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V o o r m0 iigf het roppor? van Deputaten Eredienst.
Een rapport met meerdere belangrijke open vragen,
Welke koers willen de kerken gaan varen met
betrekking tot de tweede eredienst, bijvoorbeeld? Er
zijn meerdere mogelijkheden, er zal een keus
gemaakt moeten worden.
Daarom is het goed dat een rapporf als díf tjjdig
aan d e kerken wordt toegezonden. Er staaf heel
wat in waf de plaafselijke kerken rechtstreeks aangaaf!Daarom vandaag eerst een sarnenvaffjng
van d e hoogtepunten, vervolgens wiJ ik volgende
week op sommige onderdelen alvast waf ingaan,

Contact met deputaten
CGK
Depuiaten hchben cen ontmoeting gehad met depuiaten UirgnV P Srhrifth~rijrning~rl
e??her7iening litrci-gi.vc1~~
for~nuliernvan
de Christclijke Gereformeerde
Kerken. De vergadering is voornamelijk gebruikt om elkaar
wederzijds op de hoogte te brengen van oniwikkelingcn op liturgisch gebied.
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E r wcrd geconcludeerd dat de
opdrachten van beide synoden
aan dc deputaatschappen
raakvlakken hebben. waarbij
met name genoemd werd de
opdracht hetreffende het
doopformulier en het onderzoek
naar de hedendaagse cultuur.
Tevens werd de conclusie
getrokken dat waar de werkzaamheden raakvlakken hebben, daarover in d e toekomst
contact zou moeten zijn en
48 1

informatic uitgcwisscld zou moeten worden.
Aangezien de Christelijke Gereformeerde Kerken ook aai1 hct
werk zijn met liturgische
formuliereri, pleiten deputaten
eredienst ervoor om dit werk
voortaan zoveel als mogelijk in
samenwerking met in ieder geval
de Cliristelijke Gereformeerde
Kerken te doen. Zij zouden
d e l e wen5 graag vertaald willen
zicn in een concrete opdracht
van de synode.

Waarmee deputaten zich
niet bezighouden
Er ;rijn tal vsii iiiogelijkheden in
de eredienst waarvoor helemaal
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Zonder schriftelijke toestemming van de
uitqever is het niet toeqestaan artikelen uit
ditblad over te nemen:

I

ISSN 0165-5191
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geen studie van deputaten of toestemming van een synode nodig
is. H e t is goed dat te beseffen. D e
synode van Berkel e n Rodenrijs
bcsloot over dil onderwerp uit te
sprckcn "dur de planrs~lijkekerken hij de nadere invitlling van de
litrcrgie bifinen de door dr generaIe synode aungcgeven kaders in
eigen ver~~rttivoor(ìelijkheid
kun nen hlijvrn h a n d ~ l r n". Zij motiveerde dit bcsluit mci:
"inzake de vormgeving von r i ~
eredienst Is vrel niet rritdrukkelijk
g ~ r e g ~in
l ddr krrkrirde ($de
goedgckeirrck orden von dienst
Het h~honrrrot de hevoegdlzpicl
van kerken hesluiten fe nemen
over zaken als hrzlrrznng,
werking van een koor, grhrrlik
vnn ntuzielcin,strumcn~e~,
een stil
gebed, zingen van het votrlm, vort
het 'amen ', van responsies. de
dienst van een vooriiezc~v,de p1aui.r
van de qfkondigingen, het &hruibc
van tcchnischc htllpmiddt.le~,de
wijre van collecteren, enz.." (Acta
art. 63).

Kernvraag
Maar de grote vraag die zich nu
v o o ~ d o eis:
t hoever moet die
eigen verantwoordelijkheid van
de kerken gaan? D e synode van
Leusden stelde de vraag: vrartgt
de hziid~getijd en cillridiir om
eigentijdse vormcqevin~
in de eredienst? Daarop geven deputaten
een gematigd antwoord. 'Iedere
tijd heeft zijn eigen karakteristieke accenten. In onze tijd isbiivoorbeeld het visuele belangriikei. daii in vroegere periodes.
Ocik de beleving van de tijd is
vandaag anders: alles moet sneller, afwisselender, we willen meer
verschillende werkvormen. Onze
cuncentratieboog is over het
algcmccn korter. Daarnaast
wordt onzc sarncnleving steeds
meei mulliculturccl m hebben
wij meer kennis van aïidcre culturen, van nu cn vroeger, in, ons
werelddccl cn anderc werelddelen. Ons functioneren in de
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maatschappelijke context verandert voortdurend ten opzichte
van vrnegere situaties.' Kortom,
op die manier verandert er al
veel, soms onbewust. Maar vnn
ylanrs tot plnars kan dat wel hefl
verschillend zijn! Deputaten:
'Bezinning op de functie van de
erediensten in een sterk geseculariseerde en steeds harder seculariserende wereld Iieeft iii d e
praktijk intussen al geleid lol
aanzienlijke onderlinge vcrscl-iillen in de praktische vormgeving
van dc crcdicnstcn.
Daar komt bij dal gaandeweg de
opvattingen over de noodïaak
van 'pemeenschappelijkhcid'
uitccn gingen lopcn. Wij zijn cr
als kerken lang aan gewend
geweest vccl dingcn ccntraal tc
regelen en dit hovendien in voorschrijvende, prescriprieve zin.
Alle kerken werden verondersteld zich te houden aan wat
gemeenschappelijk was vastgesteld. We zien echter de laatste
tijd dat kerken hier steeds meer
moeite mee krijgen. Zij achten
zich als plaatselijke kerken zelf
verantwoordelijk voor een
inrichting van hun erediensten
die beantwoordt aan de situatie
waarin zij zich bevinden. Vaste
orden van dienst, formulieren e n
een vastgesteld liederenrepertoire worden daarbij meer e n meer
als knellend en belemmerend
voor een verantwoorde eredienst
.) Hoe verhouden de
ervaren. I..
plaatselijke kerken als zelfstandige kerken zich ten opzichte van
elkaar binnen het kerkverband.
Wat mogen wij daarbinnen
elkaar voorschri,jven en waarin
moeten wij elkaar vrijlaten? Dat
is de kernvraag. Binnen deze de
discussie hierover valt onder
andere de vraag naar de status
van vastgestelde formulieren en
een vast te stellen liedbundel.
Zijn deze faciliterend of beogen
we deze elkaar voor te schi-iávcn?
Maar de eigenlijke discussie is
deze: inuet in principe eeii gereformeerde eredienst e r overal

i
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hetzelfde uitzien of verwelkomen wij een grote diversiteit.
waarin de plaatselijke mogelijkheden en situaties zich weerspiegelen.

Hc t gaat om onze 'gemeenscliappclijkheid' en waar die hem in
Al. En dus cim onze visie op
dc gcrneente als het lichaam van
Christus. Relekent ons gemeenschappclijk belijden: 'alles
ovcral zovccl mogcliik het;relrde'. of bctckcnt het: 'lielzeIrde in
belijdcn, vcrschillcnd in d c
uitwerking"!'
Tot zover dcpulatcn. En voorwaar gccn klcinc vraag. Hct anlwoord darirop zal bcpalend zijn
voor verdere ontwikkelingen.

Ordinarium
Met de Term 'ordinarium' worden onderdelen van een crcdienst aangeduid die elkc dienst
terugkeren en die inhoudelidk
niet van het kerkelijk jaar afhankelijk zijn. Tot het ordinarium
behoren de gezangen Kyrie, Gloria, Credo. SanctuslBenedictus
en Agnus Dei. In de loop van de
kerkgeschiedenis zijn de7e vijf
ordinariumgezangen bepalend
geworden voor de opbouw van
een orde van dienst, die tot o p de
dag van vandaag in de christelijke wereld veel gebruikt wordt.
De gezangen geven als het ware
liet geraamte. de grondstructuur
van de orcle van dienst weer. Tussen de vaste elementen worden
de liturgische onderdelen
,
geplaatst die elke zondag wisselende teksten hebben en in de
kerkgeschiedenis vaak afhankelijk geweest zijn van het kerkelijk jaar. Het betreft schriftlezingen (en bediening van het
Wuord), diverse liederen en
gebeden. Deze wisselende
onderdelen van de dienst worden aangeduid met de term
'propri urn'.
Dcputnten waren eerder al van
ooi+deeldat de liturgietraditie
van de christelijke kerk uit de
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taten:'Wcl is hct waar dat een
eerste zesticn ccuwcn vccl clcmenten bevat die bijhcls vcrantordinariumliturgic niet tot het
woord zijn. Vanuit kerkhistorisch
type kerkdienst behoort dat
besef zou het een verrijking zijn
gekenmerkt wordt door gebruik
wanneer de gereformeerde kesvan alledaagse ongedwongen
ken de band met de kerk uit de
omgangsvormen. Dergelijke
eerste zestien eeuwen tot uiting
vormen bepalen doorgaans kerkdiensten die sterk gericht zijn op
laten komen in haar orden van
dieiist.
het gelovig individu e n zijn
Toch besloot de Generale Synogeloofsbeleving. E r wordt dan
de van Leusden (1999) een orde
veel energie in sestoken o m
van dienst o p basis van d e ordiieder persoonlijk geloofswarmte
nariumteksten nog niet vrij te
te geven e n te laten ervaren.
Yu is het niet nodig dat we dit
geven vcicir gebruik. Maar zij gaf
deputaten eredienst de opdraclit
type kerkdienst hier bespreken,
te onderzoeken of deze nieuwe
laat staan e r een oordeel over
vellen. Wel willen we erop wijzen
orde van dienst geschikt is, c.q.
geschikt te maken is. voor
dat d e Schrift ook andere noties
gcbruik in de huidige tijd en culbevat over de omgang
tuur.
tussen God en mens. E n die
Hicrop rcapcrcn dcpulaten nu
noties kunnen leiden tot een
met ccn posilief antwoord:
vormgeving, waar andere acccn'Ten aanzien van h e t Kyrie kan
len gelegd worden dan in liet
opgcrncrkl worden dal dit
type dienst dal we zojuist aansmcckgehed mogelijkheden
duiden. Bij een ordiilariumlilurbicdt om nict allccii mcl onze
gie is dat hei geval. Stcrkcr dan
bij saincnkornstcn, waar ongenood en onze schuld voor Gods
aangeyicht tc komcn, inaar ook
dwoiigcn allcdaagshcid bcpalend
met de nood van hccl dc schcpis, gaat ccn ordinariumorcle
crvan uit dat er altidd afstand
ping. (.. .}
Ook het Gloria past gocd in dc7c
hlijft tusscn dc hciligc Scheppertijd. Regclmatip wordt i m m c n
God en hcl aardsc schcpscl. D e
dc wens gcuit om in kcrkdienliturgie veronderstcl t cxplicict de
sten aparte momcntcn in tc houvcrhcvcnhcid van God cn de
wen voor lofprijzing cn aanbidncdcrighcid van dc mens, en
ding. (. . .)
gccft daar uitdrukking aan. Ook
Ook vont dc gcrcformccrdc
hier is wel dcgclijk aandacht
avondmaalsviering ?OU d c komst
voor persoonlijk gclonf en voor
van een ordinariuinliturgic ecn
dc individuclc gelovige, alleen op
vcrrijking hctckcnen. Een
een ande1.c mnnicr cn binnen
hclangrijk vcrs;chil met de ons
een andere contcxl. Esscnticel is
hckcndc wijze van avondmaaldc vcrhondciihcid van d c mens
vieren is dat hij dc vicring gccn
aan Gods schepping en herschepping, waarbij sterk het
didactisch formulier gele7en
wordt. D c viering vangt aan met
hcscf leeft dat men staat in de
een nodiging, waarna dircct
Iangc geschiedenis die God met
nvergcgaan wordt tot hct avond7ijn volk gaat.'
maalsgcbcd dat aangeduid wordt
Openbare geloofcbelijdemet 'de grote lofprijzing' of
nis
'tafelgebed'.'
En zo sommen deputaten meer
Het formulier voor d e openbare
op waaruit blijken mag, dat
geloofsbelijdenis heeft in ons
inhoudelijk deze oude liturgie
kerkboek een parallel in de vraook voor vandaag een verrijking
gen die gesteld worden bij de
zou zijn. De vraag is we/ hoeveel
gewenning dit zal vragen. Depuvolwassendoop. Daarover is het
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formeerde Kerken en d e Ncdcrkelijke discussic iijdcns een
één en ander te zeggen, zowel
lands Gereformeerde Kerkcn.'
historisch als inhoudelijk.
generale synode kan ccn bijdrage pevcn aan dic afweging. WelEen specifieke vraag, maar loch
Het formulier is kort, en deputnlicht kunnen wij met elkaar
wel belangrijk, is, of cFc teksten
ten stellen vocir dat zo te houbesluiten, deze zaak in de vrijvaii de forniuliei-cn altijd on4qc.den. Wel mag de verbinding mci
hcid van de plaatselijke kerk te
wijrigd gelezcn moeten worden.
de eens untvanpen doop duidclijStel, dat e r in Cén dienst een kinker worden gelormulccrd. Dc
laten.'
Dat wordt dus ook een gewichtiderdoop plaatwindt, een volwasbelangrijkste verandering die
gc afweging in Zuidhern.
seiidoop en een openbare
word1 voorgesteld is. dal Ftct
geloofsbelijdenis. Ga jc dan achviertal vragen wordt uilgehrcid
tereenv~)lgensdric formulieren
met een nieuwc vraag I : ~ ; ~ í ï ) r ! f t Tekst van doopformulier
lezen en vijf kccr bidden? Depuu in God ïde Vhrlrr.dr Aln7a~.htitalen zijli daar niet voor. Zij wijge, .Schepp~rvnn hrr~ielepi uorde,
Deputaten stellen voor, dat we
zen o p d c mogelijkheid het een
en iri . l t ' 7 1 ~Cl;
. ~ T ~ F E U Szijn
,
eni,qgevoortaan de woorden 'namelijk
hnrrn Znrin, o n z p H ~ r ren
, in cJe
een belofte e n een eis' niet meer
e n ander inccn te schuiven. Zij
Hrili~rGem (11srle Drie-rnige
menen dat hct in d e vrijheid van
lezen. Waarom niet? Omdat die
d e kerken staat om in zulke bijwoorden er oorspronkelijk niet
Gocl vun uw rEoop?
Opvullend gciiocg ontbreekt
zondere gcvallcn zelf een veranthehben gestaan. Het formulier is
woord geheel samen te stellen.
deze rechtstreekse vraag...
al eeuwen oud. maar deze toeTenslotte geven de deputaten in
voeging is van 1972.
ccn bijlage de tekst van een s t ~ r k
Bediening van de doop
Blijft staan, dat het verbond uil
verernvtirldigcl doopjorrni~lier,
twee delen bestaat. Maar met die
dat ccns gebruikt werd in een
De vrnag was gesteld. of e r niet
'delen' werden heide pnrrijen
gcrcformeerde eredienst met
bedoeld, God e n mens. In het
wat meer formulieren voor de
bediening van de doop ontwikdoopformulier van d e CGK %taal vccl gasten van 'buiten.
keld zouden moeten worden,
de passage zo: 'In de derde plaats
worden wij als leden van hcl vcr- De tweede kerkdienst
naar analogie van de keuzernogelijkheden die wij tegenwoordig
bond door d e Doop geroepcn cn
Een belangrijke vooropmerking:
hebben bij het avondmaal.
verplicht tot een nieuwe gehoor'Niet zelden wordt het onderDeputaten zijn daar niet voor.
, zaamheid; namelijk dal wij dczc
werp in verband gebracht mel
Voornaamste reden: een mens
enige God, Vader. Zoon en Heiliccn geconstateerd dalend bezoege Geest. aanhangen. vertrouwen
wordt maar eenmaal gedoopt.
kersaantal in d e tweede kerken liefhebben met heel ons hart,
dan moet jc onderling gcen verdienst. Deputaten zijn van oorschil hcbbcn met welk formulier
heel onze ziel, heel ons versliind
deel dat d e bezinning op inhoud
jc gedoopt bcnt.
en al onze kracht; onze doop veren vorm van d e tweede dienst
Wel hchbcn deputaten begrip
plicht ons de wereld te verzaken,
niet geleid of bepaald mag wcisvoor de situatic in kinderridke
onze oude natuur te doden en in
dcn door tanende belangslelling
gemccnten, waar soms vrijwel
een nieuw. godvrezend leven te
voor de tweede dienst. E e n
wekelijks dc doop wordt
wandelen.'
dergelijke leidraad zal trouwens
Een andere zaak is. of de argubcdicnd. Dat wcrkt gewenning
a1 sncl leiden tot een oppervlakcn tocncmcndc ongcintcresmentarir voor de kinderdoop niet
kig -opleuken' van d e dienst, dat
sccrdhcid in dc hand.
enige versterking nodig heeil, nu
hooguit een kortstondig efîcct
Daar zijn kortweg twee oplossinwe worden overspoeld met
zal hebben. Deputaten hcbhen
gen voor: a. je leest niet steeds
invloeden uit evaiigelicche hoek.
zich met dit onderwerp beziggehet hele formulier, of b. je kiest
Deputaten:'Wij konien lol d e
houden vanuit de rnotivntic dat
samcn voor één doopzondag
conclusie dat d e argumenlalie
ook in onze tijd en maatschappij
ccns in dc maand. Citaat:'Depuvan de kinderdoop in ons doopinzake de invulling van d e 7ontatcn mcncn dat d e kerken een
formulier sterker ander woorden
dag gezocht moet wordcn naar
afweging moeten maken tussen
gebracht kan worden. Willcn wij
het beste voor het kerkclijk
enerzijds het risico van gewenechter het kerkclijkc onderwijs
leven waarin d e eei. van God en
ning hij veelvuldige doopdienover d e kinderdoop versterken,
het heil van de naaslc centraal
sten met steeds hetzelfde forrnudan is o.i. ook Iiicr ccn sarnenstaan. (.. .)
lier en anderzijds het risico dat
weskinpcprojcct nodig met andeIntussen staat de bc~inningo p
re kerken dic dit dooponderwijs
de verbinding tussen geboorte e n
(vormgeving van) dc tweede
liebben. Wij denkcn dan met
doop losser worclt bij een doopdienst natuurlijk niet hclemaal
dienst eens per maand. Een kername aan de Christelijke Gere-

