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CAMENSPREKINGEN MET
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDEN
O o k n a de synode van Leusden hebben we als
Gereformeerde Kerken gewerkt aan meer kerkelijke
eenheid van 'gereformeerde belijders '. Plaafselijk
waren er positieve ontwikkelingen. Daarnaast
waren er ook landeloke contacten, De depufaten
die door de synode werden aangewezen om voor
de kerken te werken aan kerkelijke eenheid kwamen met een uitvoerig rapport. Ze melden, dat hef
gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken
goede voortgang lief zien. Samen met de depufuten van die kerken kwamen ze met voorsiellen voor
een 'federatief groeimodel', De contacten met de
Nederlandse Gereformeerde Kerken boden meer
perspectief dan vroeger h e f geval was. Verder
komt het Con tacf Orgaan Gereformeerde Gezindte COGG nu in beeld voor breder overleg mef
gereformeerden buiten de Gereformeerde Kerken.
Op een fweede conferentie 'Werken aan Eenheid'
werd met afgevaardigden van zo'n honderd kerken gesproken over de Iundeloke en plaafseluke
activiteiten.
Vandaag kWen we naar de samensprekingen met
de Chriçfeljjke Gereformeerden.
hard gewerkt
De veertien leden van het depulaatschap hebben de afgelopen
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periode hard gewerkt. Naast
twaalf interne vergaderingen
waren er twaalf met de CG
deputaten, vijf met die van de
437

NGK, besprekingen met de
I
<
COGG en diverse conferenties.
Voor een goede voortgang
;
moest natuurlijk ook veel voor- 1
bereidend en uitvoerend werk
gedaan worden, met name in een
zorgvuldige redactie van d e
nodige stukken. Eind augustus
2001 verscheen een rapport van
63 pagina's, gevolgd door twee
aanvullende rawoortages in 2082.
Tnzake de samensprekingen met
de CGK gaf Leusden aan deputaten updracht, te zoeken naar
wegen en middelen om kerkelijke eenheid te bereiken, niet
alleen landelijk, maar ook plaatselijk. In de afgelopen jaren
waren deputaten en synodes het
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eens geworden over twee oude
knelpunten, de toeëigening van
het heil en d e kijk o p de kerk.
Ook plaatselijk moet men die
eensgezindheid zien en ervaren.
Verder moest aandacht gegeven
worden aan d e situatie dat
Christelijke Gereformeerden
nogal eens in een andere plaats
naar d e kerk gaan en dat niet
iedere predikant o p elke kansel
welkom is. En ook aan de vraag
hoe je als kerk omgaat met
publicaties die het Schriftgezag
raken.
Een heel belangrijke vraag die
Leusden aan deputaten meegaf,
was d e vraag of we de eenheid
tussen GKV en CGK kunnen
bereiken door eerst een federatie te vormen. Daar komt dan d e
vraag bij hoe we moeten omgaan
met situaties waarin e r plaatselijk ook een relatie is met een
NG kerk. E n breder, hoe het
beleid van beide kerken op allerlei gebied meer op elkaar kan
worden afgestemd.
Hoe zijn deputaten met deze
opdracliten vingegaan?

gezamenlijke activiteiten
D e vele gesprekken met de CG
deputaten waren steeds open en
opbouwend, Daarnaast zetten
deputaten samen met Iien diverse activiteiten op:
* Zij hielden een vergadering
met kerken waar sprake is van
knnseiruil: Delft, Deventer,
Drachten, Enschede, Goes,
Haarlem. Hasselt. Winsclioten en
Zoetermeer. Daarbij kwain aan
de orde d e vraag hoe te handelen wanneer er ook sprake is van
samenwerking met een NG
kerk, zeker wanneer daar vrouwelijke ambtsdragers zijn. Binncn dc gemeente i s niet icdcr
evcn positief over de samcnwerking; dc synodc van Bcrkcl hccft
als rcgcl gcstclcl dat voor vcrdere stappen voldoende draagvlak
moet bestaan, Na kansefruil kan
gedacht worden aan het sturen
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van waarnemers naar elkaars
classis en eventueel aan fuseren,
maar hier duikt d e vraag op, hoe
dat moet als je landelijk nog liiel
zover bent.
* Een tweede gezamenlijke activiteit was het sturen van twee
brieven naar de kerkenraden van
beide kerkverbanden. In maart
2000 werden de kerken gestimuleerd aandacht te geven a a n wat
landelijk was bereikt en besloten. Verzocht werd dit ook in dc
gemeente te brengen. En verder
om ook plaatselijk contact te
zoeken met elkaar. Een jaar
later werd navraag gedaan wat
het resultaat van de eerste brief
was geweest. Onze deputaten
vinden het aantal reacties vcrblijdend. 109 kerkenradcn
reageerden, maar in nicl meer
dan 35 gevallen bleek cr sprakc
van een positief ccintacl. Op een
totaal van 272 kerken kan ik dit
nog niet zo overweldigend vinden.
* Op 7 februari hielden deputaten een gezamenlijk conferentie
voor ruim 250 Gercformcerde
en Cliristelijke Gereformeerde
predikanten, die naar mccr
smaakte.
* Naast deze aclivitcitcn werd
met elkaar gesproken over ringrwenste si~uotiesin hct kerkelijk
leven; d e CGK willen daar niet
in berusten, maar voorzichtigheid is geboden. Gemeld wcrd
dat met dr R. Loonstra cn zijn
kerkernacl gesproken wordt.

naar een federatie?
Zou een iederatic tussen d e
GKV en de CGK ccn goede weg
kunnen zijn om tot ccnheid te
komen? De synode van Ommen
van. 1993 vroeg deputaten dit
ccns tc bekijken. Ze stelden een
stuk o p dat in 1996 in Berkel
positief werd ontvangen. Het is
dan ook opgenomen in het
hoekje Wrrken aaa eenheid, dat
in 19'17 uitkwam (blz. 102-111).
Ook de hoogleraren Van 't Spii438

ker en Te Velde schreven over
de mogelijkheden van een federatie. Wat moet je daaronder
verstaan? Deputaten zien het als
een verbinding tussen twee
kerkverbanden, waarbij ze aan
de ene kant een bepaalde mate
van zelfstandigheid en eigenheid
behouden, maar aan de andere
kant in verschillende opzichten
als een nieuwe eenheid functioneren en optreden. Het is een
vast samenwerkingsverband, dat
losser of strakker kan worden
opgezet, maar in ieder geval de
geloofseenheid als basis kent.
Een federatie is mogelijk wanneer de kerken zich binden aan
Bijbel, belijdenis en een gereformeerde kerkorde. Zo'n federatie
is niet het einddoel; het is een
tussenfase om te komen tot
fusie, tot eenheid en samenleven
van kerken die op hetzelfde fundament staan.
Zowel Leusden als HaarlemNoord gaven aan deputaten
opdracht na te denken over de
wenselijkheid en de eventuele
vormgeving van een federatie
van CGK en GKY. Het onderwerp stond dan ook vrijwel elke
vergadering op de agenda. Uiteindelijk rolde eruit, dat we
ervoor moeten oppassen de dingen te forceren en van boven af
op te leggen. We moeten er
rekening mee houden, dat er een
grote variatie is in de plaatselijke relaties tussen de kerken. Dat
vraagt om ruimte voor groei. Al
gaandeweg kunnen banden worden gelegd en aangehaald. We
kunnen vaststellen, dat beide
kerkverbanden zich nu op de
weg naar eenheid begeven. Dat
is een belangrijke stap: we gaan
op weg naar federatie, maar dan
in de vorm van een federatief
groeimodel. Je loopt eerst eens
bij elkaar binnen. Je gaat elkaar
steeds beter kennen, waarderen
en vertrouwen. Uiteindelijk
woon je onder één dak. Er blijft
een zekere ruimte voor verschei-

denheid, voor schriftuurlijke
pluriformiteit. Maar belangrijker
is, wat de kerken gezamenlijk al
hebben geconstateerd, dat ze ten
diepste geestelijk één zijn. Volgens deputaten hoeven de kerken dat plaatselijk niet nog eens
over te doen. Omdat we het landelijk eens zijn geworden, zou
plaatselijk in principe overal
kanselruil mogelijk moeten zijn.
En zouden de leden die in de
ene kerk aan het avondmaal
mogen, ook in de andere aan die
tafel welkom moeten zijn.
Het toegroeien naar een federatie zou ook daarin moeten uitkomen dat allerlei bredere activiteiten in beide kerkverbanden
meer op elkaar afgestemd worden en deputaatschappen gaan
samenwerken.

formele verbondenheid?
Het federatief groeimodel roept
bij mij wel een aantal vragen op.
De twee zelfstandige kerkverbanden hebben landelijk geconstateerd dat er een geestelijke
eenheid tussen hen bestaat. Zij
willen niet in de weg van grote
stappen, snel thuis, haastig tot
een vereniging komen. Einddoel
is wel een fusie tot institutaire
eenheid, maar als tussenfase
wordt eerst voor een federatie
gekozen. Dat klinkt niet gek.
Maar strikt genomen wordt nu
niet een federatie voorgesteld,
maar een federatief groeimodel.
En dat is minder duidelijk. Dat
er groei moet zijn in de toenadering tot elkaar en dat de banden
eerst wat losser zijn en gaandeweg strakker worden, is begrijpelijk. Maar de vraag is nu: is het
een toenadering binnen een
kader waarin we ons al aan
elkaar verbonden hebben?
Ofwel: doen beide kerken eerst
een duidelijke uitspraak dat ze
de weg naar vereniging inslaan
en wordt vervolgens de tijd
genomen om die vereniging
steeds verder gestalte te geven?
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Dan vólgt de groei op een principe-uitspraak of intentieverklaring dat beide kerkverbanden

-

die al eerder geestelijke eenheid
met elkaar constateerden - nu
ook in een zekere formele verbondenheid samen verder willen
gaan.
Een dergelijke uitspraak lijkt
mij belangrijk omdat ze het
kader aangeeft waarbinnen de
verdere groei-elementen een
plaats krijgen, waardoor deze
niet toevallig en vrijblijvend zijn.
Verder lijkt het me een dergelijke uitspraak ook belangrijk voor
de helderheid waarmee beide
kerken opereren in het bredere
veld van 'gereformeerde belijders', waar incidenteel plaatselijk kerkelijke banden kunnen
groeien met een Nederlands
Gereformeerde kerk, of met een
gemeente van Gereformeerde
Bondskarakter of een Gereformeerde Gemeente. Zonder die
helderheid dreigen verwarring
en kerkelijk indifferentisme,
naar ik meen.
In de voorstellen van deputaten
mis ik een dergelijke duidelijke
uitspraak. Maar als we die niet
doen, kan er misschien van alles
groeien, maar is er strikt genomen geen sprake van een federatie tussen beide kerkverbanden. Dat lijkt me organisatorisch
geen geslaagde weg om tot eenheid te komen. En nog belangrijker is het dat we verantwoord
moeten omgaan zowel met de
plaatselijke kerkelijke situaties
als met de onderlinge verbondenheid in het kerkverband.
Hier is grote zorgvuldigheid
geboden!

goede zorg voor eigen
kerkelijk leven?
Naast deze onduidelijkheid inzake de formele vormgeving van
het federatieve groeimodel
roept ook de alledaagse kerkelijke praktijk in de fase van het
federatieve naar elkaar toegroei439

