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MEDITATIEF

genadegave

/ G.J. van Middelkoop

SindS 7993werken we aan een uitbreiding van de
gezangenbundel voor de Gereformeerde Kerken.
De generale synode van Ommen besloot te laten
onderzoeken of dat wenselük en mogelük was. In
een uitgebreid studierapport dat in 7995uitkwam
ten behoeve van de synode van Berkelbeantwoordden deputaten deze vraag positief. Ze gaven
een voorbeeldbundel waarin naast de gezangen uit
ons Kerkboek ook 65 gezangen uit het Liedboek en 2
andere liederen waren opgenomen. Berkelgaf nieuwe deputaten opdracht om concrete voorstellen te
doen. Züboden vervolgens 255 liederen uit het Liedboek aan. Dat riep veel vragen en kritiekop in de
kerken. Leusden 7999kanaliseerde het proces door
727van deze liederen vrüte geven en deputaten
striktereaanwüzingen te geven over hoe zÜverder
met de materie om dienden te gaan. In het rapport
deputaten kerkmuziek lezen we hoe het verder is
gelopen.
Wat willen deputaten?
Het rapport telt 93 bladzijden;
we beperken ons tot een samenvatting op hoofdlijnen. In de
inleiding geven deputaten kort
aan wat zij willen met de uitbrei-
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ding van onze liedbundel. Ze
worden gemotiveerd door de
wens de Here God op velerlei
wijze te eren. Om op diverse
manieren te kunnen zingen van
wat Hij in de loop van de eeuwen heeft gedaan. Om mee te
553

kuniieii zingen met de gelovigen
uit vciiige eeuweii. Oin in eigen
tijd H e m op eigentijdse manier
te kunnen aanroepen. Om te zingen bij dciop en avondmaal e n bij
wclk liturgisch niomeiit ook
maar. Om ie blijven zingen van
wal dc Geect in onze tijd in
bewcping brengt. Om elkaar
~ o v e c iiicigeliik
l
mee te nemen in
oii7e zang.
Dcpulatcn heseiren: zingen doen
we mcl ons hart: hel r;i;ikt het
wezcn van ons bcslaan. Vandaar
nok dat Iicn ïnckcn van iiicuwe
liedcrcn ~ o v c cmcnïcn
l
raakt.
Dciarnin mciclcn we zcirgvuldi~
b c ~ i gzijn mei dit uitbreidinssproccs. Z c zijn dankbaar voor
gesctionkcn vertrci.iiu7cn,niaar
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staan ook open voor een sympathetisch-kritischc bcnadcring van
hun werk.

Visie van deputaten
Vanuit welke visie werken deputaten? Vour het grootste deel i c
die te vinden in het i-apport van
1995 en in de rapporten die zij
uitbracIite~ivoor Leusden. Deze
visie is itiet afserond; al werkende ervaren zij. dat die zich verder
ontwikkelt.
" Deputaten stellen, dat d e Heilige Geest op liet monie~itwaarop
de laatste van de 150 Psalrneri
ontstond, niet is opgehouden niet
kinderen van God te bewegen
tot het maken van liederen. E r
bestaan dan ook naast de I'salnien veel liederen die in de loop
der eeuwen tot op vandaag. door
de Heilige Geest zijn gewerkt.
Z e zijn wel niet geItispireerd,
maar dat is ook niet zo met onze
beliidenis~ecchriftene n onze
liturgische formuIieren. Een
principiële veroordeling. van het
vriie kerklied hebben onze Gereformeerde Kerken nooit gegeven. zei Arnhem 1930 al.
:!' Een goed kerklied moet in
overeenstemming zijn met de
Schrift. Of clat zo is moet beoordeeld worden op basis van de
tekst van het lied zoals die daar
ligt eti niet vanuit de achtergrond
van zijn ontstaan. Daarnaast
moet een kerklied ook goed zijn
van stijl en kwaliteit. Soms hebben liederen minder kwaliteit,
maar zijn ze wel heel populair;
deputaten zijn e r nog niet uit. of
je ze dan toch kunt accepteren.
Maar het belangrijkste is, d a t het
lied als kèsklied kan functiorieren. dat wil zeggen een goede rol
kan spelen in het geheel van een
liturgie waarin Gods woorden en
daden liet centruiii vormen.
* Dcputalcn vindcii dat zij iiiueteil zcickcii naar licdercn die in
dc kcrkcii gocd kunnen wcirden
nnivangcn. Ondcrlinpc verschilIcn in waardcrfng vragcn 0111
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gcduld cn liefde en vooral ook
openheid naar elkaar. Ons lied
mag ccn offcr zijn vonr God e n
dal mag ons best wat inspanning
kostcn. Daariiaasz is de schat aan
kcrklicdercn ook een geschenk
aan ons. Deputaten vinden dat
we !e lang vrijwillige armoede
liebben geleden. Als we over d e
drempel van de onhekcncllieid
heenr;tappen, kunnen we rijk
worden. 'Dingen die we uit d c
Sclirift ncig niet hadden opgcdiept, dringen nu lot ons donr.'

