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Dit

artikel is het tweede deel van een bespreking
van het rapport duf Deputaten Kerkelijke Eenheid
uitbrachten voor de komende synode van Zuidhorn,
Voríge week keken we naar de sarnensprekingen
met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Vandaag
geven we aandacht aan de contacten met de
Nederlands Gereformeerde Kerken en het Contact
Orgaan Gereformeerde Gezindte.
Voorgeschiedenis

dan der Pol
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?derlandseGeloofsbelijdenis 1
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Op de synode van Ornrn~nin
1993 besloten we als Gereformeerde Kerken. dal deputaten
ccns moesten onderzoeken of er
mogelijkheden warcn contact te
leggen met de Ncdcrlands Gereformeerde Kerkcn.
Tn 1996 constateerde de synode
van Berkel me't vcrdriet en
leleurstelling dat dit onderzoek
van deputaten gccn perspectief
opende voor samensprckingen
op lalidelijk niveau. Waarom
niet? Daarvoor waren drie redenen:
- binnen de N G K bcstaat een
te grote vrijheid in hel
omgaan met de hclijdenis en
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tolcranlie van afwijking van
de bclijdenis;
d c afspraken binnen het vcrhand van de NGK geven
zoveel ruimte, dat een onbekrompen e n onclubbelzinnigc
binding aan de leer onvoldoende wordt gewaarborgd;
de NGK hebben wel een
nieuw ondertekeningsformulier voos predikanten vastgcsteld, maar dit is niet als hindend aanvaard.

Om dcze redenen achtte de
synode het niet mogelijk, o p dat
ogenblik, op een verantwoorde
manier met de NGK tot eenheid
tc komen in gebondenheid aan
de leer van de belijdenis naar dc
457

regels van een gereformeerde
kerkorde.
Besloten werd de contacten
voort te zetten, zodra de NGK
bereid zouden zijn te gaan werken aan het wegnemen van wat
n u als hinderpalen werd gezien.
De Landelijke Vergadering die
de NGK in 1998 in Doorn Iiielden, kwam niet tegenioet aan de
bc;rwarcn die d e Gereformeerde
Kcrken hadden gcoppci-d. De
synode van 1,r~lrrIrnvan 1 999
steldc vast, dal dc bestaande
belemrneringcn nict warcn opgeruimd. Zc 7ag dan ook gecn
mogelijklicden voor samcnsprekingcn dic gericht 7ijn op kerkelijke eenwording. Toch bcslocit
deze synode, dat deputaten de

NGK moesten uitnodipcn voor
ecn of mccr ontmoctingcn om
elkaar nader tc bevragen. In de7e
verder verkennende ontmoeting
- die dus niet het karakter van
een o p eenheid gerichte samenspreking zou hebben - zou het
dan moeten gaan over de manier
waarop beide kerken nu praktisch omgaan met de binding aan
d e belijdenis en over de vraag
waar zij de grenzen voor tolerantie ~ i e liggen.
n
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Vervolgens spraken ze over d e
vragen: waar gaat het ons ten
diepste om, als we hechten aan
binding aan de belijdenis? En
wat is de diepste drijfveer van
Nederlands Gereformeerden als
zij met die binding anders willen
omgaan?
Onze deputaten zien het als taak
van de kerk te 'bewaren wat ons
is toevertrouwd' (1Tim 6:20). We
willen als kerken 'pialer en fundament van d e waarheid' zijn {l
Tim.3:15).Dat houdt in. dat we
willen staan op het fundament
van (de leer van) apostelen en
profeten (Matt. 16:18,Ef. 2:20).
De kerk heeft die leer in de loop
van de geschiedenis beleden lofzeggend, samenbindend en
afgrenzend. Nog steeds aanvaarden wij deze belijdenissen als uit-

drukking van ons gemeenschappclijk gcloof. Wij willen ook in de
vorm van deze belijdenis als kerken samen gebonden zijn aan de
leer van het evangelie en ons
daarmee afgrenzen van aIles wat
van die leer afdoet. Dat geldt
voor ons als kerken in het algemeen, en voor de voorgangers in
het bijzonder.
Aan d e NGK vragen deputaten
dan. of zij dil ook willen cn hoc
hieraan in liet kerkeli,ik Icvcn
volgens hen zo goed mogelijk
reclit gedaan zou kunnen worden.
D e CCS stelde, dat de NGK
staan in de lijn van d e gcrcformeerde traditie cn op basis van
de geloofsbelijdenissen. In overeensleiuming nicl dic belijdenis
slaan voor hcn centraal: het
betrouwbare Woord van God,
yijn oiibcgrijpclijkc genade en de
verlossing door hct gcloof alleen.
Dit is de leer van Christus, verkondigd door d e apostelen, waaraan zij zich gebonden weren.
'Met overtuiging dragen we die
oude boodschap vandaag nog uit.
mct vallen en opstaan zoeken we
naar eigentijdse wegen om die
oude boodschap, dicht bij God
en dicht bij mensen, door te
geven aan elkaar, onze kinderen
en onze naasten.' Daarbij vinden
ze de gereformeerde belijdenis
een goed hulpmiddel om ons te
bewaren bij d e bijbelse boodschap en vooral bij het centrum
claarvan in het offer van de Here
Jezus. Maar ze kennen de ervaring, dat sterke concentratie op
de formulering van d e leer en
kerkorde het zicht o p de eenheid
kan verduisteren en mensen kan
vervreemden van de inhoud. E n
ze kennen ook de ervaring dat
meer ruimte in vormen en verwoording echt kali lielpen om dc
genade van Christus le delcn,
trouw aan de boodschap cn vcrstaanbaar in eigen tijd en culiuur.
Aan de GKV vruagt d e Commissie dan, of zij het belang kerkcn-
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nen, dat dc NGK hebben bij
ruimte in gcbondenheid aan
Gods Woord, om met het evangelie vèrder te kuniicn. En of wij
besrijpen dat zij 'fijnmazige discussies' als over de ruimte voor
gezangen en de toegang tot het
Avondmaal moeilijk mccr mee
kunnen maken. En ook of wij
kunnen aangeven, hoe ccn eventueel gezamenlijk kerkelijk Icven
er uil OU kunnen zien met minder kerkelijk papier dan bij dc
GKV cn indien nodig meer dan
bij dc NGK.

gericht op kerkelijke eenheid;

- dat de eenheid met de CGK
en clc GKV in het gemeenschappelijk belijden niettemin
in hun ogcn vraagt om meer
kerkelijke ecnheid:
- dat zij d e 7org van beide zusterkerken ovcr d e manier
waarop d e eenheid in de leer
bij hen bewaard wordt. serieus
nemen en de bezinning daarop willen stimuleren.

Vonr (Je GKV is her cenlrnle
woord bir~ding,voor d~ N G K
ruimte. Inlioudelij k kwamen
deputntcn cri commissie dichter
bij elkaar. Kun je in geval van
afwijking van een onderdeel van
de belijdenis dat niet centraal is.
die afwijking tolereren, of moet
je die ruimte opgeven terwille
van de eenheid met andere gereformeerde hclijderï? En als er
vragen rijzcn over een onderdeel
van de belijdenis. hoe kun je die
dan besprekcn? D e CCS stelt dat
het goed zou ;lijn om als NGK na
[cJ dcwken n v ~ de
r vrcrag hoe dc~
N G K zich mrrr rnnterieel aan de
be1ijdeni.s zorr kunnm />inden,en
hoc er ger~ngrppi.1zou ??-loeten
w o r h op ~ ~ f w ( j k b i j i cvnn
n de
LPIDe praktijk van ren 'open'
avondmaalsvicring zoals die binnen de NGK gegroeid is, vindt d e
commissic onopgeefbaar: iedereen die daartoe in zijn gemeente
gerechtigd is en Jezus Christus
als zijn verlosser belijdt, wordt
uitgenodigd om deel te nemen
aan het avondniaal, ook al is hij
geen lid van cen NGK.

Landelijke Vergadering
W K
Op hun Landelijkc Vergadering
van 2001 spraken d c NGK uit:
- dat zij er met verdricl in

berusten dat CGK cn GKV
op dit moment gccn hasis zien
voor gesprekken mct hen,

'

Daarom droeg de vergadering de
ccimmissie op. een gesprek uun
gaan met de Icerken in regionaal
verbond, ter bezinning o p d c
omg;ang met Gods Woord cn de
belijdenis en daarover aan de
volgende LV te rapporteren.
Daarbij moet aan de orde komen
- o l de kerken iets herkennen
van d e zorg van CGK en
GKV;
- hoe de kerken elkaar kunnen
dienen bij het uitdragen van
het evangelie, trouw aan de
boodschap e n verstaanbaar in
eigen tijd en cultuur;
- hoc de kerken.'op een wijze
dic bij onze kerken past', kunncn zorgdragen voor d e benodigde eenheid in de Ieer.
Tenslotte kreeg de commissie de
opdracht aan deputaten CGK en
GKV 70 goed mogelijk duidelijk
te maken, hoe d e NGK, met
andcre gebruiken maar hetzelfde
doel, proberen om kerk te zijn
o p de basis van Gods Woord in
ovcreenstemming met het belijden dcr kerk.

Waar staan we nu?
Terugkijkend zijn deputaten en
commissie positief over de
gevoerde gesprekken. E r was
openheid om tc luisleren naar
elkaar. Over cii weer was er een
eerlijke poging dc bedoelingen
van de ander hetcr tc begrijpen.
Het onderling vcstrouwen is
gegroeid.
Dat wil niet 7eggcn dat we
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elkaar al helemaal gevonden
hcbbcn. D e ruimte waar de
NGK aan hecliten, betekent niet
meer dat de bclijdcnis alleen bindend is voor wat hctrcrl d e kern
en het wezen van dc Iccr, zoals in
1994 werd gesteld. Maar ovcr
wat de ruimte wel inhoudt, moel
nog wel verder worden doorgesproken. Ook is nog nict duidelijk hoe de N G K het bedoclcn,
wanneer ze zeggen dat ze elkaar
onderling voldoende kilnnen
aanspreken op de grondslag van
Gods Woord e n de belijdenis en
hoe ze dat dan praktisch doen
'op een manier die bij hun kerken pass'. En verder liggen daar
de praktische vragen over het
open avondmaal. de mogelijkheid om vragen over d e belijdenis ie bespreken en de vraag welke ruimte er binnen de kerk mag
zi,jn voor verschillen.
Al met al concluderen deputaten, dat we wel een stap verder
7ijn. En dat e r reden is om verder tc gaan met ontmoetingen.
Nog niet met samensprekingen
dic gcricht zijn op kerkelijke
eenheid. Daarvoor moet eerst
nog een gemeenschappelijke
basis gcvonden worden in Schrift
en belijdenis. Ook nu de NGK
eerst ccn interne bezinning starten over d e vraag hoe zi,i willen
zorgcn voor eenheid in de leer, is
het belangrijk de contacten aan
te houden e n het groeiende vertrouwen te voeden in gesprekken ovcr de andere thema's.
Deputaten stcllen dan ook aan
d e synode voor hen opdrachten
te geven tot hct voorl~etlenvan
d e contacten.

Perspectief en hoop?
Als we dit alles lezen cn o p ons
in laten werken, mogen wc allereerst met dankbaarheid constateren, dat e r perspectieven en
hoop zijn. dat er in de nabije toekomst verdere innerlijke cn
uiterlijke toenadering komt. De

nuchterheid gebiedt ons daarbij
wel, op te passen voor een optimisme dat misschien toch niet
goed gefundeerd is. Ook in
vriendelijke en invoelende contacten moet je soms tot de conclusie komen, dat je het niet echt
eens bent. Ook in augustus 1995
rapporteerden deputaten dat ze
in openhartige en hartelijke sfeer
met de CCS gesproken hadden.
Desondanks kwam er de gezámenlijke conclusie uit, dat er op
dat moment geen consensus
inzat. De CCS waren van gevoelen, dat bij de GKV niet de ruimte bestond, die zij toch wel wilden handhaven. Volgens DKE
leidde die ruimte tot een al te
grote tolerantie en zij zagen
daarachter een andere manier
van kerk-willen-zijn. 'Voor de
GKV is het centrale woord binding, voor de NGK ruimte.' Over
wat die ruimte inhoudt, moet
nog worden doorgesproken, wat
betreft de leer, maar ook wat
betreft de praktijk van het kerkzijn. Naast het open avondmaal
komt dan ook de zuster als
ambtsdrager in beeld. En meer
algemeen het klimaat van grotere vrijheid dat nogal eens
genoemd wordt door broeders
en zusters die onze kerken verlaten om zich aan te sluiten bij de
NGK. Ik geloof oprecht, dat vele
Nederlands Gereformeerden
voor zichzelf hartelijk gereformeerd willen zijn, en dat het
daarom fijn zal zijn als we elkaar
weer kunnen vinden. Maar om
met goed vertrouwen samen verder te kunnen gaan, zijn zowel zij
als wij gebaat met een onbekrompen maar ook ondubbelzinnige eensgezindheid inzake de
vraag hoe we gereformeerde
kerk willen zijn in de eenentwintigste eeuw.

Ook bredere contacten
gewenst?
In hun samensprekingen met de
CGK en de contacten met de

NGK zijn onze deputaten kerkelijke eenheid op een gewetensvolle wijze bezig te zoeken naar
kerkelijke eenheid op een gereformeerde basis en in gereformeerde stijl. Zien we daarnaast
ook andere mogelijkheden tot
contact met gelovigen die we
ontmoeten, ook als zo'n contact
niet direct in het perspectief van
kerkelijke eenheid staat?
Er bestaat een Contact Orgaan
Gereformeerde Gezindte, waarin
de Christelijke Gereformeerden,
de Nederlandse Gereformeerden, de Gereformeerde Bonders
en Confessionelen in de NHK en

- tot

voor kort - de synodaal

Gereformeerde Kerken participeerden, terwijl op persoonlijke
titel een lid van de Gereformeerde Gemeenten (en soms iemand
van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken) meewerkte. Het
COGG deed een verzoek aan
onze synode van Berkel1996 om
een officiële afvaardiging
namens onze kerken naar dit
orgaan aan te wijzen. Maar deze
synode wees dit af, omdat 'het
COGG, in zijn huidige vorm, niet
wezenlijk kan bijdragen aan een
verantwoorde kerkelijke eenheid'. De participatie van de
synodaal GKN was voor ons een
struikelblok evenals het vrijblijvend karakter van de activiteiten, die ieder kon constateren
die wel eens een vergadering van
het COGG heeft meegemaakt.
In 1997 hadden onze deputaten
kerkelijke eenheid echter een
ontmoeting met het hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond. De Bond verklaarde toen,
dat ze zich met onze kerken verbonden weet in Schrift en belijdenis en op de inhoud daarvan
aanspreekbaar is.Wel verschilt
ze ingrijpend met ons inzake de
kerk. Zij kiest ervoor, ondanks
alles, te blijven binnen de Hervormde Kerk. De GB heeft
gesprekken met de CGK, zonder

JAARGANG 77 - NUMMER 22 - 9 MAART 2002

dat hiermee kerkelijke eenheid
wordt beoogd. Maar wel wordt
in die gesprekken een diepe
geestelijke verbondenheid ervaren. Zo'n gesprek achtte zij ook
mogelijk met de GKV, om elkaar
aan te spreken en te bemoedigen
vanuit de gereformeerde belijdenis. Ook actuele thema's als
Schriftgezag en ontwikkelingen
in de samenleving kunnen
onderwerp van gesprek zijn.
Dit alles rapporteerden deputaten aan de synode van Leusden.
Dit en een soortgelijke vraag uit
NG kring leidden tot de overweging: zou het toch niet goed zijn,
naast contacten die gericht zijn
op kerkelijke eenheid, ook contacten te hebben met een minder
vèrstrekkend doel? Zou het niet
zinvol zijn met elkaar contact te
houden over theologische en
ethische zaken en actuele ontwikkelingen die bedreigend zijn
voor het geloof dat we gemeenschappelijk hebben en willen
verdedigen? We staan in dezelfde wereld en we worden met
dezelfde vragen van deze tijd
geconfronteerd. Kunnen we
elkaar helpen en opscherpen?