moeite gaf. Daarnaast signaleercn vragcn op. In het voorgestel- I zen. D e CG synode van Haarde de synode ook ccn meer
dc grocimodel loop je eerst eens ' lem-Woord sprak uit dat met de
eenheid die in cigen kerkverinhoudeli,jk problccm: deputaten
bij elkaar binnen, zeggen depuzijn het wel mct elkaar eens
band ontvangen is zorgvuldig
talen. Hoe p a t dat? Zij stellen,
geworden. maar ligt dat op
moct worden omgegaan e n dat
dat het federatief groeimodel op
die nict in gevaar mag komen bij
plaatselijk vlak ook zoa?
geen enkele wijze afbreuk wil
Met hel oog hicrop besloot de
het 7ocken van eenheid met de
doen aan het eigen gemeentelesynode, de kcrkcn op voorzichtiGKV (dat geldt ook plaatselijk,
ven van zowel de plaatselijke
ge wijze IC raadplegen over d e
lijkt mij j. Behartigenswaardige
CGK als de GKV. Je liebt te
opmcrkingen, die er mijns
wenselidkhcid van e n de mogemaken met twee zelfstandige
lijkhcdcn voor invoering van hel
inziens te meer om vragen dat
kerkverbanden e n ook plaatse'Ccdcrarieve groeimodel'. Ook
we duidelijkheid scheppen of
liik met twee zelfstandige kcsd
c GKV zouden dat in eigen
CGK en GKV nu werkelijk
ken. Daarbij geldt. dat we o n r c
kcrkvcrband
eens moeten
samen met elkaar op weg willen,
eigen biieenkcinisten niet r n ~ i c of dat d e nagestreefde (plaatsenavragen.
ten verziiimen. Verwarring en
lijke) eenheid e r één is naast
onoverzichtelifkheid moeten
andere contacten met NGK. GB plaatselijk en landelijk
voorkomen worden. Opzicht en
of GG. Of dat in sommige gevaltucht moeten kunnen functicineTenslotte wil ik ook even met u
len zelfs de voorkeur wordt
ren. D e yoede orde omwille van
kijken naar het rapport dat dc
gegeven
aan
een
vaii
die
conlacd e vrede laat de leidiiig van d c
CG
deputaten 'voor de eenhcid
ten boven die tussen CGK en
gemeente bij de kcrkcnraad. Die
van
de
gereformeerde belijdcrs
GKV.
Verwarring
daariii
leidl
beslist waar, w;iiinccr cn lioe e r
in
Nederland'
uitbrachten voor
licht tot geestelijke schade inzagehandeld wordt ten annzicn
synode
van
Leeuwarden
hun
ke onze liefde voor de kerk en
van (gezamenlijke) keïkdicnstcn
2001.
Daarin
staan
twee ondcronze inzet daarvoor.
en andere al dan niet gemecnlcdclen
die
ook
voor
ons nadcnEn
dat
betekent
ook
een
aaiitasbrede activiteiten die in hcl
ken
interessant
zijn.
Deputaten
ting
van
bepaalde
helringrijkc
kader van het redcratici' groeihebben
zich
bezonnen
op d e
aspecten van ons geloof.
model passen. Je zou plaatsclijk
gcmeenverhouding
plaatselijke
vooral d e geestelijke vorming cn
te
en
landelijk
kerkverband.
De
Cg synode:
groei kunnen bevorderen om in
uilt,
dat
volvorige
synode
sprak
voorzichtig aan!
de eerste plaats geev(elijk dc
gcnshet gereformeerd kci-krecht
eenheid te (gaan) beleven.
rle zelfstandigheid van dc plaatInmiddels heeft de synode van
Gemeenschappelijke studie in
sclijke
gemeente ook iii;rakc
de CGK zich op 20 november
de Bijbel. belijdenis en kcrkgcsamenspreking
e n saniciiwer2001 gebogen over de voorstclschiedenis zouden prima kuïincn
king
met
andere
kerken van
len van gezamenlijke deput alen.
werken. Er zouden ontmoctinbctekenis
is.
Het
zou onjuist zijn
Zij besloot. dat het 'federatieve
gen van arnbtcdra~ersgeorganials
plaatselijke
ontwikkclingen
groeimodel' een goede vorm is
seerd kunnen worden. Je kunt
gchlokkeerd zouden wordcn,
ook denken aan cinderlinge
, om aan de gevonden eenheid in
doordat
je landelijk nog niet
ccn proces van geleidelijkheid
afstemming of samenwerking in
I
70vcr
bent.
Maar omgekeerd
vcrdcr gestalte te geven. maar ze
het plaatselijke evangeliseren.
mogen
plaatselijke
ontwikkelinhcsloot tevens op dit moment
gen
op
geen
enkele
wij7c een
niet tot invoering daartue ovei*
Dit alles is mooi gezegd, maar
d e loyabedreiging
vormen
voor
te gaan.
liet is de vraag of de praktijk zo
liteit
ten
aanzien
vaii
11ct
eigen
D e synode kwam tot deze
beheersbaar zal bliiken. Kerkbeyeen
ncgatieve
kerkverband
e
n
besluiten. omdat van meer van
sef staat tiiet bijster hoog gcnogevolgen hebben vucii-d c eende helft van de gemeenteli niel
teerd in onze tijd. Ei. is sprake
heid daarvan.
bekend is. hoe zij denken over
vati shoppen e11de Christelijkc
het
verder
vormgeven
aan
d
e
Gereformeerden kennen n u al
.!e hebt te makeil inct de plaatseeenheicl. Er is niet speciíick
teveel periclralie win kcrkgrcnlijke kerk &nmcl dc bovenplaatgevraagd
naar
het
oordccl
van
zen. Elders in Iiel rapport van
selijke
kerk. Floc vcrhourlen die
kerkeli
over
een
ledcratic.
de
deputaten lezen wc dal wc verzich
tot
elkaar? Dcpntaten stelH
e
t
invoeren
van
een
Tcdcratie
warring mcietcn voorkoinen en
len,
dat
het niet zo is, dar de
nu
zou
teveel
ervaren
kunncn
een prciccs vaii dcsintcgrntic
kcrk o p het
bovenplaatselijkc
worden als een van hovcnaf
moeten afremiiicii, zodat wc als
plaii
$Laat,
als een buntweede
opgelegde
zaak,
wal
ook
in
1892
kerken de cenlicid niet verlieJAARGANG 77 - NUMMER 2 1 - 2 MAART 2002

deling van individuele autonome
plaatselijke kerken. E n ook is
het niet zo, dat de plaatselijke
gcnieeule alleen maar een organisatol-ische onderafdelink is V i i n
dc bovcnplaa(scli jkc kerk. Reide
7ijn belangrijk en dan niet allerc c h l cii*g:inis~L~risch
bezien,
maar gcïicii valiui( d e eeiilieid
in dc inhoud vaii Iic( pelooi.
Bclioud van ;.uivcrhcid cn ccndracht zijn daarhij van groeit
bclang, zoals jc 7ict hij hct npostelconvcnt van Handclingcii 15.
Het kcrkvcrband hert d c zclrstandighcid van dc plaatsclijkc
gemecntc dan ocik nici op. Maar
het is ccii kadcr waarin dc kcrken elkaar bijstaan cn cficncn. Ti1
het bijzonder draagt deze wijdere gemeenschap d e gezamenrijke
verantwoordelijkheid voor het
behoud van de gezonde leer.
Ook bij het streven naar plaatselijke kerkelijke eenheid moet jc
danookooghoudenvnorde
zusterkerken. We moeten bij
elkaar houden wat volgens d e
Schrift hij elkaar hoort. 7owel de
roeping tor eenheid op lokaal
niveau als die binnen het kerkverband.

belang wordt geacht.
Christelijke Gereformeerden
voelen zich sterk betrokken bij
huil Tlieologische Universiteit
ei1 de Schooldagen. de buitenlandse zending e11 de evangelieverkondiging onder Israël. De
Bond van CG vrouwenverenigingen en d e CG vereniging
voor jeugdwelzijn (nu SGJ)
beteken veel voor lien. In deze
e n andere aclivileiteii keniieii ze
een beleving van d e gemeenschap der heiligen die kerkopbouwend kan zijn. Daarbij moet
worden opgemerkt dat de beleving van de eigeii identiteit in de
ene gemeente anders is daii in
dc nndcrc, zodat dcpulalen zelfs
van mccrvciudigc idcntitcilcn
sprckcn.

l'

eigenheid van de CGK

'

,

Verder bezonnen de CG deputaten zich op de vraag welk
,
gewichf je mag geven aan zakcn
als eigen kerkelijke cultuur,
eigen kerkelijke identiteit en dc
bewaring van internc kcrkclijkc
eenheid.
Het eigene van d e CG kerken
ligt volgens deputaten wel het
meest in de prediking. Daarbij
gaat het om zaken als de toeeigening van het heil. het heloftekarakter van het verbond (er
zijn twee soorten kinderen des
verbonds). het werk van de Heilige Geest, d e verhouding van
Woord en Geest, de bevinding in
het geestelijk leven. Dit alles
Icidi tot een persoonlijke prediking dic van Suiidanieiiteel

Rij ccn samcnpaaii inct d c GKV
komcn ook m a k k e punlen van
d c CG idcnlitcit en cultuur in
hccld. D e CGK licbhcn, Yeggen
deputaten, nauwclijks ccn visic
ontwikkeld op ccn rocping iii dc
maatschappij, op hct gchicd van
politiek, onderwijs, of socialc
vcrhoudingcn. 'Waar d c prcdiking ?ich vooral hcch geconccntrccrd cip hct pcrsocinli jk gccslclijk Icvcn, dc pcrsocinlijke
verhouding tot d c Hcrc, cn daarin als hcrkcnbaar wcrd bclccfd,
is van cthischc tocrustinp op een
verantwoordelijkheid in de
samenleving veel minder sprake.
Ecn gcrcformccrdc visie op hci
Koniiikrijk van God - breder
dan wal in dc biiinciikamcr aan
de orde is - is in dc CGK niet tc
?oeken. Ecn missicinairc manier
van kerk-zijn, nict hcwcigcnhcid
voor dc 7iclcn van incnscn Tonder God in d c samcnlcving
rondom, is nauwclijks aan tc wijzen.' Een zwakheid is ook, dat
de bestaande verscheidenheid in
het geestelijk leven binnen d e
CGK niet makkelijk bespreekhaar blijkt te zijn. En dat interne
gesprek zou e r toch ook moeten
zijn. als je extern samenspreekt.
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In het eigene van eigen kerk e n
cultuur zitten normatieve elementen en niet-normatieve. De
normatieve, waarin het aankcml
op het recht doen aan het Woord
in overeensteniming met de
belijdenis - die een uitinh is van
de gemeenscfiappelij ke onderworpenheid aan d e Schriften zullen we moeten en willen
bewaren. Als hel gaal om
bepaalde gewocinlen in d e liturgie, o m een bepaald tanlpcbruik,
om een wij-gevoel, dan rijn dic
niet onbelangrijk, maar alc hel
nodig is hier iets o p l e gcvcn tcrwille van de eenheid van Cliristus' kerk, moet dat geen probleem zijn. Op dc acg naar
ccnlicid zijn wijshcid cii gcduld
ncidig. Rc;.oniicnhcid cii geduld
pas\cn zckcr bij dc Gccst vali
God. maar de Gccst dcs Hcren
leer! ons niet tegelijk ja cii ncc
te zeggen.
T '

Tot zovcr dcputatcn van weerskanten over d e groci naar eenlicid lusscn d c Cicrcl'nrmcerde
Kcrkcn cn dc Christclijke Geseforniccrdc Kcrkcn.
Volgende weck ovci' d c contacten mct d c Ncdcrlands Gereformccrdcn cii lict COGG.
Drs. G.J. van Middelkoop is
eindredacteur van dit blad.

A.M. de Hullu

GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK

vuil in te nemen.
Hetzelfde zie je bij het breken
met die slechte gewoonte. Het
heeft je veel moeite gekost. Maar
cindclijk is het je gelukt. Maar zo
gcmakkclijk komt er weer allerIci ongcrcchtigheid voor in de
plaats.
Het lijki sprekend op het verhaal
van die man of vrouw die van de
onreine geest bevrijd is. Een leeg
huis, klaar om er in te trekken.
Z o trcft de boze geest het aan als
hij mct 7cven anderen terughomi. Dat gcbeurt als de Heilige
Geest het Icgc huis niet gaat vullei1 om Christus e r te laten
wonen.

Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren,
gaaf h( door dorre plaatsen om rust te zoeken,
maar hg vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren
naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en ais hg
komt vindt hij het leegstaan en geveegd en op
orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere
geesten mede, bozer dan h@lt en zij komen binnen en wonen daar: En het wordt met die mens in
het einde erger dan in he t begin (Mafteus 7243-45).

Oud is de gewoonte om in de tijd
voor Pasen hct hcle huis schoon
te maken. Van boven tot bcncden wordt alles van zijn plaats
gehaald, er wordt gesopt en
geboend. Al het vuil dat in dc
loop van d e winter over hct
hoofd gezin was wcrd wcggchaald. Tot in dc klcinsie hoekjes
en gaatjes was allcs wccr brandschoon.
Natuurlijk, je kunt hct in on7c
tijd anders aanpakken dan vrocger. Maar die nuderwetse aanpak
hid zijn voordelen. Er blijft altijd
wc1 hicr of daar wat ongerechtighcid zitten. En met d e grote
schoonmaak verdwijnt dat weer
eens allemaal.

bezinning
Oud is de gcwaonic om in de tijd
voor Pascn geestelijk schoonmaak tc houdcn. Ecn tijd van
bezinning en vastcn. Ecn lijd om
bijzonder stil te staan hij het
werk van Christus. En extra te
beseffen dat je er als zondaar
helemaal van afhankelijk bent.
Weer eens nadenken bij vastgeroeste gewoontes. Bij goede
gewoontes, die je soms zonder

vecl overtuiging volhoudt. En bij
slcchte gewoontes waar je jc te
gemakkelijk mee verzoent.
Natuurlijk, je inoet elke dag
nadenken over je leven, hoe liet er
tegenover God uitAct. Maar die
bc7inningstijd voor Pascn hàd 7ijn
voordclcn. Wanl cr hlijfl allijd wc1
hier of daar wat ongcrcchtighcid
ziitcn, waar je bi.j in de dagelijkse
schoonmaak niet hij koml.
Sclioonmaken betekent dal je
eerlijk naar jezelf moei kijkcn.
De slechte kanten van je gedrag
en je houding onder ogen zien.
Juist die dingen die je eigenlijk
niet wilt zien. Je kijkt er het liefst
maar omheen, omdat je weet dat
je anders jezelf aan moet pakken. Ophouden verstoppert.je te
spelen, dat is hei begin van de
schoonmaak.
E n dan ook doorpakken. Door
de kracht van d e I-Ieilige Geest.
Vechten met gevouwen lianden.

leeg huis
Maar schoonmaken is oiidankbaar werk. Jc bcnt klaar. Allcs
staat e r glimmend hij. Je staat
nog met het zwcct o p jc voorhoofd. En direct begint hct nicuwe vuil d e plaats van het oude

JAARGANG 77 - NUMMER 21 - 2 MAART 2032

vol huis

1
'