,
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los van problemen rond het
kerkbezoek in de middagdienst.
Maar dan vooral in die zin dat
een middagdienst die uitwisselbaar is met, en een herhaling
vormt van de morgendienst, niet
bevorderlijk werkt op de motivatie om 's zondags voor een tweede keer naar de kerk te gaan.'
Vervolgens doen deputaten een
voorstel voor een sobere liturgie
voor een middagdienst, als gekozen wordt voor een zogenaamde
'leerdienst':
Openingslied
Groet (bijv. 2 Tess.1:2 of 1 Tim.
1:2 of Tit. 1:4), beantwoord door
de gemeente met "amen"
Gebed om Gods zegen over de
dienst
Eventueel: bediening van de doop
Korte inleiding op het thema
Lezing(en) uit de Schrift, gevolgd
door lezingen uit catechismus of
een ander belijdenisgeschrift
Onderwijs in de leer
Lied enlof bijdragen uit de
gemeente die verband houden
met het thema, of
(groeps) bespreking met afsluitend woord.
Dankgebed
Bemoeding, besloten door de
zegen (bijv. Fil. 4:7)
Slotlied
Deputaten schrijven hierbij: 'In
de voorgestelde orde voor de
leerdienst valt wellicht op dat er
t.a.v. de meeste elementen weinig geregeld of voorgeschreven
wordt. Over de bijdragen uit de
gemeente of bespreking worden
geen verdere aanwijzingen gegeven. Over de praktische
mogelijkheden en de organisatie
van dergelijke onderdelen in de
kerkdiensten zijn moeilijk concrete regelingen te geven. Daarvoor zijn de plaatselijke mogelijkheden en wensen te
uiteenlopend. Dergelijke aanwijzingen zijn o.i. bovendien ook
overbodig, en zijn vanuit liturgische invalshoek trouwens ook

niet te geven. Wanneer men
besluit om bijvoorbeeld een
soort van preekbespreking in de
dienst te laten plaatsvinden,
moet men gewoon kijken wat
organisatorisch realiseerbaar is
en het beste werkt. Dat zal van
plaats tot plaats verschillen. Vanuit liturgisch oogpunt kun je
daar niet veel meer aan toevoegen. Wel is duidelijk dat er verschillende vergadertechnische
knelpunten (kunnen) opdoemen,
maar om die op te lossen heeft
men andere dan liturgische deskundigheid nodig. We denken
bijvoorbeeld aan de vraag hoe
men kan voorkomen dat
gemeenteleden de bespreking
willen aangrijpen om over zaken
te spreken, die op dat moment
niet aan de orde zijn.' Deputaten
bieden dit alles aan als een
mogelijkheid, het is niet hun
gedachte dat dit aan de kerken
wordt opgelegd. Want het is ook
nog maar zeer de vraag (zo
schrijven zij) of de kerken deze
sterk afwijkende vormen (orden)
wel wensen, en of er daarvoor
wel voldoende draagvlak bestaat. Het is niet zo moeilijk om
bij de voorgestelde orde van
dienst een aantal bezwaren te
noemen die vanuit de kerken
(terecht of onterecht) zullen
klinken.

t

kerken

Dalfsen - Beroepen: H.R. van de
Kamp te Apeldoorn-Centrum
Meppel - Beroep aangenomen:
P.H. van der Laan te Leiden
LoppersumIWesteremden Beroepen: K.A. van der Meer te
Harkstede/Overschild

Koers
Kortom, de kerken zullen moeten aangeven welke koers zij willen varen, in meerdere opzichten. Op al deze vragen zullen de
kerken zelf, bijeen in de GS
Zuidhorn 2002, het antwoord
moeten geven. Maar laat het dan
geen antwoord zijn dat van Mars
komt. Graag ieders aandacht
voor de eredienst, die zo essentieel is in de verbondenheid met
onze God.
Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te ZwolleCentrum
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A.M. de Hulh

ZONDER RECHTSBIJSTAND

Leiders. die al blocd roken bleven die dag niaar vragen stellen
aan Jezus.
Mank Mij v r i j var?hen die vol
rrrglistigheden gereclzt(qlieid ct1
trouw vertrccl~rz.

E n de overpriesien en d e schriftgeleerden hoorden hef
en zochten, hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen, En
zij kwamen weder fe Jeruzalem. En ferwijl Hg in de tempel
wandelde, kwurnen de overpriesfers,de schriftgeleerden

en de oudsten tot Hemen zeiden fot Hem: Krachtens
weke bevoegdheid doet Gij.deze dingen? Of wie heeit
U de bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen?

I Geen rechfshul~
Ahba,Vader, nllcs 1s IJ moeeli,jk.
Neem deze bckcr van Mij weg.
Doch niet wat Ik wil, maar wal U
will.
Wal God wil ...
Al5 dc joodse rechtspraak e n %Iraks ook dc romeinse rechtspratik
Jezus in de steek laten. dan zciu
God zcl i' toch zijn eigen Zoon le
hulp kunnen komen?
Maar juist God wil dat niet. Hcit
i s Gods wil dat Jezus onrecht
moet lijden. Duidelijk ziclithaar
moct Hij als onschuldige veroordccld worden.
Dun KLI Ik op tot Gods alinlar.
Tut God, mijn God...
Mijn God. Mijn God, waarom
verlaat Gij mij?

(Marcus 1 1: 18,27,28).

Rechtsbijstand

Strijd voor Mijn recht en mank
Mij v r i j .

Iedereen die voor de rechler
muet komen heeft recht op ccïi
advocaat. In bepaalde gevallen
zelfs gratis.
In Den Haag krijgt ook Milosevic. die de dienst van ccii advocaat weigert oilldnt hij hct tribunaal liiel erkent. ecn ïckcrc
vorin van iechlshijïland. Voor
ons besef is dat een recht van
iedereen die ziangeklaagd is. E r
moet ruimte 7ijn om de aanklacht eerlijk te wcerlcggcn. Wic
een ander kwaad ged:iaii hccft
moet verourdeeld wcirdcn. Maar
tiet moet wel een rechlvaardigc
veroordeling zijn.

1 De tang sluit zich

I

Hoor Mij!
Heel anders gaal Iiel in hct proces dat onze FTeilaiici staat tc
wachten.
Het is nacht in Getsemanc. Jczus
heeft met zijn leerlingen hct
avrindmaal gegelcll. THci laarsie
;ivondmaal. Dadelijk zal hij
gcvnngcn gciionicn worden. Hij
wcct in wclkc handen Hij valt.
Abba, Vader, alles is U mogelijk.
Nccin dczc beker van Mij weg.
G~rjuchtcGori, Iirinr Mijn g e h ~ clen.
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Jezus weet in welke handen hij
valt. Zijn discipelen hebheii hem
e r maanden geleden al over
gehoord. De Mensenzoon zou
vcel moeten lijden en verworpen
worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en
gcrfood worden. Enkele avonden
geleden, op de dag van de tempelreiniging. was de leiding van
de tempel met de schriftseleerden en oudsten plannen gaan
maken nm Hem uit de weg te
ruimen.
nc hclc dag komen ze naar Hem
toe met vragen, om een uitspraak te ontlokken die toe een
veroordeling kan Ieiden.
'Wie geeft U het recht dit te
doen?' Beweert U dat U koninklijk, messiaans gezag Iiebt? Dan
7ai Pilatus wel weg met U welen.
Het komt prachtig uit dat Ilij
deze week in Jerusalem is. 01'
beweert U dat U Gods cigcn
Zoon bent? God uil God'! Dan
hebben we hel voor clkaar. Want
als U dat zegt, dat 1astei.l U God.
E n daar staat de doodstraf op.
Het kan niet mociier.
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Hij wordt onschuldig veroordccld. Zodat ik. die schuldig bcn,
vrij gcsprnken wordt. Eeii ZWaTC
worslcling heeft mijn Heiland
voor zich liggen.
Hij strijd, voor mijn recht. Voor
mijn recht op vergeving van mijn
zonden. Voor rnijii recht op ccn
plaats in d e eeuwige vreugdc bij
God. Hij stri,jd voor mijn rcclit.
En maakt mij vrij.

I

Opdnr mijn ziel Uw nrrurn hclij'
geheiiigd zij.

oi U

Ds. A.M. de Hullu is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Oost
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EEN EIGEN HUIS

m*,F"
i

God hcbbcn, in de hemelen.'
Zo'n bekcndc tckst is dit. Wat zal
die al vaak gebruikt zijn, hovenaan een rouwkaart bijvoorbeeld.
Maar wie dacht hicr nict toch
eigenlijk direct aan dc heinel?
O m daar dan troost in tc vinden:
clegene die stcrft, is er nog wel alleen nict iiiecr op aarde rnarir
bij God in de herncl. Dc troost
ligt hier echter veel dichtcr bij
huis. Want dit gebouw is nicl bij
God. maar ui! God. Hct is iiic1
ons plekje in de hemel. maai- lici
is iets i ~ i de
t hemel (2 Cor. 5:2).
Waar wij graag mee ovcrkIccd
willen worden, ja waar wij straks
- als het goed is - mee bekleed
bevonden worden. Het gaat hicr
dus over iets wat je straks in de
hemelen hebt (vers 1). maar wat
vanuit de tiemel, uit God, hier np
aarde begint. Dat is niet tc zicn.
maar het is er wel, en juist dit
onziclitbare is eeuwig (416).

Waf

kun je daar vol van zijn. Je hebt een huis
gekocht. De afgelopen jaren woonde je als gezin in
een huurwoning. Maas nu bljjkf daf je me7 jouw salaris best een goede hypotheek kunf krijgen. Inmiddels
ben je samen naar de makelaar geweest, en je
hebt een fanfcrsfisch huis op hef oog. Waf een ruimte, wat een mooi plekje, wat een fuin. J e kunf er
haast niet meer van slapen, Iets waar je altijd van

gedroomd hebt, ligt nu binnen handbereik!
Tent
Toch is dat huis - hoe mooi ook niet hct hoogste goed. Je woont
immers om IC leven, e11 niet
andersom. DRI wordt sctirijnend
cluidelijk wanneer er ziekte
komt, o f j c verliest degene die je
dierbaar was. of er 9ebeut-t nog
iets andcr5 wat diep ingrijpt in .ic
leven. Opccns kun je niet meeiwegdronicn over je huis, en kan
het je cigcnlijk allemaal gestolen
wordcn. En ergens is dit gewoon
de realiteit. Het leven is %een
rozegcur cn inai-ieschijn,zeker
niet voor altijd. De bijbel vergelidkt hcl dan ook met een tent
( 2 roi-. 5:1).In een rent is het
goed tocvcn. Maar vroeg of laat
wordt dc icnl afgebroken. D e
vakantic is vciciihij. Of het weer
is omgcslagcn. Of het sentdoek is
heiemaal gaar. Zo is het leven.
Het blijft niet altijd mooi.soms is
het nooit cchi inooi geweest, in
ieder geval wnrdl voor iedereen
eens z'n aardse Icvcn ontmanteld. Je wordt oud. Je sierft.

Eeuwig huis
Wat blijft er dan over? De sceptiJAARGANG 77 - NUMMER 23
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cus zegt: niets. Een lichaam is
opgehouden met adcnicn, en iiu
wordt het in rap tempo vcrder
ontbonden, tot e r niets vaii overblijll. Maar dat is de zichtbare
kant. Wie gelooft, hoeft daar nicl
bij l e blijven staan. Want ook al
vervaIt de uiterlijke mens, dc
innerlijke wordt met dc dag verder vernieuwd (2 Cor. 4:16). Er i s
dus i11 het leven van een c1iristci-i
niet alleen een proces van
aflxaak. zeker naarmate hct
leven vordert, maar ook cen pïoces vaii opbouw. Een leven takcll
af, maar van binnen grocit cr ccn
nieuw leven. Niet een tcnt,
kwetsbaar, van tijdclijkc aard.
Maar een huis, van degelijke
kwaliteit, eeuwig. Dus niet hij
gebrek aan beter, als iets wat jc
dan tenminste nog hebt als dit
leven op z'n retour is. Maar dit is
het pas echt. Dit is pas levcn.
Hier zit toekomst in. Dit wordt
nicl met de dag doffer, maar met
dc dag glanzender.

