijnen
weer: 'elk voordeel heb een
van Leusden. UiteiiideIijk is dat
iiadeel'. Een brede wachtgeldi-cvooral werken aan de achterkant
gcling nodigt ook uit tot calculevan ecn mcieilijke problematiek,
rend gedras. Er ontstaat ecn
die we duist zo graag willen voormogelijklieid om consequenties
komeii. Daarom moet e r geen
van losinaking af te wentelen op
dcpulnalschap a d artikel 14 blij-
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ven. dat o p een te smal terrein
bezig. is. Een opdracht moet zijn
ingebed in een bredere benaderiiig vaii het kerkelijk personeelsbeleid en de rechtstoestand
vaii de predikant en zijn gemeente. Het helanerijkste voorstel
aaii de svnode te Zuidhorn is
derhalve: lief het Deputaatschap
losmaking cip en stel een nieuw
dcpuia;ilcch;ip iii. dat zich met de
volle breedte van het persoiieelshcleid en de cintwikkelins van
hel ambt kan bezighouden. Die
wen5 valt ook te beluisteren hij
de Deputaten werkheseleiding
cn i s naai. inijn nieiiing een zeer
serieus te overwegen voorstel.
Ecn hcdi*ijfmet 250 persorieelsIcdcn kan zich in deze tijd absoluul iiicl permilteren oiii peisoncclsbclcid le voeren »p de
achterkant vaii een sigarendoos.
Dal v e r g eeii geprcifessionaliscerdc aanpak. Mag van een
kerkverband. dat 7icli vernntwoordelijk wecl voor eenzeIrde
aanla1 pi-edikanlen en dat hoveiidicn. volkonieii terecht, geweldig
veel investeert in d e opleiding
vaii predikanten minder worden
verwacht?

Dominee en huisarts
Ik raak er steeds meer van ovestuigd. dat er over de volle breedte diepgaand aandacht aan de
ontwikkelin3 van tiet predikantsambt moet worden seschonken.
Dat geld t. zoals gezegcl in de
faciliterende zin (personeelsbeleid) als iiihoudelijk (in welke
richting ontwikkelt het ambt
zich). Moeteir predikanten altijd
schapen met vijf poten zijn, of
kunnen zij zich ook specialiseren
en moeten er nieuwe vormen
van sarnenwerkiirg worden ontwikkeld tussen predikaliteli, die
clkaar aanvullen, maar wel meer
ovcr de eigen geineentegrens
hccn parin wcrkeii? T-let is goed
om de dcirniiiec met d e huisarts
ic vci+gelij keii. D;iI is een beroep,
dat ccn soortgelijke onlwikke-

ling doormaakt. D e hcrocpsstelt Hcitink de intrigerende
groep was dc afgclopcn jarcn
vraag naar dc trickomst van een
volop in het nieuws en stond
overbodig beroep. Deze vraag
bepaald niet goed meer o p de
naar het perspectief wordt door
kaart. De dokter was bezig een
I Heitink zelf gelukkig met pereenzame fietser te worden met
spectief voor het ambt beantI
woord. "Maar hoe belangrijk ook,
alleen maar tegenwind! Ik heb
I we komen e r niet met kerkelijk
de indruk, dat mede door eigen
beroepsorganisatie deze
personeelbeleid en coaching
beroepsgroep zich bezig is te
alleen", zo luidt één van zijn conclusies. Ik citeer Heitink (pagina
herpakken. Als patiënt moet je
270).als hij de situatie in de
er aan wennen. Eigenlijk vind je
liet gedoe met centrale huisart1 SQW-kerken beoordeeIt: "Versenpocten en dergelijke maar
der staat een legertje functionalastig en een malle frats. maar als I rissen klaas o m op afroep onderik er wat meer op afstand naar
steuning te bieden. Desondanks
probeer te kijken, begrijp ik de
lijkt heel dit aanbod meer nieurioodzaak van die ontwikkeling
we vraag o p te roepen dan de
betei.. D e druk op de persoon is
klachten te doen afnemen. En in
zodanig toegenomen. dat ei. iets
de voortgezette pastorale vorming heeft liet evenmin gezeten.
moet gebeuren om dat op te vangen. Zowel de huisarts als de
E r is een aanbod van poctacademisch onderwiis, kliiiisclie pasdominee merken dat in een geïndividualiseerde samenleving de
torale vorming. cupeivisie, comseschiktheid voor het werk
municatietraining. cursuscen
management en d e periodieke
steeds meer bepaald wordt door
oase van het studieverloT. Dcsonrelaties o p individueel niveau.
daiiks is het aanbod niet toereiMisschien kunnen we er wel vee1
van leren. als we de beroepsontkend." Hij ontkent daarmee nict
wikkelin? van de dominee e n de
de zin van deze voorzieningen,
nraar relativeert wel enigszins
huisarts nog eens soed zouden
vergelijken. H e t zou een aardis
deze oplossingsricliting. E r is dus
scriptieonderwerp zijn. Z o gek is
een diepgaander bezinning o p dc
ontwikkeling van het ambt
deze vergelijking bovendien niet.
iiodig. Eii niet alleen door prcdiIn veel dorpen werden de dominee en de dokter vroeger ook al
kanten voor predikanten, maar
ook van gemeenteleden eii kerin een adem genoemd.
kenraden, die in die geïiidividuGeen alleskunner
aliseerde samenleving teveel van
de predikant verwachten. We
In deze benadering van het preblijven ons teveel blind staren o p
dikantsambt vond ik recent veel
één bepaald beeld van de dominee: de d o e - h e t a l v e r . dc solist,
steun in de Biografie vair de
dominee, geschreven door Gerde generalist. de alfeskunncr.
ben Heitink. hoogleraar praktiDoor alleen te stutten in d e ifccr
sche theologie aan de VU. Hij
van personeelheleid hlijvcn wc
beschrijft bijna in romanvorm de
te eenzijdig bezig iii de bezinning
op het ambt. Zo bevestigen we
ontwikkeling van het ambt vanaf
eigenlijk een problematisch cn
Calvijn tot heden. vooral binnen
tobberig imago van dc dominee,
de SOW-kerken. Maar de problematiek is zo herkenbaar e n de
l
is, altijd druk is,
die ~ i o o iklaar
overspaiinen raakt, disfiinctiodoorkijkjes zijn soms zo gezondneert, zich ondcrschat voelt. Van
makend relativerend, dat ik die
dat iniago mocl hct ambt af. D e
studie graag als verplichte literutuur aan alle dominees aaiibe[unctie is e r l e viiaal voor, het
veel. In het laatste liuoldstuk
, werk te prachtig. "Lct op de
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leliën des velds hoe zij groeien! "zegt Heitink. En hij stelt
voor meer aandacht een andere
organisatie van het predikantsschap als het gaat om specialisatie, differentiatie, teamwork en
loopbaanontwikkeling. Het
doordenken van de consequenties betekent nogal het een en
ander, zoals het soms doorbreken van de territoriale grenzen
van de lokale gemeente. Dat zijn
vragen die weerstand zullen
oproepen bij gemeenten, maar
ook bij de dominee zelf, want het
grijpt wel in werkwijzen en
methoden. Het vraagt meer aandacht voor collegiaal teamwork
en het kwetsbaar opstellen ten
aanzien van eigen sterke en
zwakke punten. Daarvoor is een
veilige omgeving een absolute
voorwaarde. Is dat niet een
aspect in de bezinning waar ook
kerkenraden veel meer aandacht
aan moeten schenken? Ligt de
toekomst van het ambt niet in
door de kerken geaccepteerde
gematigde specialisatie van de
predikant (de gemeente-predikant die zich toelegd op een
zekere specialisatie). De dominee krijgt frisse lucht als we het
overcomplexe en oeverloze van
zijn ambt afnemen.
Met het voorgaande is niet het
laatste woord over de dominee
en zijn ambt gesproken. Daar
acht ik mij ook te weinig
bekwaam toe. Het is bedoeld als
een aanzet tot een positief kritische herbezinning op de ontwikkeling van het ambt. Die bezinning is niet primair een
exclusieve bezigheid van dominees onder elkaar, maar minstens zozeer van de kerkenraden
en kerkleden. Het is goed om
ook daar de soms oeverloze verwachtingen goed in kaart te
brengen en kritisch te toetsen.
God geeft zijn dienstknechten
geen 'overcomplexe opdracht'.
Als God dat niet verlangt, waarom zouden kerkenraden en
gemeenten het dan wel doen?

Wat een tobberig artikel, terwijl
er gelukkig vele dominees zijn,
die hun ambt met genoegen vervullen. Waarom vind je dat ambt
nog steeds zo mooi, vroeg ik pas
aan één van hen. Geef me eens
vijf redenen. Hier volgen ze. Ik
vind het een mooie en perspectiefvolle afsluiting. Het ambt van
de evangelieverkondiger verdient die ook.

.

.
.

.

Ik kom in allerlei mensenlevens zoveel tegen van God,
van zijn hulp en trouw. Hij is
mij altijd voor geweest. In
moeite en rouw, waar ik ook
kom. En tijdens een gesprek
gebeuren er vaak dingen die
ik niet had kunnen voorbereiden. De Here doet het, in zijn
dienst maak ik dat mee. Op
die manier kan ik gezeur of
onbillijke kritiek in zijn hand
leggen. Het geeft mij kracht
om de dingen eenvoudig te
zeggen zoals ze zijn, ook al
maak ik daar niet altijd vrienden mee.
Als ik mij verdiep in Gods
Woord word ik vaak meegenomen door de geweldige
diepgang er in, de kracht die
er in ligt en de liefde. Het is
mij een groot voorrecht daarvoor zoveel ruimte hebben.
Er is in Christus altijd zoveel
om te geven, heel zijn in alle
facetten wil Hij met ons delen.
Ik mag dat zeggen en laten
zien. Ik merk hoe mensen
daardoor een wijdere horizon
krijgen. Preken is iets heel
moois om te doen, het heeft
iets bevrijdend. Ik kom daardoor ook zelf altijd weer in de
ruimte van de verlossing, de
band met God en de verwachting daarin.

ook, ik vind het fijn daarbij te
horen. Soms is het ook wel
een uitdaging om te ontdekken met elkaar, hoe je ten
diepste op één lijn zit, ook al
heb je verschil van mening en
voorkeur. Maar als mensen
geloven in God lukt het vaak
wel, en soms verrassend. De
kerkenraad wordt daardoor
een echt team.

.

En tenslotte het gewone
beroepsaspect: ik heb een vrij
beroep, ik ga en sta waar ik wil
en deel mijn eigen tijd in. Dat
kan natuurlijk niet altijd, maar
die ruimte is er wel, en als de
organisatie goed loopt maak
ik er ook met een gerust hart
gebruik van. Ik ben regelmatig
vrij als anderen aan het werk
zijn, en dat heb ik als voorrecht boven veel ouderlingen
en diakenen die net zo goed
zo'n drie avonden per week
present zijn in vergadering of
wijk.

J. Westert is deputaat ad artike/14
KO en a/gemeen secretaris van het
vakverbond GMV

Verwezen werd naar:
* Gerben Heitink, Biografie
van de dominee, uitgave Ten
Have, Baarn (2001)

Er is veel verbondenheid in
geloof. Als predikant kom ik
dat tegen in het groot en in
het klein. Het raakt mij zelf
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R.J. Vreugdenhil

HEBBEN, HOUDEN OF
LOSLATEN

ef
omdat je echte rijkdom
gevonden hebt
...

En zie, er was een man, ZachetjsgehètefJj die
opperlol/enaar was, en hij was rijk.Zacheus ging
staan en zeide tot de Here:Zie, de helft van mijn
bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand
iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.
Lucas 79:2,8.
Alles bezitten...
Zacheüs.
Oppertollenaar.
Hoofdinspecteur belastingdienst district Jericho.
Aan de belangrijkste handelsweg
van het Oosten richting Jeruzalem.
De inkomsten uit de invoerrechten
waren enorm.
En waar zoveel geld over tafel gaat,
valt er ook heel wat van af.
Hij wist het allemaal prima te regelen.
Hij was rijk.
Stinkend rijk.
Je zag het direct: het grootste huis in
de villawijk van Jericho was van
hem.
Hij bezat alles wat z'n hartje begeerde. En anders kocht hij het nog wel.
Geld genoeg!

... maar verder niets hebben...
Maar dat was dan ook echt het enige.
Behalve geld had hij niets.
Geen goede naam, geen eer, geen
waardering, geen vriendelijkheid,
geen oprecht 'goedemorgen', geen
burenhulp, geen meeleven bij ziekte,
geen warmte, niets.
Mensen verachtten hem.
Ze lieten hem stikken in z'n geld.
Geld stinkt, en zeker dat van

Zacheüs. Niemand wilde daar aan
ruiken.
Hij hoorde er niet bij.
Ze lieten hem links liggen.
De oplichter, de dief!
Pronken van hun centen!
Zo vaak als ze konden, lieten ze het
hem voelen: jij hoort er niet bij.
En hij voelde het heel goed.
Achteruitgezet.
Niemand zag hem zitten.
Hij had niets, alleen z'n geld.

... en dan het enige dat je
hebt nog loslaten...
'Zie, de helft van mijn bezit, Here,
geef ik aan de armen'
Z'n kapitaal in één keer gehalveerd.
En van de andere helft blijft ook niet
zo heel veel over: 'indien ik iemand
iets heb afgeperst, vergoed ik het
viervoudig'. Dat moet hem enorm
veel geld gekost hebben.
Daar gaat z'n leven.
Daar gaat het enige dat hij had.
Het enige dat z'n leven aangenaam
maakte.
In één keer weg.
En hij kon heel goed weten, dat hij
daar niet in één klap een goede
naam en eer en waardering en vriendelijkheid en warmte voor zou
terugkrijgen.
Zo zijn mensen niet.
Zacheüs komt nu echt met lege handen te staan.