Naar een interkerkelijk
overlegorgaan?
De synode van Leusden besloot
deputaten op te dragen:
- vanuit het oogpunt van kerkelijke eenheid landelijke ontwikkelingen in andere kerkgemeenschappen en
groeperingen bij te houden,
zonodig nader te verkennen
en daarop actief te reageren;

-

de mogelijkheden

te onder-

zoeken om te komen tot een
overlegorgaan waarin
gesprekspartners namens verschillende kerken en groeperingen van gereformeerde
belijdenis elkaar ontmoeten
om informatie over de geestelijke ontwikkelingen in
elk aars gemeenschappen uit
te wisselen en te bespreken.
460

,
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Deputaten hebben dil zo opgevat, dat de contacten in dil overleporgaan niet los moctcn slaan
vaii liet streven naar kcrkclijke
ccnheid, maar om zo te zcggcn
ccn voorfrrse daarvoor kunnen
zijn. Als doelstellingen voor zo'n
overlegorpan stellen 7ij voor:

meerde Ronders. Op deze
manier 7ou de vriibliivendheid
. .
eraf zijn.

UIT

Het gevraagde gesprek werd
gehouden en hct COGG kwam
zelf met het idee in plaats van d e
GKN voortaan hcl CGB te laten
deelnemen. Dat stclde het
- plkaur Aernocci'igcn en opsrherorgaan aan de orde in een
pPn om in deze tijd gerrfi~rgesprek met het moderamen van
r n ~ e r dte zijn;
d e synode van de GKN naar
- o p (Ieze manier her onderling
aanleiding van de kwestie Den
hegrip en vertrouwen vrrsterHeijer. D e uitkomst was. dat het
k???,en zo
CQGG de synodale GKN niet
- voorkomen dat ,q~refirn~~errEe langer toelaat als officieel lid.
belijders verder ~ l i elkour
r
Deelname van d c GKN is ongegroeien EH
loofwaardig geworden, cimdat de
- 70 mofieljjlt peri hos is kggen
'leringen' van prof. Dcn Heijer
voor samensprekingen mef het
wel gekritiseerd werdcn, maar
oog op k e r k ~ l i j eenheid.
l~~
toch toegestaan wordcn o p kansel en katherler.Tegelijkcrtijd
Depulaten willen dit overleg
besloot het COGG het CGR, dat
cchler niet in vrijblijvendheid
dezelfde zorg heeft, tc vragen te
laten verzanden. Daarom 7ou je
gaan deelnemen.
duideIijke doelstellingen moelen
formuleren en het overleg
Nu de zaken zo liggen, stcllen
beperken tot een bepaalde
deputaten aan de synodc voor.
periode.
dat zij in gesprek gaan mcl het
COGG om te bekijkcn of d e
Toch C0663
doelstellingen die zij formuleerden voor een ovcrfegorgaan.
Intussen kregen deputaten een
nagestreefd kunnen worden in
het kader van hcl COGG, Als
brief van het COGG, met het
verzoek om een open gesprek
dat het geval is. kunncn we
over de vraag of onzc kcrken
afzien van een afzonderlijk intereven wilden wachtcn ]net liet
kerkefij k nverlcgorpaaii. Depuopzetten van een cigcn overlegtaten kunncn dan voorlopig als
orgaan. Kon wat we daarmee
waarncmcr deelnemen en de
rilden niet o o i in het i1
volgendc synode kan een definibestaande kader van het COGG
ticf besluit nemen over deelnagerealiseerd worden? Deputaten
m e in hct COGG.
vonden dit hcsprcekhanr, maar
bleven rnoeitc liouden met deelOok hier hebben deputaten naar
name van de synodale GKN,
mijn indruk heel gewetensvol en
omdat zij ruimtc geven aan vrijverantwoord gezoclit naar een
zinnigheid. Naar hun idee zou de
goede wcg om een breder
situatie anders zijn als 'verontgesprek mogelijk te maken met
ruste' synodaal-gereformeerde
mensen dic ons na staan. zonder
deelnemers niet zouden ~ i j n
dit los te koppclcn van onze dieafgevaardigd door hun synode
pere wens om op een gerefor(cn dus de G K N vertegcnwoormeerde manier ook kerkelijk
digen), maar door het Gcrefornader tot elkaar tc komen.
meerd Confessioneel Beraad waardoor hun positie dezclfde
7ou zijn als die van de GcreforDrs. G.J. van Middelkoop is eindre- I
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BLIJE TONEN IN DE
LIJDENSWEKEN
/k was verheugd, toen men mij zei: Laten wJnaar het huis
des HEREN gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o
Jeruzalem. (Psalm 122: l ,2)
Lijdensweken. Voorbercidingsiijd
voor Pasen. Je kunt het ook zo
zeggen: we zijn onderweg naar die
grote gebeurtenissen in Jeruzalem.
Naar Golgota. Op naar JeruzaIem.
De stad van het Paasfeest.

De reis naar Jeruzalem. dat was
iets o m naar uit te 7ien. Daar dacht
je al van tevoren met een hlij
gevoel aan. Wat een ctad! Die ternpel. dat feest, die offers. In Jeruxalem woont God onder zijn mensen. Daar voel je dat je bij God
hooit, meer dan waar ook. Daar
breng je de offers voor de Here.
En jc hcscft wecr zo heel goed: ik
zou rntietcn sterven, maar God
accepteert dit offer in mijn plaats.
Ik waT v~rlrerlxd,[oen nren mij zei:
Lnten wij naar JZPI hlti7 de.7
[IER EN gom.
Uit alle stainmen kamen ze aangereisd. Een opgewekte stroom meiisen. Bij het naderen van de stad
wtirden het er steeds meer. En de
stemming stijgt.
.lerrlzalem clat ik bemin, nu rreden
wij u w poorIen in.

Lijdensweg
Onder die blije feestgangers is er
in ieder geval Eén die het allemaal
hccl anders belceft. Ook Jezus is
oiicfcrwcg naar Jeruzalem. Na zijn
laatstc periodc in Galilea is Hij
met zijn discipelen naar hei zuiden
getrokken. Al ver voor het paasfeest zijn ze vertrokken. Maar het
is geen blije reis. Een reis met ontmoetingen en gesprekken. Blije
momenten zijn schaars op die reis.
Vaak moet Jezus lijden onder

1

onbegrip en onwil. Veel teleuistellingen beheersen deze laatste
maanden voor het Pascha.
Maar het is vooral het doel van de
reis, waardoor Jezus moeilijk ongeremd blij kan zijn. Hij heeft hetzelfde reisdoel als de andere feestgangers: Jeruzalem, de stad van de
plaatsvervangende offers. Voor
veel mensen een heerlijk reisdoel.
Maar voor Jezus juist een gruwelijk reisdoel.
Om Hem heen gonst het van hlijheid.Ten diepste orn de verlossing
van de zondeschuld. En die schuld
moet Hij nu juist dragen. Strakc tot
het uiterste.
Spanning en angst houden de
Here Jezus niet tegen om de reis
naar leru7alem te maken. Maar
die spanning en die angst zijn er
natuurlijk wel degelijk. 'De keer7ijde van al die uitbundigheid bij de
feestgangers.

Inkeer en blijdschap
Deze weken zijn we onderweg
naar het Paasfeest. We trekken als
het ware mee in de stoet, die de
stad van liet feest nadert. In welke
stemming?
Aan de ene kant is de lijdeiistijd
een tijd om stil te staan bij het lijden van onze Heiland. Niet afstandelijk maar hetrrikken. Hij Iccd
pijn en angst om mijn zondcn. In
iedcr msrncnt van zijn lijdcn zie ik
iets van mijzeM. Wat Hij leed, heb
ik verdiend. Het bepaalt me bij de
ernst van mijn zonde. Als Ik die
zelf niet altijd zo zie, dan brengt
God mij die wel onder ogen. Juist
ook door in deze weken op het lijden van zijn Zoon te wijzen.
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Zo is de tijd voor Pasen een tijd
van bezinning en inkeer. De donkere kleuren overheersen. Het zijn
weken om extra te beseffen hoe
afhankelijk je bent van vergeving.
En daarbij moet het ook wel sterker tot je doordringen wat er moet
veranderen.
Tegelijk mogen we iets meebeleven van de blijheid die feestgangers om Je7m heen voelden. Wc
zijn immers onderweg naar ccn
feest waarop we de verzticning tussen God in uitbundig gaan vicren.
Rij mijn bezinning en inkccr inag
ik de Rlije zekerheid hel-ibcn dat
de vergeving van mijn zonden verdicnd is. Dal gecft aan deze weken
met hun donkerc kleuren een feestelijk accent.

Naar Jeruzalem!
We zijn cinderwcg naar Jeruzalem.
Hct Lani dat geslacht is neemt ons
nlce naar het iiieuwe Jeruzalem.
AIIccn door Hem komen we binnen. Want daar komt niets onreins
binnen en niemand die de gruwel
en de leugcn docî. Maar wie in het
hoek des levens van hct Lam staat,
komt door Hem de feeststad in.
Wat moci Hij veel vuilheid van mij
wcgncmcn. Maar Hij wil het. Laat
ik dan ook opgewekt mijzeIf aanpakken om mijn Eeven te veranderen.
Wij gaan naar het nieuwe JeruzaIem
Kom ga mmpr ons ?n (/OP01s wij!

Ds.A, M.de Hullu is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Oost

WIE IS VOOR JEZUS?
T,m P
wandelen h.ie+ God

H o e kjsk je aan tegen christenen, die in kerklijk
opzicht e e n andere keus maken? Of die zich misschien wel geheel ufiijdig houden?
Hoe hoog mag in eigen kring een conflict oplopen,
wanneer de grondslagen niet in geding zijn?
Hoe herken je iemand die Christus volgt?

Twee opmerkingen
Jezus inaakte hicrover twee glasheldere opmerkingen. Als mensen
niet tegen ons zijn, zijn ;re voor ons
(Mk. 9:40). En als je niet voor Hem
bent, ben je tegen Hem (Lk. 11 :23).
Het probleem lijkt alleen.dat deze
opmerkingen elkaar lijken tegen te
spreken. Aan cle ene kant: als je
niet dilidelijk teFen bent. ben je
voor. Aan de andere kant: als je
niet duidefijk voor bent.ben je
tegen. Het eerste lijkt veel soepeler
dan het tweede. Maar waarom lijkt
het tweede dan zo streng? Hoe kan
het allebei waar zijn?
Wel, dat kan doordat Jezus sprak in
verschillende situaties. Het is van
blijventl belan:: dat goed te onderscheiden.

De ene situatie
Eens kwamen de discipelen zich
beklagen over iemand. die in Jezus'
naam boze geesten uitdreef, terwijl
hij niet met de twaalven de Heiland
vol_ede.Dat moest niet mogen. Zij
volcden Hem toch niet voor niets?
En hadden z i j niet die bevoegdheid
ontvangen om genezingen te doen
en ho7e geesten uit te drijven? nati
moeten anderen daarvan afblijven,
nf zich bij hen aansluiten. Dat was
een duidelijk ctandpunt. De twaalven haddeti dar1 ook geprobeerd

een stokje te sleken voor dal solistisch optredeli. En ze wendden ~ i c l i
tot Jetus om hun gelijk te halen.
Maat dan liet verrassende antwoord:'belet het hem niet, want
wie niet tegen ons is. is voor ons'.
Een les in iv~irrrrlering.Want er is
niemand die Jezus in waarheid
belijdt. of het moet hem van God
geschonken zijn. En e r ic niemand
die hoze Feesten uitdrijft,of hij
doet het door d e kracht die hij van
boven ontvangt.
Daarmee zegt Jezus niet. dat dat
solistisch optreden in alle opzichten
in orde is. Maar Hij zegt wel. dat die
man niet beschouwd moet worden
als een tegenstander van Hem en
de twaalven. Ook al heeft hij zich
niet aangesloten, hij is niet tegen
Jezus, hij is vó0r.
Pikant detail hierbij is. dat de discipelen zelf onmachtig waren gebleken een zieke te genezen e n een
geest uit te drijven. Belangrijke
oorzaak daarvan was, dat zij hlfnd
waren voor de lijdensweg die Jezus
zou gaan. Zonden. ziekten en boze
Feesten verdwijnen alleen doordat
Hij al dat kwaad zal ondergaan,
pfaatsvervangend. Als je dat niet
7iet. valt er weinig uit te drijven in
Jezwr naam. Zo staan de discipelen
machteloos, en ze %nappenzelf niet
waarom. Intus~enblijkt elders die
kracht wel aanwezig! Daar worden
7e dan verontwaardigd over, want
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dat klopt niet. Jczus rocpt ~c tot d e
orde. Als in zijn naam krachten
wordcn gedaan, is dat zijn zaak. En
zijn zaak is nooit een bedreiying.
voor icrnand die Hem liefheeft.

Het verschil zien tussen
voor en tegen
Welke toepassingen heeft dat vandaag? Het bepaalt hoe wij ons om
heen kijken en andere christenen
waarderen. Gelovigen, die Jezus in
waarheid belijden al hebben ze zich
niet bij ons aangesloten om samen
Hem te volgen.
Hiermee zijn niet diegenen
bedoeld. die de naam van Jezus
noemen tenvijl 7e die vrijwel volledig hebben uitgehold. Dat is nu nict
aan de orde. ?Jee, we krijgen een les
in waardering richting alle ware
belijders van de enige Verlosser.
Met hen kan nog veel te hespreken
zidn. Belangrijke items 7ijn hijvoorbeeld Gods verhond met Al-irahain.
niet alleen voor de dood maar cirik
voor de Griek. Hoe dat verhond
doorloopt van het Oude in het
NieuweTestament. hoe God claarin
vandaag nog cteeds de eerste is in
zijn ontferming. En dat er buiten
dat verbond geen speciale belciftcil
meer zijn alleen voor de Jodcn, of
specifiek voor het aardse .lcru~aIem. Enx. Enorm veel rntsvcrstai~d
en dwaling hangt cfaarmcc samcn.
En toch kom je in dergelijkc kringen zoveel toegewijd gcloor legen,
d e belijdenis van dc cnige Naam
waarin wij bchouden worden! Dan
hcbhcn wc nog heel veel te bespreken, maar die mensen zijn onze
tcpcnsianders niet. Dat zij van harte in Jczus gcloven ontvangen zij
van bnvcn. Hcl is Gods zaak om
het hun tc gcven.

Dan is cr veel nog nfet in orde, en
vanuit de ScliriR is er nog veel aan
tc drrtgcn, inaar we moeten wel het
onderschcid zien tussen tegenqtanders en voorsiaiiders van het
koninkrijk van God.