Correctie
'Wij wctcn dat, indien de aardse
tent, waarin wij wonen, wordt
afgebroken, wij een gebouw van
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me.)God

i

Het eigenlijke werk
Iii liet drukke 'leven van vandaag
moeten e r door ieder prioriteiten
gesteld worden. Dit is dringend,
e n dat moet dan maar even
wachten, en nog iets anders moet
een ander dan maar doen. Het
belangrijkste eerst! Pas clat eens
toe o p waar we het hier over
hebben. Wat is belangrijker: je
werk of de kerk, je gewone leven
oi de dingen van God? In principe weten we allemaal het antwoord, maar in de praktijk kie7cn wc toch maar al te gauw
voos het werk, de gewone dingen
van alledag die je aandacht
opdokken. En geen wonder: dat
is 7iclilbaar, dat is concreet, daar
kun jc niel om heen.Tocli is iets

anders hier nog wezenlijker: het
ene is tijdelijk, en het andere is
eeuwig. Je kunt dus ook zegsen:
het ene is betrekkelijk. het andere heeft blijvende waarde. Op
h.<iu\
. ' - Iiiervan kcin liet wel eens zci
zijn dat wij ncidig onze pi-iciriteiten anders moeten gaan stellen.
Immers: het belangrijksle c e r ~ l !
Niet de dingen die je ziet, die
~ i c hdag in dag uit aan jc opdringcii. Maar allci-cci-si datgcne wat
Sc nict zici, maar wat dag in dag
uit wc1 i-calitcii kan ?ijn. Ei1 wat
mct dc dag mcci- hcickcnis kan
gcvcn aan jc Icvcn.

Niet maakbaar
Hicr doet zich cchtcr een probleem voor. Want hehalvc dat
het hicr gaat over icts onzichtbaars, hccft dit ook absoluut iets
ongrijpbaars. Dczc inncrli.jkc
vcrnicuwing iq namclijk nict
maakbaar. Van: daar stop ik zo
cn zovccl urcn in, daar doe ik dit
en dat voor, cn dan heb ik e r
voor vandaag genoeg aan
gedaan. Dit ccuwigc huis wat je
als gclovigc hcbt wanneer jc hij
God komt, i$ nict mct handcn
gcmnaki (2 Cor. 5:lb). Er wordt
vandaag aan gc\vci-kt,hct is
hclangrijkcr dan wat ook. Maar
jij kunt hcr nict inakcn. Jij wordt
hici- sril gc;rci. Laat jc cigcn
dciikzvcrk nianr ccns cvcn rusten. lcg jc gcrccdschnp maai- aan
dc kant, en riclil je o p God. Want
dit leven maak je niet. h e t paat
hier cim ecii ci-e;ilic van Hcrn.
"Flct oudc is vcicirbijgcgaan. ~ i c .
hct nicuwc is gckomcn. En dit
alk\ is uit God!" (2 Cor. 5:17b1 #:Uil
i).God. Uil dc licmcl. Tcis
0111 aaiidacht voor (e hebben, om
clil hij te Flaiin, om naar IC verlangen, nin ic Icrcn ontvangen.
Maar dat is nou geestelijk leven.
Het gaat falikant in tegen wat
ons vanaf kind-zijn al eigen is:
'zelf doen', 'kan zelf wel'. Ja. ik
kan zelf een heleboel. Ook een
hcleboel wat e r geesselijk uitziet.
Maar is het ook geestelijk'? Ik

1

I

I

kan in heel wat kerkelijke zaken
meepraten, en in discussies op
vereniging weet ik m'n 7cgjc prima te dcicii. Maar d c bijbcl Icert
cins Icllcii, nict op het zichtbare
maar up hel onxidithare. Op ons
11arl. Je prani nvcr licfde tot God
- hoicd jr ook ~ w r k ~ l i vun
jk
Hpin? Jc 5tcli jc ricliting een
ander vriendelijk op - h n ~ jed
ook w ~ r k e l i j kvrin Iiem? Niemand dic tlat ziet, maar jij kent
jc zclf. Jij weet wat er binnenin je
zit. Of wat daar juist mist. Wat
claar aan vuil zit, terwijl bijvoorhccld jc ouderling denkt: bij die
i s gccn vuiltjc aan de lucht...

Uitgekleed?
Als je eens wat doordenkt o p
deze lijn, voelt dat misschien niet
fijn. Ergens voel je je uitgekleed.
Tot nog toe had je een goed
gcvocl over je geloof, nu sta je
opeens in je hemd. Maar schrik
daar niet voor terug. Beter rail in
je hemd. dan strnks naakt hevonden worden! (2 Cor. 5 3 ) .Want
val je jezelf tegen, dan besef je
des te meer dat je het ergens
anders moet zoeken. En opeens
krijgt die ene Persnon voor jou
veel meer waarde: .jezus Christus. Natuurlijk, je geloofde van
kindsaf aan in Hem. Maar nu
vocl jc pas hoe nodis je Hem
hcbz. Hoc wezenlijk het is dat
Hij als mens o p deze aardbol wildc Icvcn. Bij Hem was het allemaal uit CCn stuk. Zoals Hij
sprak, zo was Hij. Alles wat Hij
deed, dat typeerde Hem. Zijn
leven was volmaakt zuiver e n
goed, precies zoals God het had
bcdocld. Maar waarom leefde
Hij zo? O m het mij te geven. O m
het op mijn naam te zetten. Hier.
jij bent naakt, heb je mijn kleren.
Jouw leven blijkt verrot, hier lieh
je mijn leven. Sta je niet meer zo
onbeschermd. Sterker nog: iiu is
het in Gods ogen al helemaal al5
nieuw, dat leven van jou. "Zo is
dan wie in Christus is een nieuwe
schepping." (2 Cor. 5:17).En dil
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is dan tcgclijk wat God van jouw
Icvcn wil gaan maken. Van dag
tol dag ga je meer lijken op
Christus. Wie een nieuwe schepping is, hij worde steeds meer
vernieuwd.

Tintelen
Als je je dit realiseert. dan konit
iets binnen handbereik waar jc
eerst alleen inaar win had kunneti drorneii. Voor die andcr. ja
daar betekent liet geloor ccht
veel voor. daar straal1 het
gewoon vanaf. Daar kan ik nict
aan tippen - had ik altijd
gedacht. Nu blijkt dus dat dil ook
voor mij is weggelegd. ja dai God
juist daal-voor Zijn Gccst gegeven heeft (2 Cor. 5:s).Dit lukr
mij nooit van z'n Icvcnsdagen,
maar het is dan ook icts wat niet
door mensenliailden wordt
gemaakt. Dit is regeli-ccht uit
God. H o e langer je ci- ovcr
nadenkt. des tc inccr bcgint het
te tiiiteleii. Zoals Jezus leefde,
was dat niet fantastisch? Wil God
mij ook mccr cn mcer zo
maken? Milar nu begint het
geloof pas echt tc Icvcn. Nu
gebeurt e r dus ech1 wat. Nu kan
~kiedere dag opnieuw voor verrassingen komcn te staan. Ik ben
e r helemaal vol van, mijn eigen
huis. Het ir iiog nict klaar. maar
er kan vandaag nog begonnen
worden met bouwen. Ik kan
haast niet wachtcn, cn ik ga elke
d a s even kijken. Ja. ik ben hier
haast niet meci. hij weg te slaan.
Hier? Nou: bij God. Bij wat Hij
tegen mij zcgt. Bij Christus, e n
wat I-Tij allcrnaal wel niet voor
mij heek gcdaan. Er moet nog
heel wal gehcurcn in mijn leven.
en toch vocl ik me nu al een
coinpleci ander mens!

Ds. J.J. Meijer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Bruchterveld
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VIDEO

W.M. Bakker
'Iiaiap

t alle volken

Dc bejaarde Afrikaan p a t er
ccns gocd voor zitten. Hii steunt
met zijn hcidc, rimpcligc hniideii
op z'n wandclstok. Daii kijkt hij
recht in dc caincrti c n zcgt niet
zachte, bevendc stciii: ..T,icve
Daniël. Wc mis,cn jc ei-gen
hopen dat jc riciil bid cins terug
komt."

dat hij er liever niet aan wilde
denken.

Nu heeft hij, na de eerste brieven.
een bijzonder postpakket thuis
gekregen. In zijn flat stopt hij de
videoband in de recorder. Een
zwager heeft in zijn ouderlijk
'huis' opriameri gemaakt. Daar
zitteii, ze, op de grond, in hun
ATrikaanw hut: vader, iiioeder.
broer en zussen. Eén voor een
;.eggen ze in hun nioedertual dat
7c Daniël missen. Al ei] toe zet de
vluchteling de band stil oin huil
woorden te vertuleii. ,.Het is
beter dat ik nu niet lerugkuin,
zcggcii ;.c. Hcl is niet veilig. Misschicii latcr." Aan dc wand van de
ccnvoudigc hut hangt, naact een
krui5 van dc Koptische Kcrk, een
í'cito vaii Daniël.

Ik krijg de ontrncrcndc vidcciopname te 7icn in dc flat vaii
Daniël. ergens in hct zuidwcstcn
van Drenthe. Ooit woonde hij als
asieboeker bij ons in dc huurt.
Hij raakte uitgcproccdccrd, kon
dankzij aanvullcndc infnrmatic
een nieuwe asielprncedure starten en kreeg na jarenlange nn7ekerheid een verblijfsvergunning.
Al die jaren had hij geen enkel
contact met zijn familie. Het
begon al in de periode dat hij nog
in eigen land ondergedoken zat.
Al met al heeft hij zo'n zcvcii jaar
taal noch teken van zijn ouders,
broe r en zussen vernomen.
Als Datiiël eenmaal een vluchtelingenstatus heeft, begint het
gemis zich des te sterker aan licm
op te dringen. Hij 7ockt naar
moeelijkheden om een tekcn van
leven te krijgen. Via een oom in
Amerika lukt het uiteindelijk
post hij z'n ouders te laten hezorgen. Daarmee komt een einde
aan een slopende onzekerheid.
Jarenlang wisten Daniëls ouders
uiet waar hun zoon was en of hij
nog leefde. Een paar duizend
kilonieter verderop vroeg hij zich
iiitusscii a f of I-iue zijn vader e n
mocdcr Iict zouden niaken. ,,Misqcliicii ;.i jn ze ziek", zei hij soms.
,,OSdood", voegde hij er aarzeIciid aai1 (oe.T Tet was duidelijk

Even latei*zien we zijn oude
vadcr door de tuin scharrelen en
vruchtcn vaii dc homci-i plukken.
Wc wci*pcnook een blik in dc hul
van Danicls oudste zus, niel ver
hij z'n oudcrs vandaan. Rij Iiasr
en haar mali ligt geen zand op de
vlocl.: zij hebben regels. ,.De mali
van mijn zus lieert een goede
baan'', verklaart Daniël liet verscliil. Zodricndc was 7ijn 7wager
ook iii staat der.c vidco voor hem
tc niakcn. Met vochiigc ogcn laal
dc jongc vluchtclinp -liij is nog
geen dertig- dc bccldcn opiiicuw
op zich inwcrkcn. ,,Mijn ouders
wtirdcn oud", staiiiclt Daniel in
vrijwel accentloos ?Jederlalids.
,,Zal ik ze ooit nog weer zien?"

I

Hij is dankbaar voor het veilige
plekje dat hi,j in Nederland eindelijk heeft gekregen. Maar tegelijkertijd hlij ft het heimwee naar
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zijn land en zijn familie knagen.
En hoopt hij vurig eens weer bij
z'n ouders te kunnen wonen. In
NederIandse kranten komt hij tol
zijn teleurstelling maar weinig
nieuws over oostelijk Afrika
tegen. Via internet stelt hij zich
verder op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn moederlarid.
Hij wenst me toe dat ik er ooit
eens zal komen. om met de mooie
kanten van zijn volk en cultuur
kennis te maken.
Intussen denkt hij na over mogelijkheden om zijn familie daadwerkelijk te antmoeteli. ,.Kunnen
ze naar NederEand komen, al is
het inaar lijdelijk?" vraagt hij zich
t plan allc
hardop ai. Hij is v a ~ vnn
opties serieus te ondcr;.ockcii.
,,En anders ga ik misschien toch
een keer naar Afrika, al is het iiict
zonder gevaar. Ik w í ì mi jn ouders
nog E h keer zien", zegt DaniCI
stellig. Hij belocift iiic via iclcloon
en e-mail van de ontwikkcliiigcn
op de hoopte te houdcn.
Eeii paar weken later belt nanicl
onverwachts. I-Eij klinkt sombcr.
Zojuist heeft 1ii.i het bericht
gekregen dat zi,in vader is ovcrlcden. ,,Op d e vidco zci hij wc1 dat
het goed met hem ping", zcgt
Daniël, ,,inaar ik kon aan hcm
zien dat hij zwak was." Nu liccrst
ei+rouw bij een wcduwc cn haar
kinderen in cen A i'rikaansc hut.
Op grotc afstand vocli ook
Daiiic1 in zijn flatjc pijnlijk het
enormc gemis. Maar door zijn tranen heen is hij toch ook dankbaar
omdat hij, na vele jaren, pas nog
CCn kcer dc stcm van zijn vader
heeft gehoord, al was het dan
maar op vidco.

HEILIG RECHT

E. Brink

Is de hel er uiteindelijk wel?'

Opnieuw geloven
in het vorfge artike! werd een begin gemaakt met vragen die leven rondom
het bestaan van de hel. Daarin werden alternatieve verklaringen besproken
voor het eeuwige bestaan van de hei. Ook kwam ter sprake hoe de hei zich
verhoudt met Gods liefde. /n deze aflevering ligt meer de nadruk op het
handhaven van Gods heilig recht. Ook wordt nagegaan of de hei inderdaad
een piaats is waar God nief is en of het kwaad ongehinderd zjjn gang kan
gaan.

I

I

God-waardige manier laten zien.
In volkomen liefde heeft Hij zijn
Zoon gegeven, maas Hij heeft
zijn rechtvaardiglieid geen
seconde iiit het oog verloren.
God srnar op zijn rcchf, 136 is ann
zijn liefde gehecht.

Rechtshandhaving
H o e veidraogt zich ~ o d liefde
s
rnef een hei? is dai te
verenigen met eeuwig vuur, eeuwig geween, eeuwige
wroeging? Ju, is het geen nederlaag voos Gods liefde,
als er een hel bestaat? Hoe kan Hij toeloten dat er eeuwig een plaats blij# waar Hij geen invloed heeff? Is het
wel rechtvaardig e n barmhartig om mensen op grond
van dit éne leven ie beoordelen? Kan Q'jf korte leven fussen wieg en graf werkeluk beslissend zjjn voor een nimmer
eindigende eeuwigheid? Je kunt het niet meer overdoen, je kr@t nooit meer een herkansing. Vloekt dif niet
met God liefde? Staaf dit nief haaks op zijn rechf?