Ook ik ben cen lccg huis als ik
alleen maar slop mct verkeerde
dingen. Ik ben misschien wel
heel tevrcdcn mct hct resultaat.
Maar ondertussen realiseer ik
me nict dat e r al wcer van alles
voor in d e plaats gckomcn is. Als
ik met geldverkwisting wcct te
breken, kan de pierighcid c r voor
in d e plaats komen. Als ik mijn
twijfel weet te overwinnen kan
hoogmoed of valsc gerustheid
mijn nieuwc zonde worden.
Z o gaat hel als jc tevreden bent
inel hct wegdocn van bepaalde
zonden. Het Icgc huis moet voor
Christus zijn. Zijn gedrag en zijn
levenshouding moeten in mij
gaan wonen.
Ds. A.M. de Hullu is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
Bunschoten-Oost
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HOMO = MENS

E.A. de Boer

9rEen jeugdroman over homofilie
'Mef trillende vingers siop f Rombouf de cd-rom1
van zjjn vader in de computer; Hoe noemde m nader het ook weer? Een "gruwel". Rombout tikt
woord /n. Binnen een seconde verschijnen alle
belse gruwelen op zijn scherm, Na enig zoeken
vindt hij de teksf die zijn moeder bedoelt: Leviticus
78:22 , , , Gemeenschap met e e n man .. . een gruwel is h e t . . Maar een warme hand op jouw hand
, . , is dut ook een gruwel? "Ach waf! Ik ben helemaal geen homo ", zegt Rornboul-bijna hardop.
"Peter pakte mijn hand vast en niet andersom,"'

Leesverslag

den deze roman niet. Hun kindeEcn ciiriai ui d e jeugdroman De
ren zijn allang d e jeugd ontwittr ~ ~ P van
Z P de
I auteur Frans
groeid. Ik besloot e r toch over te
van Houwclinpcn, bekend door
schrijven. Want het verbaast me
dat deze jeugdroman niet meer
zijn kinderboeken. En van zijn
ecrsie jeugdroman, Pcrtatj~oorbekend geworden is. Misschien
lux. Iets meer dan een jaar geleomdat de flaptekst het geheim
den versclieen zijn tweede. De
van liet hoek bewaart? Omdat ik
omslagtekst verraadt niet met
graag zou willen dat dit boek als
zuveel woorden wat het thema
roman gelezen en gedeeld wordt,
is: d e verwarrende ontdekking
schrijf ik erover. I n d e vorm van
door een jongen van zijn homoeen leesverslag. Een ervaring om
fiele identiteit en de noodgete delen. Te leren delen in de
dwongen 'corning out'. Een ontlevensweg van homofiele broers
roerend boek. Confronterend
en zussen.
ook. Voor jongens en meisjes,
mannen en vaders, voor vrouwen Een gewone jongen
Iets nver d e inhoud. De hoofden moeders.
persoon, Romboirt, is een gewoDirect na verschijning heb ik
ne jongen. Jongste zoon in het
deze roman gelelen. Die raakte
mij diep. Toen al wenste ik er een
gezin. met drie oudere, getrouwde zussen. Zijn hobby: beeld en
recensie over te schrijven. Toch
geluid. Hij voetbalt ank wel,
deed ik het aanvankelijk niet. Ik
moesn verder over dit boek. nver
maar niet met overgave. Romde impact en d e strekking nadenbout is kerkelijk meelevend. Als
ken. Een literaire beoordeling
presentator werkt hij mee aan de
ligt niet op mijn weg. Misschien
radio-evangelisatie van de
een ethische beschouwing? Of
gemeente. Aan een praatproovervraag je een roman dan,
gramma met elke week een nieuwe, prikkelende stelling. Eerste
zeker een voor de jeugd?
stelling: Roken is zonde! Een
Gesprekken met ouders van
meisje, dat ook meewerkt aan
homofiele kincleren deden mij
De witte kiprel herlezen. Ze kenhet programma. is verliefd op
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hem. Hij ook op haar? In elk
geval krijgcn 7 e verkering, ook al
lijkt het onder druk van de
omgeving.
T11 het elftal is ccn jongen die
zich wal arxijdig houdl. Peter
gaat na een wedstrijd nict met d e
andere jongens onder dc douche.
De coach noemt hem een mietje.
Rombout neemt hct voor hem
op. Waarom? Dat wect hij zelf
niet. Maar zo ontslaat contact.
Peter komt cr openlijk voor uit
dat hij honio is. E n laai mcrkcn
dat hij zich iot Rombout aangetrokken voell. Dat brengt dc jnnpen, die net verkering hecft mct
Pauline. hevig in verwarring.
Want aan die verkering klopt iets
niet. Rombout voelt zich nict op
zijn gemak als hi,j alleen met
haar is. Wel aIs hij bij Petcr is.
Hij komt in een moeilijk parket
als zijn vriend Peter hem uitdaagt homofilie slï ondcrwcrp te
kiezen. Hij draagt dc stelling aan:
'Een homo heeft ook licfdc
nodig'. In Romboutc stadium van
verwarring en ontkenning praat
hij met de anderen mee. Over
homo's. Hij stoort zich wel aan
grappen, maar houdt zich stoer.
Het is de ontkenning die hem
ertoe drijft verkering mei Pauline te nemen. Peter zegt hcm
ronduit dat hij zich vergisl.'Ik
kan wachten' is d e klem die hij
op Rombout [egt. Dit stadium
preludeert op d e 'coming out'.
Erkenning voor jezel t en dan
naar d e mensen om je hccn.

Flashbacks
Door de verliaalIijn hccn lopen
'ffashbacks', flarden herinnering
aan zijn kindertijd.Van hct ongeluk dat hem als kleinc jongen

overkwam. Hct lidtckcn. Lang1-lom0 factus est
7aam komt dc hcrinncring aan
Romboucl hoort zijn moeder tiJdens het stofzuigen de Latijnse
dc oor7aak tcrug: dc 'potloodventer' clie hem in de tiut in het
tekst van de geloofsbelijdenis
nauw dreef. Voor wie hij vluchtvan Nicea zingen. Zij heeft geen
te. Er is de flashback van de kienotie van de strijd die in Iianr
zelsteen die hij van ziis Emma
zoon woedt. Zij oefent voor de
kreeg. De toversteen die helpt
uitvoering van haar kocir. Wij
om geen pijn te voelen hij de
hoort haar zingen, over d e Zoon
tandarts. En dan is er ook de hervan Gud:'liomo flrctits pst' (cn i5
innering aan zijn tweeling broereen mein geworden). Terwijl zij
tje dat bij de gehocirte overleden
niel weet, nog nict wctcn kán
welke iiidruk dic /in, dat cnc
is. Tlieodoor. g«dsgeschenk. Alswciord cip haar zoon maakt. Van
of ziiii broertje in een keer zijn
nieiiwe naam kreeg.
de Zoon v a n God bclijdcn wij
De roman is een vleclrtwerk van
dal Ilii 'homo factus cst', dat Hij
draden. De gebeurteitissen rond
een mens gewordcn is. Dic wnorden vormen ook het eind vali het
Rombout en zijn familie. zijn
bock. hct rustpunt dat Romhout
vrienden en vriendin. De Iierin'Homo, mCns'. De woorvindt.
neringen aaii vrcieger die in vladen
dic
hij op de witte kiezel
gen en flarden cipkumen. De
licci't
gckrast.
Dat mag een homo
iiolities die hij ondcr ccn geheim
wctcn:
voor
God
is hij of zij in de
wnchtwourd op de ccirnl7u(er
ccrstc
plaats
een
mens.
maakt. De gesprekken mcl dc
Ik, dc bctwcter, denk: maar het
inedewerkers aan het radioprowoord 'Iioiiio', zoals wij in het
gramina. I-Iet is vooral via zulke
Nederlands gebruiken, komt
geqprckkcii dat allel-lei kanlcii
toch
helemaal niet uit het Latijn?
van honiocekcualilcil aan dc
Dat
is
ontleend aan het Grieks.
orde komen. Op opcn en natuurHct
hetekent
'gelijk clan', en niet
lijke wijze. Infciciimrilieí voor dc
Gocd,
wij hilren in het
'mcns'.
jonge lezers.
l
Ncdcrlandse
woord
*homo1wel
E r zit subtiele huincii. iii hel hoek
hct
ciudc
Latijn,
maar
dat klopt
verhorsen. een knipoog aaii de
dus
nici.
En
toch
...,
staan
in
lezer. Het radiciprognirnma Ccil2:7
niet
de
heerlijke
Filippenzen
Iage heeft het poslbucnuiiirncr
woorden dat de Zoon van Gocl
31. Ook zitten er slerke ccintras'aan dc mensen gelijk geworden
ten, soms in een zeer korte pasi5'? Daar gcbïui k t d e apostel
sage. Ik noem e r ken. Als Peter
lict Griekse woord
Paulus
voor de eerste keer een nrni om
'homoiooma',
gelijkheid (aan rle
liem heen slaat. lees ik: 'Een
onverklaarbaar gevoel van rust
mensen). Ja. d5t 7cgt de belijdenis van Nicca in feite ook: in de ,
komt over Ronibout. AlsoC alles
Latijnw vcrsie *ethomo factus
cipeens in volkonien harmonie is.
,
cst'. Dc gedachte is volkomen
Zoals die nicieder van eeii iolwaar: ccn mens mag e r rust in
ciaat. die een ?roep militairen m g
vindcn dat de Zoon van God
marcheren eii zei: '*Kijk,iiiijïi
niCn5 als wid geworden is. E n een
zoon is de enige die iii dc iiiaat
andere
belijdenis, onze eigen
loopt".' Een zin om te hcrlczen.
Nederlandse.
legt dat zo uit mét
Het klopt niet, eii loch klopi hct.
d a t vers uit Filipaanhaling
van
Z o tepeildi-aak. N c t als dc
penzen: de Zoon 'I~ceftde gestl~lte
Judaskus. Ncc, nict dic mct
varr ren dienstknecht narTg(JnoPclcr. Maar ~ i j i gcvocl
i
van vern?eri en is nan de rncnsen gelijk
raad. gcplccgcZ tegenover het
iiicisjc Paulinc. Dic hij kuste, terg e w o r d ~ ndoor echte menselijke
wijl hij h a a r - cn 7ichzclf natuur aan te nemen met al haar
zwakheden,
uitgezonderd de
bedroog.

I
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zcindei~'(artikel 18). Niet ons
zondige, maar wel ons geschonden mens /.ijn. Tnclusicf d e
geschonden seksualiteit. De
Schrift Icert mij m'n Heiland
kennen. niet als heterocekcuee1
mcns, maar als mens. Die de laslcn van ons menszijn op zich
genomen heeft.
Ik denk ook aan d e profetie van
de knecht cles HEREN, vervuld
toen Christus mensen vaii hun
fysieke en psychische laslen
bevrijdde. 'Hij heeft onze zwakheden op zich geriomen ...' (Jes.
53:4; Mat. 8: 17). Hij heeft - hij
zijn eigen mens zijn - als hel
ware in zich opgenomen wat w i j
aan schade i11 ons individuclc
mens zijn meedragen. Ook i i i
onze geschonden helerci- of
homoseksualiteit. Ook al vcriclt
het evangelie niet over hcrstclwonderen van hornoscksuclc
mensen. de worsteling van Cliristus is we1 o p hen van toepassing.
Hij heeft onze zwa klicden op
zich genomen. Zo dicp is Hij in
ons mens zijn ingegaan. Doordat
de Zoon van God een mCns
geworden is.
Op dat punt gekomen, waar de
roman eindigt, rel ik ccn stap
verder. Die zou in ecn roman als
deze gekunsteld overkomen.
Maar het is deze stap, ccn
gedaclite die mij vccl beziglioiidt, in verband mcl Alle ongehuwde broeders en zusicrs: we
worden door Gods genade toch
allemaal geroepen in dc navolging van Jeli15 Christus, die mens
geworden is? Dan mag het bijzondere betekenis krijgen als we
zien dat onLe Hccr zónder de
aanvufliiig door dc ander door
het leven is pcgaan. Als iemand
weet wal hc1 i s om alléén te
gaan. dan Hij! Als iemand weet
wat hct i s geen aanvulling en
vcrvulling in de Ander te k r i j ~ e n ,
dan jc Heer e n Meester!

Worstelen met God
De witte kirzcl beschrijft de

onderkenning van homoseksuele
gevoelens vanuit een jongen in
dc adolescentie. i-let geeft geen
cthischc hcoordeling. Dat past
niet bij dc vorm van een roman.
Maar de vraag mag wel gesteld
worden: wclk bceld geeft de
schrijver zijn jonge lezers mee?
Dc stclling die in het radioprogramma besproken wordt is:
'Een homoficl heeft ook liefde
nodig.' Onhcpaald is welke vorm
die licfdc aanncmcn mag. Dat
laat dc roman open. De intimiteit dic zich tuccen Peter en
Rombout ontwikkelt, is een aanraking, een cimhelzing. een kus.
hand in Iiand lopen. Fijnzinnig
zct dc sclirijver neer hoe Rombout 7ich in die intimiteit gelukkig voelt. Zo anders daii in de
nabijheid vaii Pauline,'zijn'
rncisjc. Dril roept d e vraag op
hoe intimiteit en seksualiteit te
ondcrccheiden zi.in. Maar de
roman zou mislukt zijn als daar
ccn ethische afweging aan toe
was gevoegd. Die levensvraag
van homoseksuele jongens e n
iiieisjes blijft wat het is: een
vraag waarin liet gevoel nu eenmaal een sterke rol speelt. Een
gevoelsmatig natuurlijke, en niet
tkgennatuurlijke rol. En teselijk
is er de sclierpte en pijn van de
bij helse woorden. Tegennatuurlijk. gruwel ...
Sterk is deze roman in het vermijden van de valkuil van een
ethische weging. Even sterk in
het wil benoemen van Romhouts worsteling met zijn geweten, Gods Woord en d e informatie over homoseksualiteit. Wat
het laatste betreft, de jongen
leest o p het internet over biologie en psychologie. Sommigen
stellen dat homofilie te genezen
is. Anderen wijzen op factoren in
de aanleg, de ontwikkeling e n
hct sociale milieu. Nee, de traumatkche ontmoeting in zijn
vroege jeugd met de exhihitionis1 krin niet de ocirzaak zijn. D a t
wordt duidelijk uit het gesprek
met dc incntor, mijnheer Visser.