I

uit je hart, is hel 'ncc'. Glashcldcr.
Tal van mcnscn lopcn rondics rcind
het kruis. Het wordt hcn vcrkondigd, zondag aan zondag. Ze lezen
ervan bij vrijwel iedere maaltijd. En
vervolgens gaat het gesprek over
afgeleide zaken. over bepaalde vragen die overblijven, misschien wc!
over het wel e n wee in d e kerk. Dat
mag. allemaal belangtij k zijn, roiid
het kruis valt veel te bespreken.
Maar het enige wat nodig is moei je
niet vergeten: knielen! En 20 jc Vcrlosser aanvaarden.

mci cl kaar te spreken, welke zaak
hci ook betreft.

, De andere situatie

i
l

Conflictbeheersing
Datzelfde geldt intcrn, als ik dat
hier even bij mag Lcggcn. Conflicttof hoopt zich op naar dc ccrstvolgende generale synodc loc. IJit~pringendpunt is het Liedhock. En
dan vooral de vraag of jc in dc
gemngen de achtergrond vali de
dichters meeneemt of niet, o f dat je
de liederen ook kunt ~ i n g e nvanuit
de Sclirift en je eigen geloof. D e
4th poneert ten stelligste dal hct
gedachtengoed van de dichler
beslissend is, en wil zo vrii\ircl pcen
gezang aanvaarden. De ancfcr
heperkt zich tot de tekst van dc [iederen, en vindt zo toch wc1 veel wat
Iiij Iierkent en g e l o v i ~kan zingen.
Daarnver 7al ik hier nii gccn uitspraak doen. Maar ik wil wc! vragen de proporties te bewaren vali
het verqchil.
Over het zingen i i i i hct Liedlioek
kun je verschillend denken. het kan
zeHs leiden tot ccn ver~chillende
praktijk, nicarir we Inten ons toch nog
niet nunprutrn (lat we ~ l k a a r trJLqepas
stander zijn ~ ~ ~ Y o ~ c Reeds
I P J ~ wer?!
pen sornrni~cnzich op als een soori
Elia-figuur, als waren zii de enigen
nog die dc Here in waarheid dienen. Dat gaat stellig te ver. Het
Licdhoek is ook ninnr het Licdhoek, ccn manier van zingen. Niet
onbelangrijk, maar het zit in de
categorie van vormen en gestalten
die kunncn wi5selen.
Als wc samen één spa dieper gaan.
als we gaan zeggen wie Jezus voos
n het volstrekt met
ons is, ~ i j we
elkaar eens.Trouweris, elke generaIe synode begin1 daar ook mee. Een
korte ceremonie. inaai- toch een
hoofdelijke insitemming met Schrift
en helijdenis Het gecfi het kader
aan, en de diepgany van on7e verhonden heid.
O m vervoTgens binnen dar kaclpr

l

O p een ander momcni was .Tezus
bezig te tonen wic Hij is. Hij dreef
een boze geest uil, Hij dccíf tal van
tekenen, Hij vertelde waarvtior Hij
was gekomen. Op dat moment was
daar niets meer aan toc tc vtiegen.
Hij wachtte o p antwoord. Maar dat
kwam niet. Mensen Iiepen pcin7end om Hem heen, vrocgen ciin
nog een teken. deden kwalijke suggesties, hielden afstand.
Toen klonk het \voord: 'wie niet
voor Mij is. die is t c ~ e nMij'.
Helder als glas. In Jeziis' zelfopenbaring zwaaien de poortcn van het
Koninkridk open. mcnscn mogen
als kinderen binncnlopcn. Maar alr
7e dat niet doen, slaan ze buiten.
Als ze op dit monicnt geen 'ja' zeggen, is het 'nec'.

m

Reageren O p God
Welke toepassingen geeft dat voor
ons? Hci bcpaalt on5 bij het belang
van ons antwoord aan God. In de
verkondiging 7waaien steeds
opnicuw die poorten open van
Gocfs koninkrijk. Dan moet je iets
docii: reageren. belijden. binnengaan. In het Woord komt Jezus naar
je toe, I-lij zegt 'ja' teyen je. Dan
waclit Hij o p antwoord. Wie op
zo'n moment niets zegt. zegt 'ncc'.
Vandaar het amen en het amcnlied
na d e preek.Als een bcwust antwoord, gemeenschappelijk cn pcrsoonlijk. Vandaar de goede
gewoonte om na het Woord van
God in gehed te gaan, om aniwoord te geven vanuit je harl.
We krijgen les in reugrrrfa op God.
Nog ~ t e e d is
s het mogelijk om pcin- ,
zcnd om een preek heen te lopen.
en jc mciiing daarover te geven. En
dat mag. AIS het daar maar niet bij
blijft. Als Jcziis werd verkondigd,
kwam Hij lioogst persnonlijk naar
je toe, gaf Hij ziclizelf aan je, zei Hij
'ja' tegen jc, en wrir S F jij~ (/ot1.7Als
je dan geen 'jii en amen' 7egt,vanI
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Herkenning
Op die rnanicr is e r tussen beide
uitspraken van Jems gccn sprake
van enige tegenstcllii-ig. Intcgcndeel, beide opmcrkingcn vcrsterken elkaar. Als je kniclt aan dc voet
van het kruis, als jc beseft wat je
daarmee cloci, dan knn het nipt
anders of ie herkent daarin een
nnder clze n a a ~ jte neerbriigt. Je herkent dic cnc, nllesoinvattende overgave, waarin iemand zich aan le7us
toevcriroiiwt. Dan zie je een
geIoofsgcnricii. Wet hestaat niet dat
zo icrnand je vijand is, 70 7111 je hem
ook natiit behandelen.
Maar wie 7elf niet aan die o v e r p v e
is tciegekrimen. 7al dat in een ander
ook vecl nioeilijker herkennen.
Misschien wel helemaal niet. Dat
was de reden dat de discipelen een
voorstander aanzagen voor een
tegenstander. Xe waren zelf nog.
vreemd aan Jezus lijdensweg. Ze
dachten nog in termen van gelijk
heblien en de meeste zijn. Zo kwanien 7e ertne de verrchillen te
henadrukken en die doorslaggevend te maken. Heel ontdekkend
e n I-ieschamend,Wie is vóór Jezus?
Teder die Hem te voet valt, ook al is
zijn leven nng lang niet op orde.
Ook al i? iiog kritiek op hem mogelijk. Jc ztickt immers je leven buiten
jc~clf?E n daar ontmoet je elkaar.

Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te ZwolleCentrum

GEKRENKTE LIEFDE

E. Brink

1s de hel er uiteindeluk wel?
- r nieuw geloven

durft het bestaan van de nel nog te vero
gen? Wie in een God gelooft die es 'een hei op
nahoudt', kun rekenen op de volgende verdacI
making: 'Het is toch te bar om van te praten, als wij
aannemen dat er voor die gestorvenen, die niet het
juiste geloo fssysteem hebben gevolgd, krioelende
en knagende wormen, alsmede eeuwige hoogovens van vuur en zwavel zijn gereserveerd, waarin
zij eindeloos moeten branden? Juist zJ, die willen
geloven in zo'n sadistische God, mogen wel oppassen. Wantjuist die christenen, die zoveel op hun
medechristenen hebben aan te merken, moeten
rekenen op die wormen en die ovens waar je nooit
uit komt'.' Hier gaat het nog om een geloofssysteem
vcrn medechristenen. Maar vandaag zou je rustig in
kunnen vullen: unders-gelovigen.Wie de moed
opbrengt vast te houden aan het bestaan van de
hel, wordt er makkeluk van verdacht de hel aan
anderen toe Se wensen,

Waanvoorstellingen
Het kan Iiaast nict anders of de
hel roept een schrikheelcl op.Wie
70u niet met huivcr over deze
plaats spreken'? Gods Woorcl
spreekt er heel sobcr over. Juist
daardoor kan dc Fantasie makkelijk op de loop gaan en is het
gevaar van speculatie groot. E r
hestaan veel waanvoorstellingen
van deze afschrikwekkende plaats,
die Gods Woord gccn recht doen.
Zcials Iiez opstoken van hoogovens door vurigc duivels die
mensen martelen en pijnigen. Vresclijke wormen die voor eeuwig
aan mensen bli,jven knagcn. En
het ongelimiteerd vonriwoekeren
van hcl kwaad waar rnenscn aan
zouden worden overgeleverd.
Maar belangrijker nog dan dergelijke voorstellingen is dat de Here
God 7Clí yrof onrecht wnrdl aan-

gedaan. Dat gebeufl als. Hij wordt
voorgesteld als een sadistische
God, die de hel zou hebbcii
gecreëerd als plaats voor 7ijn gruwelijke willekeur. Het proiest
tcgen een sadistische C'rodsvoorstelling is terecht. Maar cen protcsl tegen een sentimenteel humane Godsvoorstelling is dal
cvcnzeer. God wordt dan voorgestcld als een lievige Gnd dic geen
recht heeft om op te stáán. Dil in
plaats van de liefdevolle God die
7ijn troon heeft gegrnnd op heilig
rcch l. (Ps. 97).

Geboden uitwegen
E r is door de eeuwen heen ook op
andere of ontkennende manier
over de hcl gesproken. Uit de
veelheid geef ik globaal drie posities door. Deze uitwegen worden
meestal geboden om te kunnen
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'

handhaven dar God echt liefde is.
Een eeuwig voortbestaande hel
zou vloeken met zijn liefde en
haaks staan op zijn gcrechtiglieid.
Die zou bovendien cen nederlaag
betekenen voor God, eii zijn overwinning op het kwaad ter discussie
stellen.
l. De hef uls voarlnatste werkelijkheid. DD at1 zeggcn: er bestaat
wel een tijdelijkc oiihetting, een
helse schrik. maar na een kort- of
langdurig verblijf in de hel volgt
alsnog de lieerlijkheid. Het begrip
'eeuwig' bclckent in de Bijbel,
zeker waar het over de hel gaat,
niet oneindige duur, maar 'eeuw'
als een langc pciiode. De hel is
zoiets als ccn lucseiihse, oftewel
een vagevuur, waar mogelijklieden
zijn voor cen herkansing of tijdelijk e boetedoening.
2. Dr hel a er wel, maar hlijfl uiteindelijk leeg. God volstaat met
een dreiging. Die dreiging is
levensecht en wcrkclijk. Maar die
heeft alleen de bcdoeliilg tot
inkeer te hrengcn en verandering
te bewerkstelligcn in het hier en
nu. Het oordccl gaal net zomin
door als de vcrnictigi~igvan Nineve na de dreigendc prediking van
Jona. Het gevaar bcclaat weliswaar, de hel is een wcrkefijklieid,
maar dankzij de grotc genade van
God komt er uitcindcli.ik niemand
in terecht.
3. De h ~loopt
f op niets uit. De
gedachte van de non-existentie
wint aan populariteit. De tweede

dood wordt voorgesteld als nplossing in het niets (annihilatio).
Zoals Sodom en Gomorra voorgoed van de aardbodem zijn vcrdwenen, zo blijft er van de gcstor465

ven ongclcivigeii iiiets over. Hun
ieven leidi du\ lot niets, mensen
worden dat /ich ook niet bewust,
omdat de hel incickcnt: een qtille
dood sterven en nooit mccr lot
leven komen. God zal uitcindclijk
alles in allen zijn.

,

Zwakke pogingen
Ad l. O p zichzelf genomen is het
juist dal 'eeuwig' in de Bijbel kan

betekenen: lange duuh het l a n p t
denkbaar. Mxir op plaatse11waar
de hel wordt aangeduid, kan daar
geen sprake van zijn. In Matteus
2546 wordt hel eeuwige leven
parallel gcnocnid met de eeuwige
straf. En in Opcnburing 14: 11
wordt 'in alle eeuwigllcden' nader
omschreven als: zij hebben geen
rust.dag en nacht,dic hct beest en
zijn beeld aanbidden (vgl. ook Op.
20:lO). De betekenis van 'eeuwig'
kan hier moeilijk andc1.s zijn dan:
onoptioudelijk, ongclirnitcerd.

'

Ad 3. Dc tegenstelling in de Bijbel
is niet tusscn zijn en niet-zijn. maar
tussen leven cn dood. als twee
bestaanswij7en. D c dood is geen
non-existentie. De dood is wc1
afgesneden zijn van commmicatic.
Het geeft aan: verlamming.
oiimacht, gescheurd bestaan. Uit
bijvoorbeeld Efeziërs21 - 'jullie
waren dood' - blijkt ook dat er
geen sprake is van non-existentie.
Die mensen waren sprjnErlevend,
alleen zonder contact met God en
ovcrceleverd aan zichzeli Dood is
hcsiis~geen siinpeie uitdoving van
hct bcrtaan. Het is overigens ook
nicl juist dat Sodorn en Gornorra
voorgoed verdwenen zijn. De
bewoncrs worden immers bij het
laatste orirdccl opgeroepen (Mat.
l 1:23-24).

Christus a a n het woord
Wie heeft in de Bijhcl het meest
gesproken wei- dc hcl? Chii$tus!
Hij onderstreept zijn boodschap
vlammend. Niet om menscn dc
stuipen op het lijf te jagen. Maas
Juist om geerust te stellen! C h r i s ~ s
is immers gekomen om van dc hel
te bevrijden. Niet alleen wat mcnsen hier en nu een aardse hel noemen. Maar ook de toekomstige!
Moderne hellepredikers roepcn:
de hel is lijer o p aarde
op tal van plaatsen (oorlngs-. aids-,
en llongergebieden). Maar brengen zij het verlossende woord? Ze
zaaien eerder paniek.want wic
kan onze wereld van dezc hel verlossen? Christus spreekt over
Zich7elf als Degene die ervan ver]cist. De Zoon van &d weet als
enige echt wat de hel is. Hij
spreekt uit ervaring, omdat Hij dc
hel op aarde heeft doorgemaakt
(HC vr.luntw. 44). E n Hij spreekt
geruststellend tegenover de gmotste angst, de angst voor de hel,
waaruit alle angsten voortkomen.
Hij kan als enige Persoon van de
hel vcrlosscn.

AcJ2. Het valt niet te ontkennen
dal de dreiging heel wezenlijk kan
7ijn. zoncler dat de voorzegging uitkomt, oidat het oordeel wordt uitgcsteld. Dit met de bedoeling om
tot inkeer op te roepen. Maar
daarmee is nog niet gezegd clat het
altijd 7 0
toegaan- Er zijn v n l o ~
schriftplaatsen aan te wijzen waaruit hel tegndeel blijkt, en het oordcc1 wel degel@ wordt uitgevoerd,
als bekeilig uitblijft. En hoe kan
,
dc flcl nu Ieeg zijn, als God van\
ouds een bewaarplaats heeft v m r I
satan ei1 engelen die zijn afgevallen
(Jud. 6; Op. 20:10)? Hoe kan er
gespiokcn worden over 'zij die verInren gaan' (2 Tess. Z:lOv), als die
realiteit niet bestaat? Bovendien
richtcii de waarschuwingen zich
niet alleen OP de ongelovige, maar
zijn 7.c ook bedoeld als vertroosting van dc gelovige die wordt vervolgd (2Tess. 1 ; 1 PcZr. 4:2 Petr. z)!
Je kunt er bijbels gczieii gewoon
niet omheen, dat cr uiteindelijk
twee categorieën mcnsen zijn bij
de opstanding en hct oordeel
Gekrenkte liefde
(Mat. 2.531-34; .[oh. 529; Rom.
2:7v; Op. 20:15).
Voornaamste bezwaar dat aangeJAARGANG 77 - NUMMER 22 - 9 MAART 2002

w e r d wordt tegen dc hel, is dat
die in strijd 70117ijn met God4 licfde.Toegegeven, dit roept ook
spanning op. Welke mens durft te
beweren dat hij of zij daar echt uitkomt en dat ooit helemaal rond
krijgt? En toch, een hel die in
slrijd komt met Gods liefde, kan
]liel bestaan. 'Nee' zeggen tegen
Gods liefde, is ',ja' zekgen tegen de
hcl. Als iemand Gods liefde
afwijst, kan hij niet zeggen dat een
hcl in strijd is inel Gods liefde.
Wclnt rlic hel is er juist, orndnr hij
die ligde verwJrrpf.D e hel is een
afgcwc~cnhciiiel. Dezelfde liefde
waarmcc God zijn 7x011
heeft
gegevcn, dweilde liefde waarmee
Cliristus Zicli~clC heefl gegeven,
die liefde is het die veroordcclt.
Wie Gods liefdc vcracht cn vcrwerpt, roept Gods toom ovcs i c h
op (Heb. 1225-29). Dat is dc hcilige verontwaardiging. niet allccn
van God de Vader, ook van God
de Zoon: de toom van hct Lam
(Op. 6:16). God handhaaft in d c
hel zijn recht op liefde. L3c hrl i . ~ífe
plaats vnn God,?gekr:ei~~~.cnkte
lief~llr.
God is en blijft voor eeuwig verongelijkt over mensen die Hem en
zijn Zoon zo hartgrondig hebben
afgewezen.