Hoe komt Zacheüs zo ver?
Heeft hij een zware preek van Jezus
gehad?
Klonk daar in huis een 'wee u, gij
tollenaar'?
Of heeft Jezus hem iets veel mooiers
beloofd?
'Wie zijn geld loslaat, zal vele malen
meer terug ontvangen'?
Er staat niets.
Geen boete-preek, geen beloftepreek.
Alleen maar dat Jezus hem opzocht.
Doelbewust was Hij Jericho doorgegaan.
Tot Hij Zacheüs had gevonden: voor
jou ben ik gekomen!
Jezus zag Zacheüs wel zitten.
Zoekende liefde van God.
Dat is het enige.
Dat is alles.
Dat is meer waard dan geld.
Daar kun je alles voor laten vallen.
Gezocht door God, en gevonden!
Dan hoeft er niet meer gepreekt te
worden.
Dan hoeft er niet meer aangedrongen te worden op keuzes.
Dan laat je spontaan alles vallen en
je pakt de grootste rijkdom vast.
Wat zou het bij ons soms toch zijn:
zitten wij nóg meer dan Zacheüs
vast aan allerlei dingen waar voor
ons gevoel ons leven van af hangt?
Of hebben we nog steeds niet ontdekt dat God ons heeft gezocht en
gevonden?
Eén van de twee moet het wel zijn.
Waarom hebben we anders zo'n
moeite om zoveel los te laten?
Terwijl wij wel week in week uit preken krijgen...

VOORBIJGAAN

o. W. Bouwsma

n met God

N

E
..

.

r staan mooTê WoolÇ/~nlrJ<!:i~if:jfjb~tj

zeker, " zei hij. Hij is 22 Jaar. "MaçJ;[sè>mstake:n

'4$Jê op

een precies verkeerde manier. Dat.hQd iktöen ze na
dat ernstige ongeluk zeiden dat God alle dingen
doet meewerken ten goede. En of ik dat maar zo
snel mogelijk wilde aanvaarden, leek de bedoeling.
Ikkon en ik wilde er geen kant mee op. Nog niet.
Tengoede
hadden ze enig idee wat er voor me
lag? God ging voorbij. Dát gebeurde er".
feit
God die voorbijgaat... wie mensen in de diepte van hun verdriet
en angst leert kennen, misschien
jezelf wel, herkent dat. Je praat
over wat er gaande is, of over
wat er gebeurd is. Je denkt
samen na over wat komen gaat
en Hij die je Vader belooft te zijn
is zo oneindig ver weg. Je staat
bij je leven dat je dacht te leven
en het blijkt allemaal zo totaal
anders te gaan door die ene
gebeurtenis. Dat ene moment,
die seconde.
Aanvaarden... wat een woord. Je
zult wel moeten. Dat gáát allemaal nog. Dat is op te brengen,
al is het gedwongen vechten.
Maar God? "God was er even
niet. Of misschien wel, maar Hij
ging aan mij voorbij. Belangrijker dingen te doen? Maar ik
dan? Kon het Zijn bedoeling zijn
dat te laten gebeuren?
Nee, geen waarom-vragen. Dat
heeft toch geen zin. Wie zal een
antwoord geven? Ik zou het antwoord eigenlijk liever ook niet
weten, want wat moet ik er mee?
Ik constateer een feit. Zo ligt het
voor mij".

Samaritaan
Zo ging het daar in het verpleeghuis. En ik, die de bezoeker was,
bleef maar liever stil. Ik was er
toch al met lood in mijn schoenen naar toegegaan. Boordevol
medelijden. Maar ook: wat ga je
zeggen? Alles is teveel. Te veel
preek, te veel Bijbel, te veel verdriet en te veel teleurstelling.
Alles te veel. En dat bleek ook
wel uit die bittere woorden over
het voorbijgaan van God.
Ik dacht aan die zeven vrienden
van Job, die eerst ook dagenlang
zaten te zwijgen en zo deelnamen aan Job's leed en verdriet.
Alles verloren, je kinderen
zelfs... Welk woord je ook
spreekt, hoe kan het goed aankomen? 0, ik geloof dat Gods
Geest vaardig is over mensen en
dat Hij met onze kromme woorden rechte slagen kan slaan.
Maar ik moet wel mijn hersens
gebruiken: wat ga ik zeggen? Wat
kàn ik zeggen? Ik wil graag
moed inspreken. Maar zie hem
daar eens liggen. Slaat hij de
plank mis, als hij tegen me zegt:
"laat ik je dit zeggen. God is

voorbijgegaan en ik bleef achter".
En ik dacht aan de barmhartige
Samaritaan. Maar het was niet to
the point, dacht ik. Juist niet. Ik
ben stil gebleven. Zelfs het 'onze
Vader' hebben we niet samen
gebeden.
Geslagen voelde ik me óók.
Zo is het lange tijd gegaan.
Bitterheid ebt niet zomaar weg.
Want hij hàd dat geschonden
lichaam.
Een geschonden ziel.
Eén seconde was voldoende
geweest.
Stilte graag.

bemoedigen
Uiteraard hebben we gepraat
met elkaar. Over de therapie, de
dingen van de dag. De vooruitgang en de achteruitgang. Over
teksten uit de Bijbel, over God.
En de bitterheid bleef. Er kwam
wel een - hoe moet je het zeggen? - een 'vlies' over te liggen.
Maar er was geen verandering
van mening. Niet van gevoel van
verlatenheid en dus... "wat moet
ik nog met mijn leven," zei hij. Ik
wist het niet te zeggen; eerlijk
niet. En je voelt je ook zo ellendig omdat je ergens die ander
ook verlaat. Begrijp je? Ja, want
wat moest hij met zijn leven...
Onze Vader in de hemel... Uw
wil geschiede...
En je preekt het Woord van God
met overtuiging en gloed. Heerlijk is dat. Je bemoedigt de mensen vanuit Gods belofte van
leven en Leven. En dan weer

Marcus 6, daar preektc ik over.
Jezus die bidt tot zijn Vader. zijn
leerlingen o p zee tegen de wind
in ziet vechten o p hun schip en
dan staat er - het trol mc als een
steek!- "en Hij wilde hcn voorbijgaan". Kan het dan loch waar
;.i)n? Ik zoek het op in Van
Brugpens commentaar: "Jezus
komt hen echter niet te hulp
snellen: Hij wil lien /clfs passeren! Hij komt om hen ie bemoedigen: wie Jezus' bevclcn volgt
mag onder de meest kwellende
omstandigheden zekci- weten,
dat de Meester alle$ ziet en zelfs
voorgaat naar hel gcwezen doel!"

vooropgaan

I
l

)
I
I
I

I

En met die boodschap bcn ik,
voor de zondag aanbrak. naar
hct verpleeghuis gegaan.
Voorbijgaan is voíirí~pgaan!

Landde dat woord?
Er wcrd geluisterd.
En gehuild.
Geweigerd ook. Hard en zacht.
Nee, geen krachtdadige bckering.
Er xaF nog heel wat geïcgd moeten worden.
Nagedacht.
Gchcden.

Gesmeekt: Q Here...
Maar voorbijgaan hlijkt vooropgaan. Voorgíían.
Ook als het doel nict te zien is.
Wat de toekomst brcngen
moge... Hij gAál voorop!

Ds. 0.W Bouwsma is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Gouda
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G.J. van Middelkoop

Ruimte en engte in de

daar hij Iicm. Het landt niet
meer, dic woorden van God cn
uit God. Nog steeds niet. Is God
hcm voorgoed voorbi jgcgaan?
Tk wciger dat te geloven. Zo is
God niet. Zo is Jezus nict cn
iiociit geweest. Hij moel dc
Sainaritaan wel zijn. Maar hoe
i i i de7e situatie?

Hervormde Kerk

mm

In Kerkiufurmafieschreven de
vrijzinnige A. vnrt der Meiden en
de bonder J. vnn der Graaf enjgc
brieven aan clkaar. Uit de laatstc
brief van Van dcr Graaf:

'

Je antwoord o p mijn laatste
hriet is volstrekt duidelijk. Met
'Sola Scriptura'. 'de Schrirt
alleen', heb jij niets. D e canon
werd dcior d e Kerk ooit tcn
onrechtc afgesloten. Met 'Sola
Scriplura' heb ik echter allcs.
Wat hebben we dan nog samen?
Iets van religie? Paulus past in
jouw boeket, Schweilzcr ook, en
ook Arius, kennelijk op gelijke
voet. De laatste noem je natuurlijk niet zonder reden. Zijn ketterij, haaks op d e leer van Paulus. past dus ook in jouw boeket!
0 1 jij dan van mij in de kerk
mag blijven, vraag je. D c Kerk
weert al wat haar bclijden weerspreekt. Jouw vraag hoef ik zelf
dus niet te beantwoorden. D e
Kerk, de Hervormde Kerk
althans, heeft er expliciet antwoord op gegeven. Voor een
visie die her belijden niet ernstig
rzeFmt, is geen ruimte

Maar toch, maar toch
Uit een interview van Mfoord cn
Dienst ( 5 januari) met dr. ir. J. van
der Graaf:

Zirt

geestverwanten in de gereformeerde kerken, bijvoorbeeld
het Confessioneel Geiyfiirwieer~i
Beruad?
"Zeker, als het gaat om mensen
die volledig willen buigen voor
de Heilige Schrift. Maar toch.
maar toch. Onder de oppervlakte
van de hervormdr kerk ligt de
bevinding als een verbindend,
hewarend ~ I e r n ~ nZodra
f.
het
allemaal formeel-juridisch
wordt, verdwijnt dat element.
Rij g e r e f o r r n ~ ~ r c l eontbreekt
n
de

meegelezen

m

m

bevinding. Bevindelijkheid is
geen locus in d e dogmatiek, je
kunt het eigenlijk nauwelijks
omschrijven. De Nederlandse
Geloofsbelijdenis iorinuleert het
zo: wij geloven met hct hart en
wij belijden met de mond, in die
volgorde. Het is geen formalistisch, Fccrstellig gebeuren, her zit
prKenS in de laag vcrn het hart.
Noem het de inwerking van de
Heilige Geest. Maar daarmee
I-iebjc het nog niet in kaart
gebracht. Ik kan een preek
horcn die goed is. verstandelijk
en intellectueel, terwijl hij mijn
hart niet raakt.Temij1 een preek
soms heel eenvoudig kan zijn cn
mijn intellectuele behoefte
geheel niet bevredigt, maar dat
wat er gezegd wordt mij raakt
tot in het diepst van mijn hart cn
bcstaan.
Sta mij toe zelíkritisch te zijn
naar eigen kring: ik zie onder
invloed van aflerlci ontwikkelingen, bijvoorbeeld de groei van
d c evangelische beweging, meer
orthodoxi~ren kosfe vnn bevindelijkheid. Dut vind ik schadelijk
voor de hele hervormd-gerelormcerde beweging. D e bevindelijkheid waar ik vroeger bij
opademde, bij mensen van hcel
verschillende ligging, functioneert altijd niet meer zo o l 2 6
niet meer."

HERMAN BAVINCK OVER
DE KERK
Hel gesprek over de kerk is misschicn wat geluwd, maar tot stilstand is het niet gekomen. Om er
wccr ccns op een speciale
mnnicr OVCT te gaan spreken is
hct pocd om naar de stem van de
gcrccormeerde do~maticusHerman Ravinck te luisteren. Hij
Iccfdc vali 1854-1921 en was
hoogIcraar in Kampen en later
aan dc Vrije Universiteit te
Amsterdam.
Hij was de zoon van de Afgeschcidcn predikant Jan Bavinck
die zijn roots had in het Duitse
graafschap Rcntheim - waar men
in de 19dc ceuw gewoonlijk Hollands sprak. Vader Jan Bnvinck
was in TH45 op wonderlijke wijze
- door hct lot - aangewezen om
vanuit hc1 Renlheirnr;e de opleiding IC volpcn bij d e Afsescheiden voorganger en dciceiit W.A.
Kok 'in dc hcrpen' hij Ruinerwold (Drcnihe). Hij werd na zijn
studie predikant in de Graafschapgcniccnten Emlichheim,
Uelscn,Veldhausen en Wilsum.
In 1853 vertrok J. Bavinck naar
Hoogcvccn, waar zoon Herman
wcrd geboren.
In de zaak van de benoeming tot
doccnl aan de in 1854 te openen
Kamper Theologisclie School
stnncl Rnvinck up nominatie. Hij
wildc eigenlijk niet e n daarom
schrccf hij t wee brieven: de ene
waarin hij zijn benoeming aanvaarddc. dc aiidere die zijn
bedanken aangaf.

Elke brief werd in ccn envelop
gestopt - maar tocn lict Ravinck
het aan student J. hdooihuizen
(later dominee tc Emlichheim)
over om te kiczcn wclkc brief hij
ging posten: het wcrd dic waarin

Ravinck v o o r de benoeming
hedanktc.

Ouderlijk milieu
"Mijn Vcrder ?n woed er wnren
bride rlir de Afg~scheidenkringen
u,fkomsti~
en (Ir g ~ r e f rrneerde
o
brlijdenis heb ik nier ie danken
nnn LIK Kuyper, maar wel lann
nqijri Vtirier epi mijne Moeder."

Z o vertelde prof. dr. Hcrman
Bavinck het aan Kamper studenten in 19112.
En hij ging verder: "HcI hesre
wat ik heb.de ge7ondc opvatting
der gereformeerde belijdenis zijn
van kindsbeen af clnor hcn in mij
ingeplant en daar wcnsch ik
getrouw aan te hlijvcn... Mijn
Vader is een eenvouclig man,
maar toch van alle cngharligheid. van alle separatisme is hij
vreemd geweest en dat was nog
meer het geval met mijne allci-eenvoudigste en toch door cn
door ge7onde mocdcr. Dat wil
niet zeggen. dat ik n u mct alles
instem, wat door de gcscheidene
kerken gedaan is... ik heb altijd
een oog gehad voor het grote
gevaar. waaraan ecn gcschciden
kerk blootstaat... het gcvaar o m
ter wille van de heilighcid dcs
levens d e catl-ioliciteit dcr kerk
uit het oog te verlie7en."
Wat hij daarmee bedocldc worden we gewaar als we zijn Kamper rede uit 1888 over dat thema
lezen.

De katholiciteit van de
kerk - niet bij de sekten
Bavinck wijst de roomse kerk af
die in zichzelf een vermeend
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Hoog genoteerd

katholicisme denkt te bewaren.
Maar hij wil ook aan heel wat
protestantse kerken e n groepen
de naam 'katholiek' niet toekennen: die vertonen te veel de trekken van een sekte. Ook al denkt
men in termen van vroomheid en
innig geloof (zoals bij piëtisten.
baptisten. reveilbewegingen, darbisme. enzovoorts), E r is iets,
zegt Bavinck. dat aan hun Christendom ontbreekt.