D e leraar die doos zijn leerlingen
'Softy' genoemd wordt. Eindelijk
kan Rombout de man met d e
grijze jas en besmette herinnering loslaten!
Ja, misschien is wel het verlies
van zijn tweelingbroertje een
factor. Onderzoek wijst uit dat
bij tweelingen vaker voorkomt
dat d e ene homo- e n d e andere
heteroseksueel is. E n dat leidt
Rombout tot de conclusie: 'Theodoor was dus normaal ... Daaro m was hij het cadeautje van
God .. .' E r is steeds de band aan
het broertje dat hij nooit gekend
heeft, en tegelijk het contrast
waarin hij zich altijd d e mindere
voelt. E e n aangrijpende kreet:
'God, waarom liet U mij in leven
e n moest Theodoor dood?' Die
worsteling leidt ook tot de volgende aangrijpende gedachtenflits: 'God doet dat vaker met
hroers. D e jongste is de beste.
David wordt koning. Abel is
goed, Kaïn sltecht. Jakob heb Ik
lief. Esau haat Ik. Theodoor een
godsgeschenk, Rombout een
gruwel.' E e n worsteling met het
Woord. Met God. E e n worsteling
o m in te delen. Niet met oordelen. Op deze wijze geeft de
schrijver zijn lezers toch iets aan
informatie door. Maar het blijft
op natuurlijke wijze: via de ontdekkingsreis van Rombout.

Mens in de eerste plaats
De roman heeft een dramatisch
einde. Rornbouts 'coming out'
wordt geforceerd door de
gebeurtenissen. Welke? Dat
moet u zelf maar lezen. Het laatste hoofdstuk maakt de titel dufdelijk. Met het prachtig bijbelse
motief van de wizre steen. De
belofte van Christus. onze Verlosser: 'Wie overwint, hem zal Ik
een witte steen geven, en o p die
steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die
hem ontvangt' (Openbaring
2:17). D e jongen zelf schrijft o p
d e witte kiezel: homo = mens.
Als zijn nieuw gekozen naam:
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homo = mens. Die naam neemt
hij aan uit de hand van God.
Ontvangen in het lied van zijn
moeder. Haar niet-zo-bedoelde
gave aan hem. E e n reddingsboei,
uitgeworpen door Gods Geest.
Het eindpunt van de roman is
het eerste rustpunt. Een vertrekpunt voor een leven.
Het boek eindigt met vriendschap, met de liefde van ouders
e n kind, met aanvaarding in de
liefde van God. Van zichzelf, van
elkaar. Aan onze kant een begin
van aanvaarding. Aan de kant
van God onvoorwaardelijk. 'Mag
ik e r zijn voor God?' Die diepe
vraag krijgt een hoog antwoord.
Daarom stem ik in met d e woorden die Rombout houvast geven
e n die hij o p d e witte kiezel
schrijft: homo = mens. Dat is de
duidelijke boodschap die de
schrijver in de vorm van deze
roman de wereld in zendt. H e t is
tegelijk het vertrekpunt van alle
ethiek, persoonlij k en als
gemeenschap van geheiligden.
Beginnen bij de gave van het
mens zijn, geschapen naar het
beeld van God. Vernieuwd in
Christus Jezus. de mens.

15*
Voor welke leeftijdsgroep is deze
roman bestemd? Ik zou zeggen
15+.Maar leest u het als ouders
en opvoeders ook zelf. Om u te
helpen uw kinderen o p te voeden, ook in de onluikende en
verwarrende seksualiteit. Misschien dat uw eigen kind o p dit
moment in het verborgen in verwarring is over zijn of haar seksuele identiteit. Een roman kan
helpen o m tot openheid te
komen. Om te voorkomen dat d e
jarenlange worsteling zich in
eenzaamheid voltrekt. E n de
'coming out' als een totale cchok
komt.
De roman helpt ook om naastenliefde in hun eigen leeftijdsgroep
te leren. O m makkelijke scheldwoorden af te leren. Rombout
denkt, bitter, met afschuw over
445

zichze![: 'Hij i5 eeii homo, een
flikker, eeii pc)»[,e c n nicht. cen
micGc, van dc vcrkccrdc kan1 cn
w a t dc menscn iiog mccr hebben
bcdacht om aan tc gcven hoe
afschuwelijk hij is ...' Dat zegt hij
over zich7CIL Na lezing van en
inlcving in dczc roman 1á6t je het
voortaan om zulke woorden te
gchruiken. Wat 7ou hcz veel pijn,
afwijzing en eenzaamheid voorkomen als onze kinderen dat
sárnen leren. En het niet van óns
leren zulke woorden we1 te
gebruiken.
Als u uw kind dit boek te lezen
geeft of ziet lezen. lees het zelf
ook en praat erover door. Er zijn
beslist schokkenrle p a s s a p . Bijvoorbeeld over de ontmoetrng
niet de potloodventer die niasturbeert. Een uitgelézen kans oiri
eerlijk te praten over dingen die
gebeuren. Misschien een kans
voor uw kind om nare ervarinFen, vaak vethorgen juist voor
ouders, te benoetnen en te verwerken. Of om eigen unzekerEieid en schaamte, bi,jvoorbeeld
over zelfbevrediging, uit te spreke ti.

Vaders en moeders
Ik raarl dit boek.luist als jeugdroman. ook ter lezing aan de
ouders van een lesbische dochter
nf hnniofiele zoon aan. Het helpt
hen - misschien opnieuw - te
delen in de periode van de jeugd
van hun kind voordat het tot de
'coniing out' kwam. De .comin%
out' is vaak de confrontatie met
ouders als eerszen. In de spanningvolle relatie van de adolescent die zich losmaakt. Vaak
kwam het als een absolute schok.
En ontstond. misschien door
ondnordachte reacties. verwijdering. In het sezin. in de kerk.
Deze roman. ook over de voorhije jeiigl van kinderen, kan heipen oni je in te leven in die fase
waarin ie niet hebt kunnen
delen. Misschien dat liet boek
een nieuwe opening ~ e e f t . T o t
gesprek over liet hesilipunt:
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huino = iiicns.Toi ontmoeting in
dc licfdc dic dc Schcppcr en Verlosqcr aan liet begin plaats.
Ds. E.A. rle Boer is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
Zeist
Frans van Houwclrn~eii,De witte
kic7d Jcii~dinrnaii. IJitpevei ij DCIhiiirbaak, Barneveld 2000. ISBN 90 5560 201
9. - 10.50.

Persberichten
GMV stelt richtli,jnen tsaktementen 2002 varit
Het Platform van Corn~iiissics
van Beheer. aangeslcifcii bij lici
christelijk vakverbond GMV.
heeft de richtlijnen iJciordc prcdikantstrakteinenim 2002 vastgesteld, evenals die voor de salarisschaleii van koslcrs cn
pas~oraallkerkelijkmcdcwcrkers.

De tabellen zijn aangepnil mct
3,0% ten opzichte van dc bcdrapen per 1 juli 2001. In dic 3% is
0,4% verwerkt als ccirrccLic op
de gemiddelde CAO-I~ionontwikkeling van 2009. De;.c Icincn
zijn in de tweede helct va11 21K11
doorgegroeid tci( 4,s%. Pcr l juli
was de luoiistijging 4.1 %. Naasi
deze correctie ic ingezet op ccn
verwaclite stijging vaii 2.6%. Per
1 juli 2002 zal e r naar vci+wachting een zekere aanpassing

plaatsvinden. De terugvallende
economie zal de looristijgrng
voor 2002 enigszins teiiiperen.
Het GMV rekent cip ccn uitkomst tegen d e 3%.
Verder is voor pscdikantcn d e
systematiek van de vcrpocding
ziektekoiteli anngcpast. Die
werd ontleend ;ian dc systematiek van civcrlicidsvergoeclingen.
Daar vcrandert dat systeem in
ccirnbinatic inct andere art~eidsvciorwaardcnelementen, waardoor dic aanpak minder bruikbaar wcrd. Dc nieuwe regeling
kcippelt d c zicktckostenveryoeding nu aan dc vcrgneding van
hct wcrkgcversdeel ziekenfonds.
Aan dc kostenvergoedingen
voor predikanten is er één t o e p
vocgd, namelijk de vergoeding
voor ondersteuning door een
belastingadviseur. Met de fiscale
veranderingen. die telkens weer
van invloed zijn op het inkomen
van .de predikant, is het van
belang dat de predikant bij zi jn
jaarlijkse opgave inkomslenbclasting deskundig en cinafhankclijk kan worden hijsestaan. Dal
brengt ook mee dat fiscale meeen tegenvallers beter kunnen
worden voorzien. Derhalve
wordt een bij de kerk declarabcIe vergoeding tot een bedrag van
f 450,OO(excl. BTW) voorgesteld. Het gaat hier om een vergoeding aan een onafhankelijk
belastingadviseur. D e
predikant is vrij om deze te kfc7en.

Geerds Consult -t Creatief en toekomstgericht

*
*
*

cocrching & supervisie
':loopbaan- en olatplacementbegeleiding
conflicthnntering en -bemiddeling

Drs. J.F. ((Koos) Geerdï - Wicl-icrscrf I9 - 7722 A T Dalfsen
Tel. 0529-432766; E-mail: eccr~lscoilsyftqtvxs .n1
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LOTERIJ

W. M. Bakker

mm

Ui-t; alle volken
"Wat vind jij van I'im Fortuyn'?"
Sanel kijkt me verwachtingsvol
aan. [k vertel Iiem waarom ik
gccn F;in van de nieuwe politiekc
stcr hcn. Zijii cipvrittinsen zijn niet
op hijhcls ged:ichtengoed gefiindeerd cn kuiinen allereerst daarom nict op mijn sympathie rekenen. O o k ïijn visie op het
asielhclcid dcc1 ik .,ii:ituui.lijk"
niet. Ik vcimcied dat bii dit laatste
punt voor Sanel de pijn ligt. maar
blijk m c tc vcipisscn. ..Tk ben het
helemaal mct hcm cciis". egt de
Bosnische man slcllig.
heeft
gelijk. Nederland is \lol."
Nu is het mijn bcurt om veivachtingsvol zijn kant op tc kijken. ,,Er
is %eenplaats voor nicnien die
hier al zeven jaar in ccn asielprocedure zitten". licht Snncl lijn
standpunt toe. ,,Die wordcn
gewoon naar hun land tcruggcstuurd. Dat is onmensclijk. Dan
kun je beter meteen 7egpci1 dal
Nederland vol is. Dat is tcnininsle
duidelijk. Fnrtuyn 7egt hct prccies
zoals het is."
Zelf gaat de Bosniër al mccr dan
drie jaar onder zijn mocixanic
asielprocedure gchukt. ,.Als
Nederland na een half,iaaa had
gezegd dat ik Iiier nici kcin blijven, had ik er vredc mcc gehad.
Dan had ik het ergcns anders
geprobeerd. Maar waar kali ik iiu
nog heeti als wij straks cmk tc
horen krijgen dat we het land uit
nioeteti? Mijn kindcrcn sprckcn
intussen Nederlands." Hij Icgt z'n
dossier o p tafel en vcizucht: ,,We
worden hier gewoon kapcit
geinarikt."