T-let is opvallend. hoe Jezus met
nadruk over de hel spreekt tegenover mensen die Hem verwerpen.
Daarurn kan Hij ook zo tekeergaan tegen de Farizeetn en schriftgeleerden die Hem niet hoeven.
Z e weigeren Hem te erkennen. Ze
\~cilgennu Christus' gangen. Ze
slaan er met de neus bovenop, ze
zien en horen wat er gebeurt.
Maar als je toc12 Gods Zoon verwcrpt, door God gegeven uit liefde oin alle\ recht te zetten.. ..Als
jc Gods geliefde Zoon afwijst. d;in
tcrg je God kit hel uiterste. Je
raakt zijn oogappel en krenkt ~ i j n
liefde!

Bezegelde onwil
God stort niemand in het ongcluk,
maar Hij bezegelt mcnsclijkc
onwil. Hij neemt onzc vcrant466
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wciordclijkhcid IC) crnïlig,dal dc
hcl dc cciiiscqucntic is van hct

rcspcct voor ons mcns-zijn. Er 7ijn
uiteindelijk slechts twee soorten
mensen. De een 7egt: Ilw wil
geschiede. en tegen de ander zegt
God: uw wil geschiede (C.S.
Lewis). De deuren van de hel zitten op slot. maar ze zijn aan de
binnenkant op slot gedaan. Mensen hehben zichzelf voor God
afgesloten. Hij laat hen over aan
hun eiyen verharding (vgl. DL 1.6).
G0d slei11 zijn eigen Zoon af, en
Isat T-km de dood ingaan. en inenSe11 reageren met: 'mag ik U vsiendelijk bedaiiken. ik heb I-Tem er
niet om gcvraagd da( l Tij hel reed
van dc wcrcld op Zich nam. ik rcd
nlc7.clf wcl. ik ziick hel zdl‘ WC!
uit'. Dat kuiincn in dc omgang
aardigc, vriendcli.ikc rncnscn 7ijn
clic naar cigcn 7cggcn g c m vlicg
kwaad docn. Hci kunncn ook misdudigcir; 7iii1. Nazi Eichn~ann
dcrticn maal vhrir zijn cxccutie
be7oclit door cen predikant. Eichmann meendc: 'ik heb niemand
nodig dic in mijn plaats sterft, ik
heh gccn vcrgcving nodig. ik wil
dic ook nict'. Als mcnsen Gods
Zoon vctwcrpcn, dan rnnctcn zc
maar mct hun cigcn cinfercchtighcid hli,ivcn ~ittcn.Met allc gcvnlgcn van dien: cindefoos nvcrgclevcrd aan jczclf. Wai het zwaarst
liakt te wordcn aangcrckcncl, dat
is: dc afwii;.ing van Chrisius. kennis hcbbcn van Hcni hchhcn
(gchad).cn Hcljl loc], niet willen
(Hcb. 1 k2h-3 1 ).

Beeldend spreken
Als Christus over de hel spreekt,
dan is het duidelijk dat hij in beelden spreekt. Mij maakt zelfs
gebruik van symbolen die elkaar
min of [neer uitsluiten: buitenste
duisternis en vuur. Een bonte
scliakering van beelden, die de
vciciri;telling iiociit sluitend maakt.
Symboliek typeert. iriaar fotosrafeert niet (K. Schilder). Maar de
beperkte voorïtelling die Jezus
geeft, is eenoe3 om te weten dat

,

hct ccn vcrschnkkclijke plaats is,
waar demoncn huishouden. Het is
dc buitenste duisternis.orndat je
vanuit jezelf onbereikbaar voor
God bent en niet deelt in de
hemelse heerlijkheid. Hoe kan liet
ook anders, want dáir schittert het
werk van Christus. Tenvijl datzelfde schitterende werk hier verbiindt wie zich verhardt. E n als op
deze plaats het vuur gloeit. is dat
dan niet het vuur v~lnGods verontwaardiede liefde? E n als dic
intense dorst word1 becclireven, is
dat niet liet hevige verlaligell llaar
liefde el1 gehorgenlieid, dat niet
kan worden (TLuc.1f,:24),
zodat je blijft uvei-gel~.ve~-d
aan
jezelf? En is die hevige pijn niet
veroor7aakt door dit iinmcnsc
genlis, omdat jc de licfdc voortdurend moet ontbcrcn'?

Grote genade
D e Schrift bewaart ons voor minimalisme. Het lijkt soms of een
kleine groep behouden wordt
(Mat. 22:14). maar moselijk slaat
dit op het ioodse deel ti.jbens de
periode van Jezus' aanwezigheid
op aarde. Andere schriftplaatsen
leggen grote nadruk op de groei
en de aanwas (Mat. 8:11-12; Mat.
13). En niet te vergeten de menigte die niemand kan tellen (Op.
73). Hoevelen zulleti ons niet
voorgaan. Hoevele laatsten zullen
niet de eersten zijn? Hoevele kleinen zullen niet de groten zijn?
Gods barmhartigheid roemt tegen
het oordeel (Jak. 2:13). Het is niet
aan ons cle omvang van de genade
vast te stellen. Laat staan dat wij
God zouden durven beleren in
barmhartigheid. Wij mogen er in
elk geval nooit een gesloten systeem van maken. dat wij vervolgens aan God opleggen. Alsof wij
liet minimum aai1 kennis bepalen
dat voor de raligheid nodig is.
Mens. wie hen je? Nouit kom je op
de pl:ials van waaruit God hcotirdeelt. Het is niet aan ons om tc
beoordelen: zciu hij er ;.ijn. ?ou /ij
er zijn.. ..Al tellend en wcgcnd,
passend en metend vergecl jc hcl
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beproeven van je eigen liart (K.
Schilder). God is meer(der) daii
ons hart (l Joh. 3:20).Ons rest
niets anders dan te verti-ciu\vcn op
Goci. de Allerhoogste. Volkcimcn
baimhartig en rechtvaardig is Hij!
Wie heeft rnenscn ooit meer liefgehad?

In christus
En wie nog nooit vali Hem hebben gehoord, maar hoogstens een
godsbesef hebben? En de vele
mil.ioenen aantiangers van andere
religies? Hoe zal het Irun vergaan?
A1 die kinderen, die nooit met het
Evangelie zi,jn opgevoed? Zouden
kansarme kinderen in eeii kansloze hel terechtkomen? Over h ~lott
V"" de onwetende laat de nijhcl
zich niet of nauwelijks uil. Maar
denk nooit te klein van Gods
genade. Gods hart is altijd ruirncr
dan ie denkt. Augusliiius, Luthcr.
Zwingli, Melrinchthon, zc hchbcn
ieder de mogelijkl~eidopcngchouden clal Gcid h(i hct laatste nordeel
bepaalde heidelien zal kunncn
vrijspreken. Z e dedcn dat o p
grond van lekstcn als: vclc eersten
, 7.c mllen
zullen de laststcn ~ i j ncn
konien vaii oost cn wcst (Mat.
8:11: 1930; 20:12). Het is voor Ciod
niet unlnogclijk om mcnsen huiten
prediking cn d ~ i o pom, rechtvaardig te verklaicn. Daar is Hij vrij in
als de socvci-cinc God. Maar wie
dan ook. niemand kali ooit behnuden worden zíindcr dc verdienste
van Christus! Allecn is liet niet
aan ons om datirop ic spcculcren
íif daarvan uit tc gaan. Wij moeten
liet doen iiiel: wic dc Zoon heeft,
heeft het Txvcn; wic de Zoon niet
heeft, hccfi het Icven niet ( l Joh.
5:12). Want hoc jc hct nok wendt
of keert: buitcn Jc7us Christus om
is heh levcn ccn licl.
DS. E. Brinh is predikant van de Gereformeerde
te Waddinxveen
l

Dx A J.R. Bi tissaartF.RF.erin
I tawr tip
Iier dok Nfr(ip trekkei? in /iet r/riiit(.lrjk
helijdetz, Baiiin 1978.

467

IN HET LEERHUIS VAN
DE NEDERLANDSE
GELOOFSBELIJDENIS I
/n een tijd waarin de belijdenisgeschriften niet
alleen ter discussie staan maar ook een belangrlke
rol spelen in herenigingsprocessen van kerken, is het
mak dat er over de inhoud en achtergronden van
deze gesc hríflen h elderhejd bes faat. in dit verband
halen we in twee afjeveringen de publicatje Kostbaar belijden naar voren, een 382 pagina's tellend
boek over de theologie van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.
Kostbaar helij(frn presenteert
zich als naslagwerk op een van de
belangrijkste hclijdenissen van
het gereformccrd protestantisme,
de Nederlandsc Geloofshelijdenis.: Dit boek van dr. W. Verboom, docent Gerefcirmeerd Protestantismc cii Catechetiek aan
de Kerkelijkc Opleiding van de
Nederlandsc Hervormde Kerk
verbonden aan de Tlieologische
Faculteit te Lciden, verscheen in
de Ioop van 1999. Kort tevoren
was bekend gcworden dat de
c
opleideuren van d c ~ kerkeli,jke
ding noodgedwongen zouden
dichtgaan. De auteur droeg heb
daarom o p aan de laatste lichting
van zijn studenten. In het Woord
Vooraf heclanki hij studenten en
collega's voor de inspiratie e n
aanmoediging die Iiii ontving bij
het schrijven. Flij kijkt terug op
een periodc van inspirerende,
hartstochtcIijkc beoefening van
de theologie.
Tn Kampen hebbcn we liet hoek
bij de colleges Symboliek doorgencimeii. De meeste studeiiten
criJaren het werk als gocd leesbaar e n toegankelijk. Onze gezamenlijke leerervaring geven we
graag door.

Opzet
Wat voor boek over dc NGR
heeft Verboom geschrcvcn? Z'n
diepste intentie verwoordt hij in
de iiiel: Kostbaar hclijden. Hij
zegt liierover: "De inhoud van
deze belijdenis is me 7ccr lief. Ik
adem daarin-Tegelijk probeer ik
in de titel aan te gcvcn dal dit
belijden De Bres en zijn generatie zeer veel gekost heeft" (9).
Dil laatste geeft de NGR voor
Verhoom een meerwaarde. I-Iet
daagt hem uit om op ccn tijdbetrokken manier de kcsnen van
deze belijdenis ook voor vandaag
llieologisch te dorirdcnken e n o p
Iiun actualiteit te bevragen.
De beschrijving van dc theologie
van de NGB vindt plaats aan de
hand van een tiental ihcrnn's, Het
gaat om de volgende nndcrwerpen: D e enige God; hoc God
door ons gekend wordt; licl gezag
van de heiIige Schrift: de schcpping van de mens. de zondcval cn
7ijn gevolgen: de gocldelijke vcrkiezing: de verzoening door
Christus; de rechtvaardiging door
het gcIooF; heiliging e n goedc
werkcn: de overheid; het laatstc
oordccl. Ofwel de NGB-artikclcn
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F. van der Pol

m,
achtergronden
1,2,5,14,16,21,22.24.36en 37.
Volgens de auteur is dc gemaakte
keuze representatief \!oor het
theologisch gehalte cn hcl klimaat van deze bclijdcnis (31)).
Zijn selectie uit dc onderwerpen
van de NGB motivcci-l Verboom
ander verwijzing naar een eerder
werk over dc Heidelbergse Catechismus.' Daarin zijn mccrdere
onderwerpen hchandcld, die nu
niet opnieuw aan dc ordc lioeven
te komen. Voor ccn naslagwerk
over de theologic van de NGB
lijkt ons dit gecn gocd argument.
Een werk dat ccl-il naslagwerk
over de NGR wil ziiii, behoort
alle artikelen artikclsgcwijs te
behandelen. Dit is voor 27 van de
37 artikelen achterwcgc pcbleven. Z o worden, oni ccn voorbeeld te noemen, dc artikelen
over de kerk ovcrgeslugen cimdat
de leer over dc kerk al in hei eerdere hoek over dc H C is bespruken. Maar de thenlogic van de
HC is toch niet zrindcr meer
gelijk te schakclcn met die ven
de NGB? De behandeling van
het thema 'kcrk' is in de NGR
veel uitgebrcidcr. De valse kerk
e n d e kenmerken van de ware
kerk komen in hct kader van de
HC helemaal niet aan d c orde.
Het boek van Verhoorn i\ volgens ons geen handbock ovcs de
NGB, maar behandclt uitvoerig
een tiental aspecten van dc NGR.
Elk hoofdstuk heeft dczclfdc
opbouw en begint met dc wccrgave van de oorspronkelijke
(Franse en Nederlandse) tekst,
en d e tekst van d e Cor~fessioGallicana. het voorbeeld-model voor
de NGB . Daarna krijgt de
geschiedenis van de tekst aandacht: wiizigingen die in latere
468
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uitgaven tot stand zijn gekomen
worden vcrmcld. Vervolgens
wordt aangegeven hoe het onderwerp van het te hesprckcn NGRartikel aan de orde komt in andere reformatorische belijdenissen.
Daarop volgt een dogmcnhislorisch overzichr. over dc wijze
waarop over het tc hchandelen
thema in de loop van de iijd is
gedacht; met als 7wnnrtepunt de
theologische kernen dic De Rres
aan de orde stelt. Elk hoofdstuk
sluit af met een paragraal" waarin
Verboom ingaat o p actuele
gedachten rond hct hclreffende
thema. Hij trecdi dan in gesprek
met thenlogischc wocirdvoeiders
in onze tijd.