"Deechte ware lkatholiciteir van
/zet Christendom wordt gemisr.
Ilef is zo, deze sekben hebben nipt
alle en nier n l l ~evenzeer d?
gevolgtr~kkingenafgelpin die uit
haar beginsrlen [...I voortvloeien
zouden. Zij rijn nier rover gegaan
nls de wederdopers, die geheel de
iverrid, stant en maatsclzappij.
kunst en wetenschap, theologie en
krrk, verwierpen e n het Christend o m opvatrpn als een g e h e ~ nieril
we schepping, ~ P I P F ~ ~ ~ I P[ti{
P FdeC I
hemcl zoals Ci~ristrdsook vandaar rijn menselijke natzrur hnd
meegebsncht. Mnar bij nllen
domineert t o c i ~een onvrije,ascetlS C ~ Phesrilorlwing van de iverrld
en heel i~acrrciilruiil: IEer zij piëtistisrlz in de ~ e n ~ a a m h r zich
id
t~ntgtrrkken,of n~ethociistischde
w ~ r e l daanvalbn eu rnct geivcld
{raeilitente veruvpren, nooir is hier
echte, ware, Y olle r-formnri~;
allwn een rpdden r n uitritkk~ri
vrarz enkrlr uit dr ivrrrid clie in Iirr
boze ligt; nooit een metl?~ífÎrchc,
organische hervorming vrrn hrl
geheel, van & kovmnc, vun volk
crt vun i~rnd.''
Intussen hecft Bavinck op zich
wel oog voor het goedc dat door
allerlei vrome grnepen wordt
420

verricht, maar hij wcct toch de
katholiciteit iiict aan te wijzen.

Wat is katholiek?
Bavinck komt tot een kraclitigc
positiekcus als hij stelt:

l
I

l

"Het Evan~elievergctroegr er
zich fc~chI I ~ E I~ C Pfen
, rnrnin~
nnart rinrierc te ,-ijn, mnar mnukt
er crui7'iprrruk o p de wanrheid fc
w e ~ r idir
~ , krrrchtens hcrar oani
op i ( - . h rlerrcin cxc//isiqf is regen(11.~1.(Ie Icugen. En de kerk i.s
,qerr~ivillrlre~irigevereniging van
mpnsrn tof onderlinge gorlvdienslo ~ j k r l i r ~ri1al7r
g
een stiditit?~vut?
de Hrrr, pilaar en vasti~J7ricider
wrinrhcid. De werelrJ 7ou gnartre
Cliri.~tendot~r
en kerk van hrrnr
erf verhrrni~rne n in de hinrtrnkrr- ,
mer terugdringerr. Geer? groter
g~piriegcnz»ciden MW harir kirnnslz doen, Arin door ons in d~
renzorrnrheid trnrg tv tr~kkerien
haar rirst en vrijlwid víiri hewegin,q te lafen. Mnar ri'c karholiei!rit vciri Chrkterrdoni PPr kerk bci(ie verbieden ons nuri deze wens
IE vrilhcn; wij tnogrn gerit sekte
~ niet
~ nwille11
zijn, wij n ~ o het
wrsen, pn wij kririnrri h e f niet zijn
dan met v e r l o o c h ~ n i nvan
~ hn
nhsolirtc knrokr~rtier wuarl?eid."
I

I
I

I

l

I

Wordt het dan niet vrcsclijk
moeilijk om voor ullc\ in de
wcreld een boodscliap tc hebben
- de Boodschap? Bavinck:
"Hoe ingeiwikkeIr1 d? verhorrdingen clan ook rijn,wacrrin wij als
helijders vran Cl~ristr~r
in drzc
L'PZI~Vo m g~p/rinl;rt
ziet?;hoe t.p.ra.\tig- en moeilijk, ju Iialist (inoploshaar de p r o b l e m ~ nwezen mogen,
die op nraarschnpl~~lijk
rn muntku~11l'i,q
g-ehied rn hovenal in de
ivcrenscl~apuny uwrdcn coor,qe/e,qd,het TOLI van on,qcionf en
n~cichtelooshridgetriigen, indien
w i j hooghartig uan de srrijd ons
onttrokken m mi.~schlrtnog wel
on dcr C!iri.strlijke schijn keel de
hesc/mvin~der errtw als demo-

Z O I L ~ P Iverwrrpen.
E
/...j
Drrarfegcnover he($ het geloof de
he1,Jte van de ovrrivinning der
wrmkd. En h r g r l u f l is Icarholielt, acrn gpepl tijd ~Jpluats,non
gccn land of volk gehonden; het
kun ingarrn in uli'e rorstnnden,
zich aa~tsluitrnu u ~ alle
i
vormen
van het natr~iirlijkeleven, het is
geschikt voor uike tijden, is rot alle
dingen ??ut,kom1 te pas onder olie
ornsrandighrdcn: vrij is het en
onnfhonkelijk, want het hrsrrijdt
niers dan dr zonde nlleen, en reinigìng is Pr VCIOI* nllc t o n d e in het
1iIoeI-I var! het kr~lis."

plirch

En hoe gaat de kerk dan om met
de verdccldheirl in liet christendom? Ook daarvoor geeft
Bavinck een heldere aanwijzing:
"hor sdiadelijk die einddoze
scheicring o o k l i j voor de eenl7eid
der kerk en de ~ e n h e i dr l ~ lrrr;
r
voor hrt Christendom [egt :P loch
niet ~litsiríitendeen ongunstig
getuigrnis a f Zij is een bewijs,clar
het C'hrislendorn nog Irrfr, dar het
ern nzacht is onder het volk, cirzr
het een <ank is, die duizrnílen ter
hartr gaat. De rijkdom, LEP (rl~ij(ligh~id,
de vcclvorrnigheid vcrn
het C,'%zrîstelijkg ~ l o o f w o r d er
t in
IIJIPT~lsnnr:"

En ecns, zo besluit Bavinck zijn
rede, komt de dag van Christus:
"dar1 eerst zal de gemeenre
komen rot de enigheid des grlriq5
en drr kentiis vrrn de Zoori god.^?
En zal zzj kennen gelijk zij
g ~ k e n di ~ ".
Het mag duidelijk zijn dat
Bavinck hier niet alles heeft
gezegd over de kerk. Ecn brede
en hijzonder leerzame uiteenzetting geeft hij in zijn Gere,forneerd de Dogrnati~k,IV. hfst. IX.

Drs. H. Veldman is kerkhtstoricus en
woont in Zuidhorn
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Persbericht
Examens amateur- kerkorganisten
Enkele jaren geleden heeft dc
Vereniging van Gereformeerde
Kerkorganistcn een certiiicalcnsysteem voor amateur-kerkorganisten in het leven geroepcn. D e
certificaten geven een bewijs in
handen op welk niveau men
speelt. Er hcstaan twee ccrtificaten: certificaat A (het ingangsniveau met rninimun normcn
waaraan ccn kerkorganist
beltoorl tc voldoen) en ccrtificaat B (bedoeld voor
gevordcrde amateur-organisten).
Minstens éénmaal per jaar kan
men examens afleggen voor één
van dc certificaten. De cerstkomende mogelijkheid is zaterdag
25 mei. Het examen vindt plaats
in d e Rehobothkerk, Rriljantlaan 6 te Utrecht. Opgave s.v.p.
zo spoedig mogelijk. Inlichtingen
en opgave bij: Henk Ophoff,
Grasklokje 8,7721 JA Dalfsen.
Tel. 0529 434029 (e-mail:
h.ophoff@~castel.nl).

DIE MIJ HEEFT LIEFGEHAD

J.M. Burger

IL""1

John Owen over de gemeeschap
met Christus
Al wcer in 1999 promoveerde de
hervormde dv. l? de Vries in
Apeldoorn op een studie over
het thema van d e gemeenschap
met Christus in d e theologie van
lohn Owcn. Hel hoek dat hij
geschreven liceft lijkt me van
belang. zowel vanwege het
onderwerp pemeenscliap met
Christus als vanwege de bestudeerde thealoog.
Bij alle aandacht die er tegenwoordig is voor de puriteinen is
John Owen ecn tlieoloop waar je
niet om hecn kunl. Voor een
hedendaagse purilcin als .,i I. P m ker is Owen d c thcciloog op wie
hij zich het mecst oricnleert. Binnen de engelse puriicinsc traditie
geldt Owen, ook wc1 'dc Calvijn
van Engeland' gcnociiid, als een
van de grootstcn. Nict alleen
vanuit het puritcinsc perspectief
is Owen van hclang; historisch
gezien is Owen ook voor onze
eigen neo-calvinistische traditie
van betekenis. Hct hoek dat
Alirnham K i i y p ~ rbijvoorbeeld
schreef over d c Flcilige Geest is
niet goed denkbaar zonder d e
pneurnatologic van 0wen.Tot nu
toe was er gccn rcccnt nederlandstalig ovcrzichl van ket werk
van Owen. Daarom is hct waardevol dat De Vries mcl zijn hoek
deze theoloog alsmcdc recent
onderzoek naar lict werk van
Owen binnen onq taalgebied toegankelijk heeft gemaakt.

,

JAARGANG

htergronden

van kerk en politiek in het Engeland van de 1 7e eeuw heeft hij
ook ccn rol van belang gespeeld.
In dc 17e eeuw speelde in Engeland dc vraag of de Anglicaanse
kerk dc weg van liet midden tussen Romc en Reformatie zou blijvcn bewandelen of verder, onder
meer in de liturgie, hervormd zou
worden in dc lijn van de Refosmatie. Even leek hct erop das de lijn
van presbytcrianen en congregationalisten hct 7ou winnen van de
anglicaanse lijn, maar uiteindelijk
hebben 7c toch verloren. Owen
heeft als leidcr van de congregationalisten enigc lijd een goede
relatie gehad met Olivpr Cronlwel[,die Engeland regccrdc toen
de monarchie afgeschart was. Na
de breuk met Crornivcll en het
herstel van de moiiarchie in Engeland heeft Owen 7ich teruggetrokken (rond 1660). Uit dc periode
na lh60 dateefi mccr dan de helft
van zi,jn geschriftcn (in totaal 24
banden verzameldc wcrkeii...).

Christus i s liet Hooglicd voor
Owen een belangrijk bijbclbock.
Daarmee krijgt het beeld van de
huwelijksrelatie zussen Christus
en de ziel of de gemeente een
grote plaats. Tegelijk krijgt nok
de Hebreeënbrief en daarmee
het hogepriesterschap van Christus veel aandacht. Dc Vrics Iaat
uitgebreid zien hoe dit thema
van de gemeenschap met Christus zijn plaats heeft binnen het
geheel van Owens theologie. Z o
biedt hij een goede introductie
o p het denken van Owen.

beleving Van gemeenschap

vereniging en gemeenschap

leven
Jolin Owen leefde van 161 Ci 1683 Als twaalfjarige al begon Iiij
7ijn tlieolo~iestudiein Oxford.
Vooi de tlieologie en spi~itualitcil
van de puriteinen is hij van grote
hctckenis. Maar in de geschiedenis

i

,

D e Yrles geeft in zijn buek een
overzicht van dc theologie van
John Owen vanuit het perspectief van het thema 'gemccnscl~ap
met Christus'. Hier is van belang,
dat Owen nnderschcid maakte
tiissen de vereniging met Christiis en de gemeenschap inel
Christus. D e vereniging komt tot
stand doos de inwoning van de
Heilige Geest, die ons een maakt
met Cliristus. Een christen is verenigd met Christus. Maar tegelijk
is hij hier ook zelf in betrokken
en beoefent hij ook gemeenschap
met Christus. Bij het nadenken
over deze gemeenschap met
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Ik heb rle indruk dat het thema
van gemeenschap met Christus
binnen de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken meer aandacht
verdient.Te makkelijk wordt
Christus iemand van het verleden
of een goddelijk figuur die nauwelijks onderscheiden is van de
Vader. Maar wij mogen één met
Hem zijn, de nieuwe mens naar
het beeld van God. Hij is in de
hemel en daar bidt Hij voor ons
en geeft door zijn Geest ons het
leven. Het zou me niet verbazen
wanneer wij soms last hebben
van wat Owen als grote zonde
van christenen ziet, dat ze te weinig gebruik maken van Christus
(124). Ook zijn stelling dat christenen er te weinig kracht uit putten dat Christus in de hemel voor
de zijnen leeft (163),lijkt me in
onze situatie nog steeds een rake
observatie.Tegen d e vervlakking
van de secularisatie vind ik daarom aandaclit voor het thema van
D e Vries en voor het werk van
Owen van groot helang. D e gloed
van liefde voor God en de aansporing Lot vreugde in Christus
422

kunnen ons helpen weerstand te
bieden tegen verflauwing en
gebrek aan spiritualiteit.
puriteins
Het boek over Owen is ook van
belang omdat het laat zien wie de
puriteinen waren. Ze maken deel
uit van de Gereformeerde Orthodoxie en hebben in Nederland
veel invloed gehad op de Nadere
Reformatie. Daarin heeft hun
theologie en de hernieuwde aandacht voor de puriteinen iets
ambivalents. Enerzijds spreekt er
een grote geestelijke kracht uit
die waardevol is,anderzijds hebben hun theologische ideeën mee
aanleiding gegeven tot problemen rond de leer over de verkiezing en de wedergeboorte, vragen
rond de verhouding van verbond
en verkiezing, waar de Gereformeerde Kerken in de 1ge en de
20e eeuw mee geworsteld hebben. Abraham Kuypers dankte
zijn idee van wedergeboorte,
zoals dat terugkomt in de leer van
de veronderstelde wedergeboorte, mede aan Owen. Op dit punt is
De Vries, die zelf zich van huis uit
sterk verbonden weet met de
Nadere Reformatie en de puriteinen minder kritisch op Owen dan
van mij gemogen had. Uiteraard
is zijn boek een historische studie;
misschien is deze vraag naar de
waardering van de puriteinse traditie meer werk voor dogmatici.

in het leven van de gelovige), wat
te weinig aandacht heeft gegeven
aan de christologische kant van
onze gemeenschap met Christus.
Dat komt uit in het volgende.
Owen is mede een groot theoloog
vanwege zijn aandacht voor de
leer van de Heilige Geest. Dit
leidt er toe dat hij in de leer over
Christus een grote aandacht heeft
voor de betekenis van de Geest
voor de menselijkheid van Jezus
en voor de werking van de Geest
in Jezus' leven. Door de Geest
werd zijn lichaam gevormd. Hij
werd gezalfd met de Geest. Door
de Geest kon Hij zijn werk doen
en echt mens zijn naar het beeld
van God. Door onze gemeenschap met die mens gaan ook wij
het beeld van God vertonen.
Owens leer over Christus bevat
dus een zogenaamde Geest-christologie. De Vries geeft relatief
weinig aandacht aan deze kant
van Owens denken, hoewel deze
Geest-christologie ook voor de
vraagstelling van De Vries van
belang is. Dat is mede jammer
omdat Owen op dit punt een bijzondere en mijns inziens waardevolle positie inneemt. Waar in de

Geerds Consult
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theologie een leer van Christus
vanuit de vleeswording van het
Woord vaak geplaatst wordt
tegenover een christologie vanuit
de Geest, laiÜ Owen zien dat hier
geen dilemma ligt. Bovendien
had De Vries van hieruit nog
meer dan hij al doet kunnen laten
zien dat het niet terecht is Owen
te verwijten dat hij teveel vanuit
de pneumatologie en te weinig
vanuit de christologie denkt.
Deze kritische punten nemen
niet weg dat ik het boek van De
Vries een waardevol boek vind
over een belangrijk thema, juist
ook vanwege de hernieuwde
aandacht voor de puriteinse traditie. Een aanrader!