Inlcr cip de avond tieft Diran een
/clTde klaagzanp aan. Hij heeft
iwcc d;igcii geleden de uitslag van
dc rccl-itbank gekresen. Het tweedc bc/wa:ir dat de Irakees tegen
dc ncgalieve beslissing over zijn

asielaanvraag liad ingediend, is nu
ocik nfgeweze~i.In een begeleid c i ~ dcchi-ijveii laat de advocaat
wcten niets iiieer voor hem te
kuiinen dcieii. ,,Waar moet ik
hccii?" rocpl de alleenstaande
man wanhopig uit.
Mecr dan cli-ic jaar geleden sloot
hij de dcurcn van zijn juwelierczaak in Ragclad omdal afpersingen cn bcdrcigiiigen hem het
leven naar cigcn Leggen onino9elijk maakten. Hij dook cen lijd
oncler.,waarna hij naar Ucdcrland
vluchtte. Na een langc proccdure
is hij veel illusies kwijtgeraakt. T-Tij
verwacht nu een bricf mct dc
mededeling dat hij binnenkort Iicl
AZC moet verlaten. ,,Wal kan ik
doen? Illegaal ergens ondcrcluiken? Eti zwart gaan werken om in
m'n levensonderhoud te voorzien? Ik moet toch iets!"
Wat Diran vooral niet kan verkroppen is dat Nederland in zijn
ogen moslims ruimhartig aan een
status helpt, terwijl chrictencn
stelselmatig zouclen worden uitgcwezen. .,Koerden die uit NoordI ~ a kkomen. krijgen een verblijfsvergunning. Tegen mij zegt .lustitic
dat ik zonder problemen in
Noord-Irak kan gaan n7rinen,
omdat groepen Chaldeeuwse
cliristenen daar vrij kunnen leven.
Maar ik kom daar niet vandaan
en ik heb daar helemaal geen
relaties. Wat heb ik er te zoeken?
Helemaal niets"

Ook Anna verdenkt de Nederlandse overlieid ervan moslims
een voorkeurhehandelirig te
gcvcn. De Aimeense vrouw kan
zo ccn rij numeli nueiiien van islamicicn dic ccn verhlijfsvergunnin; hcbbcn gekregen. Maar zij
cn I-iaai-g c ~ i n-Ameeiise cliristencn uit SyriE- kregen opnieuw
cen ncgaticvc uitslag ie verwer-

JAARGANG 77 - NUMMER 2 1 - 2 MAART 2002

ken. Sinds hcl bcricht in Iiun hungalo~vwcrd bczorgd, gaal Anna
niet meer ;ronder slaappillcii naar
bed. Ze kan het nok ampcr mccr
opbrengen 's 7ondags naar d e
kerk te komen. Onophoudelijk
malen haar gedachten over een
ongewisse toekomst.
Anna is ervan overtuigd dat haar
eezin niet naar Syrië terug kan.
,,We p a n liever hier dood dan
daar." Hoewel hun procediire nog
iiiet ten einde is, tieeft ze er geen
enkel vertroiiwen in dat er nog
serieus naar hun argumenten
wordt geluisterd. ..Het asielbeleid
in Nederland is net een loterij. Als
jc gcliikl hebt. krijg je een status,
Andcrs i~icl.Es zijn mensen die
hun hclc v1uchlveihaal gelogeli
licbhcn. Die mogen blijven. Als je
ccrlijk vertelt wilarom je Iiier
gckoincn beilt. zeggen ze: Ga
maar terug."
Dc?elfcleervaring heeft ciok
Sancl. "Ik word gestr;tft oindal i k
ccrlijk bcn. Ik had natuurlijk ook
m'n paspoorl kunneii verscheuren
cii kunncn /.eggen dat ik uit een
andcr land kwam, om meer kans
op ceii slalui te krijgen. Maar ik
wildc ccrlijk zijn. Nu worden we
aan a l k kanlcn lcpcngcwcrkt."
Tenvijl hi.i hct zcgt, vcnchijnt op
de televisie inccns Iict kalc hoofcl
van Pirn Fortuyil in hccld. Hct is
dat Sanel gecn stcmrccht hccft,
zegt hij zuur. andcix kon dczc lijsttrekker in mei op zian stcm rckcnen.
W.M Bakker is Iid van de Gerefarmeerde Kerk te Hardernyh.
Ook is hij voomiitter van een interkerkelijke diaconale werkgroep
waarin tien kerken pahciperen
rondom het AZC Zeewolde

E.A. de Boer

VROUWEN-DIAKENEN
Dienende vrouwen in hef
Nieuwe lesfament 7

-m

' lan, vrouw
k
I

Sinds enige tJdis in sommige
ken een aantal vrouwen actief,Wij noemen hciar in
Zeisi - bij gebrek aan een betere term - PPH-sft 3 5 ,
hebben met steun van de kerkenraad de opleicrin$
'pastoraal-psychologische hulpverlening ' gevolgd.
Zulke zusters verrichten in de praktijk pasforale hulpdienst Passen, afgezien van haar leeflijd,in het prof el van de pcisforale vrouwen uif Titus 23-5? Of Ijjken
zulke zusters op diaconessen?
/n mjjn Eaatsfe serie studies wil ik - op de noemer
'Dienende vrouwen' - nagaan of we in hef Nieuwe
Testament de vrouw als diacones 6 f als vrouwelJke
diaken tegenkomen, En waf de Bjjbel ons meer
vedelt over s truct urele inschakeling van gelovige
vrouwen in de dienst van de kerk,

gererormeerae iGorlL/l

zo

I

spoorzoeken

I.

Het cxcgetischc spoorzoeken
van prof. Van Bsuggcn hccft nict
vcel discussie opgclcvcrd. E r is
wc1 ccn cornmunis opinio
gegroeid: in hei licht van Rijbcl
cn kcrkgcschicdcnis is dc vrouw
in diaconale dicmt mogelijk. D c
kerkordelijke positie van dc diaken bleef echter onveranderd.
Ook kwam er geen meer structurele dienct van vrouwen in d e
gemeente. Het voorbeeld van d e
Gererormeerde Kerk te Harlinpen, waar langs een oud spoor
sinds 1889 een door de kerkenraad benoemd college van diaconessen is, kreeg geen navolging.'
Misschien helpt hel de Bijbel nog
eens opnieuw grondig te Ic7cn.
Nu in liet bredere verband van
d c dienst van de gelovige vrouw
o p álle terreinen.

In 1979 hicld prof. J. van Bruggcn
het referaat 'Diakoncsscn spoorloos' voor dc bond van Gcrcformeerde manncnverenigingcn.
Dit werd eerst afgedrukt in
Petrrh-ju, cn in 1 9x4 als hoofdstuk
V opgcnomcn in zijn boek Ambten in i i u~p ~ ~ t u l i s ckerk.
f i ~ Deze
bijdrage baarde op/,ien omdat
Van Rrupgen e r in kerkordelijk
opzichi voor pleit d e diaken los
te makcn uit dc kerkenraad. Als
diakcncn niet langer medcverantwoordclijk zijn voor het algemeen bclcid van de kerk kom1 er
ruimte voor het cxegeiisch perspecticf: dc gcmeentcn van Nieuwe Tcstamen t en van dc eerste
eeuwen erna kenden vrnuwen als
diacones. Niet het diaconaat als
eerste van d e ambten dat wordt
opgesteld voor de vrouw. maar
dienende mannen
een stap terug voor dc diaken,
Ik houd mij bezig mct de vraag:
zodat hij weer naast de dicncnde
zuster komt te staan.
worden zusters in het Nieuwe
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Testament 'diaken' of 'diacones'
genoemd? Het Griekse woord
'diakonos' betekent letterlijk:
dienaar, helper. Hij is er voor d c
ondersteunende diensten, naast
de oudste of ouderling (Fil. 1:l;1
Tim. 3}.'Woord' en 'dienst' zijn
de twee taakvelden van alle werk
in de gemeente (1 Pet. 4:ll).
Daarom vind je, ook als de naam
diaken nog niet gebruikt wordt,
al in Handelingen 6 die twee
taakvelden. D e apostelen menen
zich te moeien beperken tot wat
hun eerste opdracht is: 'het gebed
en d e bediening van het woord'.
Vnor het andere werk. dat om
aandacht schreeuwt. zetten zij
het eerste zevental helpers in. Zij
krijgen de leiding bij 'het bedienen van de tafels' (hier staat het
werkwoord diclkonefn).D e
gcmecnschappelij ke maaltijden
in de gemeente zijn een praktische vorm van geloofsgemeenschap. Voor die hulpdienst worden al vroeg zelfstandige werkers
ingeschakeld. Onder leiding van
d c heilige Geest die praktische
wijsheid gceft.
TR Handclingen 2 worden vier
kernen van het leven van d e
gclovigcn genoemd: 'Zij bleven
volharden bij (1) onderwijs van
dc apostelen, (2)de gemeenschap, (3) de breking van het
brood en (4) d e gebeden' (2:42).
De l " en 4" kern vormen de
hoofdtaak van de apostelen. De
e n 3' zijn het taakveld van de
Zeven. In die taakverdeling vinden we de basisstructuur van d e
dienst in de kerk en aan de
wereld. Ja, dan zijn het mannen
die voorop gaan. Maar dat feit
zegt nog niets over het werk. Het
zijn deze twee taakvelden die wc
448

leren onderscheiden: het woord
cn de dienst.
Dc naani 'diaken' komt voor in
Fil. 1 :1 cn 1 T m . 3:8-10 cn 12-13.
.Jamnier pcnncg komen wc o p
die plaatsen wcinig ovcs hun
exactc wcrk tc wctcn. Paulus
geeft gccn taakomschi-idving,
maar tekent hct gccstclijk proficl
van de 'dienaars'. Dat proficl iq
vrijwel ~ e l i j kaan dat van de nudsten ( l 'llm. 3:1 -T), met u i t ~ n n d e ring. van die ene trek die wel bij
oudsten, maar niet bij de diakenen ~ e z o c hwordt:
t
de bekwaamheid om te nnderwij7en. We
moelen o p de term diaken.'dicnaar', a f p a n o m de inhoud van
liet werk te ontdekken. En dan
trekken we de lijn naar het
genoemde $edeelte. Flancl. 6.
'Dienen' wijs1 op de concrete
omgang van broeders e n zuszers
in de semeente. Op de kerk als
levend lichaam, elkaar dienend
dciur de liefde.

vrouwen in dienst
Naast mannelijke diakenen
komen in de gemeenten van het
Nieuwe Testament ook dienende
vrouwen voor. Het werkwoord
'dieneli' wordt gebruikt in verband met die vrouwen in Jezus'
discipelkring 'die tien dienden
met hetseen zij bezaten' (Lk.
83). Zii zorgden. met hun geld
én hun inzet, voor het levensonderhorid van Jezus en zijn leerlingen. Ze hebben seen titel.
maai. ziin gewoon wat ze doen:
dienende vrouwen. Als de vrouwen die de profeten van de
HERE, Elia en Elisa. onderdak
boden en verder Piielpen.
Het zijn opvallende vrouwen!
Surnmiyen ziin yenezen van ziekten van lichaani af geest. De
hoïc blukkeerde haar leven,
ii-inai. Jczus bevrijdde hen. Uit
liefclc wijdcn /ij /icli mcl huid en
haar naii Hcm.'McE alles wat zij
bc7aten'. oi' beter vertaald: me(
hun hclc cxistcniie. Drie worden

1

met name genoemd: Maria van
Maedala. Johanna en Susanna.
De tweede had een hoge maatschappelijke positie als echtgenote van I-lerodes' rentmeester.
Hct lijn deze en andere vrouwen
(ware11 er ook weduwen bij?) die
we bij Jezus' kruis. de graflegging
en na 7ijn opstanding aantret't'en.
Ze dienen J e ~ u sniet liun hele
wbcn.
Het profiel van dczc vrouwcn,
arm of rijk. vinden wc na Pinksteren terug in dc persoon van
Tahita. 'Dc7.c was ovci-vlocdig i i i
gnedc wcrken cn aalmoczcn, die
zij gaf' (Hd. 9:36). Haar diensi
hcstnat in hci aanwenden vaii
haar vaardigheden en haar liefde, concreet in het maken van
kleren voor de armen. W e zullen
haar later nog tegenkomen als
we het zullen hehhen over de
'weduwen'. met wie Tahita (Dorkas) blijkbaar samenwerkte
(939). Nee.'diakonesl wordt ze
niet genoemd. Zij is echter de
eerste die nadrukkelijk 'leerlinge' genoemd wordt, met de vrouwelijke vorm van discipel. Als
die naam ná Christus' hemelvaart aan een gelovige vrouw
gegeven wordt. mogen we die
ook o p de vrouwen in Jezus'
gevolg toepassen: vrouwen ais
dienend discipel. Het is zelfs
denkbaar dat Tabita 'leerlinge'
genoemd wordt omdat zij Jezus
tijdens zijn leven is gevolgd. Misschien hoorde zij wel bij het
gezelschap van Luk. X: 1-3.'

een vrouw als diakonos
Het zelfstandig naamwoord 'diacones'. de vrouwelijke vorm van
diakonos, komt in liet hele NT
niet voor. Maar de mannelijke
vorm wordt wel een keer op een
vrouw toegepast. Een zuster.
FéW gelieten, wordt dinkonos
van de kerk te Kenchreae
penocind (Rom. 16:1). Zo
typeert Paulus haar, al%zij in
Rome aankomt en aan hel werk
paal: 'dirrkonor van de gemeente
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in Kencheae'. Hij vult aan: 'zij
heeft velen en ook mij persoonlijk bijstand verleend.' J. van
Bruggen vertaalt: 'zij is een
heschermvrouwe geweest'.' I-Ieidenen zagen de godin Phoebc
(of Fkbé) als beschermvruuw.
Paulus wijst (met een kiiipoog
naar het dwaze heidendom) op
een vrouw met dezelfde nnain:
Christus gebruikt há6r om Paulus cn andcrcn IC dicncn! ER wel
np zo'n daadki-achtigc wijze dat
7ij 70'11 crcnaam waard is.
Om intcrcssccrt hicr vooral dat
7ij ccrst I ~ ~ L I ~ O Tvan
I I I Sde
gcrnecntc gcnlicnid wrirdt.\Vc
7ullen dit nici te sncl mct dc
vrouwelijkc vorm 'diacones'
moeten vertalen (die vorm was
er in het Grieks niet). Dan lezen
we in de tekst in dat zij een functie had die nadrukkeli,jk van de
diakenen te onderscheiden is.
Paulus geeft de vrouw Fébé geen
vrouwelijke titel, maas gebruikt
onbekommerd de mannelijke
vorm. Ze deed meer dan dienen.
Z e wás een diakotros. met een
eigen plaats of taak in de
gemeente. Met een officieIe missie van haar thuisgemeente Kenchreae uitgezonden naar de zusterkerk te Rome. Calvijn spreekt
zelf van 'haar ambt, omdat zij
een hoogst eervolle en zeer lieilige dienst in de kerk verrichtte'.
Hij wijst voor de inhoud van
haar werk op 1Tim. 5, de dienst
van de weduwen. In haar persoon maakt zuster Fébé de
dienst aan de Heer en de heiligen zichtbaar. Zo wordt zij aan
een nieuwe gemeente, die i e
Rome, voorgesteld.
Wat precies Féhé's taak was
weten we niet. Opnieuw moetcii
we uit de titel 'diaken' aflcidcn:
zij heeft zich in de kerk als
gemeenschap waa~dcvol
geiiiaakt. Blijkbaar kan ~ u l k
werk LO brecd rijn als liet samenIcvcn in dc kcrk brccd is. Er i s
niet een speciaal taakvcld te noemen, maar liet hele wcrkvcld van
dienstbaarheid. Opvallend is wel
449

dat zij in een officiële rol ('dinkonos zijnde van de gemeente')
wordt afgevaardigd.