Belijden in context
Een punt van waardering is dat
Verboom oog hccft voor de context waarin dc NGR is opgesteld.
Dat blijkt uit het inleidende
hoofdstuk waarin kort maar duidelijk de ontstaansgcschiedenis
van de belijdenis wordt weergegeven. D e politickc cn godsdienstige omstandighcdcn waaronder
De Bres tot zijn unieke belijdenis-daad kwam, worden de lezer
goed duidelijk. Ook voor de persoon van De Rrcs vraagt Verboom aandacht. Hij stond in de
frontlinie van de sirijd voor de
reformatie. Hct was een moedig
mens die voor het evangelie zijn
Peven gaf. Ecn bijzondere eigenschap van TICRres,Verboom is er
door gebocid, is zijn intentie om
waar mogclijk vcrschillen tussen
mensen en rncningen te overbruggen, mals lussen lutheranen
en calvinisten. Hij ncieint hem
een pnntifcx, ceii bruggenbouwer, een 7ich oporferend priester:
"Door zijn optrcdcn in de context van zijn tijd tc zien, word ik
door deze martelaar cr aan Iierinnerd dat de fundamcntcn van de
refcirmatorische kerkcn, historiïch bezien, gebouwd 7iin 017 d e
gelciofsmoed en hct orfcr van
rnenseii zoals De Brcs . . . Zijn
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roepingsbesef en zelfvcrloochening roepen diep rcspcct bij mij
op" (25 j.
Aandacht voor de context blijkt
ook uit het feit dat elk hnofdstuk
een gedeelte bevat over wat
andere belijdenisgeschriftcn uit
die periode over het onderwerp
te zeggen hebben. Dit is melhodisch gezien een juiste stap. Het
maakt je als lezer crvnn bewust
dat de NGB niet o p zich7clf
staat, maar vele anderc vormen
van protestants belijdcn naast
zich kent. Dit schcrpt hct besel
dat eenzelfde reformatorisch
belijden kan wordcn verwoord in
een veelvoud van gcloofsformuieringen. De les die wc hicruit
trekken is deze: het gaat om
trouw aan het Woord van God.
We moeten elkaar nict cip woorden vangen. als wc hct~clrde
bedoelen. De kerken van d e
reformatie hchhcn voor de nieuwe omstandighcdcn gemcht naar
adequate woorden en begrippen,
wat resulteerde in ccn vcelvoud
van geloofsformulcringen. In verschillende context van tijd en
plaats wilde men aan God trouw
blijven in ccn rijkdom aan credovormcn. Pluralisme van credoforrnuleringcn is goed te verenigen met gcloofstrouw. Het nodigt
de kerkcn bijna vier eeuwen
later uit om onder drastisch
gewij7igde omstandigheden
evenccns te zoeken naar adequatc vormen van geloofsexpressic.
Bij iedcr arlikel dat Verboom
behandelt, peelt hij uok de
qeschicdcnis van de tekst. E r zijn
aan dc teksl van de NGB in de
loop van de tijd dingen veranderd. Tclkens zo'n overzicht van
wat er bij latcre uitgaven veranderd is en waar c n wanneer,
maakt het hock meer compleet.
Maar het blijft wat opsominerig,
zeker als er niet wordl ingegaan
op de vraag waarhm dc leksl is
veranderd en waaróiii andere
belijdenisgeschriftcn andere

accenten leggen. Dat zijn toch
vragen die opkomen bij de lezer.
Het is jammer dat Verhoom met
de door hem vermelde gegevens
zelf verder nauwelijk5 iets doet.
Uiteraard kan de lezer zelf op
zoek gaan naar een antwoord,
maar het zou in een naslagwerk
wel prettig zijn als wordt aangegeven waarom genoemde vragen
niet worden behandeld e n waar
informatie kan worden gevonden
als de lezer zelf op zoek wil naar
een antwoord. Verder vermeldt
Verboom niet alle veranderingen
in de NGB. In zijn Woord Vooraf
kondigt hij dat al aan: veranderingen worden alleen genoemd
wanneer die relevant zijn. Maar
welke criteria hij daarvoor hanteert. vermeldt de schrijver niet.
Als lezer blijf je zitten met een
vraag. Waarom zijn de genoemde
veranderingen wel relevant en de
niet-genoemde niet?

Geraakt door de inhoud
Verboom schrijft o p een bewtigen manier. Hij is geraakt door
de inhoud van de NGB. Die
inhoud bepaalt naar cigcn zcggcn
zijn leven. Door hccl Iict boek
heen merk je dat. Vcrboom vocl t
zich diep verbonden met d c
opsteller van de belijdenis. Hij
probeert zich hclcmaal in i c
leven in Dc Brcs cn in dicns iijd.
Op de achtergrond slaat dc donkere schaduw van dc vervolgingen. Dat duisicrc wordt hoopgevend belicht vanuil dc hclorlc
van God. Gerichtheid o p Cicids
toekomst biedt hoop cn kracht.
Er hoeft geen angst tc zijn. Straks
is e r sprake van hct volop genieten van Gods hcloftcn. Ti1 hel
centrum bij hct Iaatstc oordecl
staat immers Jezus Christus. Wanneer het oordeel komt, legt
Christus de laatste hand aan het
reddingswerk. Hij gaat niet om
de geteisterde schepping heen.
Inzet is kosmische vernieuwing,
opstanding van lichaam en zicl;
een troostrijke gedachte in cen

ti,jd van marteling, vci*branding
e n angst voor hct vcriiiïnkte. Er
i i sprake van ctintin~iitcit,maar
ciok van discontinuïteit: ik blijf
de~elrde.maar het verderfelijkc
wordt onverderfelijk en het stcrfclijke unsterfelijk. De wederkomst eii de voleinding
beschouwt Werboom als het fundarncntele perspectief van hecl
DC Bres' belijdenis.
Als ccnlranl theologisch thema
noemt Vcrhocim de relatie van de
veelbelovcndc God en de genade
ontvangende mens. Het verbond
vormt in dc NGB de verborgen
gnudadci.. Al wordt het verhond
wcIiswaar weinig met zoveel
woorden gcnciemd. liet is steeds
de dragcndc grond onder alles
wat ge7cgd cn bcleden wordt

spreekt hier Verhoorns eigen
gevoel? Je mcict uitkijken met
liet al te gemakkclidk weergeven
van expressieve gevoelens vaii
De Bres, zeker in een handboek.

Verantwoording Van keuzes?

(27).
D e stijl van Vcrbciom is betrokken en gevoelvol. Hij heeft erg
veel waardcrii~gvo~)rGplide de
Bres.T<>chvindcn we dat Verboom rnoct oppar;r;cil als het gaat
om het wccrgcvcn van gevoelens
en ideeën van Guidci de Bres. Bij
artikel 5 ovcr hcl gezag van de
Schrift schriji't hij: "Ik zie in
gedachten Dc Rreq in zijn schuilplaats in Tnusnay (Doornik) zitten mct dc bijbel in zijn lianden
en er stroomt ccn intens gevoel
van verwoiidcriiig door hem
heen. Hij staal pl~itselingo p en
roept uit: 'Nous rccevons tous ces
livres'" (95.96). Eli bij artikel 14
over dc schepping en val van de
mens: "Xisseii hel gebladerte in
de hor kronkell zich een derde in
het spcl. Dc mens heeft 'de oore
den worirdc dcs Duyvelc gheboden', rocpt De Rres verbrjsterd
uit. Hct 'ghehot des leveiis (. . .)
heeft liy circrii.edeii', voegt hij e r
als een gcbrnkcn mali aan toe".
En iets verdci-op: "DcBres
biecht het ook maar ccrlijk op:
'Boos, arch verblint van vcrslande. verdorven in alle sync weghen.' Elk woord doet hcm pijn"
(131, 133). Dit soort stijl komeii
we constant tegen in hct hoek. 1s
dit het gevoel van De Brcs cii'

1

In liet dogmenhistorische gedeeltc van ieder hoofdstuk haalt Verboom bepaalde tlieologen aan.
Waarom nu juist die en die theoloog in dal gedeelte? Z o citeert
liij op pag. 242-243 eerst Luther
civcr hcl verhand tussen rechtvaardiging en heiliging, daarna
Calvijn en vervolgens J. Koopmans. Waalurn d e laatste wordt
genoemd cn geen ander, wordt
de le7er nict duidelijk gemaakt.
Deze onduidefijkheid doet zich
herhaaldclijk voor. Zo is de
reden voor hel vermelden van
A. Rotterdam en J.I. Doedes in
het hoofdstuk over het laatste
oordeel nict duidelijk. Ook de
opmerkingen aan hel cloi van het
hoofdstuk ovcr dc Heilige Schrift
(103) hangen wat in d e lucht. De
namen van d c theologen Bultmann, Bartli ei1 Schleieimacher
worden daar gei-ioemd. De theelogie van Rultiiiann, respectievelijk die van Rarih i s een reactie
op het theologiscrci~val1 Schleiermacher. DClaatste wcirdt wel
genoemd, maar de lijnen die er
theologisch zijn Ie trekken, worden nict gegeven. Dat is jammer,
want het is voor een beter begrip
goed om tc Inten zien dat de eesste twec thcologcn werkten aan
de erfenis van d c Inalsle, maar
dat ieder dit docl op een heel
eigen mnnicr.
Verboom gccrl ook niet duidelijk
aan waarom hij ccn bepaald
onderwerp wel oi'nict behandelt
en waarom hij in een hooi'dsluk
ineens een uitstap maakt naar
een andere theoloog nf discussic.
D e lijn in de verschillende hoofdstukken wordt daar uiteraard
niet helderder van. Hct dogrncnliistorisch overrichr heeft 7 0 vccl
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willekeurigs. De keu7es worden
niet verantwoord. Kortom: Vcrboom geeft op zich wel goede
(lhealogische) gedachten, maar
er zit weinig lijn in. waardoor
d e ~ aan
e kracht verliezen. Het
pfolseling iioemen van een
bcprialde persoon of een bepaaldc discussie maakt zijn boek over
dc ihecilcigie vali d e NGB theologisch wal zwakjes.

Bruikbaarheid
Kosthanr h ~ l i j d ~isnvoor eeii brede lezersgrocp goed bruikbaar.

Dc NGR wordl cip helrokken en
actuclc manier neergezet. Daarover nog wat mccr in dc volgende afievering. Hct bock Iccst
prettig. Je kunt het erbij pakkcn
als je iets over de inhoud van dc
behandelde thema's wetcn wilt.
Je kunt het gebruikcn voor hct
vergelijken van dc vcrschillcndc
edities of voor een snelle vcrgclijking van cle N G B met anderc
helijdenisgeschriften. Het boek
biedt een aantal interessante luisteroefeningen in het leerhuis van
de NGB. Deze zijn niet alleen
voor theologen geschikt, maar
voor ieder die zich wat meer in
de NGB verdiepen wil.

'

N.a.v. )V. Verlioorn. Korrhrrrir h~lljdc,ri:
de theolngir vnii dr. i\'rrlr,rlonrlre
~ e ! n t ? f r h e ~ ~ ] dZoctcrmccr:
~nir.
Rnckciicciitrurn, 1999.3X2p3f 54.90.
Dc KGB is ccn van d e ongeveer hn
gcrcformcci.dc bclildciiiswn dic staan
afyedrukt in E E K . Mullcr. Dlc Uckeiinrnisrclirifreri der rcforniierien Kirclie.
Zurich Theol. Buclili.. Nachdr. 1987.

>

W Vcrhnom. Erti p d i voor her leveti

Eeni>oirdrfic~titlefiiJande Ilez~fcll~crjire
Catechfrrnris.Kantpen: K o k 1992.

.

m

,

i

1

E.A. de Boer

WERKENDE WEDUWEN
m

Dienende vrouwen in het Nieuwe
Testament2

lan, vrouw
n kerk
*

l
Zuster Nymfa is a/op ieeftJd Ze woont aileen in
haar kleine huisje in de Straat van de Mandenmakers, nief ver van de rivier; Bij de grote aardbeving in
hef jaar 7 7 heeft zij haar man en hun twee kleine kinderen verloren. H a a r oudste en enig overgebleven
zoon is al lang geleden naar Alexandrië in Egypte
geemigreesd. Soms krJgtz4 e e n brief van hem, over
zee met een schip vervoerd. Nymfa heeft sinds korf
een sfok nodig bij hef lopen. Verder is zij nog gezond
en helder van geesf.
Maar wie heeft haar nog nodig? Door de prediking
van Paulus, de k/eine apostel. is zij fot geloof in
Jezus Christus als Heer gekomen. Nog altijd geniet
zjj van elke samenkomst van de gemeente. Maar
wie heeft haar nodig? Hef vlechten van manden
gaaf de laatste i'ijd steeds moeizamer. Het kleine
beefje inkomsten droogt op. De pijn in haar
gewrichten is nooit meer helemaal weg, En wie luistert er nog naar haar? Steeds inniger bidt zij het
Marunafhu. 'Kom, Jezus, kom! ' AISweduwe in de
ware zin van hef woord Aeeftzjj haar hoop op God
gevestigd.Zo houdt ze het vol.

Weduwen in Efeze
Op welke wijze zien we gelovige
vrouwen in de jonge kerk ingeschakeld? Hebben zij duidelijk
omlijnde laken? Is e r een typering te vindeii die als taakcinischrifvingdienst doet? Jn liet
eerste artikel zagen we: de typering 'diacolies' komt in liet NT
niet voor, wel ékn keer die van
'diaken' vcior zuster Feb&.Tn hel
kader van hct gccstclijk profiel
vaii dc diakcncn in 1 Tim. 3 worden nok 'vrouwen' gcnoemd die
dienend in de pemeente hezig
zijn. Diakenen en vrouwen, 7ij
aan 7ij. Duidelijk is: op het twcede taakvcld, naast de dienst van

1
1

'

hel Woord, zicn wc vrouwen aan
hel werk.
Ik beschreef hel type van dc
weduwe in het verhaal van Nymla. Een echt bijhels voorhccld
van zo'n dicncndc vrouw is Tahita, in Handclingcn 9. Wc oii tmoeten haar in hct gc7clschap
van 'de weduwen'. Wai zij iclf
ook weduwc? Op mek naar de
dienst vaii dc gclorigc vrouw in
hcl Nicuwc Tc5taiiient volgen we
het spoor naar de .ware weduwen' in 1 Timoteus 5.'

Hef ambf van weduwe?
In 1 Tim. 5:3-16 beschrijft Paulus
een categorie vrouwen die hij
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liiet diacones nocmt, maar 'ware
weduwen'. Op dc betekenis van
dic tcrm ga ik straks in. Voorop
stcl ik de vraag: hadden deze
vrouwcii een officiële functie in
dc jongc kerk? Dat zou houvast
gevcn in ons denken: vrouwen in

l

l

runctie!
Om een cinvcrdachte bron te
nocmcn: cle Staten Vertaling uit
dc 17e eeuw verklaart bij vers 9
over het 'in aanmerking komen
van weduwen': 'Nanrelijk tot het
ambt rener dinkoncs, welke in de
perste K ~ r kde gemeente diende
rifidcr zieke, vreemde en arme lipden, en dir h a r v o » r door d~
ge~ncefite,in nood zijnde, werd-dpn
ofiderhorrden.' D e tekst van de
Bijbel noemt haar geen diakones, maar de kerken van de
Reformatie hadden es geen
moeite mee hier een 'ambt'
(taak, roeping) voor vrouwen te
zien!>
In onze tijd heeft J. van Bruggen
opnieuw aandacht gevraagd voor
deze exegese.' Een weinig gelezen bijbelhoofdstuk gaat
opnieuw open! Hij komt tot de
conclusie dat L Tim. 5 niet eerst
dc znrgvráag van weduwen
beschrijft, maar een zorgti8k
voor weduwen in de gemeente.
Mijn vragen zijn: wat leert dil
hoofclstuk ons over de dienst van
vrouwen toen é n hoe kali dit
vandaag in de kerk toegepast
worden? Op die vragen kom ik
aan het eind terug. Eerst roep ik
de uitleg van prof. Van Rruggen
in herinnering.