Drs. J.M. Burger is aio in de dogmatiek aan Theologische Universiteit te Kampen
Recensie van DI. P. de Vries, "Die
mij heeft liefgehad". De betekenis
van de gemeenschap met Christus
in de theologie van John Owen
(1616-1683) (di ss.Theologische
Universiteit Apeldoorn), Groen
Heerenveen 1999
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Geest-christologie
Een ander punt van kritiek
betreft de aandacht die De Vries
geeft aan de leer over Christus.
De leer over Christus is voor het
thema van De Vries van belang
vanuit de vraag wie Christus is
met wie we gemeenschap hebben
en hoe die gemeenschap tot stand
komt. Het lijkt erop dat De Vries,
misschien vanuit een' door de
Nadere Reformatie bepaalde
gerichtheid op de heilsorde (de
verhouding van verkiezing,
wedergeboorte, geloof, rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking
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E.A. de Boer

WIJSHEID VAN VROUWEN
m

Pastorale vrouwen in hef Nieuwe

-r

Man, vrouw
n kerk

1estamen.f

Vrouwelijke ouderlingen?

Paulus' correspondenlie aan Timoteik en Titus
noemen we de pastorale brieven. De apostel
schrijff op pasforale, warme foon aan jonge mannen die het herderschap over de jonge gemeenten opgedragen krijgen. Zu moeten oudsten aanstellen, zodat die op hun beurt toezien op d e
kudde. De brjeven gaan dus over pastoraat, zielszorg. Is het mogelijk dat ook vrouwen in het pasforaaf zijn ingeschakeld? In 7 Timoteus2 komen vrouwen stilzwjigend in beeld, rustig het onderwijs in
Gods Woord genietend, in hulselijk kring napraSend. In hoofdstuk 3 worden zusters in diakonaal
verband genoemd en geestel,jk getypeerd, In 7
TimoteOs 5 en jn Tifus2 worden oudere christinnen
voorop gezet. Zíjn er in de eerste gemeenten vrouwelijke 'oudsten' geweest? Hebben vrouwen iets
waardoor zij op natuurlijke wijze geschikt zijn voor
pustoraai? Mogen zij vandaag structureel in duf
faukveld ingezet worden? Als herderinnen van de
kudde.
Weduwen als oudsten?
In 1 Timotcus S komen we de
'weduwen' tegen zoals die haar
plaats in de gemeente te Efeze
hebben. Over deze dienst van
'ware' weduwen hoop ik in een
vervnlgserie ('Dienende vrouwen in het Nieuwe Testament)'
nog te schrijven. Er zijn uitleggers die haar typeren als: vrouwclidke ciudsten. Ln 1996 verscheen de Nederlandse vertaling
van een fors boek uit de pen van
het echtpaar Georse en Dora
Winston. V~O.OIIWPYI
de gemeente vcin Cl~ristus(iri miin vorige
bijdrage besprak in al een hoofdstuk). Zij zijn ervan overtuigd
dat we in de Bijbel een aandui-

m

ding vinden van vrouwen als
oiidste in de gemeente.
Het opmerkelijke aan dil bock
is: het is geschreven vanuil ccn
diepe eerbied vooi*dc Hcilige
Schrift kn de autcurs komen tot
de conclusie dat vrouwcn in alle
ambten dieneii mogcn. De enige
kring waarin volgens hcn vcrschil is tussen man en vrouw, is
het huwelijk. Allecn getrouwde
vrouwen moelcn in de gemeente
.~wi.igcn',dat wil zeggen: niet
Iianr man als hoofd afvallen. Het
ii ecn sympathiek boek, terwijl
dc hoofdlijn mij toch niet overluigi. Op het concrete punt van
vrouwcn als oudste wil ik dat
aantonen.
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In het verband van deze studie
ga ik in o p wat de Winstons
whrijven over 1 Tim. 53-16. de
perikoop over de 'ware weduwcn'.l Zij zetten in bij de verzen
1-2, waar naast elkaar staan:
'oude vrnuwen' (in het Grieks:
prahutrrúi) en 'oude mannen'
Q17rrrcht~teroi).
Nu wordt de mannelijke vorm preshuteroi in on7c
bijbelvertaling biina altijd vcrtaald met 'oudsten'. Wij zeggen:
ouderlingen. Wel, zeggen de
Winstons, dan moet je consequent zijn en ook d e vroiiw~lijke
vorm zo vertalen: vrouwcil-oudsten. Dit is hun belangrijkste
argument o m te zeggen: in de
eerste gemeenten functionccrden vrouwen als oudste cn opziener.
Toch kan dit argument mij nict
overtuigen. Ja.'oudilcn' wordt
meestal als aanduiding van een
ambt bedoeld. Maar i i i 1 Tim.
5:1-2 wordt juist het verschil in
leeftijd tussen oudere en .ioiigc
mannen. oudere en jonge vrouwen genoemd. 'Word niet h c f ig
tegen een oude man, maai. vcrmaan hem als een vadcr: dnc het
jonge mannen als brocrs. oude
vrouwen als moedcrs. jonge
vrouwen als zusters, in alle reinheid'. Hoe treedt Timotcus als
jonge man (4:13) op'? Tn de sti"j1
van een zoon of brocr in de familie van Cliristws.
Dan ligt hel voor de hand dat we
'oudste' in de Icttcrlijke hetekenis van hel woord vertalen, en
niet als ambtsaanduiding. Daarom wordt dc vrnuwelijke vorm
hier ook zo natuurlijk door Paulus gebruikt: oudere vrouwen.
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Niet persé hoocgbe,jaard, maar
ouder dan Timoteus. Het gaat de
apostel om ornganssvormen in
d e gemeente.

1

Jazeker. ook het Jodendom b c n
de haar presAuierui, ccn crcnaam
vocir vrouwen dic vanwcge haar
vcrdicnstelijkheid een ereplaats
krcgcn.'Toch noemt Paulus de
L o ~ d ~vrouwen'
rc
van vers 2 niet
opnicuw - met de vrouwelijke
vorm - /7rr.shiiterai in vers 3-16!
Ja, onder al die oudere vrouwen
nemen de 'weduwen' een bijzondere plaats in. Met mogelijk een
speciale taak in de gemeente.
Maar het is niet juist om d e
omschrijving 'oudere vrouwen'
in vers 2 al als taak- of ambtsomschrijving op te vatten. Het is
exegetisch niet eerliik de inlioud
van de verzen 3-16 terug te projecteren in vers 2 en daas vrciuwen-oudsten van te maken. O p
d e concrete taak of het 'ambt'
van weduwen hoop ik terug lc
komen. Wat 1 Tim. S:1-2,ook in
verband met het hele hocildstuk,
ons leert is dat oudere vrouwen i
in de gemeente met hel respect
voo1- moeders behandclcl mncten
worden. Dat is om te bcginncn
haar ereplaats. Passend in dc
Joodse samenleving, maar ook in
de Grieks-romeinse wcrcld te
Efeze. Maar als er in de jongc
kerk vrouwelijke oudstcn
geweest ~ i j nzou
, er dan niet
ergens een spoor van tc vinden
zijn? Ik vind zo'n spoor dus niet ,
in 1 Timoteiis 5 .

Ouderen alis oudsten

Een tweede argument van de
Winr;tonli i?: Paulus spreekt in vs.
l over 'oude mannen' en komt in
v e n 17 op dc 'fiudstcn' tciAug.'Dc
oudsten. dic gocdc Iciding gcvcn,
kciint dubhe1 ecrbcwijs tnc ...'
Als hei in vcrs 17 ovcr amhtsdragers gaal, inocc h c t in vcrs 1 ook
zo zijn. Die i-cdcncring passcn zij
ook op dc 'oudcrc vrouwen' van
vers 2 loc. Zij wordcn inimcrs in
vers 3-16 ook als dragers van een
ambt - dat van 'ware weduwe' getekend! Wel, dan moet je
parallel aan de oudsten de oudere vrriuwcn Oók 'oudsten' durven
nocrncn cn dc vertaling van vers
2 zo lezen: vrouwen-oudsten.
Maar ook dit argument overtuigt
niet. Enderdaarl. Paulus komt in
vers 17 over de pre,shurcroi te
spreken: oudere mannen clie leiding geven. Het algemene 'oudere mannen' van vs. 1 wordt
gekwalificeerd als 'de oudere
mannen die goede leiding
geven'. In Israël is de generatie
van de oudsten en hun leidinggevende rol minder scherp onderscheiden dan .ouderlingen' nu
(die ook jong kunnen zidn) e n de
oudere generatie. Het is volkoOud ifl de kerk
men natuurlijk dat uit de oudere
gcneratic mannen als 'oudsten'
Toch is e r een kern van waarheid
worden aangesteld (Hand. 14123;
is de overtrokken cxcgcsc van de
Tit. 1:5).: In de samenlevin8 is
Winstons. E n dat is: wc moeten
oudste een gebruikelijke term
niet te makkelijk 7cggen dat het
diaconaat wel ruimtc aan vrouvoor hestuurders van een maatschappelijk lichaam. Het ziet op
weli,jke dienct Isiedi, maar hel
praktisch leiding geven. Samen
pásturaat (opgevat als taak van
kunnen zij een preshlitcrion
de ouderlingen) nict. Want in de
p~ciCielscheisvan de 'ware weduheten. de raad van oudsten. Zci
we' van i Tim. 5 komen pastorale
bijvoorbeeld het Sanhedrin.
irekkcn voor. Die lichten vooral
op als wc e r Titus 2:3-5 naastlegVlouwen in ere
gcn. Aan dat schriftgedeelte wil
ik nu ccrst aandacht besteden.
Maar vormen de ciudere vrciuD c hricf aan Titus is korte tijd na
wen ook niet een sociale groep
dic aan Timoteus geschreven. Op
met aanzien vanwege de leertijd?

1

i

1

Priesteressen

1
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Kreta heeft Titus eenzelfde taak
als Timoteus in Efeze.
Titus krijgt de opdrachl ook o p
Kreta mannen als oudsten aan te
stellen (15-9). Paulus schetst
eenzelfde christcii~rnfielvan de
oudsten als hij aan Tiinoteus
schreef (1 Tim. 3:2-7).D e leer
van Christus maakt mensen
gezond! Dal laatqte werkt Paulus
in Iioofdstuk 2 dieper uit door
concreet tc qchrijven over ouderen en jongcren, zowel mannen
en vrouwcn. Opnieuw treft d e
samenhang met 1 Timoteux 5, en
wel de vcrzen 1-2 waar het in het
bovenstaande over ging.
'Oude mannen moeten nuchter
7ian . . .. oude vrouwen eveneens'
(22-3). Hier gebruikt Paulus iel?
andere woorden. O u d e mennen
7ijn pre.~hlírès,oude vrouwen
pre~h~kti~.Terwijl
hij hij het aanstellen van 'oudsten' het woord
preshutrroi gebruikte (Tit. 1:5,
zoals we in 1 Tirnoteüs 5 tegenkwamen). De functieomschrijving 'oudste' wordt dus in Titus 2
niet gebruikt. Ik mag in dil
hoofdstuk dus geen inforillalie
over concrete taken in de kcrk
verwachten. De apostel wil dc
plaats van de generaties bcschrijven. Oud zijn mag juht in de
gemeente niet betekenen dat je
geen taak meer hebt!
Wel moeten we in gedachten
houden dat 'oud' in de l e ccuw
niet persé hoogbejaard inhoudt.
De levencvenvacltting was 7cker
lager dan in onze tijd. Naar onze
tijd vertaald moeten WC, in het
licht van d e vergelijking met de
jongeren. denken aan de generatie van 50 ii 60+!

'

Welk profiel tekcnt Paulus van
oudere christciivïouwen? 'Oiide
vrouwen moetcn zijn: priesterlijk
in haar optreden. niet kwaadsprekend, nict verslaafd aan veel
wi,jn, in hel gocde onderrichtende' (23). 'Pricstcrlijk' is letterlijk: passeiid bij het heilige. Daar
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past roddelpraat en drankzucht
niet bij. Woorden onder boze
invloed - van duivel of drank breken het goedc gcluigenis. Terwijl juist de woordcn van oudere
christinnen goud waard kunnen
zijn: als leraressen in het goede.
In het spoor vali Godi; geboden.
We noteren dat de apostel hier
hét woord voor 'onderwijïen'
gebruikt. Zei hij in 1 Tim 2:ll-12
dat vrouwen niet mogen ondcrwijzen in de samenkomst, zij
mogen dus wél onderwijzen in
het gemeenteleven! Het is Ckn
van de natuurlijke trekkcn van
d e oudere christin: dat zij 'in hel
goede onderwijst' (krrlo-diclaskaI n y ) . D e inhoud van dit spreken
vul1 de apostel concreet zo in:
'zodat zij de jonge vrouwen
opwekken man en kinderen lief
te hebben. bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man
onderdanig te zijn, opdat hct
woord Gods niet gelasterd worde' (2:4-5).
Opnieuw doet de vertaling
ouderwets aan. Een bezadigd
mens is saai. Maar Paulus
bedoelt d e seksuele uitstraliiig.
'Bezadigd en kuis' is mcl ~ e l f l ~ e heersing en zuiverhcid. Oudere
vrouwen kunnen dit aan jongeren voorhouden, omdat zij uit
ondervinding weten dal seksuaIiteit een kracht is dic schade en
schande kan vcroozzaken. In de
morele vorming en sociale keuzes van vrouwcn kan d e wijsheid
van oudercn ccn grote rol spelen. Om te waarschuwen, maar
ook om ep te vangeii bij beschadiging. O m in d e ontferming van
Christus een nicuw begin te
maken.