Liefde en recht
Rij 'rechtvaardig' zien we eerder
ccn streng gezicht: afspraak is
arspraak. Consequent de regels
hanteren. Strak aan de wetten
vasthouden. Bij 'barmhartig' zien
we meestal een vriendelijk
gezicht. liefdevol. warm, mer ontrei-ining bewogen. Het menselijk e hart is peneisd een tegenstelFiiip te maken tusseii het een e n
het ander. Maar God heeft geen
twce gezicliteii. Hij is niet dubbel. E r is geen tegenstelling in
God.
In de Bijbel is er geen conflict
tusscn licïdc cii i*echlvan God.
Goedheid cn trouw ontmoeten
elkaar, gci-cchtigheid en vrede
klissen clkaar (Ps. 85: 11). Zijli
recht kan vcrgcldcnd yijn, als Hij

l

wraak nccmt om het recht te
herstellen (Jcr. 51 56; Rom. 2:s).
Hij kan meer docn in 7ijn gocdheid, maar nict niindcr dan
rechtvaardig is (Mat 22:13). Zijn
rechz is doortrokken van liefde,
en zijn liefde is tot cn mct rechlvaardig. Dat gaat ons verstand
vcr tc bovcn, cn kan ook legen
ons gevoel indruisen, maar daarom is het nict mindcr waar.
Daarin is God juist hcilig, unick
en onvergelijkelijk.
Als Gnd niet op 7ijn sccht zou
staan, wat zou zijn lici'dc dan vcrbleken! Gods liefde T n u zijn, dat
Hij het kwaad door de vingers
ziet, en zijn Iiefde zou zijn rechtvaardigheid als het ware de
mond snoeren. God onwaardig.
Dat maakt de liefde goedkoop.
God heeft zijn liefde op een
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De hel is geen plaats van gruwelijke willekeur, maar gevolg van
uitvoering van zijn goddelijk
recht! Bij God is immers geen
zweem van onrecht. I-Iif is volmaakt rechtvaardie. I-Iii spreekt
recht, zet recht, neemt wraak,
zoals geen mens dat kan. J-lij vergist Zich nooit. Hct zal cr volcirekl heilig naii toegaan (Op.
15:l-4).God ~ n alles
l
eerlijk
wegeii als een volniankt recliivaardige Rech [er. Hij doel geen
men%ciiirecht. Hij handlianf'llijn
recht en doet ieder menc vcilkomen recht. Alles zal Hij aan hct
licht brengen. Hij zal icdcr
beciordelcn o p zijn dadcn, 2ijn
achtergrond. lijn omstandiglicden. In de liel haiidhnaC1 God
~ i j nrecht. God i s en blijl'L voor
eeuwig verongelijk1 om mensen
die zijn Zcicin zo hartgroildig
hcbbcn argcwc/.cn.

Onderscheid
Maai- al dic mcnscn die niet met
Christus in aanraking zijn
gcwccst? Hoc kunncn die onit
zijn licfdc hebben gekrenkt?
Dan kan God hun dat toch ook
niet aanrekenen? Dat zal de
Here ook niet doen! Hij is volstrekt rechrvaardig. De Here
Jezus zegt dat ook met zoveel
woorden. Het zal voor 'ryrus en
490

Sidon draaglijker zijn op de dag
van het oordeel (Mat. 11:21). Ja,
zelfs voor Sodom en Gomorra
draaglijker dan voor jullie die
het hadden kunnen weten
(11:24)! Er is dus beslist geen
sprake van één grijze massa in
het grauwe duister van de hel. Er
is wel degelijk onderscheid in
straf. Van wie veel gegeven is, zal
veel gevraagd worden (Luc.
12:48-49). God zal ieder mens op
zijn of haar daden beoordelen
(Mat. 12:36-37;2 Kor. 5:10). Iedere mens die ooit heeft geleefd,
krijgt een eerlijk proces. Je oogst
wat je zelf hebt gezaaid. Ieder
moet zijn eigen schuld dragen en
de gevolgen van zijn daden
onderkennen.

Oordeel op maat
Het is opvallend dat de Here
voor de heidenvolken andere
maatstaven gebruikt dan voor
zijn eigen volk. Zo worden de
Ammonieten niet aangesproken
op een van Gods wetten aan
Israël gegeven, maar op hun
leedvermaak bij de ondergang
van Juda (Ez. 25:6-7). Ze worden
dus niet aangesproken op dingen
die ze niet hadden kunnen
weten. Het oordeel is op maat!
Hetzelfde geldt voor de aanklacht tegen de koning van Tyrus
(Ez. 28:1-10). Het succes en de
welvaart waren hem naar het
hoofd gestegen, hij liet zich als
een god vereren. God neemt het
niet als mensen zichzelf zo grenzeloos overschatten met hun
prestaties. God spreekt mensen
aan, die beter hadden kunnen
weten. Het is weer specifiek op
hen toegesneden, zoals past bij
een eerlijk vonnis. God is en
blijft rechtvaardig. Hij vraagt ons
daar vertrouwen in te hebben.
En het toppunt van aanpassing
is, dat Tyrus wordt aangesproken
op het feit dat ze oneerlijke handel drijven en daarmee hun tempeldienst financieren (Ez. 28:18).
God gaat heel ver mee: door hen

aan te spreken vanuit hun eigen
godsdienst. Zelfs dan nog: die
tempelschatten bestaan uit
geroofd goed. Zelfs naar jullie
eigen maatstaven klopt het niet!
Uit alles blijkt hoe rechtvaardig
God is. Zijn oordeel is gebaseerd
op een aanklacht die voor hen
overtuigingskracht bezit.

Blijken van barmhartigheid
God staat op zijn recht en is aan
zijn liefde gehecht. Hij is en blijft
rechtvaardig. Dat is dus geen kille rechtvaardigheid, maar veelmeer een billijke rechtvaardigheid. Hij blijft in zijn doen en
laten barmhartig! Het bestaan
van gradaties in straf brengt mee,
dat er in de hel een matiging
moet zijn. God scheert niet alles
en iedereen over één kam. Gods
recht is doortrokken van zijn
liefde! Wie daarvan doordrongen
is, kan beter de volgende uitspraken van K. Schilder plaatsen. Dat
zelfs in de hel een verre afglans
van Gods vriendelijk aangezicht
niet zal ontbreken. En dat er
spranken zijn van het licht van
Gods wijde barmhartigheid.
Zelfs in de hel moet het erkend
worden: de Here is recht in al
zijn weg en werk, God is onmetelijk goed!

Erkenning en wroeging
Iedere veroordeelde zal niet
anders kunnen dan het met de
Rechter eens zijn. Erkennen en
niet anders verlangen dan de uitvoering van Gods recht. Je kunt
niet anders dan je voegen naar
Gods oordeel. Want die oordelen
zijn glashelder. De juistheid
ervan valt niet te betwisten en er
kan niets tegen in worden
gebracht. Ieder zal zich aansluiten bij het goddelijke vonnis.
Want elke tong zal belijden dat
Christus Heer is, hetzij goedschiks, hetzij kwaadschiks (Fil.
2:9-11). Het huilen en knarsetan-
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den getuigen in dit licht niet van
opstand, maar veeleer van wroeging en spijt. Het wrange van de
wroeging is het onontkoombare
oordeel. Je wordt in overeenstemming met Gods wil
gebracht, maar je bereikt het
laatste stadium. Je kunt er niet
omheen. Wroeging is zonder toekomst. Want er is geen vervolg.
Je kunt alleen nog terugkijken.
Je kunt niet bestaan dan in het
verleden. En dan kan een mens
niet anders dan zichzelf veroordelen, in confrontatie met Gods
rechtspraak. Je blik kan slechts
gericht zijn op het leven dat geleden is.Verandering is niet meer
mogelijk. Zo treffend weergegeven door Dante: 'laat alle hoop
varen, als je hier binnentreedt'.
Dat tekent de worm die niet uitsterft. Blijvend gefixeerd worden
op het verleden en onmogelijk
de situatie kunnen veranderen.
Die kent geen vernieuwing en
verandering, maar slechts verlammende onmacht.

Geen mislukking
Er is dan ook geen sprake van
dat God faalt in zijn overwinning
op het kwaad. Hij spreekt zijn
oordeel uit en beteugelt daarmee
het kwaad voorgoed! Hij roept
het kwaad voorgoed tot de orde.
Het Gehenna oftewel de hel is
niet het terrein van satan en zijn
trawanten, waar zij vrij spel hebben en waar God geen toegang
heeft. Het is niet satans domein,
maar zijn gevangenis nadat het
oordeel is geveld (Jud. 6; 2 Petr.
2:4; Op. 18:8; 19:2; 20:7-10). De
hel is geen koninkrijk Waqf God
verder niets aan kan doen en
geen invloed op heeft. De zonde
kan zich niet ongebreideld voortzetten. Alles is aan het licht
gebracht, beoordeeld en krachtig
veroordeeld (2 Tess. 1:8-9; 2 Kor.
5:10; Op. 11:18; 20:12-13). Zonder
die beoordeling en veroordeling
zou de overwinning niet compleet zijn. Schepselen zouden
491

God kunnen blijven honen en
smaden. Maar nee. dat is nu
voorgocd vcicirhij.V;inuT Iiel laalste oordccl zal dit schandaal van
de opstand ophouden. Nergens
suggereert de Bijbel een goddelijke mislukking of eeuwige
voortgang van de zonde. Alles en
iedereen zal door de Rechter
Christus onder heerschappij van
God gebracht worden (1 Kor.
15:27-28). De verzoening van alle
aardse en hemelse wezens En
Christus betekent hier: terugkeer
tot de harmonie die Hij heeft
gewild (Kol. 1:20).: leder zal zijn
macht en recht en soevereiniteit
erkennen. ledere mens zal vroeg
of laat erkennen. dat Christus
werkelijk het antwoord van God
is op alles wat moeite en problemen o p aarde heeft veroorzaakt.
Ieder zal het erkennen: alle knie
zal zich buigen! God krijgt uiteindelijk eer van zijn werk, dat
Hij zijn Zoon heeft gezonden.
Het recht zal volledig zesevieren, is het niet soedschiks dan
wel kwaadschiks. Dat geldt voor
ieder schepsel (Op. 15:4). Ook in
het oordeel over de onbekeerlijke heiligt God zijn Naam (Ez.
38:23}. De verheerlijkin? van
God bliift het doel van ieder
schepsel (Spr. 16:4).

God is niet afwezig

Christus. Hij verenigt licfdc cn
, Wij kunnen ons onmogelijk up
dat standpunt verplaatsen. Maar
recht in eigen Pcrscion. Zclfs in
de hcl blijk t hoc recli tvaardig en
wij hebben ook geen volkomen
barmhartig Hij is. Dezelfde aangeloof. Het ontbreekt c i i ~ saan
wezigheid die de mensen in de
vertrouwen in Hem als volstrekt
rechtvaardig. heilig en pocd.
hemel met liefde vervult, die
voelt hier aan als toorn. vanwege
Schitterend recht
de afgewezen liefde. Dezelfde
aanwezigheid die de mensen in
D e glazen zee die beschreven
de hemel met blijdschap vervult.
clie voelt hier aan als kwelling,
wordt in Openhai4ing1 5 is glashelder, doorzichtig tni op de
wroeging. H e t brandende vuur
troon van God. E r zit nok een
van Gocls liefde en zijn heerlijke
rcide gloed in, de glocd van zijn
uitstraling betekenen in de hel
toorn, zijn veronlwaardigde liefde keerzijde: verblindend, verschroeiend. Het is de buitenste
d e en zijn lieilig recht. Ecns zal
ieder het erkeniiei~:Herc, U bent
duisternis. God is onnoemelijk
ver weg. want de kloof is onoverrechtvaardig. Vandaag kan ik
brugbaar, van mensen uitgezien
Gods bedoeling nict begrijpen.
'
Zijn ciordelei~zijn nog lang niet
(2 Tess. 1%-9).
doorzichtig. Maar in de verre
Gewetensvraag
toekomst hoop ik het volstrekt
lielder krijgcii, in hct licht van
H o e kun je verlangen naar de
:I Cliristus. Niemand hecft de
wereld zo liefgehad als Hij. Als
toekomst. als je eigen man of
mensen argcwczcn worden, kan
vrouw. kind, broer of zus. vriend
hcl nicl anders of het ligt niet
of kennis God d e rug toekeert?
aan Hcm. En zou Hij, clie nllc
Als d e grote scheidilig konit,
li-ancn van de ogen afwist, geen
zelfs door families heen. 0i er
raad wctcn met het verclriet dat
moet een wonder gebeuren.
dc grotc scheiding v e r o o r ~ a a k t ? ~
ZoIang diegene nog leefl, is er
een weg terug. Het is zelfs rnogeDs. E. Brink is predikant van de
lijk dat hij of zij tot inkeer komt,
Gereformeerde Kerk te Waddinxterwijl je zelf niet meer hier benl.
We weten niet wat God van plan
veen
is. En als er nu eens geen inkeer
komt?! ZuI je dan liiet inet angst
Voor het schrijven van dit artikel hen
en beven liet laatste oordeel
ik gestimuleerd door gcdaclitegoed
tegemoet zien? Zul je dan deze
van K. Schilder. Il'ur i r de hcll. Kamof gene niet missen? Uit ansst
pen l'E0 (2e druk) en I Iciirl Blocher.
voor het gemis is dan maar
Imirs-nnirr folrc riir poradlr?. Aix-eiiansstvallig geconcludeerd dat je
Provence, Kcrugma. 1999
niemand meer herkent. en alles
vergeten bent. Maar dal ic een
: Vg1.de noot hil dit vers in: Ln B I ~ I ( ,
vlucht.

1

l

D e hel wordt vaak de plaats
genoemd waar God afivezig is.
Alsof dat een plaazs is waar het
kwaad ongestoord zijn gang kan
gaan.
God roept het kwaad
,
,
definitief een Iialt toe en heeft
het veroordeeld. Maar als God
niet afwezig is, hoe is Hi,i dan
aanwezig? Hij is aanwezig als de
God die Zich als heilige Schepper en Rechter presenteert. Het
is niet zo: God is rechtvanrdig,
maar ten diepste barmhartig.
Alscif dat een tegenstelling zuu
zijn. Hij is &nvolkvinen barmhartig En volkomen rechtvaardig.
Dat kan ik vnmogeli.jk iii systeem brengen. T-Iet is levend in

cl(> ./Prirrole~n,
Pari$. CERF. 1974: deze

Zou Christus hen missen? Christus die Zich in grote liefde heer1
gegeven. zou Hij hen die Hem d c
rug toekeerden, niet rnisscn? Als
de T-Tere Jezus hen niet mist, tcrwijl Hij wel in hccrlijkhcid vcrkeert, moet hct gocd zijn. Wij
kunnen dal n u nog hccl moeilijk
inzien. Alleen al omdat wc nict
in de ioekoinsi kunncn kijkcn.

ver7oening-ne qi~nificpar Ic srilui
individuel de touq, niais bicn Ie saliii
collectif du nionde par son rciuur 3
I'ordrc ct h la paix dans la svrimis\ron
paifaitc .i
Dicu. Les indrvidus qui n e
scrnnt pas cntrks par la grace. ~liinrcel
ordrc v ciiti erunt par riirce'.
Lic voor de laatste alinea's mijn Lip(/
van i.erlnngen, Nijmegen 200Iì. p 55a
I
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IN HET LEERHUIS VAN
DE NEDERLANDSE
GELOOFSBELIJDENIS II
In een fJd waarin de beljjdenísgeschriffen niet
alleen ier discussie staan maar ook een belungruke
rol spelen in herenigingsprocessenvan kerken, is
hefzaak dut er over de inhoud en achtergronden
van deze geschriffen helderheid besfaai. En dit verband halen we nog een keer Kosfbaar belwen
naar voren, hef 382 pagina's tellend boek van
W Verboom over de theologie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.' We bekjjken hoe Verboom
eeuwenoud belijden ucfualiseerf en we gaan op
enkele hoofdstukken waf nader in.