De alleenstaande weduwe
Laten we eerst stilstaan bij dic
47 1

vreemde tcrm 'ware' (vers 5 ) cif
'werkelijke' weduwe (vers 14).
Voor ons is weduwe een ecnduidis begrip: je bent een wecluwe,
als je echtgenoot is overleden. Je
bent weduwc, of je bent het niet.
Het woord roept verdriet op: als
je degene niet wie je &n was,
moet missen. In Efex cn voor
Paulus Iieeft het woord weduwe
een scherpere betekcnis: rij clic
hc~rriclirlen/of lilleen is nrhterb1~ven. In het Grieks kan c r zelfs
een vrouw mee wordcn aangeduid die door haar man in de
steck gelaten is. Ecn 'wkrkelijke'
wcduwe is dus een vrouw die
(nict alleen haar man niet, maar)
nibinand meer hccrt. Niemand
die voor Iiaar zorgt oT om zelf
voor le zorgen. Ecn alleenstaandc vrouw. Met d c bijbetekenis:
zonder financiële ~ c k e r h e i d .
De oudere excgcse van de
Reformatie en d e nieuwere van
iemand als pror. Van Bruggen
leert ons denkcn aan een omlijnde groep weduwen die in de
gemeente een bepaalde plaats en
taak hebben. Je Iiebt dus in dc
gemeentc vrouwen die weduwe
zijn (zonder iets van hun verdriet ,
af te docn). maar toch nog een
sociaaI verband hebben. E r zijn
ook vrouwen die 'écht weduwe'
zijn. omdat zij om haar hcen niemand meer hebben om voor te
zorgcn.

I

l
O m te vatten wat Paulus
bcdoelt. moeten wc rustig lezen.
Hoc beschrijft hij dcze weduwen
in haar sociale isolement? Ik lees
in vers 5 de volgendc karakterisering:'Zii heeft haai- hoop op
God gevestigd en volhardt in
haar smekingen en gebeden dag
e n nacht'. Daarbij Icvert d e Bijbel ons de levendc illustratie van
Anna, dc profetes, die we Lukas
2:37 ontmoeten. 'Zij dicnde God
onafgcbroken in de tempcl, met
vasten cn bidden, nacht cn dag.'
Weduwen zoals zij hebben in het
leven niemand meer, allcen de
Here. Zij zijn Hem dan ook vols-

trekt toegewijd! Letterlidk staat
er in i Tim. 5 5 :'Zij volhardt in
dé smckingen en dé gebedcn'
(niet:'haar'). Weduwen zijn i\in
grote trouw betrokken bij dc
gebedcn van de gernéénte. Zoals
ook Anna z6 in de tempel kwam.
Z e sloeg geen gehedstijd over.

Weduwmoeders
Moader Mario keni Nymfa goed
en i5 nrf 01s zij, weduwe. Z P sche-

dus niet In aanmerking voor de
erepositic van 'ware weduwe'.
Moeder Maria's taak is 'aan
eigen huis godsvructit te betonen'. tettcrlijk staat er: 'Laten zij
leren eigcn huis te vereren.' Zij is
nog niet zo lang geleden christin
geworden. Als weduwmoeder
mag zij leren dat haar taak in
haar huis en gezin op de eerstc
plaats komt. God heeft ple7icr in
zo'n gezin! Z e Iioeft geen andcsc
taken in de gemeente op 7ich tc
ncmen om mee te tellen. Haaihuis en gezin is haar bijdragc naii
de bouw van Christus' gemeente.
De moederweduwe is 70 een
sterke schakel in de keten van de
generaties.

Jen weinig in Iecflijd. Marin is 63.
Hanr vier zoncf1 zijpi g ~ t r o ~ ~en
wd
woncn - gelukkig - in Efeze. De
twee ozid.slen ZIJPI tui haar verdriet
niet tot gclrinf in Christus gekomen. Haar twee jongsten, met h u n
vrouwen, wel. Geprezen rij dc
IIeer! Zij tvrinrn in haar pwte
Christenmoeders
huis in het centrunz. De jongens
hebben een eigen bedrijf De oudV ~ O I I Sophia
W C is nog alrijd een
knappe ~er~~chijning.
Ilanr. man is
ste is ZP~JT kopersmid in hel gilde
van de Arternis fempcl. De
gestorven - Izij was een stilit
ouder - en he@ haar goed verschoondachrrrs doen ook vaak
een herriep o p moeder Maria urn
zorgd achlrrgelrrfen.Sophin k m
in hun dnlkke gezinnen hij te
zich als vrnuwe lrrien zien in dc
stnd! Ze vindt ]?ct evangelie van
springen.
Ze zou wel mrPr voor de gemeenChristus mooi. Eert pracAtige
gedochte: l r v ~ nna de dood. .Waar
te willen lorn n. Mans doft rnoPt zij
z i j is nog niet ortd en geniet van
de kindpren losloten. En is z i j ook
hei Icven.
haar gesprekken me1 de graten en
de kleinGes kwijt. Wat z u l l ~ ndp
Op de (Log van de Heer gaut ze
ortdsre jongens van huur zeggen 1 trouw auar cle samenkomst. Fijn,
als zij het hz4ishouden uit handen
zn'rt h ~ c k t eband als zij nzet
elkaur hebhn. En misschien zie!
grefi.? Er is zoveel te doen. Ze
een knappe weduwnaar harrr wrl!
Izreft Pen groot har[,mnar slechts
Door de weeks bezoekt vrolr we
Ekn paar handen.
Sophia hei am,fithcater. Als christin mag je toch wel onder de menMoeder Maria is hei type wedusen komen en naar de atletc~~
kijwe waar Paulus in vcrs 4 op
k m ? En dt: kinderen ... ? Och, de
doelt. 'Maar indien ecn weduwe
kedieníkn zorgen goed voor hen.
kinderen of kleinkinderen heeft,
laten zij dan eerst aan het vorig
Z Phorji toch nier altijd thuis re
zitten?!
geslacht vergelden wat zij hun te
danken hebben, want dit is welVrouwe Sophia is een voorbeeld
gevallig aan God.' Zoals moeder
van hel derde type weduwe dat
Maria zelf door haar ouders (het
Paulus aanstipt. Werkelijk alleenvorige geslacht) is grootgchracht,
staande weduwen hebben al hun
zo mag zij nu voor het nageslacht
hoop op God gevestigd. 'Maar zij
zorgen. E n die taak rot een goed
die een 10s Icven leidt, is levend
einde brengen.
dood' (vcrs 6). Zij leeft, terwijl
Van zo'n weduwmoeder zegt
haar man gcstorven is, maar ze is
Paulus in vers 4: zij is gecn
'dood' als ?ij voor zichzelf leeft.
allC6nstaande weduwe. Ze komt
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Voor haar eigen genoegens. Pnulus maakt dat ven~olgcnsconcreet door op de prirnairc taak
van een christenmoeder te wijzen. Als zij (als weduwe) haar
huis en kinderen niet verzorgt
'dan heeft zij het geloof verloochend en is zij erger dan ccn
ongelovige' (vers H j. Wie vcrwaarloost er nu zijn cigcn pcyin3
Zelfs cle heidenen niet. Zo'n
vrouw mag beslist geen ercpoqitie in de christelijke kcrk inncmen! Het zou de gemccntc in d c
stad een slechtc naam bc?cirgen.
Eerst moet dc primaire taak van
opvoeding cn zorg cei-vcil aigesloten zijn.

cchipenool. Het moet wel om

een bijzondere groep uit de

Erelijst

weduwen gaan. In vers 9 kunnen
wc dan ook beter vertalen met:
'Als 'alleenstaande weduwe'
komc in aanmerking .. .'
Dat niet elke weduwe automatisch in aanmerking komt blijkt
ook uit vers 11: welke weduwe
komen sowieso nikt in aanmerking? 'Wijs jonge weduwen a f .
A f n i j ~ e nniet
, abïciluut, maar
wal die speciale positie betreft.
De kans is groot dat een jonge
weduwe hertrouwt. Een nieuw
huwelijk betekent een nieuwe
taak, een Ruis. mogelijk meer
kinderen o m groot te brengen.
Paulus schrijft zelfs heel stellig:
'Ik wil dat jonge weduwen
(opnieuw) huwen, kinderen krijgen, haar huishouden leiden ...'
(vs. 14). Haar eretaak is vrouw
en moeder te zijn. Maar het is
voor jonge weduwen nog geen
tijd om o p de erelijst van 'alleenstaande weduwen' bijgeschreven
te worden.
Dat het om een speciale positie
iii d e gemeente gaat, blijkt tenslotte uit het verband. In 5:l-2
benoemde Paulus de houding die
Timoteus in moet nemen tegenover oude en jonge mannen,
oude en jonge vrouwen. Vervolgens henoemt hij de bijzondere
'eer' voor de alleenstaande
weduwen. Direct na deze passage noemt hij de oudsten die
'dubbele eer' waard zijn, namclijk zij die gocdc leiding gevcn cn
bovendien zich bijzonder inspannen voor de prediking en het
onderwijs. De eer hangt dus
samen met inzet en erkenning
van het werk. Ook voor weduwen was e r een erepositie.

Ik tekende dric prirtrcttcn: {uster
Nymfa, mocdci- Maria cn vrouive
Sophia. Alle dric wcduwe. maar ,
in een vci-schillende positie. D e
alleenstaande wcduwe heeft
geen taak mccs in cigcn gezin.
De mocdcrwcduwc heert haar
1
handcn nog vol cn dient zo haar '
Hecr en Hciland. ne christenwe'
duwc laat die primaire taak niet
los om lel C vair het leven te
gcnieien. Het zijn deze drie types
die we in 1 Tim. 5:3-8 tegenkomen. Nu keren ive terug tot de
vraag: wac er in Efeze (en even- i
t ueel andere gemeenten) een
stand of ambt van 'alleenstaande
weduwen'? De duidelijkste aan- i
wijzing staat in vers 9. direct na
zijn beschrijving van de onderscheiden situatie van weduwen.
'Al3 weduwe kome in aanmesking .. .' Dat werkwoord kan
betekenen: rt3crufcr.en,raotercJnof
annw(jzen. Vergelijkbaar met heet
opstellen van een lijst kandidaten. zoals wij dat doen voor verkiezingen. Mlie o p de lijst komt
Ereplaats
inoel aan bepaalde criteria voldoeii. Zulke criteria somt Paulus
Waartoe dient zo'n erelijst met
'alleenstaande weduwen'? Dat
vctvolgens ciok op. Het kali dus
nict gaan cim een lijït van Alle
het om 'eer' gaat is van het begin
wcduwcii in de gemeente. want
af duidelijk, want Paulus begint
daal*is maar één criterium voor,
het hele gedeelte zo: 'Houd als
namclijk hei overlijden van de
weduwen in ere wie werkelijk

1

'
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alleenstaand is' (5:3).Maar w a t
houdt die eer concreet in? Vanouds werd gedacht aan verzorgiiig. E e n weduwnaar kan 7ich in
d e maatschappij vaak wel staand e houden, maar een weduwe
verliest alle sociale bescherming
als haar man sterft. In vers 16 zal
Paulus iets over financiële
ondersteuning scliri,jven."Als
een gelovige man [zo staat het in
de meeste Iiandschriften van het
NT] of vrouw weduwen bij zich
heeft, laten zij die ondersteunen,
zodat de gemeente er niet door
bezwaard wordt; dan kan deze
de werkelijke weduwen ondersteunen.' Het 'hebben' van
weduwen ziet waarschijnlijk op
het bezit van slaven en slavinnen. D e christen meester of
meesteres zal zich om deze oude
zusters in Christus bekommeren.
J. van Bruggen heeft erop gewezen dat Paulus pas aan het eind
van de passage, in vers 16, de
verzórging van de weduwen
benoemt. Maar de verzen 9-15
kunnen niet primair over geldelijke steun gaan. Het 'in ere houden' van 5:3 wordt in 5:9v uitgewerkt: dat kan Timoteus als
voorganger doen door weduwen.
die alleenstaand zijn é n bepaalde
voorwaarden voldoen, een erepositie te geven.' Een erepositie
die ook een táák in de gemeente
inhoudt. Aan het eind van d e
passage blijkt dan dat zo'n eretaak in d e kerk ook een mate
van vcrmrging in financieel
opzicht kon inhouden. Als zo'n
alleenstaande wednwe dat nodig
had, kon ook zij rekenen op de
nodige ondersteuning vanuit de
gemeente. Een rijke alleenstaande weduwe heeft geen steun
nodig, maar kan wel voor een
eretaak in aanmerking komen.

Vertaling
Toen ik over 1 Tim. 5 in ons
plaatselijk kerkblad schreef.
merkte ik: je moet een grote vertaalslag maken van dit bijbelge473

Dienende vrouacn 2: 1 Tim.
5:3-8
* Dielielide vrouwen 3: 1 Tim.
5:9-l h

deelte over d e 'ware wcduwe'
naar vandaag. Zelfs nlct alle tek~tuitlegkregen aeduwcn nog de
indruk: is mijn weduwschap niet
erg gcnocg? Mnct ik aan allerlei
vciorwaarden voldoen? Ondanks
dc licldere exegese van J. van
Bruggen is 1 Tim. 5 een onbekcnd e n ontoegankelijk bijbelgedccltc. Predikers doeti er goed
aan eerst ruimt tijd te nemen om
over het weduwschap o p zich te
spreken e n zo - vanuit d e hoorder - te benoemen a. lioe Paulus
over de plaats van de werkende
weduwe in familieverhand
spreekt en h. dat hij sommigen.
de werkelijk alleenstaande
weduwen. in een speciale laak
hezig ziet. Het enorme socialc
verschil tussen toen en n u is: veel
weduwen maakten in dc tijd van
het NT deel uit van het gczinsverband. terwijl de oudcrc wcduwe nu haast per definitie ccnzaam is. Des te ineer reden om
na te denken over dc plaats van
oudere vrouwen (en mannen) in
de gemeente van Christus.
In mijn laatste hijdrakc hoop ik
de Iriesprekiiig van 1 Tim. 5 af te
ronden. Dan koinen vooral dc
verzen 9-15 aai1 d e orde: ovcr het
profiel van de 'elleenslaande
weduwe' ei1 haar laak in d c
gemeente.

Overzictit van de serie schriftqtudies
* Profeterende vrouwen i : 1
Kor. 11-14
" Profeterende vrouwcn 2: 1
Kor. 14:34-36
Y: Profeterende vrouwcn 3:
Hand. 21:9-14
* Biddende vrouwen 1: 1 Tim.
23-12
:!: Biddende vrciuwcn 2: 1 Tim.
z:I_?-IS
* Verkcindigcnde vrouwen:
Rom. 16: Fil. 4
K
Pastcisalc vrouwen: 1 Tim. 5:l2;Tii. 2:3-5
* Diencndc vrouwen l : 1 Tim.
3:l 1; Rom. 16:l-2

!

Dr. E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist
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Het is opvallcnd hoeveel buekeii over
de plaats van dc vrouw in d e gemeenre voorbijgaan aan I Tim. S. zelis een
nmvattciidc studie mei vele aiiieurs
als Kecoverrnfi Biblicnl :ifuiihuurl&
I.V(~'r,ipiat~hood
A response tu Evcingplirrrt I:r,minisrtz (ed. Jolin Piper - Wa) ne
Grudcm) (Whcaton 111: Caoïsiiay
Books. 1991 I
Wic nieer over de geschiedeniq van de
uitleg vriii 1 =m. 5 uil meten le7e
E l k Anii McKee. Juliir C~rlvinaitrl
?he drnconnre and Litricyrr r11 Abncg~vrng (Gent>e. Librairie Dm/. 1984).
205-220

' J. van Bruggen, Atnbtrn iii ( l p ripoctolische kerk. Een ~ . i e ~ r t i s rntr>;urck
lr
(Kampen: J.H. Kok. 1984).1 Y 9-140.
Daariiaast legde ik Ronnie Bowman
Thurston. Thc Wrrluws A Wrrrnr,it:r
,Ministry i11 ttie Enr- C'hirrr>h(Minncapolis: Furtress Press. 1984). Z IE voor
d e suciale posiiie van weduwen in dc
Griekle. Romeinse en Joodse wcrcld
Thc Wzhlvs, 10-17. Dit hoek
hcsclirijft de geschietlenis rnn de
rveduwstaiid in d e eerste drie eeuwcii.