Liedboek voor de kerken
Aan Leusden stelden deputaten
255 liederen voor uit het Liedboek voor de kerken. D e synode
gaf daarvan 121 vrij voor
gebruik. Deze 121 waren niet
speciaal beter dan de andere,
maar door de praktijk al wat
meer vertrouwd geraakt. Tegen
10 van de overblijvende 134
waren bezwaren ingebraclit, die
het nodig maakten ze nog eens (e
bekijken. D e overise 124 werden
even naar het tweede plan
geschoven. H e t Liedboek telt
nog meer liederen dan de 255 die
deputaten aanvankelijk aan
Leusden voordroegen, maar
daarover hadden zij zich nog
geen definitief oordeel sevormd
(ook was ?een enkel lied definitief afgewezen).
H o e zijn deputaten in d e afgelcipen tijd met deze verschilleiide
groepen liederen uit het Liedboek omgegaan?
* Van de 1Z) liederen die zij nogmaals bekeken, stelleii zij er nu 7
opnieuw voor (27.41,58.1.iX,
178,398,488b); 3 (16.55,200)
worden niet opiiieuw aangeboden. I n dit kader discussieerdcn
zij opnieuw over het ciiiderwerp
'gezangen e n algenieiic vcrzncning'. Ze ccinslaleerdcn dat her
tel-echt i s le waarschuwen tegen
oppci-vlakkiglicid. Maar anderzijds rnciclen wc nict vergeten.
dal God vaak rciyalei- is dan ~ i j n
kindcren (kijk maar naar .Jona

4). MCCals gevolg van deze overwegingen dragen 7c 7 van d e 10
opnieuw voor. De overige 3 achten zij zelf o p zich niet verkeerd,
maar zc kunncn wel misverstan-

den wckkcn. Deputaten willen
broeders cn zustcrs die hier
moeite crvarcn tegemoet komen.
* Dc 124 liederen die even op
het tweedc plan warcn gezet dragen zij mct hredcre toelichting
n u voor d c volgende fase voor.
* Aan dc rest van het Liedboek
hchben zia in de afgelopen periode nict vccl aandacht kunnen
gcvcn.

Liederen van eigen kerkleden
Al voor de synode van Leusden
ontvingen deputaten liederen uit
eigen kring. Omdat hun aandacht toen vooral gericht was op
het Liedboek werden deze eerst
in depot gehouden. Leusden gaf
depufaten nadrukkelijk opdracht
zich met deze liederen bezig te
houden. Inmiddels werden er
tussen de 450 en de 500 liederen
ingestnurd.
Deputaten typeren deze liederen
over het algemeen als kerkliederen van de meer traditionele
soort. Taalgebruik en beeldspraak zijn vertrouwd. Soms
dreigen ze een betogend karakter te krijgen. met rijmdwang en
belering. Vaak zijn ze geschreven
voor kerkelijke feestdagen en
bijzondere diensten. Minder liederen hebben betrekking op
meer eigentijds aandoende
aspecten van het leven mel God.
Zo zijn e r weinig liederen waarin
nood, twijfel, verdriet of rouw op
een hedendaagse manier 7ijn
verwoord. Soms zijn ze qua taal
en zegging al gedalccrd of niet
veel anders dan een herdichzing
van een oudc tekst. Opmerkelijk
is dat uit eigen kring geen
opwckkingsliederen en weinig
kindcrliederen zijn ingestuurd.
De ingestuurde liederen zijn
slechts in hcpcrkte mate vernieuJAARGANG 77 - NUMMER 26 - 6 Al

wend, maar dal hocft geen
bezwaar te zijn. Een groot aantal
voldoet echter niet aan het derde
criterium van Leusdcn; stijl en
kwaliteit in taalkundige en muzikale vorm. een goede verhouding
van woord en loon, bruikbaar en
toegankelijk voor mensen uit de
huidige tijd en cultuur (Acta art.
58, b1.134).