Actualisering
Verhoom pi+obeei-tde NGB, een
eeuweiioucf heliidenicseschrift.
voor vandaag tictueel te maken.
Hij doct dil onder meer door de
theologie van De Rres te plaatsen Icgcnciver theologen van
onzc lijd. Zo gaat hij in op de
rnanicr wnarup een drietal
trendseilcnde Iheulo~en(Barth,
Berkhof cn Van de Beek) zijn
omgegaan met de klassieke trits
schepping, xcindeval en verlossing. Hij ;.egt hen daarin niet te
kunnen volgen en voert daarvoor argumenten aan.
Ecn andere manier van actualisering die dc schrijver Iianteert,
is aangcvcn dal vraFeir uit de tijd
van Dc Rrcs c r ook nu nog
stecdc zijn. Hel niueilijke onderwerp van dc zondeval bijvoorbeeId, plaaisl Verboom direct in
onze tijd. Dc iwintigste eeuw is
de eeuw van dc waarheid
omtrent de mcns gcwoiden: twee
wereldoorlogen, clicmische en
biologische wapens, vcrnietigingskampen, hct bloedbad op
het Plein van de Hcmelse Vrede
in Peking, de moord op Meindert

I

Tjoelker in Leeuwarden. enzovoort. Mensen hebben de afgelopen eeuw de meest vreselijke
dingen gcdaan. Hoe kan dat
toch'? Voor hel antwoord gaat
Verboom naar NGR artikel 14
over dc schepping van de mens
en dicns val en de gevolgen daarvan: dil alles is gekomen door de
7ondcval. die d e evolutie van de
mens veranderde in een devolutie. Wic mct ~ i j nfilosofie. antropologic of w a l voor werkelijkhcidsvisic ook vooi*hiigaat aan
dc zondeval, tast iiiis in zijn kijk
op dc mens en d e werkelijkheid.
Bij arlikel 24 gaat Verboom uitgchrcid in op het actuele thema
van de Iiciliginp. De verliouding
tussen rechtvaardiging en heiliging is rnocilijk te omschrijven.
Hij doet ccn goede poging daar
evenwicht tussen le vinden. Het
geloof maakl de mens tot een
nieuwe mcns. Ecii christen kan
niet met zijn oudc Icvcii doorgaan. Aan d e anderc kant
bestrijdt hij het perfectionisme.
Dat gelovigen door hcilig tc
leven, kunnen gaan dcnkcn dal
ze 'iets' zijn, anders. bclcr dan d e
rest, is geen denkbeeldig gcvaar.
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F. van der Pol

F3.
achtergronden

Hel kan ook werklieiligheid
nprocpcn waardooi. hel leven
weer ondcr dc zweepstag van d c
wet komt. Dc heiliging is net alc
d e ondcrliouding van dc sclicpping ecn 'crcatio conlinua': onyc
inwendige mcns is nici, maar
W O P I ~ Ivernieuwd (2 Cor 4:16).
Dit spoorl naii tol d e belangrijkste vorm van dankhaarhcid. h c t
gebed. Hij wijst e r tevens op dat
je wedergeboorte en geloof" niet
moet gaan systernatisercn, mals
dit in de rechtervleugel van hct
gereformeerd protestantisme
gebeurd is. Het gevolg daarvan is
dat mensen gaan zoeken naar
kenmerken van het wedergeboren-zijn. Als die kenmerken er
niet zi"in,dan mag men niet aannemen d a t men wedergeboren is.
Daar ontstaan problemen door,
niet alleen persoonlijk maar nok
kerkelijk. Hier komt Verbnorn
uit bij d e publicatie van J. Blaauwendraad over cle situatie in d e
gereformeerde gemeente, Het is
ingcwikkeid grworden. Plcidoni
voor gewoon gerefornwerd
(1997).
D e schrijver verduidelijkt dat
artikel 24 NGB contextuele trekken draagt. Z o blijven de hsedere levensverbanden buiten beeld,
het opkomen voor d e maatschappelijk ontrechten en de
verzoening tussen mensen, groepen en volken, terwijl die in onze
tijd juist extra aandacht vragen.
Hij roept op om als christelijke
gemeente een hoogtaand leven
te leiden. Wees kritisch op jezelf
en de maatschappij. Christenen
kunnen in de goede zin van het
woord culturele dwarsligsers zijn
eii juist z6 cultuurdragers. D e
Bres had van Verboom in dit
493

'

artikel, dat handelt ovcr heiliging
als vsuclil van dc Gccst, ook wel
mogcn sprekcn over de gaven
van de Geest. Zijn grote waardering voor de NGB betekent dus
niet dat de tekst autornatiscli
past op onze tijd. Met het be1i.jden van vroeger kunnen we vandaag, onze winst doen, maar op
onderdelen zouden e r best aanvullingen kunnen worden geformuleerd. We vinden dit een constructieve benadering. Enerzijds
laat Verboom zien dat vragen
van toen ook vragen van nu kuilnen zijn. Maar bil alle conlinutteit eeeft hii ruimte om over hetzelfde biibelse werkeliikheidsveld (heiligi~ig,goede \\erken) tc
getuigen mel nicuwc wonrdcii cn
aanvullende inhoud.

De kernartikelen van de
NGB
Artikel 2 1 civci dc vcrïocning
door Chrisius bcschciuwt Verbooin rils hct ccnii-alc artikel in
de NGR. Dc vcrzocning wordt
hier in IWCCaspcctcn. h e t juridisclic en hel cultische, zichtbaar.
I-let iuiidisclic aqpect drukt uit
dat er recht gedaan moel worden. I-Tel onrecht van d e rnciis
niciel weggenomen t ~ o r d c nen
dal doet Chri\tus. Hct cultische
aspect verwijs1 iiaar hcl Oudc
Testament, waar het kwaad van
de mens verzoend wcirdt door
liet bloed vaii een dier. Z o i 5
Christus het lam dal goslachl
wordt eii d e zonde vaii de wcrcld
wegneemt.
Vcicir De Ri-cs bctckcndc Christus' lijden niet allccn plaatsvervanging. maar ciok solidaritcit. In
een tijd van marteling en
geIoufsvervolging schi+ccrhij:
"Wij bindcn in ;rijn wcindcn alle
vci*iroosting." Ook in eigen leven
gar dii hclijdcn De Bres kracht
om vol tc houden, mals blijkt uit
ccn van zijn afscheidsbrieven,
gcschrcven vlak voor zijn
tcrcchtstelling. Eenzelfde doorIccrdc ningang met de belijdenis

1

i

Icn, dc kernvraag is e n blijfl: hoc
van de verzoening vindt Verboom in preekwerk valt W.L.
, sla ik in rle rechte verhouding lot
God'? Verboom beseft gocd dni
TUkker over de NGB. Met undcrin onze tijd steeds mindcr menhalve bladzij citaten uil ccn
sen hem zullen nezeggcii dat de
preek van Tiikker uver aiAiikcl21
rechtvaardiging van dc goddeloverduidelijkt de schrijver dit.
ze de leer is waarmee d c kerk
Daar kan dan 3 ' 1 4 pagiiia
staat of valt (234). Toch schenkt
beschrijving van ;rlleriiaticvc
hij merkwaardig pcilocg maar
theologieën ovcr d c vcr7oening
weinig aandacht aan het cigentegen worden aigefet. (Hct
tijcis denken over wat cr in verbetrefl de lock~ipingstheorie,
band met God iiu eigenlijk als
suhjecticvc vcrzocningsleer. ethikernvraag ervarcn wordt. Voor
s c h ~vcrzocningsleer, de visie
velen is tocli ccrdcr de vraag: is
van J.H. Guiining jr., de christologisch~vcr7oeniiigsleer van
God er wel cn wat is Hij dan
voor ieniaiid? Als het over de
Rai-th, rcprcscntatiegedachte van
vraag p a t wic God voor de
Bcrkhot dc cft'cctieve verzoemens is, invet cl- dan niet veel
ninpslcci- van Wici-singa. de visie
breder pcsproken worden dan
kan Den Heijer op verzoening en
alleen ovcï qchuld en rechtvanrH.J. de .longes prioriteitsstelliiig
diging? Komen dan ook niet zin
van het koninkrijk boven de veren /inlciosheid, lijden e n redding
7nening). Vergelijking van beide
in hct v i ~ i c r ?Zinvragen worden
c o u p u r e m a a k t direkt duidelijk
in on7c tijd breed gesteld, ook
hoe onvoldoende het gedeelte
onder rctormatorische christemct de diverse vormen van alternen.
natieve verzoeningsleer door
Verboom wordt uitgewerkt .
Een theocratische
Deze beknoptheid is een stevig
overheid
tekort. Er komt een hele rij
opvattingen voorbij, maar VerIn een multiculturele saincnlcboom komt nies verder dan ct¢ving vasthouden aan een thcoreotypen. In plaats van naer een
cratisch ideaal. dat is kort g e ~ c g d
soort volledigheid te streven, had
hct standpunt van Verhoom ovcr
hij beter een veranitwooi.de keuartikel 36 NGB. De theocraat
ze kunnen maken voor enkelc
Ph.J. Hoedemaker typecrt hij
opvattingen. Een andere inogepositief als een geloofsidealist.
lijkheid is een meer systeinafiZijn sympathie gaat ook uit naar
sche benadering met een bespreVan Ruler (die verder dachl i11
king van wat de verhouding
de lijn van Hoedemakei. en dus
tussen God en mens in d e verook wilde dat de overheid nclicf
zoeningsleer is en hoe verschilhct evangelie in de sanienlcving
lende rolverdelinsen leiden tot
moest voorstaan). I-lij vcrkiest
verschillende verzoeningsmodclhem hoven Miskotte (dic vond
len.
dat d e overheid enkel pamief
ruimte moest laten aan dc kerk).
Op het centraIe artikel 21 volgt
Zijn oordeel over de weglating
een artikel waarmee volgens
van de bekende 21 woorden van
Verboom de kerk staat of valt.
artikel 36 in 1905 gaai vergezeld
De thematiek van 22, de rechtvan een afkeurend uiirnepteken:
vaardiging docir het geloor, is
"En na 350 (!) jaar vond er een
dermate bepalend voor dc rcfnringrijpende verandcring in de
matorische traditic, dat dcze zelfs
NGB plaats" (284).
een hermeneutische slcutel voor
het lezen van de bijbcl is geworHet standpunt van Verboom is
den. Hoeveel anderc vi-agcn er in
geen gevolg van ccn gebrekkige
het nieuwe milleniurn ook spe-
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iiischatting van dc huidige culluur, liet is een bewustc keus.
Zijn beschrijving van dc actuele
onlwikkelingen o p maatschappelijk cn godsdienstig gehicd is
wclisw:iar bekliopt, maar globaal
genrimcn terzake: " De twccde
helrt van de twintigste eeuw kcnmei-kt ~ i c ldoor
i
een agrcssicvc
sccularisatfe, een sterke afkalving vaii liet christelijk karaklcr
van hct volksleven en deconfessionalisci-ing en liberalisering
van (ovcrheids)instellingen, een
toenemciidc iiiulticulturalisering
en i-cligicuze pluralisering, mct
daarbij ccn zich steeds neutraler
npsttcllcnde «verheid (Paars 1:
1994: Paar5 11: 1 '398)" (289). Ovcrigens is dc \cliets die Verboom
geeft wc1 ci*gnegatief. Er zijn
ook positieve kanten aan deze
ontwikkelingen. O m te beginnen
mogen wc cr blij o m zijn dat dc
kerk uit Iianr machtspositie is
gevallcii. N u kan zij zich wecr
bezig gaan houden met waar ze
voor is: dc wci-cld dienen rnet het
evangelie. MC(woord en daad.
Verder zit c r aiiisi in dat de
volkskcrkclijkheid voorhij is.
Geloven mcicl weer een zaak van
kiezen worden, in plaats van
maatscliappeli ike vanzelfsprckendhcid. Er valt ook een hang
naar Iict religieuze en spirituelc
waar Ic iiciiicn, iets wat een aantal jaren gcleden veel minder het
geval was. Hoe je hier ook ovcr
denkt, hct geeft niogelijkheden.
Ook dc glcibalisering (de wetcld
is een dol-p geworden) heeft
positieve kailteii. Bijvoorbeeld
liet verlies ;jan irekertieden die
we in Ncdcrlrind en in WestEuropa mcl elkaar liadden opgcbouwd. Hoc kwetsbaar onze
westerse m;ialschappij is, hebhen
we na dc nanxlageii In New York
iiimirldels wc1 gclccrd. Spannende ontwikkelingen dus; ontwikkelingen die ons vci-lossen van
vcel aangekoekt vuil cn 'vanzelfsprekendheid~'-gclooten die
nieuwe kansen nict ~ i c hmeebrensen.

Verbooms theocratische
droom
Zijn bespreking van het artikel
over de overhcid sluit Verboom
af met een elf vcr7cn tellende
persoonlijke gelriofscxpressie:
"Mijn theocratischc droom"
(291,292). Hij droomt vali een
overheid die wcct heeft van de
wortels van onzc natie. De vrijheidsstrijd van d e reformatie
bracht ons een natie waariii
vluclitelingen een hei-hcrg voiiden. We vragen nns af of' Verboom hier de reformaiic(ijd niet
wat eenzijdig peilt. Wa5 er niet
ook een intolerante kant aan die
natie?
Verhuom denkt niet dar 7ijn
tlieocratische dronm hclcmaul in
praktijk kan worden gcbrachl,
T-Iet is en blijft een droom. Dat is
tegelijk een zwak. Hct is rnueiliiker om een belijdenis tc schrijven over hoe je in d c x wereld
ccincreet moet staan als clii+ir;len
tcgeiiover de overheid. Natuurlijk iedereen droomt van ccn
ideale overheid, maar hoc ga je
als christen om met ccn overheid
die verre van ideaal is? Wat
belijd je daarover?
Veel stukken van d c drooin kunnen we zo onderschrijveii, zoals
het gedeelte '-Ik droom vaii cen
overheid die waakt voor dc vrijheid van levensovertuiging van
haar onderdanen". Maar hcl
spreken van Verboom vcrloont
o p dit punt een merkwaardige
dubbelheid, wanr hij liccft hel
daarna over een overheid dic "in
de geboden van God ontmnskerende wapens vindt tegcn ideologieën van welke aard nok". En
aansluitend spreekt hij ovcr cen
overheid die "hedendaagsc vormen van afgoderij mijdt cn
bestrijdt liiet de daartoe geëigcnde middelen". We vragen ons af
hoe hij deze diiigen samen wil
laten gaan. Als het gaat over
levenshesch»uweIij ke vragen,
droomt hij van een overheid die
niet ncutraal is. Want hij hoopt
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dal ze in Gods Woord wapens
vindt tegen allerlei ideologieen.
In cen democratie lijkt ons dit
ecn lastig punt. In de samenleving heb jc Ie maken met mensen van andcre godsdiensten en
Ievensbcschouwingen. Hoe combineer jc di t gegeven met een
christclijkc ovcrheid die in Gods
gebodcn ontmaskerende wapens
vindt om daarmce in te grijpen
in de ideologische st~ijd?w ~ a i
Verboom droomt van ccn overheid die hedendaagsc voriiieii
van afgoderij mijdt cii bc~lrijdl,
wordt het ingcwikkcld. Want
impliceert dit gccn geestelijke
intolerantie hij een overlieid die
tegelijk heeft tc wakcn voor de
vrijheid van levensovcrtuigiiig?
Wat in dit verband opvall. is dat
Verboom afgoderij hoofdzakclijk
ethisch invult. Katholicisme is
geen afgoderij. De Tslaiii ook
niet. Maar vermatcrialisci-inp en
verseksualisering wcl. Dit ondcrscheid roept vragen op. Op ~ i c l i
is het wel sterk dat het laatste
vanuit christelijk oogpunt wordt
getypeerd als a f p d e r i j. Maas
waarom mag ik als hurgcr wc1
islamiet zijn en mijn gcloof uiioefenen. en is het nict gcoorloofd me over te gcvcn aan
materialisme of seksisme'?
In deze tijd waarin vele soorten
religies algemeen geaccepteerd
zijn en de overheid pretendeert
zich neutraal op te stellen, gaal
het er volgens ons vooral om hoc
je je als christen in d c maalschappij gedraagt. Waar vaii dc
overlieid geen actief uitdragen
van het evangelie verwacht kan /
mag worden, zullen christcncn
dat toch echt zelf rnoctcn dcicii.
We zullen moeten deelnemen
aan het gesprek over belangrijkc
problemen van de maatscllappij.
We zullen het debat ook moeten
proberen verder te helpen.
Christenen zijn mede verantwciordelijk voor de gang van
/,aken in de wereld. We zullen
meer van ons moeten Eaten
horen. We zulleri ons tevens

mcictcn scaliscrcn dat wc niet de
cnigcn 7ijn die dc ovcrhcid iets
willcn 7cggcn. Er klinken talloze
stemmen op. Daarom zullen we
[net p e d e argiimenten moeten
komen e n er niet van uit kunnen
gaan dat er wel naar ons geluisterd moet worden, omdat we lid
zijn van een kerk.