1

l

George en Dora Winston spreken van
eeii eieloon of hnnnrnrium voor deze
weduwen. passend bij h u n taak ( V ~ U L I w m in (Ir g ~ n i r f i i r evcrn CIii~rtias.
425).
Ook Bonnie Bo~nianTnuistunmij\t
erop dat hct Cirickse tiine (eer) vaak
voor finaticiclc Iicloninr gehruikt
wordt (a.\%.,
44v).

J. van Rruggcn maakt onderscheid
tussen dc 'wcrkelilkc werliiwen' in bct
algcniccii, zoals zij in verc 3 ('nlr voorwerp vaii cci en zonder onderscheid
naar [ccftijd of >rueger eedrag') cn 16
(-opiiicuw ontbi ecki clan elke Iiegrcii7endc aandilidilig') worden genoemd,
En ccn sclcctie uit dre caiegorie dic
aAn dc critcria > a n vers 9-10 voldoet
(a.w. 129-130).Is dal terecht? %lijn%
inzieiis is d e +i~etluive'van vcrs 9-10 in
PriiiI~is'getidachtengang idcntick met
de vrouw die Paulus in vers 7 cii 5
eetypecrd heeft ah-werkclilk allccnstaand' In d e >erzen 4-8 i< 7ij onderscheiden van de weduwen dic iiict in
die strikie zin als -nlleen<taaiid' kuntien gelden. In vers I h moct Paulus
opnieuw cle aanscherpiit: 'ware' iuevoegen. omdat hil in tict hepin van dil
vers over ~orghehoeftiscweduwen in
het alperneen qchreef. Mtiiiq inziens
Iiggen in hei woordje 'ccr' Iiaar bijzondere laak en finnnciclc qteiin
dichtbij elkaar
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DE BOODSCHAPPER
EN DE BOODSCHAP

evangelisatie
en zending

I

I

J o h n en 8/11,Hun leeftijdenzijn 26 en 27. Zij ziften in
hun carrièrefase, D e één is docent wiskunde, de
ander projectleider bij een grote bouwfirma. Twee
jaar van hun jonge leven stellen zjj beschikbaar om
mensen te bezoeken, om in d e huizen hef Evangelie
uif te leggen, In 1 960 felde hun kerk 7,5 mln leden,
Nu 7 O mln. Jaarlijks trekken 60.000 jonge mensen van
hun kerk de wereld in, twee aan twee bezoeken zij
mensen en vertellen hun boodschap,Voordat ze
vertrekken ontvangen ze 3 maanden training. Hun
kerk groeit harder dan MacDonalds. Elke dag

In d e kerk is hct vaak al niet
anders. Toen ik enkele jaren
geleden voor onze beroepingscommissic op strooptocht was,
was er slcchts één kerk waar
warme hclangstelIing voor mij en
mijn vrouw was. Dat was in
Capelle aan den Ussel waar wij
een gastprcdikant wilden beluisteren. Complimenten aan
Capcllc! Het lijkt op veel plaatsen ecn gereformeerde gcwoonte
naast icmand in de kerkbank te
gaan zitten zonder belangstellend tc vragen wie hijhij is. Foute
boel dus.

komen er 800 leden bJ.Elke dag worden ergens in
de wereld 2 kerken gesticht,
Een Gereformeerd kerkverband? Was het maar zo. H e t is de Kerk van Jezus Krochtvan kerk:
Christus van de Heiligen der laatste Dagen (Mormo- vrijwilligers
nen). Wat kunnen wjj van hen leren?

I

On7c samenleving overstelpt ons
met informatie. Daaruit selecte,
ren wij wat relevant is en wat
nicl. Het gros gaat de prullebak
in. Hoe kan het Evangelie van
Christus door zo'n informaticgcwcld voet aan de grond kriigcn
bij het publiek?
Vorig jaar heb ik twee artikclcn
geschreven over Kerk en Markcting'. nat ging voornamelijk ovcr
vcrstcrking van het imago van d e
kcrk. De kerk heeft pcisiticvc
hccldvorming nodig en de kerk
moct proberen de spil in een nctwcrk te worden, waardoor pcrsoonlijke contacten ontstaan om
hct Evangelie over te kuiincn
dragen. In dit artikel parin wij het
persoonlijke ccint;icl à la John en
Bil1 nader bekijken.

Persoonlijke verkoop
Wat mij opvalt in dc marketingwereld is. dat de mccst effectieve

l

manier die tot re5ultaten leidt is:
persoonlijke verkoop. Hoe worden auto's verkocht'? Via grote
advertentie campagnes en tv
spots komt het mcrk in beeld.
Dit moet bekendheid en vertrouwen opwekken. Ecn dergelijke
campagne leidt cld den tot koop,
wel tot de heïnvlocding van keuzes. De koop gebcurt in de garage, waar de verkoper ccn persoonlij ke relatie aangaat. Uit
onderzoek blijkt dat de persoonlijkheid van d e verkoper doorslaggevend is bij d c keuze door
een klant. Onlang5 stond in het
vaktijdschrift Salcs Management
het verhaal van icmand die in
Brabant een VW dealer bezocht.
E r stonden 4 verkopers in de
chowroom die allen met eigen
dingetjes bezig waren. maar geen
acht sloegen np de potentiële
koper. Dc koper, die f 40.000 te
besteden had verliet zonder te
zijn aangcsproken de showroom.
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Persoonlijke verkoop werkt. Een
restaurant, dat moeite hccft
klantcn te vinden en dan op het
idee komt vertegenwoordigers
langs de deuren te sturen om
maaltijdcoupons te verkopen
scoort. Met als gevolg dat twee
wckcn later zijn restaurant plotscling volstroomt.
Nu is liet probIeem in dc marketingwereld dat persoonlijke verkoop duur is. Pennen verkopen
door persoonlijke verkoop is niet
rendabel. In de kerk ligt dat
anders. Daar is een korps aan
vrijwilligers, dat geen hctaling
vraagt. De vrijwilligers zijn in
staat actief op anderen af te stappen om hen het Evangelie te
pi+csenteren.Probleem is alleen:
hoe motiveer je vrijwilligers om
voor hun Heiland als hoodschapper o p te treden? En als hij daaidan toe bereid is, weet hij dan
wel wat en hoe hij hct moet vertellen? Weet hij wel welke vragen hij moet stellen?
475

Hoe tot geloof gekomen
Dat de rol van mensen belangrijk is blijkt uit onderzoek onder
jongeren. De aanwezigheid van
de 'significante ander' is belangrijk bij het vinden van God. God
werkt door middel van mcnscn,
aldus Hijme Stoffels. In hct boek
De Gevonden Vader7staan 12
interviews met jon,~ c r c nover
hoe zij God hebben leren kennen. Opmerkelidk is de rol die
mensen daarin spelen. Hijme
Stoffels constateert daarin: "Gerben loopt een meisje achterna cn
komt in een praisc-bijeenkomst
terecht. Louisc krijgt ccn overwachte ontmoeting rnct ccn
leraar om een conferentie van
Youth for Christ bij te wonen.
Ren6 wordt op het spoor
gebracht door zijn beste vriend,
die zelf weer via een vriendin en
haar ouders tot geloof was gckomen. Cathy en EveFyn rncrkcn in
de omgang van christenen
onderling iets van de liefde van
God".

wcrcld cn de kerk ligt in de
boodschapper, omdal hijl~ij:
- niel wedergchoreii is;
- slccht tocgerust is:
- zijnlhaar leven niet ovcrccnstcmt rnct de inhoud van dc
boodschap.
Daarom probeert men in dc
gcmccntc van ds. Rolienbleij
gocdc boodschappers ic oiitwikkclcn, die de Here Jezus persoonlijk~kcnncn, dic gocdc training ontvangcn cn vervolgens
voortduscnd toerusting vcrkrijgcn (nazorg aan dc boodschapperi).

ontwikkelen in kerken dic hct
Evangelie op vaardigc. wi'j zc aan
ongelovigen pi+esenteren.Sinds
een haIr jaar werkcn wij in onze
gcmccntc rnct ccn training
Evangclisatic Explosie'. Dit is
ccn training die zich kenmerkt
door inicnsicvc krcgcleiding van
de cursisicn, zowcl op dc les als
tijdens hei gesprck in het veld. In
de lraining Icrcn wij het EvangeFic te presenteren en de
pcsprckspartner uit te nodigen
dc 7onden tc iiclijden en 7ijn
Icvcn ovcr tc gcvcn aan de leiding van Jwus Christus. Het
wonderlijke is -wat ik tevoren
nog nooit meegemaakt Iich- dat
hel gebeurt dal dc gcsprckspartncr daar inderdaad op ingaat.
Zo'n gcsprck wordt een heilig
momcnt voor dc evangelieverkoiidigcr cn dc ontvanger. Ik zit
dan tc trillen op mijn stoel.
h

Voor de boodschappers zijn
nodig de 3 K's:
- Kcnnis van dc hijhcl
Kcnnis van
cominunicaticlsprcck tcchnick.
- Kundigheid
Op ccn degelijke manier met
de Rijbel kuiinen omgaan
Van discussie naar pre(exegeselconlexl).
- Karakter
sentatie
Navolgers van Christus zijn; hun
Voor mij i s dit nicuw. Ik praat al
Icvcn moet aanstckclij k werken
meer dan 20 jaar met mensen
op degenen die onderwijs ontNaar de mensen toe
vangen.
over het geloof. Tk verhaasdc mij
de afgelopen jaren ook ovcr de
m l zover ds. Rottenbleij.
Persoonlijk een boodschap aan
toenemende belangsitclling voor
de man brengcn wcrkt. Pctrus en Ontwikkeling naar 1 op 1
liet geloof onder onze hcvolking.
Paulus deden dat. En 200 jaar
Maar al mijn pratcn bleef op dislater St.Servaas3,dic als ccrstc dc
Tien jaar geleden waren wij goed
cussieniveau stekcn. On7e nieuLage Landen aandeed, ook. Nu
in akiie-evangelisatie. Marktwe predikant ds. Jacoh Glas
doen de Mormonen dat en de
kraampjes, adverilentiecanipapintroduccerdc afgclopcn jaar in
Jehovah's Gctuigcn. E&R cn
onze geiiieenle de in vorigc paranes voor bijbelcursus, kindervaDabar docn hct In de ;.omer, wal
kantieweken. etc. Toen wij
graaf genoemde lraining Evanmerkten dat akties geen impact
meer geintegseerd met ontspangelisatie Explosie. Voorgaande
ningsactivitcitcn.
1 jaren werkte hij ermee in dc
hebben, laat staan nieuwe contacten geiiereren gingen wij over
kerk vali Almelo. Ik hcb door de
tol relatie-evangelisatie. F r zijn
training hel volgendc gclcerd:
Goede boodschappers
miet heldere boodschap
talrijke cursussen op dit gebied. I 1. hoe ik de kern van hcr EvanVanuit relatie-evangelisatie is het i
gelie kan presentercn;
Ds. Bottcnblcij uil Drachten'
middel van de Alpha cursus ont2. mensen ter plckkc uitnodigen
I
stelt, dat voor ccn cffcctievt:
deel te nemen aan cen nieuw
staan en binnenkort hopen we
evangelieverkondiging hct nodig
mei het nog eigeniijdser
leven in Jezus Christus;
is dat de kerk werkt aan:
Emmaus aan de sIag tc kunnen.
3. parate bijbelkennis,
1. de boodschappers:
2. de boodschap;
De training slaagt alleen door
3. de levenswandel van de gelogoede en intensieve begeleiding.
Dc trainer trok continu op met
vige.
Wat mij nu opvalt is, dat wc ons
best wel veel roeren. Toch zijn
mij als cursist. van meet af aan
wij er niet in geslaagd teams tc
wcrdcn alle gesprekken, zowel
De grootste kloof tussen de

1

t
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de proefgesprekken binnen de
kerk als de gesprekken buiten de
kerk. gevoerd onder begeleidin3
van mijn trainer.

'

'

Rond het laar 300 lecrdc ons land hct
evangelie kennen door rondtrckkcnde missionaris~en.Dc hckcndqtc
daarvan i s St.Scrvaas IIil was hiqschop van Tongeren. Van lbngcrcii
plaatste hij de bt<schop~7ctcloucr
naar Vaaqtricht. 1 I i j is op 13 mci 384
gcstorucn cn hcgravcn op cen plek bij
het huidigc Vrijtliof tc Maastriclit.
Hovcn 7ijn graf 15 dc St.Servaas basrlick gchouwd.Tcr vergelijking. d e
ondcr ons mccr hckcnde WiFlibrurd
leefdc vccl latci 657-739. Ook Bonifacius Iccfdc rond 700

Niet afwachten, er op af
J

Nu komen wij weer terug op wat
ds. BottenbIeij wil: Goede boodschapperseen hun krachtige en
hclderc boodschap.
Ik wil dit graag hcamen. Ik heb
ervaren dat met goede boodschappers en een heldere boodschap mensen daadwerkelijk
-'ja" zeggen op de vraag of zij
een nieuw leven met Jezus Christus willen beginnen. Hoewel
John en Bil1 ccn ander geloofsgricd aanhnngcn, kunncn wc van
Iien Icren dat hct zinvol is naar
mensen toe tc gaan in plaats van
op mensen te wachten.

Gerard Markerink (g.rnarkerinkQ fi/ternet.nl) is in het dagelijks leven
zelfstandig rnarketingadviseu,: Hij is
lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Maastricht. HIJ maakt
deel uit van het kader van GemeenteNproject (www.GemeenteNproject. n!) en k door de kerken van het
Zuiden afgevaardigd naar de Generale Synode van Zuidhorn

G.J. van Middelkoop

Fi\ ,m
1306 X; Met deskundigen commentaar
b a n drs. Geert-Jan Blanken, cultuursocioloog: dr. Rens Filius. gndsdienqtpsycholoog: drs Kees Geluk. theoloog; drs. Ren6 b a n !-non,
evangelisr1ek:drs Ad de Regt. cnmmunicatiewetenschapper.

Cursist wordt trainer
Mijn training is nu afgerond. ik
mag weer twee andere mensen
gaan trainen. Voordeel daarvan
is, dat ik de lesstcil nog een keer
weer lielernaal herhaal cn vcrdcr
uitdiep. Tn april vcrmrgcns wij
ccn inlciisicvc training van ecn
wcck lang aai1 cnkelc prcdiknntcn cn CGn van fijn gcmccnlcicden. Komende herfst waarschijnlijk weer. De oplet is globaal:
's-ochicnds Icsslol' bcsprcking,
's-middags siudcren, 's-avonds
gesprekkcn vocren bij mensen
thuis. Dc predikant e n 7ijn
gemcentclid kunnen dan vervolgcns in hun eigen gemeente aan
dc slag.