Tk gebruikte dit kopje ook in
mijn bijdrage over 'Vcrkondigende vrouwen' om o p haar rol in de
huisgemeente te wijzen. Het
chriqtelijk huis staat ook in Paulus' raad aan de oudere vrouw
ccntranl. Zij mogen het voor-

I

beeld geven. En in gesprek de
weg wijzen in de concrete

omstandigheden. Oudere vrouwen kunnen de jongere generatie op huwelijk cn g e ~ i nrichten.
O m 'man en kindcren lief te hebben': naar d e gavc van God ook
je leven te richten. Het gebod
van de liefde begint in eigen huis.
Een christenvrouw dic haar
vrouwelijkheid naar buitcn toe
iiclit, mist het doel. Als zij haar
huis niet bouwt, kan dat huis
geen kerncentrale in de gcmcente en haar missie zijn.
Het woord 'huishoudelijk' in d e
vertaling van Tit. 2:5 klinkt
ouderwets in onze orcn. Mensen
die gewend raken aan het feit
dat veel christinnen ook een
baan in de maatschappij hebben.
Je denkt bij 'huishoudelijk' als
bijvoeglijk naamwoord al gauw
aan een huismus. Het evangelie
komt echter in de bewoordingen
van Paulus op Kreta binncn in
een samenleving waarin de
vrouw het huis bestuurt. En
waarin het niet gepast is als zij
zich 10s van haar man publiek
presenteert. Toch hcrinne1.l de
apostel ons eraan dat het huis
van christenen geweldig belangrijk is. O m elkaar licf tc hebben
en te helpen in het dagelijks
leven. Om kindcrcn van de Here
te ontvangen en voor Hem o p te
voeden. Dat daarin d e man het
zijne zal bijdragen neemt niet
weg dat hct vrouw en moeder
zijn een cigen waarde heeft.
Oudere christinnen kunnen jongere vrouwen helpen haar weg te
vinden en houding IC bepalen in
een veranderende samenleving.
O m het evangelic ook het eigen
zicht op huis cn huwelijk te Iaten
vernieuwen.
Als laatste leerelerncnt in het
pastorale onderwijs van oudere
zusters noemt Paulus hct 'aan
haar man onderdanig zijn'. Dit
kernwoord uit de huwelijksethiek van het Nieuwe Tcstament keert terug. Wie trouwt
staat als man en vrouw in dienst
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van dc Here. Niet ieder voor zich
bezig mct ccn eigen program van
2elfverwerkcEijking. maar om
samen beeld van God zijn.
Oudere vrouwen gaan d c jongcre generatie voor, verbaal en
voorbeeldig. En ik denk aan dc
sterke vrouw van Spreuken 31 .'
Vanuit haar huis heeft zij een
geweldige uitstraling. In haar
huis kan iedereen terecht. Denk
je de vrouw van Spreuken 31
maar nieuwtestamentisch in: met
een gemeentekring bij haar aan
liuis! Kerncentrale van het
koninkrijk.

Getuigenis
Paulus noemt een motief dat we
bij allerlei aspecten van levensstijl be1uisteren:'opdat het
woord Gods niet gelasterd worde'. D e christelijke leer mag niet
door een afstotende levenshouding weersproken worden. Je
mag ook geen struikelblok
opwerpen door wat voor een
niet-christen moreel onacceptabel is. Dit argument spoort met
wat Paulus in 1 Kor. 11een
schande noemde en in l Kor. 14
'het staat lelijk'.
Maar blijkt uit zulke argumenten
niet dat de apostel de maatschappelijke fatsoenscode van
tóen hanteert? Het woord van
God wordt vandaag heus niet
gelasterd als een christenvrouw
een betaalde baan heeft, temijl
hij huisman is. Toch is d e maatschappelijke context niet het enige of beslissende argument.
Maar het getuigenis van christelijk leven speelt in heel Titus 2
een grote rol. Als het gaat over
het voorbeeld dat oudere vrouwen aan jongeren geven é n als
het gaat over Timoteiis' voorbeeld aan jonge mannen.

Pastorale vrouwen
Uit l Tim. 51-2 en Tit. 2:3-5 kunnen we veel aflezen over de pastorale rol van oudere vrouwen in
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de gemeente. Paulus ricl-il haar
voorbecld cn onderwijs op haar
vrouwclijkhcid cn op liaar taak
in huwelijk cn gc7in. Is er vandaag niet veel behoefte aan de
pastoraIe wijsheid en warmte
van vrouwen? Juist ten opzichte
van jongere vrouwen, die op
zoek zijn naar haar identiteit.
Die in Iiaar seksualiteit beschadigd 2ijn. Die een plaats in de
mannenmaatschappij moeten
vinden. En ook door seksegenoten geprest worden aan eigen
carrière te denken. Er is wijsheid
nodig om opnieuw te doordenken welke plaats het huwelijk en
gezin naar Gods bedoeling zullen innemen.

In het Nieuwe Testament komen
we weinig ongetrouwde vrouwen
tegen. Behalve de dochters van
Filippus. maar die hadden een
vader als Filippus! In onze
samenleving gaan ongetrouwde
vrouwen niet schiiil in liet gezin
van vader of broer, maar treden
zelfstandig op. Juist in de kerk
mogen zij er zijn! Er zijn veel
chrisrinnen die met haar levenswijsheid anderen kunnen helpen,
die worstelen met het niesgetrouwd zijn. Welke plaats is er
voor hen in de gemeente? Welke
rol kan haar huis in de gemeenschap spelen? .luist ongehuwden
hebben in bijbels licht ruimte om
zich, ook in pastoraat, aan de
zaak van de Heer te wijden.
Laten wij hen een ereplaats
geven. Ook in de vorm van concrete taken in het pastoraat.
We zullen dan wel moeten breken met de wereldse denkwijze,
waarin ouderen als niet-meervan-deze-tijd gelden. Bekering is
nodig om de oudere generatie
een erevolle plaats geven. Je
kunt niet een oudere vrouw als
oppas inschakelen, als je haar
wijsheid negeert. Het vraagt ook
»m omkeer om als ouderen vanuit Gods Woord en met wijsheid
mee te denken met de vragen
waar de jongere generatie vcior

staat. En niet in eigenwijsheid in
het verleden te leven.
We zullen ook moeten breken
met de onbijbelse denkwijze dat
ongehuwden half zijn. Juist in de
vriendenkring van Christus ontvangen zij aanvulling. Juist in d e
samenwerking bieden zij aanvulling. Naar de persoonlijkheid en
gaven aan hem of haar gegeven.
Met d e wijsheid, uit eigen levenssituatie geboren.

" Biddende vrouwen
2: 1Tim. 2:13-15
* Verkondigende vrouwcn
Rom. 14; Fil. 4
* Pastoralc vrouwen
1 T m . 5 :1-2; l i t . 2:3-5
Dienende vrouwen
1:1 Tim. 3:11; Rom. 16:l-2
* Dienendc vrouwen
2: l Tim. 5 5 1h

l

Vrouwen als 'oudsten'
Als het onderwijs in hel Woord
e n de geestelijke leiding van de
gemeente aan mannen is toevertrouwd, is er ruimte voor ecn
pastorale taak van vrouwcn in de
kerk. O m in eigen hui5 en o p
bezoek ziel~zorgte geven. Juist
aan zusters. omdat meisjes cn
vrouwen er soms behoefte aan
liebben met een vrouw te p r a m
over intieme zaken.
H e t ambt van oudste in dc
gemeente word[ door Paulus nict
gefundeerd niet beroep op wet
of gebod. D e sociale positie van
d e 'oudsten' wordt o p natuurlijk e wijze gebruikt e n gevuld. Zo
mag ook het nntui~rìijkegrgevela
van de wijsheid van volwassen
vrouwen - vanuit d e kennic van
het ongehuwd zijn of vanuit
eigen ervaring in het huwelijk gebruikt worden in onze tijd, in
eigentijdse setting! In pastoraaI
optreden naar de nood van de
tijd.

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

Overzicht van de serie schriitstudies
* Profeterende vrouwen
1:l Kor. 11-14
* Profeterende vrouwcn
2:1 Kor. 1434-36
* Profeterende vrouwen 3
Hand. 21:9-14
* Biddende vrouwcn
l:1 Tim. 2:s-l2
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George cn Dora Wiii~ton,
Vrouwen in
d p grinprwte vnn CChnsrus (Apeldoorn:
Novapres. 199h), 418-433.
Zre: .l. van Brusgen, Anibren in de

u p o ~ f n l i r ckh ~ r kci2-107.
,
Zie opnicuw de formidabele dissertatie van mcvr. A.C E. (Cunstanw) Getlings. De vrnriill in her ~ u d - c / ~ r i s t ~ l f j k ~
g~rnt~mrelevca
(Anisterdain: A.H.
Kruyt, 1913), 134. DI^ hoek bevai een
schat aan gcgcvcns uit de wereld rond
het Nieuwc Tcstamcnt en de kerkva-

d

In het eindrapport van d e Commissie
'open~tcllingd~akcnambtvoor d e LUSters der gemccntc' (1994) van dr.
N G K speelt Sprcukcn 31 een helangrijke rol. Dc 'dcgclijke Iiuisvruuw' is
een 7elfstandi~coptredende vrouw
die typisch draconaal bezig 1s (p. 1 0 ~ )
Het herncp op de wijsheid wordt door
J.M. Mudde uitgewerkt in -Gij hehl ze
alle met wil~hcidgemaakt .. De heiekenis van de sprcukcnwijshe~dvoor
de be7inning op dc inan-vroiiwverhouding' in Z / r n i i ~ ~ eop
n een rijspoor?, 134-173. Tcgeiiover Iiei beroep
op enkele voorschriften of o p scheppingqordeningcn plcit hij vuur een
ethiek die dc Iiijbclsc inutiwen van de
heilzame gcrcchtiglieid en >reze des
Heren als urtgangspiint neemt oni
actueel wijs tc worden en hei leven in
te richten.

S.J.Q. Baas

SAMEN LEVEN

m
opvoeding
onderwijs

Over de onderlinge omgang in hef
lichaam van Christus

D
o
t
maak mooi zelf wei uit. ,k
mijn eigen
gang gaan, wat anderen doen moeten zij zelf
ik

'l

wil

maar we ten. Lekker in mijn eenoe surfen op internet. Chaften met meer of minder bekenden, Met
mijn walkman op in de fietsgroep naar school. En
als ik thuiskom, trek ik me lekker terug in miJn eigen
kamer met mijn eigen muziek.
Zo redeneert je vijflienjarige kind, Hef wil een elgen
leven leiden. Dat is kluarbE~kel~k
zo gegroeid vanaf
h e f moment dat je kind als dreumes bij het uankleden tegen je zei: "Ikke sellef doen!"
1s he t iets van deze índividuulis~~sche
frjd? Is het
echt zoveel anders dun vroeger, als je lekker kon
wegduiken in je boek. In je droomwereld wegdwu"

I

/en?
V~willigersorganiscrtjes
komen schromelijk mensen
te kon'. Want iedereen heeft het tegenwoordig zo
enorm druk. Pa heeft een volledige baan, moe
werkt voor een aantal dagen per week buiten de
deur, de kinderen vanaf veertien jaar hebben zijn
bezet door huiswerk en in hef weekend of
's avonds door baanfjes, Waar zou je dan de fJd
vandaan moeten halen om je op vrijwillige basis in
te zetten voor de behoeflige medemens? Je
maakt wel een bedrag over via de giro. Veel orgunisaies moeten betaalde krachten in diensf
nemen, en vragen dan om hogere bijdragen,
maar zou dat de oplossing zgn? Lijkt het niet op het
afkopen van je fysieke inzet? Gaaf ZO hef funcfioneren van de gemeenschap door gebrek aan liefde en echte aundachf de ondergang tegemoet?
In dit arfikel proberen we na te gaan: waf is dat
eigenlijk leven in een gemeenschap (van heiligen)
en wat kun je daar in de opvoeding mee? Zeker in
Onze individuulisfisch ingesfelde maatschappij, Hoe
helpen we onszelf een goed voorbeeld te zijn voor
onze kinderen ?'
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Bij het woord gernccnschappelijk
denk je vaak aan hct samen dingen hebben. ei1 gocd rekening
met elkaar houdci-i.Zoals daarover geschreven wordt inzake de
eerste christelijke gemeente in
Jeruzalem (in Handclingen 4: 32).
"Ze hadden alles gemeenschappelijk." Als je dat zo leest kan het
zelfs gevoelens van jaloezie bij je
oproepen. Ze dcclden toen echt
alles met elkaar. Wat geweldig om
op die inanier ccn gemeenschap
der heiligen lc zijn. Was mijn
instelling maar net 20. Maar
helaas, hct is tegenwoordig loch
niet nieer te brengen zo te zijn als
in die eerstc christelijke gemccnte. Dal enthousiasme lijkt ons tc
ontbreken.

Toch is dat deel, het mateiieel en
sociaal veel gemeenschappelijk
liebhen, maar één kant van de
medaille. Want echte gemeenscliap in bijbelse zin is veel mccr
en veel rijker.

geworden, een deel van zijn
lichaam.

kern van het gemeïnschappeliike 7it hem in iets anders. Samen
delen hceft in bijbelse zin namelijk iii de eerste plaats ecn objectieve kant. En die zit hem vooral
in het volgende: Door dc doop
ziiii wij en onze kindcren in Christus ingelijfd. Anders gczegd: we
7;jn een stukje van H c m geworvan zijn lichaam.
Dat was geen keuze van ons, maar
7ijn werk.
"

"

428

Het zelfde hart

voor in de kerk gebeurt? Dat is
met jou ook gebeurd. Daar zegt
de Here God tegen kinderen:"Je
Iiooi-t hij Mij, je bent zelf%een
%tukjevan Mij." En daardoor hoor
je ook hij al die andere mensen
van God. Zijii hart klopt voor jou
e i i voor hen om ons iii Iseweging
le zetten, mel elkaar en voor
elkaar.