Conclusie
Er ziin 5terke e n zwakkc puntcli
genuemd die bij Iiet Fezen van
Verbuom naar boven kwamen.
Ondanks de vragen en de unhelderheid in met name de dcipnienIiistoricche sector is het boek
toch waardevol. E r beslaal liiet
ïovecl gocdc litei-atuur nvcr dc
NGB. Dit boek gcefi sncl ovcrziclit vaii dc inhoud van ccii annral artikclcii, hct Ic~lci-taanwijzingcii voor cc11 cvciit~~cIc
preek
OT inleiding ovcr dic ariikclcn cn
hel bicdl ccii uvcrzichl vaii
andcrc gcloorshclijdcnisscn die
je niet de N G B kunt vergelijken.
Mcr namc waar het de historischc setting betreft, geeft Verboom blijk van ccn vaardige pen
cn gcdcgcn kcnnis. Hij Iaat duidclijk zicn dat hij syrnpathic
hccft vooi- dc con rcssic van Dc
Brcs. Hij wcct cFic sympathie ook
over tc brcngcn. Een stcrk punt

Persbericht

vormt het tiental preekschetseii,
bij ieder van de tien tlieiiia's 6th.
In deze homiletische notities
weet Verboorn de inhoud van de Ontmoetingsdag voor
Ongewild Kinderloze
NGB goed te koppelen aan dc
Echtparen
betekeilis voor vandaag.
Oiize leeservarii~gkort sanicngeZaterdag 23 maart 2002 zal zo dc
vat: d e NGR word1 in Kosthrinr
Here wil de 5e landelijke
helcden op betrokken cii actuclc
gespreksdag voor ongewild kiiimanier in eeii juicl historisch
derloze echtparen plaatsvindeil.
perspectief neergcïct, dc thcoloD e dag biedt d e mogelijkheid
pischc arwcrking is ininder. Op
aan echtparen die woi+stclcnmet
dc mccstc onderdelen Iieeft de
iclirijvcr cxtïa aanclacht voor
het gemis aan kinderen, oin hun
verdriet te delen mcl 'lotgcnodiscussies in hervormd-kerkelijten'. H e t gesprek in klcinc kring
kc coiiicxt. Voor wie door micldel van ccn aantal luisternefestaat centraal, er is een boekenningcn in hct Iccrhuis van de
tafel e n veel gelegenheid om
Ncdcrlandse Geloofsbelijdenis
'door te prateii'. De dag wordt
wil worden ingeleid. Es dit een
gehouden in Zwollc, duurt van
10.00 - 16.00 uur cn dc kosten
bock dat van harie aan te bevelen is.
hedragen ca. l X C U ~ Oper persoon. Nadere informatie enlof
aanmelding via kiiidcrloos@hotProf. dr: F: van der Pol is hoogleraar
mail.com
in de Algemene en Nederlandse
Kerkgeschiedenis voor 1800 aan de
Theologische Universiteit te Kam-

' N a.v. \l!
Vci liooin, Kostlianr brlijr!cti:
dc ?licologie van de ,Vedci.lorirlse
Gclnofrhelildcnrs. Zoctei meei. Buekcnccntruni. 1999.382~.
f 54.90.

Geerds Consult -+Creatief en toekomstgeuicht

*

cuuching & supervisie
* loop baan- en outpJacewientbegeleidi~zg
* conflicthantering en -bemiddeling
Drs. J.F. (Koos) Geerds - Wicherserf 19 - 7722 A?' Dalfcen
Tel. 0529-432761i:E-mail: geerclsconsult@~wxs.n1
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Lied van de w e e k
24 maart
Voor zoiidag 24 maart staat
gezang 188 uit Iiet Liedboek
vocii- dc Kcrken op het rooster. Dil licd is al eerder aan
bod geweest. Een bespreking
hccft gestaan in De Reformatic, jaargang 76, nummer 25.

496

E.A. de Boer

WEDUWEN IN DIENST
Dienende vrouwen in het Nieuwe
Testament 3 (slot)

Zuster Laetitia is door de prediking van Priscillaen
Aquila tot geloof in Christus als haar Heer gekomen.
Heerlijke avonden waren het, bij hen aan huis in de
Lederwerkerssteeg. Niet lang na hun doop is haar
man, Julius, overleden. En ze waren pas zo korte tijd

vraagt een belofte van toewijding
aan Christus. Die toewijding
moet absoluut zijn en vraagt om
de stabiliteit van een gerijpte persoonlijkheid.
-

getrouwd. Hun eerste en enig kind, een jongetje, is
nog klein. Toen de baby gedoopt werd hebben ze
hem Victorinusgenoemd. Ze kan hem overal mee
naartoe nemen. Haar huis isklein en vergt weinig
onderhoud. Bovendien ishet er stil,vooral als de
baby slaapt. Eigenlijkkan zijhet in huis niet uithouden... Maar gelukkig iser de christelijkegemeente!
Dus gaat ze op bezoek. Bijoude en nieuwe vriendinnen. Laetitia heeft vuur in haar hart. Dolgraag wilzij
iets voor de gemeente betekenen! Ze is vol van de
heilige Geest en heeft toch ook gaven gekregen?
Ze spreekt graag en veel. Hartelijkals ze iskomt ze
overal. De jonge Laetitia heeft vuur in haar lijf... Ze
mist Juliusvreselijken ze isnog jong. Maar nee, aan
hertrouwen denkt ze niet. Dolgraag wilze haar energie steken in het werk van het evangelie. Ze heeft
zich aangemeld voor een opdracht als weduwe in
dienst van de gemeente.
Jonge weduwen
In 1 Tim. 5:3-8 noemde Paulus
drie levens situaties van oudere
weduwen. De weduwe die werkelijk alleen in het leven staat en
niemand heeft om voor te zorgen, behalve - als zij de kans
krijgt - geloofsgenoten. Daarnaast staat de moeder-weduwe
die een taak in eigen huis en
gezin heeft. Tenslotte 'is er de
christenweduwe die haar taak in
het gezin aan anderen overlaat
en nog van het leven geniet. Ik
portretteerde haar in de types
van zuster Nymfa, moeder Maria
en vrouwe Sophia.

Een vierde levens situatie is die
van een jonge weduwe als Laetitia. In 1 Tim. 5:11-14 zegt de
apostel Paulus waarom zij niet
voor de positie van 'alleenstaande weduwe' in aanmerking kan
komen. Zij voldoet niet aan de
voorwaarden. Die positie vraagt
namelijk een grote toewijding.
Paulus noemt het zelfs 'haar
trouw'. Die zou de jonge weduwe
verzaken, wanneer ze op een dag
hertrouwt en haar taak in de
gemeente ineens opgeeft. Door
het (op zich zeer gezonde) verlangen om te trouwen worden
'haar zinnen van Christus afgetrokken'. De dienst van weduwen
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Getrouwd met Christus
In vers 9-10 somt Paulus een aantal trekken op 'om als (alleenstaande) weduwe in aanmerking
te komen'. In aanmerking waarvoor? Die vraag laat ik nog even
liggen. Eerst kijken we naar de
afzonderlijke trekken in de profielschets. De eerste voorwaarde
is: ze moet niet jonger dan 60 jaar
oud zijn. Onder de zestig jaar
lijkt de kans te willen hertrouwen
groot. Gold de leeftijd van 60 jaar
als een hoge leeftijd? Niet persé,
als we denken aan Anna, die in
Lukas 2 al 84 jaar oud is.' Maar
60+ is een leeftijd waarop in de
regel een volgend huwelijk niet
meer zal worden nagestreefd. In
elk geval kan de keuze om niet te
hertrouwen dan een besliste keuze zijn. Zo'n vrouw kiest bewust
voor toewijding aan een speciale
taak in dienst van Christus. En
tegen een nieuwe toewijding aan
een echtgenoot.
In onze tijd lijkt hertrouwen
meer een zaak van vrije keus. In
de 1e eeuw geeft een nieuw
huwelijk aan de weduwe sociale
bescherming. Bestaanszekerheid
is een begrijpelijk motief om
opnieuw te trouwen. Met de roeping haar tweede man lief te hebben en te gehoorzamen. De
besliste keus om niet te hertrouwen kan een offer van oudere
weduwen gevraagd hebben. In
dat verband is voor de armere
weduwe ondersteuning vanuit de
497

gcinecntc ecn noodzakelijk vangnet (vs. 16).
De maagdelijke slaat en het
weduwschap worden niet verheerlijkt. Uiel wordt de weduwe
die voor een speciale toewijdilig
in de kerk kiest, o p een speciale
manier aan Cliristus verbonden.
Alsof zij (niet opnieuw met een
man. maar) met Christus als
Heer trouwt. Hem haar li-uiiw
belooft. Dat moet iets civci' de
tank die zij kie~1.7egpcii.Dic
laeeft een 7 ~ groot
1
gcwicht dat
liet trouw vraapl. Dic toewijding
zaeen we uitgcbrcidcr al bcschrcven in vers 5: 'zij I-ieeci haar hoop
op God gevestigd.'

Gebleken trouw
nc iwccdc vnorwaatdc hangt
daarmee gaincn: 7c moet de
vrouw van Ccn man gcwccst zijn.
Dat wil /,eggen: i i i haar huwclidk
moet zij trouw hcwczcn liebben.
Tn dc Romcinsc wcrcld is univirrr,
'vrouw van 6i.n man' een eretitel
voor dc wcduwc. Heeft Paulus
soms i ~ i lcgcn
5
cen tweede
huwclijk'? Ncc, in principe niet.
Toch kan ;iT;.icn van hei-trouwen
een grotcrc toewijding aan de
Hecr bcickcncn. €n 1 IZorinthe
7:s pecfl hij aan:'Tot de ongeliuwdcii cn dc wcduwen zeg ik:
FTel is gocd vnor hcn, indien zij
blijven, zoal? ik' (cn mogelijk was
Paulus zelf wcduwnaar). Met de
toegeviiig: 'Al$ zij ~ i c hcchtcr niet
kunnen beheersen, laicn zij dan
trouweii.'
Dsarmcc komt nvcrccn dat de
aposlcl in 1 Timcrteiis S reden ziet
oni de wcduwc die dc kans op
een nieuw huwclidk cipcnhoudt,
van de positie van 'ware weduwe'
uit te sluiten. Want in vcrs 11
beschrijfi Paulus cen aangaan
van ccn voIgend huwelijk. nadat
dc wcduwe zich aan een speciale
taak wijdde. als: 'wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken'.
In het criterium van gebleken
trouw in her huwelijk laat de
wcduwc zien dat zij trouw kan

zijn. Eerst aan haai. man. nu aan
de taak die zij iii Christus' dienst
o p zich iieeint. OF huwclijkstrouw
dus ook vccl7cgt over de rijping
van ccn christenmens. Niet
/LI/CC~ als blijk van een aangeboi-cii sterk karakter, maar van het
bcprocfd geloof van een zondaar
dic o p zijn of haar levensweg de
vernieuwing door de Geest ontvangt.

haar dienstbaarheid. Dat maakt
de profielschets van dc 'alleenstaande weduwe' iil cficnst van de
gemeente rond.
D e ciudcrc vrouw, die weduwe
geworden is. mag dus in de
gemeentc niet als een 'ouwetje'
of 'omaaljc' behandeld worden.
Z e hccrt alles in huis om als een
mokder in dc gemeente eezien le
wordcn. Dat is precies de
rcspcctvolle benadering die Paulus iii vers 2 aan Simoteu\ a h jongc man - en aan ieder kerklid
ondcr de zestig - opdraagt. Zclfs
voordat we zulke weduwen in de
kerk opnieuw een eervolle taak
geven, gceft de Schrift ons alle
rcden om weduwen te ercii oin
de trnuw en toewijding dic uit
haar leven van zoveel jnrcn
spreekt.

,

Voltooide taak
De derde voorwaarde is dat de
vrouw die weduwe gewordeir i ~ ,
om de volgende soede werkeii
bckcnd zal staan: 'dat zij haar
kinderen grootgehraclit heeft,
gastvrijheid bewezen, de voeicïi
van cle heiiigen gewaslen, vesdrukteti ondersteund en alle
goed werk behartigd heerl.' Dat
betekent in de eerste plasis dat
zij haar taak in het eigen g e i n
moet hebben afgemaakt. Dat
spoort met wat Paulus in VS. 3-8
sclireef over de prirnaii-Ctaak van
de vrouw in lianr hui5 cil gezin.
Bovendien moet zij in diczclfdc
tijd niet op haar eigen kringctje
qefixeerd zijn geweest. Haar huis
was een plaats waar vreemdclingen op doorreis welkom wai-cn.
Naast de gastvrijheid ct Paulus
de dienstbaarheid: 'de voctcn van
de heiligen wassen', 7 0 n1S SCZUS
de Heer zelf als een slani'vorir
zijn discipelen gedaan hccrt.
Bovendien kan haar chrislcnlicfde ook uitgekomen zij11 in daadwerkelijke hulp aan vervolgde
geloofsgenoten. Naast haar huis
e n zorg kali zij ook haar geld
gebruiken in dienst van het evangelie. Kortoni. eeii 'wnrc weduwe'
is met eigen huis en in dc
gemeente bekend als tocgcwijd
christin.
Tot zover pcisiiief CIC trekken van
de 'echte weduwc': zij zal l. kiezen voor trouw aan Christus als
Heer en 2. in haar huwelijk die
trouw getooncl hebben, 3. haar
taak in liuwclijk en gezin afgesloten hebben cn 4. hekendstaan o m
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Nieuwe taak