* Tenslotte selecteerden zij 6 liederen uit de heel eigensoortige
bundel Gezangcri voor liturgie.
(Lijst en bundel
I

Een subcommissie selecteerde C30
liederen uit hct aanbod. Deputaten kwamcn niet klaar met de
plenaire bespreking daarvan. Op
dit moinent stcllen zij 36 van
deze 90 aan de synode voor. Veel
daarvan komen uit de pen van
Ria Borkent; verder zijn e r liederen van J,ieriwe Be~lving,Lenze
Bouwers, Anku Bmndds,Koos
Geerdx en Jan Smclik.

Overige liederen
Deputaten keken niet alleen
naar licderen uit het Liedboek
cn naar liederen uit eigen kring.
Zij keken ook naar andere liedbundels.
* In de eerste plaats kwamen de
E& R-bundek en de Evang~lisrhe
Liedbun~lelin het vizier. Na brede hcspreking stellen deputaten
e r n u 25 voor, die zij goed of
acceptabel van kwaliteit vinden.
Soms woog de populariteit
zwaarder dan de kwaliteit. Het
gaat om d e volgende nummers
uit dc E&R-bundels: 53,75,81,
87. ZOO, 104,122.137,140.144,
147,155,164,167,168,172,173,
I X1,260,347.352,382,410 en
423, die grotendeels ook in dc
Evangelische Liedbundel staan,
en nr 26 uit deze bundel.
* Vervolgens zochten zij naar
kinderliederen. Zij vonden c r 11
in de bundel Zingende gezegend
van A.F.Troost (5,10. 1l , 49,56,
106,118,130,132,133 en 136), 24
in AIJes worclc nieuw (I: 1.3,6, X,
9,10,11,12, 16, 17,20,21,24,26,
27,30; T I : 3,s. 6,10,11,15; 111: 9
en IV: 12) en 1 in d e EvangeliS C ~ P
Li~dhundel(l 61)

Als we alles optcllen. stellen
deputaten 124 + 7 -t 36 + 67 =
234 nieuwe liederen voor. D e liederen die d e synode vrijgeeft,
komen overigens op een lijst te
staan van licderen die in de
kerkdienst gezongen kunnen
wordcn. Dat wil nog niet zeggen
dat ze ook allemaal in d e bundel
zullen staan die we over een aantal jaren hopen samen te stellen.
Die zal 7ekcr beperkter zijn dan
de groslijst van geaccepteerde
liederen. Ook zal ze evenwichtig
wordcn samengesteld. Dit houdt
dus in, dat e r een belangrijk
onderscheid bestaat tussen welke
gezangen gezongen mogen worden in de eredienst - de lijst - en
d c gezangen die opgenomen
worden in de uiteindeIijkc hunde!. Qok nadat we een nieuwe
gezangenbundel hebbcn gekregen, is e r daarnaast een langere
lijst van goedgekeurde liederen,
cen lijst die in de jaren daarna
nog kan worden aangevuld met
nieuwe liederen. Dexe gedachten
werden al uitgewerkt in het rapport van d e commissic in Leusden, en worden door deputaten
hartelijk teege,juuicht.

Samen met deputaten eredienst
overlegden zij over de hedendaagse cultuur en wat die zou
kunnen of moeten bctekenen
voor de vormgeving van kerkdienst. kerkmu7ick en gezangenbundel. Dit leverdc nog niet veel
concreets op,

Communicatie en con-

tacten

Depulatcn stuurden de kerken
twee brochures toe (Tussen
Leusden en Zuidhorn I en TT) cn
twee roosters Lied van de Week.
Verder vcrzorgden zij een telefo-

nisch spreekuur, waarvan goed
gebruik werd gemaakt. Ze
schreven notities over Kind en
ercdicnst cn over een cantoria.
E r waren voorlichtingsavonden
oven het Licdhock, D c secretaris
voerdc cen intensieve corrcspondentie mct kerkcnradcn cn
kerkleden. Aan de kerkclijkc
bladen wend cen artikel aangcboden over lied 1.
Deputaten legden verder contact met de CGK, NGK en de
GB. Die contacten waren wel
vriendelijk, maar brachten niet
veel verder. Op een telefonntje
na lukte heb niet om contact te
krijgen met de mensen die zich
bezighouden met een mogelijke
opvolger van het Liedboek, in
de wandeling nog steeds Liedboek 2000 genoemd.
Al in Leusden werd de wens
besproken om een steunpunt
liturgie op te zetten. Dat ging
toen niet door. Deputaten leggen nu een uitgewerkt voorstel
op tafel om daar toch mee te
beginnen.
Al met al is de (eigenlijk maar
korte) periode tussen Leusden
en Zzridhorn voor deputaten een
tijd van intensief werken
geweest. Het was lang niet altijd
makkelijk keuzes te maken.
Toch heeft het werk hun ook
veel vreugdc gegevcn, schrijven
zij. Ze spreken tenslotte dc hoop
uit, dat de brede sclcctie van
allerlei soorten liederen ook als
gevolg heeft, dat steeds meer
kerkleden zich kunnen vinden in
de groeiende lijst.
Het lange rapport bevat verder
toelichtingen o p de voorgestelde
liederen. We laten die in deze
korte weergave verder buiten
beschouwine. Volgende week
hoop ik op enkele punten nader
in te gaan.