dienende vrouwen
In 1 Tim. 3:l l worden, middenin
een beschrijving van de levensstijl van d e diakenen, ook vrouwen genoemd. 'Evenzo moeten
vrouwen zijn: waardig, geen
kwaadspreeksters. .. .'.De Nieuwe Vertaling biedt ter verduidelijking het woordje 'hun' en
maakt er zo echtgenotes van d e
diakenen van. Dat is meer dan
vertaling, het is uitleg. Die is niet
onmogelijk, maar de tekst zegt
dat niet. Dr. H.N. Ridderhos
heeft er in zijn commentaar o p
geweyen dat er wel vijf mogelijkheden zijn om d e vrouwen in 1
Timoteiis 3 te duiden: l. vrouwen
van diakenen; 2. kn van opzieners; 3. vrouwelijke diakenen; 4.
helpsters van diakenen: 5. vrouwen algemeen. Het is niet waarschijnlijk dat Riulus wil de vronwen van diakenen aanspreekt,
maar niet die van de opzieners.
T-let is eveneens niet waasschijnlijk dat Paulus in het gedeeltc
over de diakenen de echtgenotes
van héide groepen zou aansprcken. Als dat a! zo is. dan gaat hei
over vrouwen in de gemeentc in
het algemeen.
Ds. P Niemeijer vocrt cen pIeidooi voor deze laatste duiding."
Zijn voornaarnstc argument is:
we moetcn het tekslverband niet
tot 7 Tim. 32-1 3 beperken, maar
de context nemcn vanar 2:8.
'Evenzo vrnuwen ... ' staai al in
2:9. en dan opnicuw in 3:Il. Niemeijer leest het slot van hoofdstuk 2 als d c diensi van de vrouwen in de kerk. Hun wordt het
regeren verboden. Dan is hei
niet waarschijnlijk dat vrouwen
vervolgens in 1 Tim. 3 in een
functie worden aangeduid. Hij
lieeft er echter geen verklaring
voor waarom Paulus, middenin
een passage over mannen in
functie. een vers over vrouwen in
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de gemeente in het algemeen
invoegt. Inderdaad, vers l l zegt
weinig inhoudelijks dat o p officieel optreden wijst. Toch blijft
staan: het feit dat Paulus de
vrouwen in deze samenhang
noemt. duidt meer o p een geestelijke houding in een concreet
taakveld dan op een algemene
uitspraak.
Ik ben het met Niemeijer eens
dat we niet te makkelijk moeten
concluderen dat deze vrouwen
de vrouwelijke counterpart van
de diakenen zijn. D e titel diakones stamt uit later tijd. Maar feit
blijft dat zij vrouwen genoemd
worden middenin een passagc
die over diakonoi gaat. Het taakveld van deze vrouwen ligt daar
waarschijnlijk tegenaan: dienst in
brede zin. Vrouwen die zich in
dienst van het Evangelie en van
de gemeente inzetten, moeten
het volgende profiel vcrtoncn:
'waardig, geen kwaadspreeksters,
nuchter, betrouwbaar in allcn'

vrouwen naast diakenen
Er i s geei1 reden eraan te twijfelen dat in 1 ïïrn.3: 11 vrouwen
bedoeld zijn die n8ást de diakenen werkten en o p dit werkveld
een eigen taak hadden.' Het lijkt
opvallend: deze zusters worden
nu niet met de functieomschrijving 'diakenen' (niet in mannelijke noch in vrouwelijke vorm)
aangeduid. Maar gewoon als
'vrouwen'. Maar let op! We hebben toch uit Rom. 16:lgeleerd
dat een vrouw dialconós
genoemd wordt? Niet diakones.
Dan is het logisch dat Paulus in
een passage over d e didiakonoi te
Efeze na de mannen (vs. 8-10)
ook 'vrouwen' noemt. Dat is de
enige mogelijkheid om de twee
geslachten afzonderlijk te benoemen die beiden met de mannelijke vorm dirakonos aangeduid
wordcn!Vk zou vers l l dan ook
als volgt vertalen: 'Evenzo de
vrouwen (onder d e diakenen): zij
moctcn heilig zijn, geen rodde-

laarsters, verstandig, betrouwbaar in alles.' Wat over d e mannelijke diakenen is gezegd, wordt
nog eens extra op de vrouwelijke
toegespitst.
Opnieuw wordt niet het takenpakket van deze vrouwen
beschreven. Maar opnieuw kunnen we uit het verbánd wel afleiden dat het ook hier om diaconaal. dienend werk gaat. Dienst
aan de gemeenschap die door
het Evangelie ontstaat. Vrouwen
worden náást d e diakonoi
genoemd. Dat geeft enerzijds het
onderscheid aan: mannen en
vrouwen zijn in de dienst in de
ccrstc gcmccntcs ondcrschcidcn.
Maar 2ij staan wel naast elkaar.
Uitlegkundig ontstaat er een
kramp wanneer elke tekst gele7en wordt naar hct model waarin
ambtsdragers (manncn) en vrouwen uit clkaar wordcn gchouden. Rij de exegese slaat in dit
model voorop: de opzieners en
diakenen zijn manncn blijkens
d e mannelijke woorden en de
samenhang van 1 Tim. 2 en 3.
Dan kunnen d e vrouwen dus
geen 'ambtelijke dienst' hebben
vervuld. Zulke exegese vanuit dit
denkkader houdt de inhoud van
de teksten vaag. Fébé kan geen
diaken zijn geweest, want dicrkonllr heeft toch vaak een bredere
betekenis. De vrouwen uit 1 Tim.
3:11 waren zelfs geen 'helpsters
van de diakenen', want dan
wordt het algemene 'vrouwen'
nog beperkt tot een specifieke
groep. Maar in dit model wordt
de zeggingskracht van d e teksten
vaag gehouden.

staat van dienst
Waarom zou in de donge kerk
ambt en dienst niet dichter bij
elkaar gelegen hebben? Zo dicht
dat een vrouw als Fébk een officiële missie namens d e kerk te
Kenchreae en vanuit haar taak
daar heeft uitgevoerd. Zo dicht
dat vrouwen in ékn adem met de
diakenen genoemd worden. D e

dicrkonoi van 1 Tiin. 3 gaver1 vast
gccslelijke leiding op het werkveld van d e diencl in kerk en
wercld. Maar misschien waren zij
mindcr ambtsdi-agcr dan nu. En
stonden zusters dichtcr bij hen.
Er zijn vecl ondcrsteunendc
dicnstcn in de kerk, zowel op het
wcrkvcld van Iiet Woord alc van
de dicnsi. Hcl Nieuwe Testament
tekent ons vrouwcn in het werk
van het evangclic.
De actieve dicnst van gclovigc
vrouwcn is ccn constant patroon
in het NT. In Jczus' discipelkring
en in dc gcmecnics, die in Israel
cii hel Romeinse rijk na Chrislus' opstanding ontstaan. Haar
taakvcld i s in ieder geval de
'dienst', dc i n x t in de gemeenschap cn de hulp aan elkaar.
Maar dat belekenl niet dal de
hulpdiens1 vali vrouwen beperkt
bleci tol wat wij als 'diaconaal'
werk zien. Het kan ook ondersteunende dienst geweest zijn in
de vcnkondiging en in het pastoraat. Dc dienende vrouwen van 1
Tim. 3:11 zijn niet perse onderscheiden van d e verkondigende
en pastorale vrouwen uit onze
vorige studies. Haar staat van
dienst hangt samen met die van
de bijbelse diakonoi. Deze mannelijke en vrouwelijke dienst
mag vandaag een actuele concretisering krijgen.

diakonessen
Prof. J. van Brnggen heeft uitgebreid geschreven over de figuur
van de 'diacones' in het Nieuwe
Testament en in de geschiedenis
van de christelijke kerk. We
noteren ook dit gegeven: in de
oude kerk - na de periode die in
liet Nieuwe Testament is
besclireven - worden vrouwen
wél met de vrouwelijke functienaam 'diacolies' benoemd.
Anderzi jds noem t een grafschrift
uit dc 4.' ecuw: Sophia, de diakonoy, de tweede Fkbk.' Genoeg
stof om nog eens na te lezen.
Is er dan hclemaal geen discussie
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op Van Bruggens werk gevolgd?
Overzicht van de serie schrifistudies
Jawel, maar die ging meer over
* Profeterende vrouwen 1: 7
de vraag of diaken in het Nieuwe
I
Kor. 11-14
Testament een ambt naast de
*
Profeterende vrouwen 2: 1
'ouderling' is en over de positie
l
van de diaken in d e kerkenraad.
Kor. 1434-36
A.N. Hendriks ging in een
* Profeterende vrouwen 3
Hand. 21:9-14
referaat op deze aspecten in.' Uit
* Biddende vrouwen
d e geschiedenis van de vroege
1:1 Tim. 28-12
kerk noteert hij gegevens die
* Biddende vrouwen
erop wijzen dat diakenen als
2: 1Tim. 2:13-25
ambtsdragers naast de ouderlingen gezien werden. Hij ziet d e
* Verkondigende vrouwen
diaken in het NT als degene die
Rom. 16; Fil. 4
* Pastorale vrouwen
d e leiding over de dienst van d e
barmliartigheid Iieeft en zusters I
1 Tim. 5:l-2; 7 3 . 2 3 5
Dienende vrouwen
stimuleert. P. Niemeijer ging exe- I
getisch de figuur van Fébé en
1:1 Tim. 3:11; Rom. 16:l-2
* Dienende vrouwen
van de vrouwen in 1 Tim. 3 bij
2: 1 -m. 5:3-16
langs. Helaas bleef de vrucht van
de exegese ongebruikt o m d e
l. C. van Der Leest.'Een eeuw diacodienst van mannen en vrouwen
nessen in Harlingen. Een historiscli
in de kerk van nu te vernieuwen.
We constateerden dat de exegetirelaas', In: M Wilcke - van der Linden
sche winst uit J. van Bruggens
e.a., Vrnr~wen kerk (GSEv reeks 41)
(Banieveld: D e Vuurbaak, 1999). 137werk niet heeft geleid tot een
150. D e taken zilii: bezoek aan ~ i e k e .
structurele inzet van vrouwen in
bejaarde ei] alleenstaande gerneeniede dienst. Wat levert een exegetische heroverweging van zijn
leden, aan nieliw-ingekomenen en
gezinnen bij geboorte; bieden van
argumenten op? Misschien dit:
dat we niet te gauw over de 'diapraktische liulp
cones' moeten spreken en een
2. Bonnic Bowman Tnurstoii wijst erop
dat ook Maria Magdalena in Iiet apupoosje langer moeten opbotsen
tegen de gelijkheid van de taakcricvc Evangclic van Petnis zo wordt
aanduiding. Dlrrkonos, diaken,
genoemd The Widoius.A Wonienk
h'inisrry in !he Enrly Churrh (Minnevoor mannen i n vrouwen in het
apolrs. Fortrcs~Press, 1989),33v).
bijbels taalgebruik. Spreken over
de diacones suggereert een taak
3. J. van Bruggcn schreef een mooie exegetische studic ovcr Rom. Ih. t -2,'Een
die onderscheiden is van de diaken.
vrouw waar gecn woordcn voor zijn',
Wat mij betreft: de taakaanduiin Ainhr en ncrualit~it.OpsielEeia caariding 'diacones' is vrij en mag een
gehodm aan Prof Dr C Trirnp, ed.
F.W. Fdkcrts,!? Houtman. P.W. van
concrete taakomschrijving in
dcr Kamp (FIarirlcm Vijlbrief. 1992),
deze tijd krijgen. Als het maar
51-60, Idcm Gcorgc cn Dora Winston,
iets van de sámenwerking van
Vroirivera In de gerncentc van Christsrus
broeders en zusters in de dienst
(Apcldoorn: Novapres, 1996), 473-474
zichtbaar maakt, zoals die in het
Van Bruggen wijst op een grabchrili
Nieuwe Testament aan het licht
uit dc 4 ccuw, van: 'Sophia, de diakokomt.

1

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

nos, de tweede Fkbi.'. P. Niemeiier
heeft in Nader brkeken beioo~tdat
het wooid diakonia in het N T vaak in
algemenc zin gebruikt wordt en dus
niet perse 'diaken' als functieaanduiding hoeft te betekenen Cjrg. 1 (1994).
77-79). Helaas confronteer1 hij zich

4.

5.

h.