1

Nadat we ons in 1 Tim. 52-16
hebben itigeIeefd, i s hci hoog tijcl
om terug te keren naar dc vraag
waarmee we begonnen. We
mogen uit dit gedecltc dus aflezen dat alleenstaande wcduwen
een speciale positie in Et'cze
innamen. Maar worden we ook
iets gewaar over dc laak die zulke hoogstaande critcria vereist?
Het is precies mals hij mannen
en vrouwen diakencii: de apostel
geeft geen taakornsclirijving. Hij
schrijft deze passage ilict om de
dienst van 'ware wcduwen' in te
stellen. Die bestond blijkbaar al.
Paulus schrijft allccn wie wel en
wie niet in aanmerking komen.
Het taakveld van de alleenstaande weduwe moct in een lijn liggen met de criicria: trouw e n
zorgzaamheid (in gezinsleven).
gastvri,jheid, dienstbaarheid. aandacht vcior vormen van nood in
de gemeentc en de samenleving.
Had de weduwe een dinconnl~
tonk? Ja, ccn dienende taak. maar
breder dan dat zij praktisclie
werkzaamheden verricht. De
figuur van Tabita (Dorkas) uit
Handelingen 9 toont ons iemand
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dic mct de weduweii saiiienweskt
cn klcding iiiaakt. 'Deze was
civcrvlcicdig in goede weiken en
aalrncsczcn. dic zij gar. Sommigen zien in dit gcdccltc ;rclTs ccn
eerste aanduiding van dc stand
van weduwe in dc kcrk.
Naast haat diaconalc houdiiig
heeft de allecnstaandc tvcduwc
ook inhoudclijk icts tc ;.c;gcn.
Mij treft dc nvcrccnkcimst iiici
het profiel van de ciudctc vtciuw
in Titus 2:3-5 (zie het artikel 'Pastorale vrouwen'). Vanuit haar
ervaring als vrouw, mcicdcr en
christin kan zij op prrrromlt. wijzr
jong~>:c.rt.
vrorlwsw orirlrri~ijzen.
Zo'n vrouw hccft in de gcmccntc
recht van spreken cn vcel tc 7cggen. Haar eigen toewijding aan
Christus cgeeft geloofwaardigheid
aan haai woorclen.?
Ik zie de weduwen in Efeze o p
huisbezoek gaan. Misschien niet
op afspraak, maar wel met gezag.
Misschien met enige moeitc
lopend, maar met een ruim hart.
O m jongere vroiiwen moed in te
spreken. een han.je te helpen.
Eli waar de echtsenoot zeen
christen is, kan zo'n oudere
vrouw vanuit haar levenservaring
niisschien met je praten over het
samenleven in een gespannen
verhoi~ding.En een stukje met je
lezen, bi ivoorbeeld uit I'ezsus'
eerste brief, het derde hoofdstuk.
Als de gemeente in de tiuizen
samenkomt. is het makkelijk om
hij elkaar over de vloer te
komen.:

Profetische dienst
We moeten diis niet te snel de
allee~~staande
weduwe in een
praktisclie rol duwen. Ze heeft
een mooi voorbeeld te geven,
inaar ook veel te zésgen. Weer
clenk ik aai1 het voorbeeld van
1ci.n ;illcciisl:iaiide oude vrouw.
Anna, dic in hel evangelie van
Jezus' wclkom in liel Iiuis Gods
ccn prorctcs hcet. Lukas tekent
haar ~icirli-elzo: 'Zij diende God
onafgcbrokcn in de ienipel, inet
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vasten en bidden, dag e n nacht'
(Lk. 2:39). Zo tekent Paulus
direct ook de 'ware weduweL:'Ze
heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt i i i de srnekingen
en de gebeden, dag en liacht.'
Wal /ij ook concreet doet, ze
docl hel omgeven door gebed."
Mct een luisterend oor en in
gesprek over de praktijk e n d e
reikwijdte van liel geloof in het
dagelijks leven. Z0 kan een gelov i g ~vrouw zomaar tot profctcs
worclcn. En dus woosdcn iiarncns;
dc Hccr zcEf sprckcn.
Als wc ;.ockcn naar cc11 laakinvulliiig van dczc wcduwcn, moeIcn wc dc gebeden misschien wel
YCiL1TOp plaalscn. Kunncii wij niel
zo'n taakomschrijving genocgcn
ncmcn om hct anibi van dc
weduwe in te vullcn? Of' zijn vrrij
daarvoor teveel op actie gericht'!
Bezinning o p dc taken van man
en vrouw in dc kcrk brengt ocik
dr rlienst van rlr geb~rAenopnicuw
onder onze aandacht. En gchcd
en profetie liggen. zowel bij een
weduwe als Anna als in 1 Korinthe l l , dichtbij elkaar.

O m een aspcct vaii dc taak van
de alleenstaande weduwe in
beeld te krijgen mocten wc nog
kijken naar de eerste keer dat wc
van de weduwen in de jonge kerk
Iinrcn: in Hand. 6. Als dc
gemeentc van Jcruzalcm na Pinkstcrdag cxplnsicf grocii, wordcii
de Zcvcn aaiigcsicld. Dc/c
Zeven heten nog niet 'diakenen'.
maar zijn het wel. In onderscheid
van het werk van d e apostelen,
'cle dienst van het Woord en d e
gebeden', is hun taak: rir dienst
van dr lafrl,%.'De Twaalf zeggen:
'Het bevredigt niet dat wij met
veronachtzaming van het woorcl
Gods, de tafels bedienen'. Bij
deze tafeldienct moeten we waarschijnlijk denken aan de gezamenlijke maaltijden die in de
gemeente, over verschillende
woonhuizen verspreid. worden

gehouden. Dat wordt vanuit
Hand. 2:46 ingek1eurd:'ze braken
het brood aan huis eti sebruikten
hun maaltiiden met bliidsciiap en
eenvoud van hart.'
Maar Lukas begint Hand. h mct
te vertellen: Toen in dic dagen dc
discipelen talrijker wcrdcn, ontstond er gemor bij de Gricki
sprekende11 tegen de HehsccEn.
omdat hun weduwcn bij de dagel i j k s ~vcrmrging ovcrgcslagen
wcrdcn.' Taal- cn cultuurverschil
Icidt zondcr boos op7ct tot discriminatie. D c autochtone christencn passcrcn dc aliochtonc
weduwen. De vraag is nu waarin
ij precies wcrdcn ovcrgcslagen.
Krcgcn dczc wcduwen geen
ondersteuning'! Dat kan np zich
bcst: vcc1 wcduwen konden in die
dageii niet o p een pensioen
tcrugvallcn. En als je geen kinderei1 hcht dic voor jc zorgen . . .
Maar hel Gricks zcgt: 7ij werden
ovcrgcslagcn 'in de dn,yrlijkse
dinkonia'. Dat kan betekenen het
bediend worden, maar ook zelf
áctief dienen." Weduwen die de
taal van liet volk (Aramees) niet
machtig waren. werden gepassccrd cn niet ingeschakeld bij het
wcrk.Wclkc dicnst'! Dat blijkt uit
de voorziening die de apostelen
treffeii door 7even mannen aan
te stellen. Zij krijgen de leiding
over 'de dirnsr van dc t~$cls'.
Zoclat clkc vrouw die daarvoor in
aanincrking komt haar steentje
kan bijdragcii aan de gemeenscliap rond d e dagelijkse tafels.
De dienst van weduwen komen
we al in Hand. h en mogelijk
Hand. 9 (rond Tabita) tegen.
Dit puzzelstukje past perfect in
het beeld dat we door 1 Tim. 5
kregen. Lazen we daar ook niet
dat wcduwen -de huizen rond
gaan'? Dat is mogelijk niet
bedoelcl als individueel huisbezoek, maar als drijvmde en dienende Itr-richt achter ont~nuc~ingen
van geme~nteleclcnin dc huizen.
Als aIleenstaande weduwen hehben zij geen eigen gezin meer.

Des te meer is hun dienst op dc
gemeente gericht.

Vanuil Handeliiigeii 6 lijkt een
diaculiale invulliiig Iiet best te
p;isseii hij de dienst van w d u wcn. Maar dan wel hreed opgeval: als zcirgend en stimuleretid,
l
ciingeveii inet gebed en wijsheid. I
Zo krcgcii vrciuwen een dienendc cn ccrvollc praal5 in de
gcmccnlc. Maar fijn de 'alleens t a a n d ~wcduwcii' miiïchien
identick aan dc vruuwen-diakenen van 1 Tim. 3 1 1'? Dal is best
mngclijk, hocwel Paulus daar het
wtmi-d 'wcduwc' nicr noemt. Wel
herkennen wc dc wcduwc van 1
Tim. 5 in Iict gccstclijk proïicl
van hoofdstuk 3: dicncndc vrciuwen moeten zijn 'waardig in hun
optreden. gecn kwaadspsccksters, nuchter, betrouwbaar in
alles.' Dan is ook dat ninciic \lolvers op weduwen van toepassing:
'Zi] die hun dienst goed vervuld
tiebben. verwerven zich een &cplaats en veel vrijmoedigheid om
te spreken door het gelaof in
,
Christus Jezus' (3:13).
Toch is het denkbaar dat d c vi-ouwen-diakenen als grocp nict
samenvielen met d e weduwen.'
Het taakveld van de dienst - dc
gemeenschap en de tafcls -is
breed genoeg om veel zusters in
bezig te zien.

Alleenstaanden

wc1 niet haar vrouwelijklieid een
uitstraling naar andere gezinnen
liccfl? Ook de niel-gelrouwde
vrouw OT zij dic huilen haar
schuld door haar man verlaten
werd vallen mijns inziens onder
de scherpere betekenis die het
woord 'weduwe' in het Grieks
heeft. Wie echt alleen staat en
toegewijd in aan de Heer krijgt
een speciale eer in zijn gemeente.
Dat is de kern van dit bijzonclere
hoofdstuk.
Overzicht van de serie schriftstiidies
:: Profeterende vrouwen 1:1
Kor. 1 1-14
::: Profeterende vrouwen 2: 1
Kor. 1434-36
Profeterende vrouwen 3:
J-Tand. 219-14
" Eiddende vrouwen 1:1 Tim.
2:8-12
::: Riddeiide vruuwen 2: 1 Tim.
2:13-15
" Verkondigende vrouwen:
Rom. 16; Fil. 4
* Pastei-alt vrouwcii: 1 Tim. 5:l2:Tit. 2:3-5
A
Dicncndc vrouwen l: 1 Tim.
311: Rom. 14:l-2
* Dienende vrouwen 2: 1 T m .
5:3-8
Dienende vrciuwen 3: 1 T m .
5%-lh
+:

DI: E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeede Kerk te Zeist
l

Waarom blijven de vrouwen uit
beeld clie nooir getrouwd zijn.
omdat zij geen gelox'ice man vnnden8?Of weduwen die wel eerbaar getrouwd waren. maar geen
eise t i kinderen kregen? I k denk
'_

schappeli,jke realiteit van toen
smeekt. zonder de uitzonderingen in Iiet persoonlijke leven te
bcnoemeii. W:iarorn zou de
vrouw niet onder deze groep valIcn, die niel in eiyen huis kindei+eiimciclit grciotbrengen, maar

'

I
I
I

l

Vergelil k haar ouderdom met die van
ccn 7ckeic Kigirie, over &ie haar
dochter op liaai grafsteen het gctuigcnis =ee[l.'muedei, weduwe. die zesiig
latir weduwe bleef en ntioii J e kerk
belast heeft. een ~iitrviro[de vrnuiv van
Cfn man] dic 80 jaar, S inanndcn cn 26
drtgcn Iccfdc' (in The M l t l d t i ~ : ~42).
,
Denk uuk riaii Judith van wie het apocririeve buek z e ~dat
i zii weduwe hleef
( 1 6 28).

Ook bij I Tim. 52-16 ~e!ygenGeuigc
en Dnrn Winsten. de g e k o ~ e nbveduwcn waren vrouweliike oudqten
(Vrnuwcir rn (!egcwr~r>ir~r>
v m Chrrcrirr.
424-432). Een bclaiigrilk arpumcnt is
dai d e >uunvaartlen die aan oudstcn
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gesiel~lu~cirrlen(Ti.1:5-(1: 1 Tim. - 3 - 7 )
overeenkomst vertonen met die anri
de ~ e d u w e t i13it wijst wel oli ccti nfficiClc tank i i i dc giiiccntc. inaar iiici
pcise op die \an uiidsie. Zie vuíir verdere kritiek mijn eerdere artikel '\Vijsbeid vati \rouwen. Pastorale \rnuri.cn
in hct Nicuwc Tcrtaiiic~it'.
Mogelijk laal vers 13 uuk leis fien.
vdnuil hel negatieve. over hemek nnn
huis Paulus teketit kritisch tinc jhtigc
wcduwcn 'hij hct rniidgaai~van dc liuizeii' (waar de yenieciite sainenkuint?)
met d e handen in huil rchnoi /inen
(en rich laren nnderibilren) en inhnudAls jongc ncduincii. drc zo dc ronde
docn. moeten wurdcii afgenezen als
dienende wediiwe. i< liei rlenkbii,ii ddi
de alleensiaande urediizve p~isiiielh m
runtle duel in J e femeente Tie over
l 'I'ini. 5 :13 .l. vaii Bru$gcn,Anihfcn iri
rlc crporto[isclw kerk. 132-1 34
De geschierlenis van de weduworde in
de eer5te drie eeuwen Inat 7ien dat
haar gehedcti voor dc kcrk cii vooi ticdc vooi wie haar stcuiiden als helanyrijkste taak gezien merticii. Zu vuural
in de Didrar lrnl~aApostoluizinl. heyn
3e eeuw (vgl. R Rowman Thurston.
7hr>Wrdoriwr. cihv).
Zie iiugmartls en nu uuui he! ladsi J.
van Brilexn. Arnhien in d e dpusiolische kerk, 70v (65-77).
Hij dc I Fic ccurwc thcoloog Philippur
Mclanclithoii lm ik. 'Bij dc icinpcl te
Jeruzaleni waren wedziwen die de
levieieli en d e drmen dienden hij hei
koken, waqsen, herstelleri \at1 kleding.
en bij mediictic vci7otglilg. De a p o ~ t c Icn. dit gebruik volgciid. drocgcn Iict
o w r in de kei k en beriilcn dai er gcselecteerde vi uuweii vdn gevorderde
Ieeliqd w~iienrlie ~ l eiek ken en reiligers honden dienen ' Het i s heqt denkhaar dat dit geliruik al in tiracl
hc~toiid.ook al 1%daar in Iiet Oude
Testnineiit geen di1 ect bcwiji i.ririr
Duidelifk is dai in de geschiedenli van
de exegese de weduiven van HandeIirigeri b niet als huIphchncucnd, inanr
al5 dicticnd gc7icn wcrd.cn.