Doordat we aan Christus verbonden zijn. delen we n1 samen. Als je
iiog ecns aan hel voorbeeld van
lict licl~anmdenkt: in een lichaam
dclcn alle Icden hct liarl. Zonder
liet hart 7ou het leven van elk
lichnnnisdecl onmogelijk zijii.
Liclinamsdelcn zouden niet eens
cclit kunnen samcnwcrken.
samcnlcvcn, elkaar aanvullen, als
niet dat gczamcnlijkc hart klopt.
Lichaamsdclcn zijn door dc Hcrc
God zo aan elkaar vcrhondcn in
Christus. Hij is het hart, wi,i zijn de
delen van hct lichaam. Door Hcm
is daarin on7c plaats aangewc7cn.
Dit feit mag heel je denken en
handelen wat betreft her samen
leven bepalen. Dan is dat wat je
met anderen deelt niet meer
afhankelijk van jouw gevoel. Ligt
hij of zij me wel'? Of. hoe hij leeft,
dat moet hij zelf maar weten. Dat
bestaat niet in een lichaam. Dan
~ e l din
t de eerste plaats het objectieve feit dat je in Christus bent.

Jolharden

I

I

van het lichaam.

Daarvoor heeft Hij je uitgekozen.
Het merkteken daarvan draag je
mee op je voorhoofd. En het
mooie daarbij is: het is diis niet
afhankelijk van jou. maar het is je
door God gegeven. Dat is een feit
voor een ieder die God op zijn
Woord gelooft.
Deze insteek heeft ook gevolgen
voor de opvoeding. van je kinderen. Opvoeden is in de eerste
plaats een kwestie van doorgeven
en voorleven. Dit grote wonder
- ie bent een deel van Christus zullen ouders aan hun kinderen
doorgeven. Dat is geen vrijbliivende keus van hen, maar het is een
opdracht (zie 0.3 Deut 6.). Een
prachtige geleeenheid om het aan
je kinderen vertellen doet zicli
iedere keer voor als de doop
bediend wordt cif ter sprake komt,
Weet i e w a l voor iets moois daar 1
l

Hoe kun jc dat gedachtegoed nu
vasthoudcn voor je zclf en je kinderen? Want het ene moment is
hct waarhcid voor jc cn het volgendc moment ben jc het zomaar
wees kwijt. Een bekend bijbels
woord voor volhouden is volharden. Volharden is een werkwoord.
E r is daarbij activiteit nodig. Dan
kan dit geweldige objectieve feit
ook meer voor je gaan leven. Het
moet je eigen worden. Je moet er
een steeds warmer gevoel bij krijgen. Over die stimulans tot volharding kun je lezen in Handelingen 2: 42: "En zij bleven
volharden bij het onderwijs der
apostelen en de gemeenschap. het
breken van het brood en de gebeden.''
Hier staat beschreven, hoe dat feit
van het 'deel van Christus zijn' in
je leven warmte kan krijgen.
Zodat het meer dan een feit voor
je wordt. In de eerste gemeente
deden ze dat door zich steeds
maar te laten voeden door het
Woord van God. En dat is iets wat
je van hen over kunt nemen.
Neem tijd voor regelmatige bijbelstudie. Plan het in in je weekrooster. Laat het niet bepalen
door het feit of je misschien nog
ergens tijd of energie over Iiebt.
Een andere plek waar je geloof
gevoed kan worden is aan de tafel
van Here. Door het bewust deelnemen aan de maaltijd, waar Hij
je '*dorstige liart wil voeden en
laven".
Een ander aspect om je levende
relatie met de Here le onderliouden is hel gebed. Vol hardcn in hct
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bidden. Je 'terugpraatlijn' naar
boven in tact houden. Dat gccit
op den duur een steeds innigcr
band mct Hcm. Daardoor ervaar
jc dcs tc mccr dat je echt samen
met Hcin Iccft. Dan wordt het
stccds mindcr 'Hij en ik', maar
juist inecr ik in Hcm en Hij in mij.
Jc band mct Jczus lijkt wel een
bcctjc op die van een verliefd
paartjc. Ze doen alle moeite om
elkaar te spreken, dag in dag uit.
Ze willen elkaar steeds beter
leren kennen. En als ze niet in de
gelegenheid zijn o m elkaar dagelijks te zien, dan is er de telefoon
dat je echt samen met Hem leeft.

of de e-mail. Maar je wil gewoon
contact. anders vervreemd je van
elkaar. Zo werkt het ook met hel
objectieve gegeven dat je een deel
van Christus bent en daardoor
aan alles van H e m deel mag hehben. Door het onderhouden van
het contact groeit de band rnct
Hem. Het wordt een levende
band. E n dat merken je kindcrcn
aan jou, misschien valt het zc op
dat jij je hewust bezig houdt met
de band met Hem. Ze profitcrcn
er vast van mee. Het kan er zo
zeker aan meewerken dat ook 7ij
die hand met Jezus zo willcn ervaren en aanhalen.

Samen leven: elk zijn
plaats

,
I

I
I

Als leden van Gods kcrk Inch je
dus sowieso ecn band met elkaar
via Christus. Dal ?al je nok onze
drijfveer moeien zijn om met de
andere delen samen 6i.n lichaam
te zijn. Die pemeenschappelijkheid van hel lichaam kan zich op
diverse maniercn ui ten: Als eén
lid lijdt. lijdcn alle leden
mcc ...(l Cor.l2:26).Sletoog
hclpt hij de heszuring van de hand
cndcvriet.Hetoorwerktsamen
mct hct oog. en de smaak stimuleert dc kauwspieren. Daar waar
nodig schieten lichaamsdelen

elkaar te hiilp. Je lichaam krimpt
in elkaar en maakt zich klein hij
naderend gevaar. Sommige
lichaamsdelen functioneren ongemerkt op de achtergrond, je hoeft
7e niet aan te sturen. Maar ze zijn
wel van vitaal belang, denk daarhij maas aan de ademhaling. D e
lichaamsdelen zijn in hun functioneren nooit tegen elkaar, maar
Nooit tegen elkaar; maar juist op
elkaar gericht.

auist op clkaar gericht. En alle
handclingen van het licliaam zijn
op hun heui*lweer gericht op het
leven en zc wordeii tillen gevoed
door het hart.

In de praktijk
In dc dagelijkse levenspraktijk
van ccn cliristen betekent dat: als
leden van Christus ben je op
elkaar gcrichl. Je deelt dan in de
eerstc plaats de geestelijke goederen mcl clkaar. Datgene wat je in
Chriitus hebt gekregen. Daar zou
jc gesprek meestal over moeten
gaan. Maar helaas moet je vaak
tot de constatering komen: Wat
hch ik het er eigenliik weinig over
mct mijn geloofsgenoten. Wat
hclct ons daarin eigenlijk? Zou
het kunnen zijn dat we teveel er
van de gedachte uitgaan:"Dat
welen we tach zeker wel van
elkaar.' Maar al is dat zo, zou het
dan toch niet goed zijn om het cr
veel vaker wel met elkaar over te
hebben. Om elkaar steeds
opnieuw te verwarmen met
enthouqiaste verhalen over het
grootste wonder van je ieven.
Zou het kunnen zijn. dat de verlossing door Jezus Christus zo
v a n d [sprekend is geworden, dat
je er nicl versteld van moet staan
dat onzc kinderen er niet meer
verwnndcrd over zijn? Waar zouden ze die veiwondering vandaan
mocten halen? Merken ze er wat
van bij ons? Misschien ben je wel
verwonderd bij jezelf, maar praat

je er eigenlijk nauwelijks over.
Daar kun je je verschuilen achter
de uitdrukking: "Dat ligt niet zo in
de volksaard." Zou liet dan niet
de hoogdc tijd zijn daar wat aan
te doen'!
Waar je hart vol van is, daar zou je
mond van moelen overlopen. Of
moet je misschien loch eerst eens
kijken waar je har1 inee gevuld is?
Samen leven is dus ook je rijkdom
in Christus met elkaar delen. D e
aangewezen weg daarbij is: Veel
en intensief met elkaar over die
zaken doorsprckcn. Natuurlijk, in
de kerkdiensten moeten de bouwstenen daarvoor aai-igereikt wurden. En dan is het wel heel makkelijk om dadelijk mct veel kritiek
klaar te staan. als jc vindt dal hel
te weinig gebeurt. Maar zou hel
niet sterker zijn dan ccrsl naar
jezelf te kijken'? Is aan jou le merken dat je in Christus bcnl en deel
van zijn lichaam? En lichaamsdelen zijn toch crop uil om elkaar te
onclersteunen'! Dat paat ciok op
als je te maken krijgt me1 een
'andere partij'. Als iemand met
een kritiqche opmerking bij jou

van je Verfasser in op te merken?
komt, omdat dat andere lichaamsdeel zich zorgen maakt over jou.
Ren je bereid daar de hartslag van
je Verlosser in op te merken?
Kinderen leren de basisprincipes
om in een semeenschap te leven
door wat ze zien en horen. Dat
gebeurl voor het grootste deel
tussen het eerste en het twaalfde
levensjaar.
Deel jij je schatten regelmatig met
hen? Zij behoren tot de eerste
kring van deelgenoten. E n anders
mcrkcn /,e ook wel liaarfijn op
hoe jij daarin siaai.

Gebed voor elkaar
Als deel van hct Lichaam van
Christus bcn je bezorgd over de
andere delen. Wan t i c kunt
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gewoonweg nict zondcr clkaar. Jc
bent o p elkaar bctrokkcn. Daarbij
gaat het er dan nict om, of jc
iemand aardig vindt of niet. Je
bent door Hem zelf in Zijn
lichaam geplaatst. Er is daarbij
geen sprake van vrijwilligheid.
Hoe kun je daar inhond aan
seven ?
Het gebed voor elkaar is daarbi.i
heel belangrijk. Je kunt niet bij
iedereen op de stoep staan. Liever
niet zelfs! En, al zou je het misschien niet denken. het gebed is
niet bepaald een kleinigheid. Het
gaat zelfs voor het 'op de stoep
staan' uit. Het is het voornaamste
wat we voor elkaar kunnen doen.
In Handelingen 2: 42 lazen we dat
ook al: ze volhardden met elkaar
in de gebeden.
Samen leven Ieer je aan je kinderen door ze voor te gaan in het

1

1

Je kunt niet bij iedereen op de
stoep staan. Liever niet zelfs.

bidden voor elkaar. Voor mensen
binnen het gezin, binnen de kring
van de gemeente, voor de kerk
wereldwijd. voor alle mensen. Bid
de Joden is het op de sabbat de
gewoonte dat ze bij de maaltijd
hun kinderen stuk voor stuk zegenen en opdragen aan de Here. Je
zou daarvan wat over kunnen
nemen. Je kunt bijvoorbeeld ook
elke zondag ieder gezinslid apart
aan de Here opdragen met een
specifiek gebed voor hem of haar
voor de komende week..Je zou
dan eerst kunnen vragen welke
bijzonderheden hen in die week
te wachten staan: een moeilijke
toets, een sollicitatie enz. E n dat
dan vervolgens in een gebed aan
tafel opdragen aan de Here. Dat
zou je kunnen afsluiten door je
kinderen vervolgens Gods zegen
voor die week toe te wensen.
Immers aan de zesen van de Here
is alles gelegen. Tevergeefs
gezwoegd zonder Gods zegen (zie
PS127). Het gevolg van een dergeli,jk optreden is dat je als ouder

l

je kinderen meeneemt in een
ieven dat je deelt met elkaar en
samen met de Here God.

Daadwerkelijkehulp

gemeente van Christus. "In d e
gemeelite van Christus mag niemand ongetroust leven onder
druk van ziekte, eenzaamheid of
amocdc."(bcvcstiginpfomulicr
diakcncn). Lichaam zijn bctckcnt
clkaar daadwcrkclijkc hulp bicdcn. Jc inzcttcn op vrijwillige basis
voos instanties dic op wat voor
wijzc dan ook om hulp vragen. Of
zou in de gemeente van Christus
snms ook het virus toegeslagen
hebben dat verlammend. verziekend kan werken'! Met virus dat
betaalde arbeid heet en dat pas
echte Icvensvoldnening biedt,
omdat je e r dan pas echt bij
hoort? Virusscn kunnen dodelijk
werken. Ze moeten bestreden en
vernietigd worden anders richten
ze verwoesting aan.

en je gaat ervoor, dan 7ullcn je
kinderen in dal voorbeeld ook
volgen. En dan hocf jc ze eigenlijk
nauwelijks uit te leggen wat je
motieven zijn. Dat voelen ze bijna. Datzelfde geldt ook als vacler
regelmatig avonden op pad moet
omdat hij ouderling is in de
gemeente. Hoe ga je daar zelf mee
om, in je houding, in je spreken, in