7.

iiict tnct \jan Hrug~ciiqopstcl (niaar
Iccst wc1 hijccn \vat dczc in ccrdcr
ivcrk nvcr FCIiC ycsclircvcii had).
Nicincijcr vat rlinkorins up als 'gedeputeerde'.Als diit van een vrouw kan
gelden. ligi dril WC! heel dicht ieFen
een ufficidle fuiiclie aan!
P. Nierneijer.'iJiei te beperki!' en
'Vrriiiweliike diakencii?' iii .hTurlri.
bekeken jr-y. 1 (1 9'14). 101-103.125127. Hei eri-sie ;ir!ikel in de serie van
~lrie.'Zusiers onder grenjen'. is in de
v o r i ~ enr.iui vermeld.
Vgl. de execetische argumenten van
J. van R r u p ~ e nAnrht(,n
.
in (k. riprisfolisrlrr kvrk. Ecii r:rr.~iirr,hinorrrir>k
(Kampen: J.H. Kok. 1984). t 12- 1 lh:
Geurge en nura Winsinn. n.w., 431 472.7.4 halen de kerkvaders CIetncnq
vnn AlexnndiiP. Origincs cn rhiysnstnmns aan.dic uit Koni. 16:l-2 aflcidcn dat ook vrouwcii diakcncti kuniien 7ijn. %ie voor dc gcschicdcnis
van de eïegeqe van Koin. l h:1-2 cn
de verhinditig mci 1 'iïm.5: Elsic
Aiinc McKcc..lohn Cnlvi~irm rhe
Dincotirire ~ i i i Lirrir~rccll
~f
AIrnsgii,ing
(GcnCvc: Librairic Di-oz, 19K4). 205223.
In cxcgctisch opzicht ga ik ccn strip
vcrdcr daii .l.vaii Drugeen (Ambten
in dc aliostolischc kcrk, l l - 1 13) door
n. tc stcllcn dat dc fuiicticaanduidiiig
ifinknrro.~
slcchts schijn hnar ontbreekt
i i i I Tim. 3:l 1 cn b. drior niet dinkonoi
at<vcrhindcndc tcrm in Iiecl 1 Tiin.
?:%-liccn qtcrkcrc vcrhinding tc leggen inct hct vnnrkorncn van dialto,ios FiliC in Rotn. 16: I .
,Z.N. Hctidrik<,'l?ctambt cn d e positic vati dc diakcn in dc Fcmcciitc van
Christus', in: Diciist 33 (1985). 163179. Dc7c bi,jdrrigc viirdt u verwerkt
in zijn hijdrapc 'Anilit cn vrouw' aai1
d c hundcl Vroirwen, ~ m h en
r diensr
C;r.~pr~,Ic
ri i .wen versc~~rllcndc
vir ies o p
hasi.r viiri dc Schr!fr (l-lcercnveen:
Darnabas, 1998), 21 -31. Ook in Vari
God gezonden. Over de nnihtrn in
Clzuil-tirs' kerk (\Voord en Wereld 33)
(LJityeuerijWoui-d ei1 Wereld. IQOCi),

Uit de kerken

i

68-93.
I

VGK-jaarvergadering in het
teken van Iict gemeentekoor.

Meppel - Beroepen:
pH. vrrn riev Lann te Leiden

Op zatcrdag 2 maart a.s. hoopt
d e Vereniging van Gcreformecrdc Kerkorganisten
(VGM)haaï jaarvergadering te
houdcn in dc Tchtuskerk (Jaap
van dcr Hoekplaats l ) te Rotterdam. Thema is dit jaar: het
functioneren van een gemeentekoor in de huidige kerkmirzikale praktijk van cle Gereformeerde Kerken (vrijg.). In zijn
inleiding zal Dirk Zwart een
toelichting geven op het functioneren van het koor in de
kerk van Rotterdam-Centrum.
Vanuit zijn eigen kerkmuzikale
praktijk zal hij voorwaarden,
uitgangspunten en mogelijkheden van koorzans in de eredienst naar voren brengen.

Driesum - BPTOPPPPI:
.I. M. Haak, kandidaat te Z w o l k

's Middags zal er een praclicum gehouden worden. Daar
zullen de cantorijen vali Rotterdam-Centruin en Roiterdam-Oost de praktidk van hel
koor in de eredienst met voorbeelden tot klinken brengen
door het zingen vali anlifoneïi,
acclamaties. legenslemmen.
nieuwe liederen en solo-stukken.

Driesrrm.

In het afsluitende muzikale
gedeelte zullen twee cantica
centraal staan: de lofzangen
van Maria en Siineon. Deze
zullen in diverse vormcii icn
gehore worden gebracht: door
samenzang van bekcndc cn
nieuwe Nederlandstalige licdcren tol loonzet tinpcn uit het
koormu~iekrepettoii-c.
Alle hclangstcllenden zijn van
hartc wclkom. D e toegang is
vrij. Aanvangstijden: 1 1 .O0 uur
(morgenvergadering), 13.30
uur (middagvergadering}.

JAARGANG 77 - NUMMER 21 - 2 MAART 2002

Rotrerdarn-Oost - Bedunki
voor heroep:A.ì? F ~ i j ~
tr nHíittenr-Noord

-

Soest-Baarn Beroepen:
C.J. Mewe ie Spakrnhrwg-Zuid

De Bilt-Bilthoven - Rrhlu~rk/
voor beroep: R. Jjei~lrrte Mnnster

Enschede-Zuid - Beroepen (2"
prt.cliknntsplaut.I): D. Ophoff te

iViauwf:~rin.

Ulrum - Rproep dangrnonzen:
J.M. S-JcroS konriidan! re Zwolle, die hedankte voor Gees ct?

Beroepbaar'
Kandidaten:
E.J. Mrijer, Andoorn $9. X265
KK Kampen, 038-3323909,
e-mail: ejmeijer@wxs.nl.
Predikanten:
J. W Rorrn7n, Coreemarke 10,
8016 LA Zwolle, 038-4653473.
e-mail: boerma,j@hetnet.n!
G.J. Bnlijn, Goudkruid 42,
3068 SZ Rotterdam, 0102206124
R.,/. Blolc, 06-21272713
J. rir Wo[f, Mignonpad 22,3816
ET Amersfoort, 033-4728793
P E Lamcris, Westerstraat 300,
7522 D K Ertscltede, 0534360112

1. Nieiiwe upFaven en wilTigingen:
H.Pi ins. tel. 0546-870843

RONDOM 1905

C. Hoksbergen

overzicht

De

titel is ontleend aan een boekje uit 1944 van de
hand van dr. PR..Dam, ds. B. Holwerdu en ds.C. VE
hof. De bedoeling van de schryvers is de fegenstel
gen in de dagen van de Vrjjmaking dogmafisch e
historisch toe fe lichten,
De leergeschillen in de Gereformeerde kerken gut
in die dagen vooral over verbond en doop. Over (
verschillen is echter al meer dan een eeuw sfrgd
ge weest.
Al in de dagen van de 'Vereniging van 1892 ' sJn de
opvattingen van dr: A. Kuyper een van de redenen
voor de Chrisf.elJkeGereformeerde broeders en zusters om niet met die Vereniging mee te gaan. Volgens dr, A, Kuyper is namellk de doop een zegel op
iets in de mens:van de wedergeboorfe,de inwendíge genade, die in de dopeling te verondersfellen is.
De Gereformeerde leer over doop en verbond js
anders,De doop verzegelf niet waf in de dopeling
aanwezig is of verondersteld wordt, Maar de doop
venegelf de belofte van hef verbond.
AI in het begin van de 20sfe eeuw heeft de synode
van 7 905, naar aanleiding van ingebrachfe bezwaren fegen de opvaflingen van Kuyper,een compromisuif;spraak(de zogenaamde pacificaiie formule)
gedaan om de tegenstellingen Se overbruggen.
latere Gereformeerde synodes hebben in de jaren
7 942 fot 7 9444 de leer van Kuyper toch in leeruitspruken vastgelegd en bindend opgelegd. Tegenstanders z@ toen geschorst en afgezet.
Dit leidt dan in die jaren tof de VrJmaking.
rondblik
De jaren rond dc ccuwwisscliiig
worden nog sterk gekenmerkt
door de sedachten uit de tijd van
de 'Verlichting'. Het menselijk
verstard is superieur en hepaalt
\vat goed en kwaad is.
Er is sprake van een'gesloten
wereldbeeld'. waar geen plaats is

vooi*hel bovennatuurlijk. dur; ook
gccn plaals voor God. Hel rijn
dezc gcdacli(c1i dic dc mens bi-engen tot hct idec van zclhcrlossing,
het idee van vooruitgang, van het
op weg zijn naar een soort 'heilstaat'.
Het liberale vrijheidcdenken, dat
de autonomie van de mens pi-edikt, krijgt schijnbaar concurrentie
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van het marxistische denken over
de schepping van de socialistische
heilstaat.
In werkelijkheid is e r in beide
stromingen voor d e autonome
mens geen plaats voor onze God.
D e fakkel van het Woord moet
dan ook in deze tijd geheven worden. brandend bIijven en een helder licht geven om deze onchristelijke ideologieën te ontmaskeren.
Helaas zijn de Gereformeerde
kerken. ondanks uiterlijke bloei,
in deze jaren ook dikwijls het
toneel van onderlinee strijd.

1 Kampen en Amsterdam

,
I

,

I

I

I

i

I

m

Al bi,jna direct na dc bcrciktc ccnheid bij de 'Vereniging van 1892'
doen zich een aaiilal problcmcii
voor. Ssins over praklischc zaken,
maar ook over dogmalischc vcrschillen.
Een eerste verschilpunt is dircct al
de vraag ciT de ~hcologischcoplcidingen van Kampen en Amstcrdam (de VU) rncietcn f~iscrcn.
De
dolereliden ~ i i nin mccrdcrlicid
van mening dat Karnpcn (de
school van de Atgecchcidcncn) nu
wel kan worden opgehcvcn.
Er volgt een scheipc bcstnjding
door de tcpcnstandcrs van het
beslaansrcclit vaii dc School van
de kerken. Hel wcccnschappelijk
lhccilogisch ondcnvijs i s aan dc
VU in hun ogcn bctcr. In Amsterdam kun jc imnicrs bijvoorbeeld
ook al promovcrcii, in Kainpen
niet.
De band van de VU met de kerken is duidelijk heel anders dan
de band van de Theolocgische
Schon1 in Icampen met cle kerken.
De School in Kampen gaat uit van
de kerken en is een echte kerkelij453

gangbare meningen

kc oplciding. Dc oplciding staat
dan ook onder loczicht van dc
deputaten van dc Gcrcformeerde
synodcs. De VU heeft een eigen
bestuur en staal formeel los van
de kerken.
Al in 1901 wordt in Kampen voor
het eerst een zogenaamde 'schooldag' gehouden. Toen nog incidenteel, maar vanaf 1904 ieder jaar.
Het wordt ook in die tijd gezien
als een eerlijk middel om de
school onder de aandacht van de
kerken te brengen. Het begin van
een mooie traditie.
Het zegt wel wat over de speciale
band tilssen school en kerken.
Over een eventuele fusie tussen
Kampen en de VU is jaren gedebatteerd. De Kamper professor
Herman Bavinck is daar een sterk
voorstander van.
In 1'302 besluit de synode van
Arnhem zelfs tot een fusie. Toch is
het er nooit van gekomen. Er was
immers hij 'de Vereniging' ook
vastgehouden aan het beginsel dat
de 'School van de kerken' moest
blijven. De dolerenden hadden dit
toen erkend. Ook omdat men
1
rekening wil houden met de
bemaren van de kant van de
Afgescheidenen blijft de 'school'
bestaan.
Na de synodde van l902 hebben
Bavinck en Biesterveld een
benoeming gekregen in Amsterdam cn zijn zij uit Kampen vertrokkcn. in hun plaats wcrdcn in
Kampcn henocmd dr A.G. Honig
(dngmatick) cn dr h. Bouwman
(kcrkgcschicdenis en kerkrecht).
I

'