Refonnritie 2001. nr 14 en 15

Coiifcrcntie de Boodschap en de
Kloof. 7 nov 1997
Evaneclisatic Explosie is ontwikkeld
in dc Prcshyteriaanse Kerk vati Furi
Laudcrdrilc iii FEorida. De uiitwikkelaai 15 dr. D.Jarnes Keiinedy

Lied van de week 17
maart
Voor zondag 17 maart staal
gezang 175 uit hel Liedboek
voor d e Kerken o p het rooster. Dit lied is al ecrdcr aan
bod geweest. Een bcsprcking
Iieefl gestaan in De Rcrormatie, iaargang 75. numrncr 23.
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Morsen met water?
In Confessione~lvan 24 januari
vraagt dr E.S. Klein Kranenhiirg
zich af, of de Hervormde Kerk wel
zo door moet gaan met de praktijk
van de kinderdoop als het in vccl
gevallen gaat:

I k heb de werkelijke dooppraktijk van d e SoW-kerken niet
lielernaal scherp voor ogcn, maar
uit ervaring weel ik dat nogal
wat kinderen, aíkonistig uit weinig of nauwelijks mcclcvcnde
gezinnen, het sacrament van de
doop ontvangen. D c ontroering
bij de grootouders is vaak groot
tijdens de doopdienst, maar de
christelijke opvocding - liever
~
tof christen
gezegd: r l opvoeding
- door d e ouders is een moeizame geschiedenis, wanneer één
van heil geeii enkclc kerkelijke
binding heeft en de andere (in
de mecsic gcvallen de moeder)
slechts ecn vaag vermoeden
heelt van rpn permwoalijkhijhel.7
geloofslevrra. Daar komt bij dat
in ioencmcndc mate doopouders
niet meer te bewegen zijn tot
deelname aan dc bclijdeniscatechece, mals dit bij de Gereformeerde Kcrken nog lange tijd
ccn voorwaarde was, zodat
bezinning op [ie eigei? geloqtvtrad i f i clie
~ 141s ~finiulnnsvoor dc
christelijke opvoeding zou kimnen d i ~ ~ i eachterwege
n,
bliift.
Waar we daarom in de toekomst
rnec moeten rekenen is het gegeven dat. naast een ongekende
leegloop van de Nederlandse
kerken, - want de grote exodus
moet nog Icoria~n- er straks een
grote schare van gedoopte jongeren zal zijn, volsIa9en onbe477

I

i

wust van fiuti doop en zo wel:
nauwelijks nog aanspreekbaar
op dit oiitvanpen teken c n ;regel
van Gods verbond. 'Gods verboiid? Nooit van gchnord.'
De vraag is of we met deze liberalc dooppraktijk, die volkomen
op pastoralc lecst is geschoeid en
wcinig mecr van doen heeft met
~hcologischchcslissingen, de
gcmecnte van .Iezus Christus een
dienst bewijzen en serieus
nemen. En worden de doopuuders eigenlijk wel serieus genomen, die o p zondagmorgen
onder kerktijd met hun gedoopte
kroost de eendjes in de dorpsvijver staan Ie voeren? Wordt er
momenteel hier en daar niet
teveel met doopwater gemorst?

m

Predikant en prediking
In De Wekker van 21 december
schreef cis .I. Jonknrnn over de
voorrang die de predikant in zijli
takenpakket moet geven aan de
prediking:

I

Het is aan d e preken te merkcn
of de predikanten voldoende tijd
e n ruimte liebben om zich grondig in het Woord te verdiepen.
De gemeente merkt vrij snel of
er stilstand is dan wel of er zelfs
een begin van acliteruilgaiig is
Gelukkig de predikant, die in
zijn gemeente lieve broeders en
zusters heeft die hem er op licfdevolle, geestelijke wijze op wijzen. Welke kerkenraad heeft in
het profiel voor de door hem
gewenste predikant staan dat
zijn dominee zich lall~recsthccft
te verdiepen in het Woord'? De
verzakelijking. slaat ook o p dc
kerkenraden toe. E n wal de
raden dan niet voor elkaar krijgen, dat moet de domincc dan
maar doen. Dal is hct goede
paard achter de gcrnccntelijke
wagen spanncn! Wclke kerkenraad bewaakt cn verzorgt de predikant zo, dat dc7e kan voldoen
aan het vocirrccht om mede
namens cn vooral en dienste
;

van de gemeente zich in her
Woord te verdiepen om zo de
gemeente te bouwen en te vocden? D e ~chrijvervan dit artikel
behoort tot hen, die tendensen
opmerken dal hct managementsdenken zich ook gaat uitstrekken
tot d e predikanten. E n als .ie er
wat talent voor hcbt, is het zo
bezig zijn ook wc1 aardig werk.
Maar als jc niet oppast, gaat het
spoedig tcn koste van datgene
wat voor de predikant het meest
wczcnlijke is, wat de kern van
~ i j nrocping is: namelijk de
Schriften te openen tot op Hem,
van Wic allcs getuigt e n spreekt:
de Here Jczus Christus. Wie van
dc predikant vraagt. dat tiij
meestal twee preken per zondag
moet leveren, moet aanvaarden
dat veel ander nuttig werk ?ziet
door hem kan worden gedaan.
Daar zal de kerkenraad zelf mee
hczig moeten zijn of er zorg voor
dragen dat het door anderen
wordt gedaan. Ik voer een krachtig pleidooi er voor dat dr dienlirrn van het Woord ook dienarea
van het Woord k u n n ~ nzijn. En
de tijd die ze dan nog overhouden, is er voor d e catechese (en
in een grote gemeente voor een
beperkt aantal uren! j en hel
hezig zijn in het pastoraal. Is d e
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dominee hiermee bezig, dan
heeft hij nog tijd te kort. Dc 7iel
van een predikant kan ook verdorren e n uitdrogen juist door de
veie werkraamherien. Het steeds
maar moeteil gcven waartegenover veel ie weinig persoonlijke
voeding staal, Icidt onherroepelijk vroeg OT laat tot spanningen
e n prohlemcn. Niet het verwachtingspatroon van de kerkenraad
of vali de gemeente is doorslaggevend maar dat wat God van
ons vraagt. Hiermee zeg ik niet
dal een kerkenraad of een
gemeente geen goede verwachting van de dienaren van het
Woord hccft. Maar het moet mij
van het hart dat ik symptonen
bcspeur die de predikant drcigen
tc beroven van ziin meest cigcnlijke werk, waarin alle vreugde
samenkomt: het zich ingraven in
de Schriften en die daarna tc
openen voor de gemeente. Dan
7al d e gemeente delen in dc
vreugde van de opening van het
Woord e n dat is op zijn minst d e
helft van alle gemeentcopbouw!

tel. 038 4270410
s-mail: dvnlgbww.nl
pstbank 566557
L

rkhl~aasbm
-. Q 1
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HONGAARSE CHRISTENEN
IN DE GEVANGENIS
Eind 19' eeuw is in de Hongaars
Gereformeerde Kerk een reveil
ontstaan. Deze opwekking is
begonnen cinder Ihcologischc studenten in Budapesl. nriivcndc
kracht achtci+dczchcwcging was
Aladai- Szahci. Mel anderen vcrzette hij zich tegen hel cultuurprotestanli~mevan zijn tijd. Rijbelklingen weiden o p g c ~ e om
t
sarncn dc hijbcl tc hcstudcren en
te biddcn.
D C ~hcwcging
C
kwam later in
contact met dc Schotse zending
die onder dc Joden in Rudapest
werktc. En via dc Schotten kwaincii cr contacten mct nog weer
andere organisaties. Daaronder
ook de Amerikaanse organisatie
met de naam Christian Endeavour, afgekort CE. Mede door
het contact mei Christian Endeavour ging hct Hongaarse reveil
zich ook vcrdcr organiseren
ondcr dc naam Bethaliia Vereniging. Overigens werd ook de
naam CE Verbond wei gebruikt.
Deze naam heeft op de duur zelfs
de overhand gekregen. Althans in
Zevcnburgcn, dat deel van Roemcnic waar overwegend Hongaren woncn. En ovcr dit gcbicd
gaat hct in hct boek dat hier
wordt besproken.

securitate
Het CE Verbond werd in 1948
door de communisten verboden
in Roemenië. De leden zetten
hun activiteiten evenwel ondergronds voort. E n dat heeft menigeen jaren gevangenscliap en
dwangarbeid upgeleverd. De
Securitate dacht dat het CE Verbond {de Bethanisten) het
bestuur vormde van de Geref,

Kerk. Door dc Icidcrs van het CE
Verbond uit tc schakelen meende
men de macht van de Geref. Kerk
te kunnen breken. Daarbi"i kon
mcn zich niet voorstellen dal de
Bcthanisten alleen maar bij
clkaar kwamen om over hei
gcloof tc spreken en niet over
politick te praten. Men dacht met
ccn anti - sncialistisch complot te
maken te hebben. E n zo kwamen
vele Bethanisten in gevangenissen en strafkampen. midden tussen allerlei andere mensen die
van staatsvijandelijke activiteiten
werden verdacht.

in banden en gevangenis
Stichting Kom over En Help
heeft een hoek uitgegeven met
daarin negentien persoonlijke
verhalen van gereformeerde mannen en vrouwen die vanwege het
geloof in de gevaneenis hebben
gezeten.van allen is een foto
opgenomen. De inleiding en het
nawoord zijn geschreven dooi- ds
Ferenc Visky die een belangrijke
rol heeft gespeeld binnen het CE
Verbond. Versctlillende documenten met betrekking tot zijn verbanning en vrijlating zijn ook in
het boek afgedrukt.
De verhalen laten zich mcieilijk
kort samenvatten. Het zijli onderling verschillende verhalen. Stuk
voor stuk sober geschreven en
getuigenissen van een sterk gelooC
Het doet inderdaad denken aan
wat geschreven staal in Hcbrcccn
11 over de geloofrjgeluigcn.
Opvallend is de vrcugdc die men
beleerde aan het met clkaar spreken over de Here en 7ijn hcloften.
E n dat ondanks pijn, ~ i e k t chon,
ger. vermoeidheid en vrcsclij kc
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P. W.de Graaff
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boekbespreking

kou. Meditaties werden gehouden
aan de hand van bijbelteksten die
men uit het hoofd kende. Ook
onderwees men elkaar in allerlei
vakken en taIen.
Ds Sgndar Karczagi schrijf in dit
verband: " ik hen ervan ovcrtuigd
dat de intellectuele elite in dcze
jaren in de gevangenis zat cn daar
een vruchtbaarder leven Icidde
dan degenen dic in vrijhcid leefden, We konden iil gcvangenschap openlijk mct clkaar praten
en dal duriden dc mensen die in
vrijheid leefdcn nict (65).
Al met n1 een boek dat indruk
maakt cn xckcr ook tot nadenken
slemt. Hct is nog niet zo lang
geleden dat zich dit heeft afgespeeld. Verschillende personen
die in dit bock tcr sprake komen,
zijn nog in Icvcn. Het bepaalt ons
opnieuw bij hct grote voorrecht
om in viijhcid ons geloof te
i~iogciihclijden. Tegelijk is het
een. appel die vrijheid dan ook
goed tc gebruiken en niet te vergctcn dat er tot de dag van vandaag eldci-s in de wereld medechiistencn in de gevangenis zitten
oin hel geloof.

Ds. L. W. de Graaff is predikant van
de Gereformeerde Kerk te HattemCentrum

Hui?g#urcr chr(irencri onder her
romntiinlirne In Roernenz~Ncgeratwn

p~wronnlrlkeverlinlcit over Gods trouw
llitg Stichting Kom Over En Help.
P O T ~ ~138.38CUT
AC Nij kcrk
ISBN 9890 15208-3
755 pag.. prij$ curo 8.85 (fl. 18-50)
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Persberichten
Psalmenexpositie
Nederlands
Bijbelgenootschap
Binnenkort komt het Nederlands
Bijhclgenootschap in Gouda met
de Psalmenexpositie. In de St.
Jan is van 6 tlm 30 maart 2002
een groot aantal unieke uitgaven
van psalmboeken te zien, van de
allervroegste uit de tijd van de
Reforniatie tot modernc bcrijmingen en vertalingen. Hel
bcireft een particulicrc verzameling, waar menige univcrsiteitsbihliotheek jaloers np is. Rovendien worden etsen van Marc
Chagall en andere schildcrijen
gctoond die psalmen als onderwerp hebben.
Dc expositie gaat twcc jaar door
hel land en trok recds sterk de
aandacht in de Dnmkcrk te
Utrcchl, de Laurenskerk in Rottcrdam e n in andere plaalsen.
Rondom de tentonnstcllinp worden t a l van activiteitcn georganiscerd. zoals muzickui (voeringen,
lezingen en anderc hijeenkomsten, die overal vccl hezoekers
trckken. Voor de tcnioonstelling
zijn aanvragen vanuit het buitenland zoals Luid-Afrika en Japan.
Het materiaal komt uit de privécollectie van de in Vlaanderen
woonachtige Gcrt-Jan Buitink.
Hij heeft zijn bc7il lijdelijk in
bruikleen gegeven aan het NBG.
De vele exclusicvc uilgaven worden getoond in vitrines met
kleurrijke achtergronden. De
ongeveer 300 tcntoongestelde
psalmboeken zijn rijk gevarieerd: psalmen in oude en nieuwc talen. psalmen in ecn katholieke of calvinistische traditie,
psalrncn als curiosa, etc. Naast
boeken worden de psalmen ook
in hccld gebracht in olicvcrfschildcrijen van Renaat Rosschaerl, aquare t len van Lcen van

Tichelen en bronzen beeld,jes
van kunstenares Cariil Cairns te
Gouda.

Receiit zijn verschenen een aanvullend rapport van deputaten
T<crkrecht en kerkorde en een
twcede aanvullend rapport van
depulalen Kerkelijke Eenheid
ten behoeve van de synode van
Zuidhorn.

Een speciale bockuitgave Het
verhaal van de psalmen vergezelt
de tentoonstelling. Nu reeds is er
een tweede hcrziene en uitgebreide druk van verschenen. Het
boek bevat tevens de catalogus
van de tcntoongestelde werken.
Het is ook tc bcslellen bij het
NBG, tel. (023) 514 61 68 of email: JvdVcen@bijbeIgenootschap.nl. Dc prijs bedraagt
slechts £ 5,- per stuk.
Voor meer informatie NGB
werkgroep: Tel. (0182) 53 76 51
of 51 42 3%.

Deze rapporten worden niet
naar de kerken gestuurd maar
zullcn wel geplaatst worden op
de website van de kerken,
www.gkv.nl.

I

Namens depiklaten generuulsj~nodairpu hiicaries,
D.vvn Dijk

Woord en Daad gaan hand in hand bil de ui2voering van DVN-werk.
De Verte Naasten werkt aan duurzame oplossingen, meestal in
samenwerking met de Zending. Daar komt je verre naaste vcrder
mee. Help rncde-christenen in Indonesië. Zaïre. Zuid-Afrika.
Curaqao, Filippijnen en ECnin. Met hart erÏ handin !

w
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Verschenen
Verkrrjgbaar bij de boekhandel
en de uitgever.

e 9,30
Een nuttig en uitgeoreia naslagwerk, een rijke bron van informatie over
en voor het kerkelijk leven. Met opname van veel e-mail adressen.
Het statistisch jaaroverzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2001. Het
uitgebreide jaaroverzicht is verzorgd door eindredacteur ds. J.H. Kuiper.
Uitgave: Print Media BV, postbus 7,9780 AA Bedum.
Tel. 050-3012144. E-mail: HandboekBscholma.nl

JAARGANG 77 - NUMMER 22 - 9 MAART 2002

480