Lichaamsdelen komcn ook in
actie voor clkaar. Dal kan door
hcl gcbcd mcl cn voor elka;ir,
7agcn WC hicrbovcn. Maar jc kunt
nok je daadwcrkclijk iwetten
voor je naaste in nood. Een aantal
Samen leven binnen het lichaam
activiteiten valt daarbij voor ons
van Christus ia rijk.
af door afstand of cigcn onvermogen. Zo kunnen we nict met zijn
je gebed? Wat laat je er bijvoorallen naar hct zcndingsgchied. En
beeld van zien als moeder tegenben je rnisschicn nict 70 technisch
over de kinderen? Je kunt er wat
dat jc voor dc Luistcrpost gcluidsopnamen kunt verzorgcn. Dan
onderhuids mopperend over prakan een stukje financiële nnderten, omdat de kerkenraad zoveel
steuning voor die instanties, naast
ti,jd vraagt. Of. zien je kinderen
je gebed, jouw daadwerkelijke
mede door jou een vader die zich
hulp zijn. Maar znu er onder ons
Liefdewerk
mag inzetten tot opbouw van hel
lichaam van Christus'?
tegenwoordig echt zoveel onvermogen zijn dat er op veel fronten
Binnen het lichaam van Christus
zal op dit punt misschien een
Samen leven is rijk
geen vrijwilligers meer te vinden
periodiek gezendheidsonderzoek
zijn? In een televisieprogramma
Samen leven binnen het licliaam
deed onlanps een vakkbdsmoeten plaatsvinden. Vnjwilliwoordvoerder de suggestie dat
gerswerk is liefdewerk. Waar de
van Christus is rijk? Je leeft niet
elke scholier pas een diploma kon
liefde de drijfveer is gaat het hart
solo. Je hebt warmte nodig. Die
krijgen als hij een certificaat had
sneller kloppen. Kun je dat 'afkokrijg je door het bloed. E n ouk je
pen' mct ccn gift, al is hij nog zo
kinderen mogen zich warmen aan
groot'? Licfdcwerk is juist zo'n
het bloed van het Lichaam. Dal
betrokkenheid en belangenloze
mcioic afspiegeling van het werk
bloed is van Christus. Het
van onze Heiland. Hij kwam om
stroomt door het hele licliaam.
slechts te dienen. Hid liet zijn heerDat blidft zo tot in eeuwigheid.
waarop aangetoond werd dat
lijkc plaats in dc steck, om je in
Stel je voor, dat het lichaam van
hijlzij gedurende dc schriolloopzijn lichaam op te nemen. Dat is
Christus voor jou niet bestolid.
baan X 0 urcn aan dicnstvcrfcning
Het samen leven zou ten dode
dus lict kcnmcrk van hct lichaam
had gedaan. Een soort vcrlilichtc
van Christus, omdat dat juist hct
opgeschreven zijn.
vrijwilligheid dus. Hoc i s hel mvcr
typcrcndc is vali Hcm: dicncn.
Door het bloed dat vanuit liet
gekomen. Jc kunt dan misschien
Liefdcwcrk gccft juist cnorrn veel
Hart door zijn hele Lichaam
wel zuchtend klagen dat die jeugd
voldoening, omdat jij je zo een
gepompt wordt tot in de kleinstc
dcc1 van Christus weet, die een
haarvaten zijn we aan elkaar vcrvan tegenwoordig alken maar
voor eigen genot lijkt te gaan.
bonden. Dat voedt ons hele fuiicander lid met zijn dienst opgetioneren. Zo kan ons samen levcn
Maar lioe leven wc ze voor'? Een
kritische hlik naar jezelf clnor de
eeuwig samen leven worden!
Omdat dat juist het typerende is
ogen van de jongere kan nooit
van Hem: dienen.
Jeletze J.D. Baas is directeur van een
kwaad. Wat zouden ze merken
van jouw betrokkenheid en belangereformeerde basisschool en
genloze inzet voor anderen? Het
beurd heeft. E n je bent als
mede-hoofdredacteur van het
zou toch wel schrijnend zijn als we
opvoedingstijdschrift "Aan de hand"
lichaamsdeel er toch o p uit dat het
het verplichte vrijwilligerswerk
lichaam leeft. Opvoeden betekent
zouden moeten gaan invoeren.
Voor dit artikel 15 o.a. gehruik gemankt
ook dat kenmerk doorgeven en
van het boek *Jeleven delen' door .lerry
Zover zou het niet moeten
voorleven. Als jij bijvoorbeeld
kurnei~,zeker niet binnen de
Bridges. iiilgegeven door de Nnvigaiors
betrokken bent o p vluchtelingen

1
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PAS OP DE PLAATS VOOR
F
KIERKEGAARD

samenleving

Zonder twijfel behoort Soren
Aabye Kierkegaard (1813-1855)
tot de in gereformeerde kring
meest onderbelichte christelijke
denkers. In deze rubriek vraag ik
graag een moment uw aandacht
voor deze geniale Deense denker.
Directe aanleiding zijn mijn ervarinpen tijdens het c o l l e p refcirmatorische wijsbegeeite in Leiden, waar ik inmiddels eeii aantal
semesters aandacht heb geschcinken aan Kierkegaards werk.
Opvallend is dat Kierkegaard het
momenteel weer goed doel hij
studenten. Dat is wel eens anders I
geweest. Tc~eird e exislen(ialis1cn
uit raakten. raakte ook Kierkcp a r d in het vergeetboek. Toen
en iiu wist men niet hem vaak
geen rand. Was hij wel een echte
filosoof of toch meer een dichtcrlijk essayist? Wris zijn werk nicl
primair thecilogisch en ciok Ic
onsystemalisch om serieus gcnomen te worden?

Nieuwe belangstelling
Maar ziedaar. E r is een stroom
van nieuwe literatuur over Kierkegaard. Studenlen stromen wccr
naar de colleges dic aan hcm cn
zijn werk zijn gewijd. Ook sludenten zunder chiistclijkc achlcrgrcind blijken geïntei+cssccrd.
Kierkegaards diepgang, radicaliteit en iioii-confcirrnismc spreken
aan. Chriïteli jke studcnlcn zijn
gchocid door het eigen soort
apolngctick dat hij ontwikkelt;
een apologctick die het niet in de
cerstc plaats moet hebben van de
logischc rcdcncring, maar vooral
van d e indringende analyse van
het leven zelf. met z'n innerlijke

I
l

1

lyse van zowel een verhurgei+lijkt
christendom als vali de esthctische bestaanswijze. D e tcrm
esthetisch duidt hier op hct zintuiglijke. o p het ongereflectccrd
opgaan in de dingen, het uit 7ijn
op dat wat het bestaan avontuurlijk, mooi en opwindend maakt.
De estheet is de persoon dic cen
uiteindelij k egocen trixch spel
speelt, waarin alles cn allen hem
uiteindelijk slechts tot vermaak
dienen. Zijn leven is ccn leven
van drukte. Wal bcgint als een
cultivering van lict menselijk verlangen draait uitciiidclijk uit op
wanhoop en ongckwalificeerde
prikkelhongcr. Daartegenover
staal d e bchocfte aan een diepere
eenvoud en rust die welhaast op
iedere pagina van Kierkegaards
werk tastbaar wordt. Die behoefte aan eenvoud cn rust staat op
zijn beurt in contrast met de
complexitcil van zijn denken en
met de hctcrogeniteit van
gezichlspunten vanwaaruit Iiij
zijn ideeën ontwikkelt.

dynamiek en talrijke ambivalcnties. Men heefl mcl ccn denker
als Kierkegaard 7cldcn het
gevoel dat verwij7ingen naar het
christeEijk geloor cr rnct de haren
bij worden gesleept. Stceds probeert hij de religicu7c dimensie
vaii binnenuil Ie bcnadcren.
Ook in de internationale literatuur necmt dc belangstelling
voor 7ijn persoon en werk toe. E r
is ccn iiorcrend studiecentrum in
Kopcnhagen, met een eigen tijdschrift cn boekenfonds.
Recent verscheen een nieuwe
biografie door Alisdair Hannay.
Zijn werk is nu - uitgezonderd de
losse aantekeningen e n de dagboeken - door vertalers aan het
St Olaf cnllege in Minnesota in
hct engcls vertaald. Ook in het
Ncdcrlands is zijn belangrijkste
wcrk rcccnt (opnieuw) verschenen.
Kierkegaard weet in zijn werk
snaren te raken waarvoor onze
tijd gevoelig is. De man en zijn
wcrk zijn o p een intrigerende
manicr rnct elkaar verbonden.
Kicrkcgaard verhoogt de spanning door zich te verschuilen achter allerlei pseudoniemen: personages die zelf ook weer
commentaar op elkaars werk
Icverden. N a het verbreken van
7ijn verloving met Regina (omdat
hij een leven met haar niet verenigbaar achtte met zijn roeping
als schrijver), leefde hij een
teruggetrokken bestaan. Gedurende tien jaar schreef liij al%een
bezetene. Reselmatig ruakle hij
verwikkeld in schandalen door
zijn bijtende kritiek op kerkelijke
en wereldlijke leiders. In zijn
werk treft men eeii kritische ana-
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Enkele centrale
gedachten

,

Zelf hen ik pas betrekkelijk laat
aan dc scrieuze bestuderins van
zijn wcrk toegekomen. Daarin
ben ik kind van de gereformeerd e traditic. die nooit veel op had
mel Kicrkegaard of simpelweg
niets van hem wist. Vreemd is dal
wel, als men er over nadenkt.
Kierkegaard is een figuur die in
de lijn van Augustinus en Luthcr
geplaatst moet worden. Bij allc
drie treft men een sterk acccnt
op het innerlijk en op de hekcring als een proces van innerlijkc
transformatie. Bij alle drie vindt

I

432

de mens het centriim van zijn
bestaan niet in zichzelf. maar buiten ziclizelf: in de veriiouding tot
God. Alle drie warei1 het diepgr;ivess. Tlel ging heil oiii de
eisentie van hel chrislelijk gelciof.
Al woratelend rnichl zij de rnickrc van een lcvcn xcinder vcrlociing vciw cipcn te iIcllcn. Angst,
vertwiircling cn dcmonic zijn bid
Kicrkcgaai-d slcutclicrmcn.
Hccft Kicrkcgaard daarbid nok
oog voor hct feit clat dc vcrlnssing licrstcl vnii ccn ccnq gocdc
schepping is? Dat is ccn rnocilijk c cn tcgclijk hccl hclangri.ikc
vraag. Vaak liccft mcn Iicm afgcschilderd als voorloper van het
existenlialisme. Net 7 0 als bij de
latere existentialisten 7ouden
vrijheid en menselijke sub,iectivi
teit door hem zo absoluut worden sesteld dat al het andere (het
behoud van de schepping hijvoorbeeld) daarhij in het niet
valz. Die tekening is aantoonbaar
onjuist. De verinnerlijking die
kenmerkend is voor een hestaan
dat zich in religieuze zin verdiept.
is geenszins een louter innerlijk
gebeuren. Zo laai Kierkegaard in
OflOf bij monde van rechter Wilhelm zien hoezeer in het huwelijk, als een ethische instelling.
het esilietische moment bewaard
blijft, in plaats van afgezworen te
worden. De schoonheid van de
prille relatic verdiept zich wanneer het huwelijk wordt aangegaan. .luist door er een derde bij
te betrekken - de Allerhoogste
aan wie beide geliefden trouw
ziyeren - raakt het huwelijk niet
belast door de dwang zich zo te
zedragen dat men de ander ten
allen tijde behaagt. De schoonheid en uitdagin3 ondergaan een
innerli,jke verdiepins door de
belofte van trouw die het esthetische moment niet uitsluit, maar
een nieuwe betekenis geeft.

Ik geef toe dat we hier nog niet
toe zijn aan een architectonische
scheppin~sbeschouwingin de
JAARGANG 77 - NUMMER 20 - 23 l

trant van Abraham Kuvper. Maar
meli kan niet zeggen dat hij Kierkegaard het schepse1m;itige in
het proces vaii vcriiincrlijking
wordt huilcngcslotcn.
Hcl i\ mccr 70 - cn daarin schuilt
ook hcl apcilogctischc moment dal in dc rcligicmc vcrdicping
van hei bcstaan. hct Icvcn in 7ijn
ccnhcid stecds meer zichtbaar
wordt, in steeds wijder cirkels.
Dit 7ichtbaar worden van eenheid noemt Kierkegaard transparantie. Een van de hoogtepunten
in dit verband is Kierkegaards
Ziekte tot de dood, waarin de
onontwijkhnarheid van verlossing en berouw wordt getekend,
wil het bestaan zich niet verliezen
in onoplosbare teeenstrijdiglieden en pebrek aan transparantie.

Gereformeerden en
Kierkegaard

euze keu7c. Die keuze zelf draagt
evenwel cc11 clcment in zich dat
iich aan het denken onttrekt. Z e
is in elk geval niet gebaseerd op
berekening. Ze impliceert een
sprong. iUie sprong. is niet een
arbitrair beslissingsmoment. Het
is geen pok. Dat hebben oppervlakkige lezers er soms wel van
gemaakt. Kierkesaard wil deze
gangbare tegenstelling i i i de apologetiek juist overschrijden - dc
tegenstelling tusseii enerzijds ccn
apologetiek die meeiit dat jc wc1
'gek* moet zijn als je niet in God
gelooft en anderzijds een npologetiek die meent dat geloof jiiist
een vorm van 'gekte' (dwaa5Iieid) is oiiidnl die 'gcklc' (dwaasheid) iiu juist het verschil uitinaakt tussen echt gcloof cn
raiicineel gcrundccrdc overtuigingen.
D e keuze waar hct hier over gaat

D e weinige denkers van de reformatie die zich met Kierkegaard
intensiever liebben bezig gehvuden. in de 20e eeuw bijvuorbeeld
Schilder en Zuiderna. hebben dit
laatste element - dat van de
gerichtheid o p eenheid. eenvoud
en transparantje - teveel veríinachtzaamd. Zij leggen in hun
Kierkegaard-interpretatie vuoral
liet accent op die passages waarin
Kierkegaard het paradcixale en
absurde karakter vati het seloof
belicht.
Inderdaad is het zo dat Kierkegaard in het voetspoor vaii de
apostel Paulus liet geloof in
Cliristus als verlosser een 'dwaasheid' en een 'ergernis' noeint en
dat hij dit filosofisclr verwoord
door de term paradox te gebruiken. Het geloof heeft belrekkiiig
op 'wat in geen inenven hart is
opgeklommen'. De filoscific, 70
zou men zijn bedoelingen kunnen parafraceren. bi*ciigtdc dcnker tol het punt dat hij dczc
ergernis ook in ;.ij11 cigcn dcnkcn
benrerkt. Die ei-gcrnii dwingt tot
een k e u ~ eccn
; uiteindclijk rcligi-

is dus een sprniip, maar tegelijk

grocit rncn cr naar toe. Men kan
die groei cvcntuccl bevorderen,
maar nicl hclcrnaal in regie
neiuen. Transformatie (bekering)
betekent aan dc ciie kant dat het
bestaan in 7'n vollc omvang op
losse scl~rocvcnkomt te staan.
Aan dc anclcrc kant betekent het
dat iiict alles verloren gaat.
Trnnsforiiiatie betekent ook
behoud!
Men moet bij dit alles bedenken
dut Kierkcgaard zich met het
aanbrengen van deze accenten
vciorul vei-zettc tcgcn de filosoof
Hcgcl, die de wereldgeschicdcilis, inclusief de geschiedenis van Iict christendom had
bcschrcvcn als uitdrukking van
ecn zich door dialectische tegenslcllinpcii heen verwerkelijkende
en ontplooiende (wereld )geest.
Daarmce werd Hegel in de ogen
van Kierkegaard de filosoof die
het christelijk geloof rationeel
inzichtelijk trachtte te maken.
Het probleem van deze filusoiie
is volgens Kierkegaard dat ze
niet 'leefbaar' is. Kierkegaard
hestempeli Hegel en de zijnen als

houwcrs die een enorm huis
necrzcttcn cii als liet af is zelf in
het hondchcik ernaast gaan slapen.
Zoals bekend hcd'i K. Schilder in
werk uit de jaren twintig en ook
in zijn dissertatie aandacht
9eschonken aan hcpnalde elementen uit Kierkegaard'%deiiken. Duidelijk is dat dc jonge
Schilder zeer geboeid was door
de Deen. Ook blijkt hij met name
in zijn dissertatie zich wc1 degelijk bewust te zijn van dc achlergrond van Kierkcgnardc deiiken,
met name diens v c v c t tcgen
Hegel's filosofie. Bij Schilder
komt Kierkegaard eclitcr vooral
in beeld als de denkcr cip wil: d e
dialectische thenlogic zich had
beroepen. Schilder bcsirccd zoals
bekend de dialectische theologie,
die zich door Kicrkcganrd liad
laten inspireren, mct name iiizake de aard van dc goddelijke
openbaring. D C ~ZCOU ten principale een pararfoxaal en rnoinentaan cgebeurcn zijn. Mel Calvijn
en de filosncif Vnllcnhoven
bestrijdt Scliildcr de idee van de
paradox. Vcillcnhcnven was in
1918 op dc 'wijsbegeerte des wiskunde vanuit tlicïstisch standpunt' geprornnvccrd en had in
l927 een hockjc over kentheorie
het licht docn zien (Losos en
ratin), waarin hij de grondwet
van de logica. de regel van de uitgeslntcn derde. bevestigt (een
bcwc~iiigis waar of onwaar).
Weliswanl. is d e openbaring in
haar werking een mysterie en dus
nooit tcn volle inzichtelijk te
maken, alduv Schilder. Maar zij
verbrcckl de denkwetten niet. Zij
kan dat niet en mag dat niet e n
dus i s dc paradox - opgevat als
een denkvorm die de denkwet
terzijde trachi tc stelleii - geen
geschikt middcl om de goddelijke
openharing in hccld te krijgen. In
de praktijk wcskt hel begrip
paradox mystii'iccrend, zeker in
handen van thcnlcigeii, aldus
Schilder.