In de kerken ontstaan in het begin
van de 20cte eeuw langzamerhand
zogenaamde 'gangbare meningen'. Deze 'meningen' worden
door velen al snel gezien als de
'vaste beginselen' van de voormannen. Dat wil zeggen dat ze
gezien worden als voorgoed vaststaande stellingen.
Ze vormen als het ware de vaste
grond onder de voeten en ze
geven 'rust' in de kerken.
D e zogenaamde 'pacificerende
'uitspraken van de synude van
1905 gaf ook die 'rust'.
D e zo gewenste rust geeft echter
ook een stuk gezapigheid te zien.
Men is gearriveerd.
Al in 1907 klaagt Bavinck, dat de
kennis van de waarheid. die naar
de godzaligheid is, gestaag achteruit gaat. Ook Kuyper waarscliuwt
voor verflauwing.
Wat waren nu die 'gangbare
meningen', waarover dus volgeiis
velen niet meer gediscussieerd
kon worden?
We willen er drie noemen en LIP
de laatste wat verder insaan. We
noemen de gemene gratie. de pluriformiteit van de kerk en de veronderstelde wederseboorte. In de
discussies over de eerste twee
kwesties klinken geluiden door,
die ook vandaag gehoord worden.
In de eerste plaats kort iets over
de opvattingen van Kuyper over
'de gemene gratie'.
Kuyper schrijft in De Heraut een
serie artikelen over dit onderwerp. Volgens Kuyper is er in een
mensenleven dat niet verlost is
door Gods genade toch nop veel
goeds is ze ontdekken. Dat is volgens hem te danken aan Gods
algemene genade, de 'gemene gratie'.
Een genade die God bewi jsl aan
bozen en goeden. E r wordt onderscheid gemaakt tussen de algemcne genade en de particufierc gcnade. Het positieve in de wereld is
een zelfstandig terrein. los van
Christus en los van de genadevcrL,
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kondiging. In dc kcrk en in de
preek gaat hel ovcr de particuliere genade, over dc persoonlijke
zaligheid.
Reslrijdcrs van deze leer als
A.Jansc, K.Schilder en anderen
rneneii dat dit in de praktijk betekent een scheiding van kerk en
koninkrijk Gods en dat op die
manier dc antithese verdwijnt.
In dc Iccr van de pluriformiteit
wordt CT vanuit gegaan, dat alle
kcrkcn min of meer zuivere openbaringen zijn van de ene onzichtbare kcrk. Vooral vanuit de VU
verdedigt mcn de gedachte, dat
sarnenwcrkcn met andere christenen een ;raak is van brede katholicileii.
Dc begrippen calvinist en gereformecrd kun je in andere verbanden wc1 wat breder opvatten dan
binncn dc kcrk. En zeker je eigen
kerk nict 'dc ware kerk' noemen.
Ook proCdr.Hcrman Bavinck
sclirijil daarover: "Sedertde
Rrfi~rmutiea CIE kerk overgegaan
in het tijcLprrk der pluriformiteit,
PJI dit feit dringt ons om de eenheid
&r kerk veelmeer in rirn geestelijk m band &r gelr~o,fs,ddrrn EFI den
ui~uendigenvorm drr regerittg tc
zoeken".
GereFormccrdc theologen als
K. Schilder,S.G. de Graaf,
J.C. Fecnslra en anderen bestrijden deze opvatting, want ieder kan
zich zo in ~ i j ncigen kerk gerust
voelen en dc ccnhcid van de kerk
blijft dan op dc achtergrond. Ook
met het aanleggen van andere
maatstaven voor samenwerken
buiten de kcrk dan binnen de kerk
hebben vclcn moeite.

veronderstelde
wedergeboorte
Dc verschillen van inzicht over dit
onderwerp zijn al even aan de
orde geweest.
Dr.A.Kiiyper heeft o.a in zijn toelichting op de catechismus
geschreven over de betekenis van
dc doop. Zijn opvatting is. dat "rlr
bediening srlve van den heiligen
454

doop nooil anders nlsten kart dun
op de ond~rstelling,dor in het te
doopen kindzelj her ingeplante
geloqSsvermogen,op pene voor
ons verborgen w q ~ ereeds
,
aanwezix is".
Verder schri;fr hij, dat de duopou&rs de kinderen " in d~ onderstelling &t het g~nadewerkGods
reeds in hen plmts ,qre~p..
. laten
hopen".
D c kcrkcn m~ietendaarom volgcns Kuyper de kinderen dopen.
"al wret ze voondit, dar h i ~ r l ~ i j
vauk voor w~drrg~horenen
doorguun, die h ~van
f achteren Alijkm
niet IP zijn".
D e bij kleine kinderen 'sluimerendc' wcdergehoorle komt tot ontwaken als mcn laici. lot geloof en
bekering komt. Kindcrcn die latcr
niet tot gcloor komcn hebben
geen cch tc doop on tvangeii. De
zekcrlieid van Gods beloften en
Zijn verbondstrouw wordeii zo
ondergraven.
Vcilgcns Kuyper was dii cchiei*de
echte oudc gereformeerde leer.
Hij schrijfl zclrs, dal als iemand
dic ccn kind laat dopcn en niet de
uilverkicï.ing vcronderslelt, dat zu
iemand niet met een eerlijk geweten gereíomeerd kan blijven.
Dczc Iccr van Kuyper, dat de
doop ccn zcgel is op de veronderstcldc wcdcrgeboorle in de mens
wordt bestreden door velen, vooral uit de kringen van de vroegere
afgescheideneil.
Mel nadruk wordt gewezen op de
vastheid van Gods verbond, waarop de doop een zegel ia
H.Ravinck hecl2 in zijn Dogmatiek cen mccr bijbels geluid laten
hoi-cn. Hocwcl hij vaak voonichtig is in zijn íormuferingcn en ver7ocncnd wil werken. verwerpt hij
duidclijk dc Ieer van d e veronderstcldc wcdergchoorlc.
Uit de kring van de wtiegcre
Afgescheidenen noem ik naast
Bavinck nog de namen van
prof.Helenius de Cnck en prof
L.Lindeboom.
Lindeboom heeft regelmatig
geschreven over de opvattingen

van Kuyper over de doop:
"In hun pogingen om die term
dragelijk te maken, gaan zij ~chter
relw veel te ver:'wijl de sacramenten alleen zijn ingesteEd voor de
geloovig~n~
moeten ook de kinderen geloovig~nzijn, om recht te
hebben op de doop: Dat M. het
standpunt der Doop~rschen".
En verder schrijft hij: "'hoe kan nu
een onderstel& weder ge boort^
verzegd wori.len?"
En even verder schrijft hij haasl
verontwaardigd: "Gesr~1i.Jeens, dat
dit of dat kind niet wedergeburm
pn niet uitverkoren was, roudt gij
het dan dooprn? Neen roepen
velen. Maar nu weet ik dat niet en
da-kaaromh o p ik ze allen, en houd
Z P voor wedergebor~n.
Welk e m
averrrlztse Theologi~;
welk ren
rn~~steracfztig~
wijsheid van den
I-li~nstknechi':
Lindeboom wijst er a! op dat Kuyper in zijn opvattingen bepaald
niet tolernnt is.

de synode van 1 m5
Op de synode van 1905 iii
Utrecht zijn een aantal hezwnarschriften binnen gekomen over
de zogenaamde 'leergeschillen'.
Een commissie wordt ingesteld
om advies te geven.
Deze commissie van advies
brengt unaniem een rapport uit,
dat aan de synode wordt voorgelegd. Het rapport is kort. In d e
motivering van een voorgeste!d
'verkiaring' geeft de commissie
aan, dat de synode over de'leergeschillen' geen uitspraak moel
doen, omdat deze geschillen geen
wezenlijke, de belijdenis rakende
geschiIlen zijn. Wel meent de
commissie dat het wijs is dat de
synode een korte verklaring over
de xaken geefl.
D c motivering wordt door dc
tcgcnstandcrs van dc Iccr over dc
veronderstelde wedergeboorte
niet onderschreven. Wel wil men
ook probcren cen compromis te
vinden.
Na verschillende wijzigingen
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wordt lenslottc toch ccn uitspraak gedaan, waarin voor heide
partijen ruimte koinl.
Hel is ecn soort compromis en
mcn sprcckt daarom wel van een
'Pacificatieformule'.
DCuitspraak bevat de volgende
formulering: "Volgeatde helijdenis van de kerken is het zand des
verhonds, kruchtens de helflte
Gods te hoiiden voor wederg~horen en in C,'hri,istu,~geheiligd, totdar
bij het opwrrsLi-cnuEk hun wwrtndel
het reg~ndeelblijkt; dut hut echter
minder juist i,r re zeggrPa ria! de
doop aan de kinderen der g~lclvigen bediend wordt op grond vun
hun onderstelde w~der~ehuorte,
omdut de grond vua dc doop is het
bevrl en de hel(>@ Gods".
Deze 'pacificaticformule' geeft in
de Gereformeerde kerke vnorlopig inderdaad enigc vrede.
Zoals gezegd, wordt pas jaren
later in de jaren rond 1942 de leer
van Kuyper hindcnd opgclegd en
de paciricaiieformule feitelijk terzijde gestcld.
Dat lcidt dan tol de Vrijmaking.

Drs. C. Hoksbergen is o.a. oud
docent van Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en studieleidercoardinator van de Opleiding Gereformeerde Godsdienstleraren
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Nog niet zo samen op
weg
Gcrcrorineei-de Rond e n Confessionclc Vcrciiiging dedeii eind
januari hct voorsicl Samcn op
Weg te bepcrkcn toi ccn i'cdcratieve Unie. in ccn ariikcl Kerken
plag lung riirt zo S(irnrn o p Wpg
signaleerde NRC Huricielvhl~rd
van 2 februari:
,.Hervormden mogen, gereformeerden moeten. Hervormden
zijn meer relativerend, en gereformeerden gedreven", zoals de
hervormde bestuurster Margol
LIP Jon,qc. het vorig jaar netjes
formuleerde in het kerkelijk
opinieblad Woord p n Dienst. E n
in de orthodoxe verklaring van
deze week klonk zelfs weer oerHollandse kerksplitsingsreto~ i e k,.De
.
dreiging van een
scheuring overschaduwt het
SoW-pruces". meenden de
orthodoxen. Zij willen alleen
ccn aanlal praktische zaken financiën, cipleidingen - samen
rcgclcn, maar voor de rest
7ovcel mogelijk gescheiden
optrekken.
Ook de Katwijkse dominee
Wwgink mag graag de verschillen mct dc 'SoW-gcnolen'
bcklemtoncn. Niet alleen zijn
de pi+ekeiilanger, e r wordt
meer pezoiigeii. ,,EI zit bij ons
&Pr rrnst in d~ diens{': zegt
hij. ,,Er is vocirtdurend de spanning tus~eiizonde en genade.
Dc dieml is een Iieel gebeuren:
spiritueel, bevindelijk, zeer op
hct persoonlijke Ieveii gericht.
De rncnsPi1 k n r n ~ nvoor brood
voor hpt harr. Rij de prcigressieverc gcmcente zijn de diensten
mccr liturgisch, meer vieringen,
dan hij ons. Bij ons hehccrsl de
preek een dienst. de predikant
wordt gewaardeerd om. of afgcrekend op zijn preek. D e Katwijker accepteert niet - e n dat
ziet hij meteen - dat een prcdikant e r met d e pet naar gooit."

I..")

Toch is het niet alleen maar
kommer en kwel binnen d e
SoW-muren. Z o is d e eenwording o p provinciaal, en vooral
o p gemeentelijk niveau vaak al
een feit.
Twee jaar geleden oiitstond uit
h e l niets een groep jolige dominees van vooral hervormde en
gercformecrdc huize. Zc wonden zich vooral op ovcr d c toenemrnde 'vernslfindoxing' van
d e kerk, verenigden zich onder
d e naam Op Goed Ger~lchl,en
ontpopten zich als supporters
van d e protestantse samenwerking. Dagblad Trouw doopten
hen tot de vrolijkste dominees
van Nederland, e n citeerde
ondermeer dominee .leroen
Jeroerisc (40) uit Elst: ,,Zo'n
synoderapport over Jezus, het is
alsof d e bijbelexegese honderd
jaar heeft stilgestaan. Die
annexatie van de Schrift door
de orthodoxen - alsof ik uit Jip
en Janneke preek! Nou, ik zuig
het echt niet uit mijn duim."
O p Goed Gerucht heeft inmiddels een voorzitter. dominee
Peter Verlzoeff (39) uit AIkmaar.
Op één punt blijkt hij liet verrassend eens met de orthodoxen: H e t Sameii-op-Wegproces zal niet snel. misschien wel
nooit, leiden tot '&n werkelijke
geestelijke eenheid'. Verhoeff:
,.We leven in een pluriforme
samenleving. een postmoderne
tijd. H e t zou m e verbazen als
de kerken in zo'n samenleving
eensgezind zouden zijn."
Fundarneiiteel oneens is hij
echter met de geringe ruimte
die Bonders en andere behoudende broeders de overige kerken in zijn ogen willen geven.
Vcrhocfk ,,Op Goed Gerucht
strccft naar een pluriforme
kerk. D c ~ C C ~ ~ C T V I C Uvan
~ C dc
I
SoW-kerkcn heeft daar mocitc
mcc - dcnk aan d c inzcgcning
van ccn homohuwclijk waartoc
ondanks is besloten.
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m,,F
meegelezen

Maar: dc SoW-kerken willen d e
orthodoxen het inzegenen van
een homohuwelijk niet opdringen, ze wil homo's in de SoWkerken d e mogelijkheid bieden
hun huwelijk te laten inzegenen. D i t is het probleem. Wij
willen de rechterkant van de
SoW-kerken ruimte bieden
haar eigen weg te gaan, maar
d e rechterkant biedt ons die
ruimte helaas niet." Gelet o p
deze geluiden en de orthodoxe
verklaring van deze week. lijkt
een losse kerkfcdernrie d e meest
waarschijnlijke optie. D e eerste
geluiden in die richting klonken
verleden jaar al. ,,Op dil
moment is een Eederalie l.iet
hoogst haalbare", zei de eerder
geciteerde hervormde kerkbcstuurster Margot d e Jonge. Ook
de vrijzinnigen hebben Iiun
bekomst van wat zij zien als
voortdurende orthodoxe sa botage.

Ds. Corrie Jacobs) secretaris van
de Vereniging van Vrijinnig
Hervormden, bepleitte deze
week een praktische invulling
van de samenwerking. Z e zei:
,,We zullen het nooit redden »m
h ~samen
t
rens te zijn."

Lied van de week
10 maart
Voor zondag I O maart staat
gezang 92 uit het Liedboek
voor dc Kerken op het rooster. Dit lied is al eerder aan
bod geweest. Een bespreking hiccf~gcstaan In D e
Reformatie, jaargang 76,
nummer 15.