m
uit ae kerken
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ZALIG IN HET LICHT VAN
PASEN
Zalig zij, die niet gezien hebben en toch
geloven! Joh. 20:24-29
Wees niet ongelovig

onderbedceld, omdat wij niet
gezien hchhen zoals Tornas, maar
het moeten doen met het woord
van de apostelen alleen.
Toch is e r zo gauw het verlangen
om zekerheid en houvast hebben
naast het Woord, bijv. in het
gevoel, in de ervaring. Of we
raken hclernaal onder d e indruk
van dc vroomheid van andercn.
E n we voelen ons bij hen vergeleken maar klein.
Maar Christus venvijst ons niet
naar onszelf en laat ons niet aan
onszelf over.
E n Hij leert ons ook niet jaloers
naar anderen kijken.
Hij bindt ons aan hel Woord. En
Hij staat zelf Borg voor de
betrouwbaarheid van het getuigenis van de aposlefen.
Wie is e r beter te vertrouwen
dan Hij?!
Christus, onze Here en onze
God, prijst ons gelukkig, als wij
aan het Woord genoeg hebhen.
E n wie vandaag door Christus
zalig gesproken wordt, omdat hij
nu gelooft, zonder te zien, die zal
Hem eens aanschouwen tot zijn
eeuwig heil en zijn eeuwige
vreugde.

[wij[els en aanvechtingen die
voort kunncn komen daaruit dat
wij macten geloven zonder
gezien te hebben. D e Here heeft
het fundament van Zijn kerk
geheeld. Ja, Hij maakte Tomas
zelfs tot belijder van Zijn paasglorie, zoals nog geen ander dat
was geweest. Tornas komt tot de
heerlijke belijdenis: Mijn Heer
en mijn God.
En d e Here Jezus heeft deze
belijdenis aanvaard en gewaarmerkt, als belijdenis van geloot

Tornas wil zelf zien en tasten.
voelen voordat hij gefcioft.Dat is
voor hem meer waard dan hct
eenparig ge tuigeilis van zijn
medediscipeleii e n hel getuigcnis
van d e Schriften.
Dat is erg. Straks zullen anderen
mee op gezag van Tornas moctcn
geloven. De Here hccft in Joh. 17
gebeden voor Zijn discipclcn en
ook voor hcn dic door hun
woord in Hcm gcloven.
Hoe zal dat kunncn, als Tornas
Heb aan het Woord
zell al liiel gclooft op het gezag
van het getuigenis van 7ijn mede- genoeg
discipclcn? Hoc zal ooit door het
Het valt op, dat de Here hier nict
gctuigcnis van de apostelen de
kcrk vcrgadcrd worden. als zij in
Tornas gelukkig prijst. Niet
hun getuigenis niet eenparig
Tomas wordt gefelicitccrd. Maar
zijn?!
zalig zijn zij, die niet gezien hcbben en toch geloven!
Hoc zullcn dc apostelen, Tornas
Zalig zijn zij die buigen voor dc
daarbij inhegrepen, het hechte
orde van Jezus Christus hun
fundament kunncn vormen,
Here en hun God. E n die zo hct
waarop Christus' kerk gebouwd
getuigenis van d e apostelen aanwordt'! Hoc zal dat mogelijk zijn,
vaarden en die daarom gelovcn.
als rccds 6Cn van hen weigert de
Zalig zijn zij die zich lalen overanderen tc geloven'! De anderen
winnen door d e heerlijkheid van
die door dc Here Jezus gezonden
de Paasvorst, zoals die in het
7ijil als gctuigcn en die op Zijn
getuigenis van d e apostelen, in
gezag gelooi vragen.
de Schriften tot hen komt. Hel
getuigenis van d e oor- en ooggeChristus overwint
tuigen, dat samen met het gctuiChristus heeft Zelf deze weergenis van d e Schriften tol ons
ons komt. Die twee getuigenisstand tcgcn het Evangelie overwonnen, opdat eens voorgoed,
sen, die elkaar wederzijds vcrook voor vandaag, onwrikbaar
sterken en bevestigen. Zoals
vaststaat, dat we het moeten
Christus o p Pasen de feitcn ~ c t
In het licht van d c Schriften:
doen met her Evangelie van hen
die Christus Zelf gezonden heeft.
Aldus staat e r gcschrcven!
E n dat we daaraan senoeg moeNu geloven, straks zien
ten hebben.
E n zo heeft Christus ook een
Wij hocvcn ons niet machteloos
antwoord gegeven o p vragen, die
bi"i ons o p kunnen komen. Op de
te voe1en.W~zijn niet arm en
JAARGANG 77 - NUMMER 26 - 6 APRIL 2002
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Ds.K Folkersrna is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Spaken-