Schilder hecfl Ach gerealiseerd
dat dc Kicrkegaard uit de dialectische theologie niet dezelfde is
als de teruggetrokken bestrijder
van Hegel uit het 1LIe ccuwse
Kopenhagen. Maas vccl werk
tieeft hij van dit vcrscliil niet
gemaakt, vermoedelijk omdat
zijn interesse een primair theoiogisctie tyas. Dat neemt nict weg
dat de tekst blijkt geeft van Scliilder's fascinatie. Het ware te wciisen dat iemand Schilders vcswci-king van Kierkegaard nog ccns
grondig onder d e loupc ïiccrnl eii
becommentarieert, juist op de
aspecten die mecr tusscii de
regels door doorschemeren.

1

Ik noemde ook even dc naam van
de reformatorische filosoof &idemo. Deze laatste wijddc in
Denkers van deze tijd ccn vcnijnig hoofdstuk aan Kicrkega;ird.
Geheel in lijn met zijn ccrdere
kritiek op existcntiali~iiscliedenkers als Sartre, Hcidcggci- c11
Camus. kritiseert hij Kicrkegaards subjectivisrnc c11 zijn 'actualistische' visic o p dc pescliiedenis. De term actualisliscli slaat bij
Zuidema op dc gcdachle dat de
werkelijklicid zich concentreert in
nt
het moment. Hct ~ i ~ o m ewordt
bij Kierkegaard ccn 'eeuwigheidsatoom', aldus Zuideina. Ofsclioon
deze laatste lerm ciok bij Kierkegaard voorkomt, meen ik tcich dat
Zuidcrna's lekening eenzijdig is.
Hij zict Kierkegaard teveel als
vooi-loper van het existentiB 1'icme
en laat daardoor belangrijke
facetten van diem denken onderbelicht. Tk laal het moeilijke
onderwerp van Kierkegaards
tijdsfiloscil'ic hier rusten.

'lot besluit
Het valt o p dat in cFc pcreformeerde verwerking vaii Kierkegaard erg hct acccnt op diens
vermeende subjcctivisine en irrationalisme heeft gclcgcn. Kierkegaard zou een irrationaliclische
opvatting van religieus gclocif
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hebben gekocsterd (crcdo qui
absurdurn; ik gclorif omdat hct
ongerijmd is). Ik ben van oordccl
dat deze interpretatie Kierkegaard geen recht doet. 'Iegelijk
ben ik mij er van bewust dat er
aan zijti adres tal van fundamentele en kritische vragen te stellen
zijn. Hier beperk ik me tot de
vaststelling dat er i11Kierkegaards werk bij alle complicaties
en ambivalenties een rode draad
is, die bestaat in de erkenning van
een integrerende tendens die
werkzaam wordt wanneer de
geloofshouding wordt aangenomen. Die integrerende tendens
begint wel in het innerlijk, maar
ze betrekt daar ook anderen en
de omringende wereld bij.
Kierkegaard is vandaag actueel
vanwege zijn methode (die van
het filosofisch en psychologisch
yedachtenexperirnent), maar
bovenaI omdat hij op indringende wijze laat zien wat een leven
zonder God e n zonder verlossing
betekent en hoe het leven zich
transformeert wanneer de mens
het waagt zich over te geven aan
de levende Heer.
Tot slot: de gereformeerde
nadruk op Kierkegaards sub,jecti
visme zegt ook iets over de gereformeerden. Wat het zegt? - dat
lijkt me een vraag voor een ander
artikel. Ik vind het in elk geval te
simpel om de Kierkegaard-kritiek als het zoveelste bewijs van
gereformeerd 'objectivisme' aan
te voeren. Daarvoor is juist het
denken van iemand als Schilder
te complex. Maar er ligt hier we!
een punt van blijvende aandacht.
Met elkaar moeten we heel goed
blijven nadenken over de vraag
wat voor soort houvast het is dat
liet geloof in God mensen geeft.
Geloven is immers iets heel
anders dan 'op safe spelen'.
Pr0f.d~G. Glas is ais psychiater
verbonden aan Zwolse Poort en
als bijzonder hoogleraar reformator~schewijsbegeerte aan de
Un~versite~t
Lerden.

LIED 459: DOOR DE NACHT
VAN STRIJD EN ZORGEN
In Ncdcrland kciincn wc nict
YCCI kcrklicdci-cn uii Scandinavie. Daarom is Iici licd vaii de
nlcck bij7ondcr tc nociiicn. Het
wcsd gcdiclit door Rcrnliard
Scvcring lngcmaiin. Dczc dichtcr
wcrd in 1789 als zoon van ccn
lutlicrs prcdikani gcborcn in
Tliorkil\lrup in Deneiiiai'ken.
Aan dc "Akadcrni\ Skolc" tc
Sorfi wcrd hij hnoglcraar Dccnsc
taal cn ii~crntuur.Dcrc f'linctic
hicld hij tot aai1 rijii dood in
1 Xh2.
1n dc Lutlicrse staalskerk van
Dcncmarkcn Iiccnlc in dc
ncgcnlicndc ccuw ccn strijd lussen cncvijdc dc orficiclc kcskclijkc leiding, dic ccn vcrnicuwing
van lict pcloof cn de liturgie in
rationalistische gcc\t nnstrccrdc,
c n andcrïijds kcrkclijkc gemeenten cii pi-edikaiilen (de "'opwekkingsbcwcging"} dic een meer
innrrlijk~vei-iiieuwing van kerk
c n ihcologic vocirh;tcindcn. Rinncii dit conflict spceldeii ocik
kcrklicdcren ecii rul. l i ? die ziii
dat cr strijd werd gevoerd over
gez;inghoekeri en Iiun inlioud, en
ook d;i( liet nieuwe keiklied met
naine gecultiveerd werden hilincn dc Deense cipwekkingsbeweging (in1 haar theologie ie propagereii e n 1ia;ir ideale11 te
vcrwcïenfijken. De prciductie van
nieuwe kerklieden i i i Denemai.kcii naiii ili de neyentieiide eeuw
ccn hugc vlucht als nciuit tewren.
Sarncn rnct zijn vriciid Nicolai
ES. Gi-uiictivig (1 7K3-1x72)
behoorde Ingcrnann tcit dc rnccste prominente Deense lieddichters uit dc ncgcnticndc ccuw. Tcn
hchoevc van hct schnrilondcrwijs
schreef hij nicuwc liedcrcn dic hij

van de week

sarnciibi-acht in dc hundcl MorTcrseccgcn (zie Liedhork gez.
~enl~~ulm
til eRrr ~ l gfor Eleverrie i
441). Ingemann staat dus in een
SorQ A kaden lies Skole (1 822internationale traditie van dich1,423). Pcipulairder werd Ingeters die pelgrimsliederen schreinaniic licdhock H ( h i n - i e ~ ~ ~ - ~ v o l tven.
e r Een belangrijke notie in
til Kirkrrrarrrs Hrlligrlugc (1825),
lngemanns lied is het accent dat
cen hundcl voor liturgisch
gelegd wordt op de gemeenschap
gebruik inct bijbclliedcrcn dic
cn clc eenhrid van pelgrims.
Gczumenlijk maken zij de "kruisgeordend zi jn volgens hct kcrkelijk jaar. Bijxondcr was d e
tocht" (str. 43, d.w.z. een moeiteopdracht die Ingcmann in 1854
volle reis door het leven.
krccg om hct oMiciclc Dccnse
In Nederland werd het lied van
Pvrrln~ehog(= lcttcrlijk: gczangIngcmann voor het eerst in een
bock) uit 1852 tc rcviscrcn. Dczc
bewerking opgenomen in de
Nederlon(i,~l,ce
Hervormde Bundel
bundel n-iocst aanvaardbaai- zijn
van 1938 (gez. 116). Dit betrof
voor zowel dc kcrkclijkc Iciding
cclitci- ecn vertaling van d e
als dc cipwckkingsbcwcging D c
Engelse versie van het lied
gcrcvisccrdc bundcl rnct 570 lic("Through the night of donbt and
dercn wci-d iii 1555 vrijgc,~ven,
sorrow") van Sabine Baringmaar niet zonder slag cif stoot in
Gould ( l 834-1 '124). Deze Engelse
gebruik genomen.
vcrsic, dic in 1867 gepubliceerd
werd in Tlw Perjplc4 Hyninrrl.
Hoewel Engemann ook s15 auloriwerd vcieral bekend doordat zij
lei1 door d e kerkelijk lop werd
in 1875 oppcnnmcn werd in de
aanvaard, stond hij met zijn lieinvlcicdrijkc bundel Hymns
deren toch meer arin de zijde van
Antirnt nnd Modera.
de opwekkiligr;hewcgiil~.Dal
Ten bchocvc van het Lieclhock
blijkt eens te meer uit de themavoor de Krrken schreef .l.W.
tiek van liet lied van deze week.
I
Het lied ziiigt namelijk over een I Schultc Nordholt (1920-1995)
theina dat binnen piëtistisch
een nicuwc vertaling die nauwer
aansluil hij Iict origineel.
gerichte kringen alti,jd al favoriet
I
I
i5 geweest: liet bereiken vaii d e
henielse rust na een moeizame
Melodie
reis op aarde. Een populair beeld
Ti1 d c loop dci- tijd is het lied van
was daarbij Iret beeld vaii de pelTiigciiiann op diverse melodieën
grim die door naclit en olitij u p
gefongcn. In Nederland is gekoweg is naar liet eeuwig huis. De
/.cn voor clc melodie van John
nietaioor van de pelgrimcreis was
Staincr (1 840-1'301),die in Enge;i1 geliefd hij zeventiende-eeuwse
en achtiicndc-ccuwsc pi?tistisclic
land bekend staat onder de naam
licddictitcïs. In Ncdcrland korncn
"Love divine". Stainer was in zijn
wc clc pclgrim-thcmatick vooral
tijd een vooraanstaand en
in dc Vervnlgl~rcncl~l(1K66)
tegen.
invloedri,jk musicoloog, ccimpoDcnk u hijvocirbceld maai- aan
nist en organist. Zijn prominente
het bckciidc licd -'Komt. laat ons
status werd in 1888 zichtbaar
voortgaan, kindrcii" van Gcrhard
doordat hij zich sinds dat jaar
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.'sir" mocht nocrnen. Een jaar
later werd hij "Professor of
Music" aan de Oxford University.
Tiidens ziin leven was Stainer
r~urnam:lijk hekend als componist van keikmuzikale werken
Na zijn dciod bleef hij echter
vooral bekend vanwege zijn
baanbrekend werk als musicolcncig.

I
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Door de nacht van strijd en zorgen
Igennem nat op traengsei

Love divine

1

John Stainer 1840-1901

-

1

r Door de nacht van strijd en zor gen
I

$

schrijdt de stoet der pdgrims voort,
4

t

,

v01 ver - ilan

Dc melodie van Stainer past
vilcindcrlijk goed hij cen liedtekst
waarin gezongen wordt over een
stoct pclgrims die voortschrijdt.
Met name dc twee achtste noten
op dc cerstc lel in regel 1 en 3
suggereren eeii stalige beweging
voorwaarts.
De eerstc rcgcl cindigt in dc
dominanttoonsoort (d), clic in dc
twecde regcl bcvcstigd wordt. Dc
derde regel is gelijk aan dc ecrste, maar staat ecn toon hoger.
Fraai is vooral de halve toonsafstand (b-c) tussen de vierde en

I

4

I

- gen naar de mor-gen,

I , , ,

d

.

W

waar de he - md hen ver-hoort.

vijfde noot. Dat dit in hei eerste
cciuplet samenvalt met liet wociid
"verlangen" is een zeer gelukkig
liuwclijk lussen woord cn loon.
Als indicatie voor hct tempo kan
incn MM X4 voor dc kwartnoot
aanhouden. Mcn Icttc cr ook op
dat de slag tusscn dc couplcttcii
doorloopt. Organisten kunnen dit
rcaliscren door dc slotnoot van
elk couplet drie kwarttellen aan

JAARGANG 77 - NUMMER 20 - 23 FEBRUARI 2002

1

te houden. vcrvolgïns Eén kwartlel rust, waarna hct vcilgcnde
couplet ii~pezelkan worden.
Wanncci- zo gcznngcn en begeleid wordt. is het uiteraard al
hclcrnaal gccn enkel probleem
om allc acht strofen te zingen.
DI: J. SmelEk is musicoloog/
hymnoloog en woont in Zuidhom
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