De geschiedenis > a n de weduicurde in
de kerk loopt dund in de 3e eeuiv
(Honnie Howman'lhurstnn, Ilir
Il'idnli:~).Drc ~ r t i dc
i diakons lilkt
daiircntegen pas vanaf de 3e eeiiw ie
beyinnen, en dan nti? slecht3 In de kerken van het C)octen (Aimé Genrgeq
Martimnrt, I.?$ Birrr'onr,rcr,t.I.rcai hirtoriqur, (Kotnc: C.1-.V. Ildi7ioiii Litui grchc. 19S2))

VAN GOGH EN GAUGUIN
IN EEN PERSPECTIEF

W e i k e n van Van Gogh en Gauguin naast elkaar
tentoongesteld, Eerst in Chicago, nu - anders ingedeeld - in Amsterdam. * Hef is een verrassende
greep, ook met de cafalogusin de hand: Van Gogh
nu eens niet op zichzelf besproken, maar in één perspectief met Gauguin. Tegeliik geen onverwachte
verrassing. Daarvoor zjjn es fe veel raakpunten. Maas
met de raakpunten komen ook de verschillen in
beeld.
Raakpunten en contras-

ten

Beide mannen kic7cn pas laat
voor het kunstenaarschap. Van
Gogh Iieeft een loopbaan in dc
internationale kunsthnndcl achter de rug, plus een kortc pci-iodc
in de evangelisatic.
Als hij breekt mct zijn orngcviiig
is hij 27 jaar e n allccnstaaiid.
Gauguin heeft een gczin, wcïkt

bij makelaars o p de Pari,jse effectenbeurs en houdt zich daarnaast
met schilderen hezig. Als hij
helemaal voor de kunst gaat,
breekt hij met zijn vrouw en vijf ,
kinderen. Hi,j is dan 35. Beide
;
mannen brengen het afscheid
,
van hun burgerlijke leven tot uitdrukking in een symbolisch stilleven. Van Gogh in de bekende
compositie met de kaars die
boven een opengeslagen bijbel

Hei scliildci ij Lu Berce~rrr( 18%')) 7onlq Vnri ( ìri:zti tier ht.rIrieltle.al\ middenp;iïieel vnn
een drieluik. Zu hing het op dc tcntuonstclling iii rhicrign. (In Amsterdam 7iln de qchilderijcii n a a i onderwerp npgespliisi. Daar hangen drie versies vaii La Berceiise naaqt clkaar.
net als vcr~cliillcndcverqics vnn de ~nnnehlnemen.)De :ifgebcelde vruilw heeft een
afhangend koord rn dc haiid dat nerd gehruikt om een !*ie:: ie laien schomrnelen.Vandaar de iiiel (heicciisc = wicgcnlicdlc). Door de vorm van h e t drieluik te k i e ~ e nbeklemtoont Van Goph zijn hedueliiig: een alledaaes moincnt vaii moederl~jketromt verheften
tot hct niveau van r e l i ~ i e u ~vertrousting.
e
In princrpe viiideii wc dit sooi t dcvntic al in de
cultus \ a n Maria. Alleen is die nu 1osgern;iaki van kerkelijke kaders en hcrlcid tot ziln
vuurchri~tclilkchrnn van moederverering.
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uitdooft. Gauguin in een weinig
bekend werk met zijn gezin letterlijk op de achtergrond. Reide
mannen ontlenen hun molieven
dc ccrsle tijd vooral aan hct plattcland.
Van Gogh vereen~elvigtrich rnct
alledaags geploeter, Gauguiil
met devote meditatie. Reide
maiincn ~ o c k c nin hun kunst
meer dan kunst: vctvanging voor
het teloorgaan van de religie.
Beiden verschijnen op het attistieke toneel als het impressinnism e over z'n hoogtepunt heen is.
Z e rakcn geboeid door het symbolisme, maar vinden daarin
geen van beiden het antwoord
dat ze zoeken. Kunst, geloven ze.
moet méér zeggen. Beiden werpen zich o p de kleur als het middel bij uitstek om de impasse te
doorbreken. Bij Van Gogh zijn
de kleuren zinderend, bij Gauguin exotisch.
Wat de thematiek betreft houden
beide kunstenaars zich intensief
bezig met de christelijke traditie.
Ze willen daaruit iets nieuws
creeren: geen woorden, die scheiding brengen, maar beelden met
een universele boodschap. Spiritueel en psychologisch vallen
echter grote verschilIen op. Gauguin is naar binnen gekeerd en
op zichzelf gericht. Van Gogh is
erop uit de omringende wereld
te d o o r d r i n ~ e nen via de nieuwe
kunst aan een nieuwe gemeenschap houwen.
In het Zuid-Franse stadje Arlec
huurt hij een pand met het doel
een broederschap van kunslenaars te vestigen, het Gele X-Tuis.
Hij denkt terug aan de religieuze
gilden van de middeleeuwen. E n
501

nict mindci- naii d e Nazareners
cn andcrc 2 9e eeuwse kulistenaarsgrocpcn dic de twaalf discipelen tot modcl vcrhcrfcn. Dii
brengt hem ertoe voor hct Gclc
Huis het symbolische aantal van
twaalf stoelen te kopen. De
bedoeling is even veel kunstenaars samen te brengen. Het ideaal dat hen moet verbinden, formuleert Van Gogh in strijdbare
termen. Hij wil 'meer schilders
samen zien werken als soldaten'.
Daarom zoekt hij naar 'wapenbroeders'.
I-Iierbij denkt hij allereerst aan
Gauguin en Bernard. Het blijft
bid de eerste uitnodiging. Deze
gaal naar Gauguin. Wil deze bij
Van Gogh intrekken? Gauguin
komt metterdaad. Dan volgt een
pcriode waarin de kunstenaars
elkaar zowel inspireren als frustreren. Een reeks nieuwe kunstwerken ontstaat in het klimaat
van cen hekIemmende krachtmeting. D e ï e gaat gepaard met
hefiigc ruzies. F e n uitbarsting
vnlgi i i i de bekende nacht van
hci oor. Van Gcigh probeert eerst
Cauguin Ie verwonden. Maar als
rijli makker de dans weet te ontspi-ingcn. snijdt Vincent bij zichzelf ccn deel van een oor af. D a t
Gauguin zo snel mogelijk afreist,
lig1 voor d e hand. Het leidt echter niet lol beëindiging van hun
rclatic. Ze blijven nes negentien
maanden corresponderen. Dan
~li2iitVan Gogh de hand aan
zichzelf. en sierft. Acht jaar later
docl Gauguin lietzelfde, maar
ovcrlccll.

keurig; mogelijk de thema's en
zelfs de productie per dag te achterhalen. Ook gaat de belangstelling sterk uit naar de precieze
volgorde waarin de werken ontslaan. Rij dil ondermek worden
vccl nicuwe gegevens betrokken,
van de rol jute die ze gezamenlijk voor hun schilderijen gebruiken tol en met de wisr;eleiide
wecr~oinsiandiglieden.Uiteraard
dragcn ook dc uit Arles ver7onden bricvcn aan dc hccldvormin2 mee.
Naast de bekcndc bricvcn van
Van Gogh is gebruik gcmankt
van de schriftclijkc nalalcnschap
van Gnuguiii. Mcrkwaardig

'

I

genoeg is veel hiervan nog steeds
niet gepubliceerd.
Natuurlijk is dit project voor en
p o o t deel een specialistisclie
ondernemin~.Toch raken we
nieer dan ooit betrokken bij de
confrontatie die de kunstenaars
in woord en werk met elkaar
aanZaan. Dit gebeurt allereer51
visueel op de telitoonstelling.
Daar hangen schilderijen cn
iekeilingen naast clkaar dic sinds
Arles nooit wees in é6n ruimtc te
/icn zijn gcwccst. Vcn~olgens
gcbcizrt hct via d c tekst cn de
afbccldingcn van d c catalogus.
Dal is een hccl bockwcsk, waarin we de acht weken van samcn-

'

1

De samenwerking in Arles
Uil deze bewogen levens kiest d e
tcntoonslelling een bijzondere
periodc: het gc~ameiilijkeverblijf in het Gclc Huis. Dcye duurt
slechts twcc maandcn: 23 oktober - 23 decembcr 188%.Ovcr de
relatie van dc beide kunslcnaar\
in Arles is al vccl gespeculeerd.
Daarom wordt gctracht zo nauw-

Aan de sainciiwei kinp in het yele Huis gaat uitw~ssclinqvan zelfpurtreilen vuur:iL De/e
clneken Inren Lien hue de heide kunsienadrs inlensieidnn hun iclenrileit werkenvan
Ciogh presetiteert 7ich met een vrijwel kaalgewhoren hoofd in de klcdij van ccn honzc.
ccn Japansc moniiik, of.zoals hijzcif schrilft 'ccn ccnvoudrgc aaiiliiddcr van d e eeuwiye
Boeddha'.
Een suorl hruclie op zijn wiite hemd duidi er up.dai hil ~ i c hbeschuiiwl als behorend tot
een religieu~egemeenschap. De jadegruene kleiir v,in de actiier_orcindi.olgt in cirkelvormrpe hanen de ronding van 71fnhootd. Dit suggereert meer dan hij beschrijft. 13e 'ccnuoudigc aanhtdder' omgeeft zicti niet eet) aureool, vanoud< het r!)mhool hij uitstck van
hcilighcid. I Ict goddclilkc ligt voor Van Gogh iti hct mcn~clijkcvcrhorgcn.
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werking op de voet volgen. Acht
staatje3 maken de meest waarschijnlijke ontwikkelingen zichtbaar. WC Ieren de kunstwerken
verstaan in dc contcxl van ccn
dialoog. Dczc is Iiccl persoonlijk
en tcgclijk vol gcrncenschappclijke waardcn. Opvallend i s dc
hclczcnhcid cn dc vcrtrouwdhcid mct ccn ciinrnic culturclc
erfenis. Dnrirlopenc! mcrken we
oriëntatie op Duitse romantici
(met als uitloper Wagner) en
Franse en Engelse schrijvers
(zoals Michelet, Renan en CarlyIe).

De brede opzet van de7c studie
brengt het doel van de onclerzoekers dichterbij. Volgens de eerste
p a ~ i n avan de catalogiis streven
. .
zij ernaar 'de waarheid achter de
populaire verzinsels te achterhalen'. Van Gogh en Gauguin
komen uit de verf als twee religieuze kunstenaars van een nieuwe tijd. De thema's die ze in
Arles aansnijden, blijken van
blijvend belang te zijn. Ze hebben diepgaand effect op de richtin3 die de moderne kunst itislaat. Daarbij oefent Van Gogh
welliciit meer invloed op zijn
kunstbroeder uit dan tot nu toe
werd aangenomen.
De niethode die achter deze tentoonstelling zit - voortdiirend
vaii de ene kunstenaar naar de
andere pendelen, heen en weer laat beide meesters goed tot hun
recht komen, ieder tegen z'n
eigen achtergrond.

Ex-katholiek en ex-protestant
Die eigen actitergroncl van beide
kunstenaars komt zo mogelijk
nog meer tot z'n recht in een studie van Deboin Silverman, die in
2000 verscheen. In een zeer zorgvuldig bctocig plaal\l zij Gauguin
en Van Gogh tcgcn de achlergrond win hun religieuze milieus
cn dc oniweiitclingen die daarin
plaatsvinden. Gauguin krijgt een

Ciaugutn nntrvonrdt mct ecn compositie in dc Iirccdtc. Kcchts aan dc waiid ceii schets
van Ucrnard. llij7clf tiiiks, hct honfd schccf op dc nck. als een uutcast. Dit exira beklenitoond door dc woordcn Les miserah1e.r in liet beeld te penselen. In zijn mishe Liei hij
zich als slachtoffer van een li~rtcluzemaatschappij. Dii maakt hem vergelijkbaar met
Clirisius en verleent liem een religieuze sldliis. Gdugiiin Iijrll. schrillt hij.'helse vurcti iti
/ijn geesl'.die hem levens dienen als bron k a n inspiratie.

rooms-katholieke vorming op
een moderniserend seminarie,
Van Gogh groeit o p in een
moderniserend hervormd klimaat1.Beiden breken ze met het
milieu van hun opvoeding.
Gebeurt dit nu ondanks of dankzij het zoeken naar bij de eigen
tijd passende vormen van geloven? H o e dit zij, vaak is te weinig aandacht geschonken aan de
diepe sporen die hun onderscheiden opvoedingen nalieten. Silverman laat zien, dat de leegte
die bij G a u p i n achterblijft een
heel andere vorm aanneemt dan
de leegte die Van Gogh tracht te
vullen. Beiden streven ze naar
gewijde kunst, beiden offeren ze
daar nagenoeg alles voor op,
maar elk zoekt het heilige langs
een andere weg. Dit verschil,
aldus Siherman, laat zich ter1
diepste veiklaien uit het verschiI
tussen rooiiis-ka;thoIiek idealisme en reformatorisclt realisme eii de modernisering van deze
twee Ievensinstellingen.
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Zil wijs! up de invloe~lvan de Gronin-

ycr School en vesuanie hewegingen.
mei hun religiciize ~icceniueringvan
natuur en kunst. en hun sireven naar
visuele vroomheid.p. 15.1 b. Czie nok
de catalogus. p. l l )

Tot 2 juni in de tentoonstelIingsvleugel van het Van Gogh
Museum, Amsterdam (Paulus
Potterstraat J) Kaartverkoop:
i aan de balie zeer beperkt per
I dag, Reserveren (blokuren):
(0900-0194. Na entree s er
geen tijdslimiet.
I
[nl.: 020-5705252.
I
www.vangog hgauguin.com

1

L
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G.J. van Middefkoop
,-

meegelezen

Traditie als venster
In ccii indivitlunlis~iscliclijd waarin
de persooiilijkc kcus lioge ogen
gooit. nemcn w c niet zomaar de traditie over die cle kerk ons aanreikt.
Traditie kan werken als een afsliiitend luik, inaar ook als een venster
(lat pcrspcci~ergcci't, schrccC cl5
D, I.V~~t-strii
in C o n f i ~ s î o n e van
~l 7
februari:
Zich bekennen tnt een bepaalde
kerkelijke traditie getieurt in nn7e
dagen niet mees 'van7elf' vanui t
een collectieve identiteit, maar
'bewust' En een conytante wisselwerking tucsen traditievertrouwd-
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heid en traditiekrilick, tusscn idcntificatie met en afstuiid ilemcii van,
kortom: gebeurt op een indiviíluclc
en pliiralc wijzc. Dc kcrkclijkc tradilic wordi nog, we1 dcgelijk serieus
gciiomcn. maar enkel als een 'open
verhaal', wat wil zeggen, dat daarbinnen de eigen identiteit en de
veelheid aan levensei~laringeneen
plaats kan krii~en.wat trouwens
met 66 erschillende bronboeken
(=bijbel) ook best te doen moet
zij n.

Antwerpen
Omdat dit misschien nog rijkelijk
abstract klinkt, moye een voorbeeld dit tot slot wat verduidelijken. Als predikant van een kleine
protestantce getneente in Antwerpen vnlg ik nu al meer dan 15 jaar
de geloofwmtwikkeling van mijzelf
en mijn parochiaiiei~in een dot^
en door geseculariseerde metropool. [k merk, dat liet niet zozeer
de oudheid of vreemdheid van de
yelonfstraditie is die mensen vaii
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dc kerk vervreemdt. Neen. bepa-

lend lijkt te zijn of een stuk traditie
als ccn venstrr of als Iziik wordt
beleefd. Een luik duit af, belet her
uitzicht: een vencter opent, biedt
een blik op de wereld. Lloorslnggeveizd voor blijvende kerkhetrokkenItrid blijk[sr~edcwerr te zijn, dat
m m zelf (ja, k e ~ individ~leel!)
l
op
etw bepcralrl mommt ervnren heeft,
h
r d? k ~ r k e l ~ j traadaic
ke
een zzcht
b i ~ d op
r de wereld wnarin men leeft
fn Itiacirvan Trien deel uitmatrkt. En
dat die 'visie' helpt om dal bonte
leven (ja, pluraal!) bcter tc verstaan en te belcvcn.
Individualisering leidt sti iiict tot
een narcistisch individiialisme (dat
is de ontsporing vali het iiidividualiscringsproccs), maar toekt een
~eniecnschapwaarin ze 'zichzeif
kan zijn samen met anderen, die op
een andcrc wijze ook zichzelf zijn'.
Ikiet vcrbiiidcnd principe. de 'eenheicl' zockl (en vindt) zij buiten
zichzcll in haar Heer.
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