EN TOEN GING HET PARADIJS
OPEN IN DEZE WERELD
waodelen met God

Voor allen die fen einde raad zijn......
Een smartelijk tafcrccl:
Drie kruisen.
I n de brandende zon.
Drie lichamen die kronkelen van
de pijn.
Niet om aan te zien.
Afzichtelijk. Afschuwelijk.
Daar hangen ze.
Ze worden uit elkaar gclrokken
door hun eigen gewichr.
Schurend heweyen hun kapotgeslagen ruggen tegen de ruw
geschaafde balk van het kruis.
Op en neer.
Op en neer.
Als vodden aan een draad.
Tot de krachten zullen bezwijken.
E n ze aan hun handen neerhangen.
Doodgemarteld.
Omhooggestoken aan een paal.
Uitgespuwd door de mensen.
Niet ontvangen door God.
Hangend in niemandsland.
Overgeleverd.
Vervloekt.
E n daar staan mensen omheen.
Ze kijken ernaar.
Ze wachten op de afloop, die ze
van te voren al weten.
Ze roepen.
Grolbende grappen rollen door de
lucht over het gekronkel van kreunende mensen.
Snerend.
Snerpend.
Snijdend.
Hier een hoge jongensstem, die
ook wil meedoen.
Daar de mop van een man.
Achter, ver achter staan zwijgende
vrouwen.
Het is vooral om die ene te doen.
Die middelstc.
Hij met zijn pretenties.

Liet nog maar een half etmaal
geleden de qoldaten die hem arsesteerden in het zand van Gethsemane bijten.
Heeft blinden laten yien, doven
laten Iioren. kreupelen laten dansen.

Heeft heel kort geleden nog Lazarus uit zijn graf teruggeroepen.
Heeft anderen gered.
En zich 7elf?
Daar hangt ie nu:
"Zoon van David"
I
"Koning der Joden".
"Zoon van God".
Een vertoning.
"Als je nu echt wat doet, dan zullen
wc nog in je geloven".
"Ja echt, nií nog geven we je de
Iaatstc kans!"
En Hij hing en zweeg.
En hoorde alles.
En zag alles.
En hing en zweeg.
En hieId zich stil.
Dwong zich zelf tot zwijgen.
Kon alle engelen gebieden.
Kon de wereld tillen.
Kon alles.
En deed niets.
Verdroeg.
Dat was alles wat Hij deed.
Hoevcel inspanning kost het om
niets te doen als je alles kunt?
Hoor. wccr cen stem.
Nu van hecl dicht hij.
Naast Hem.
Ja, zowaar van ken van de andere
twee.
Heb je wel ooit!
Die man gebruikt zijn laatste
krachten om ook nog wat te zeggen.
Steun van een kameraad?
Hulp van een lotgenoot?
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Hij spuwt zijn walging uit.
Een kreet.
Bitter en bijtend.
Woedend en wanhopig.
Tegen wie?
Tegen de wereld?
Tegen zijn rechters?
Tesen zijn beulen?
Nee.
Tegen de man in het midden.
Oók tegen de man in het midden.
"Doe dan toch wat. als je kunt?
Doe wat ze zeggen,
Softerik.
Mislukkeling.
Wij deden tenminste nog iets.
En als we konden. deden we het
weer.
Maar jij?!"
En dan valt ook de ander in,
neemt over, sist en spuwt.
"Ja, jij daar in het midden!
Wie ben je nou eigenlijk?!"

!

I

:
I
I

,

Daar hing Hij.
Geteld onder de criminelen.
Tussen hen in gehangen.
En 7elfs door hen niet geaccepteerd alr hun gelijke.
Te waardeloos.
Te irritant.
Het laatste e n laagste gezelschap
dat Hem gegund is, wil Hem niet.
Heeft Hem nog uitgekotst.
Hij is alleen.
Zoals nooit iemand alleen is
geweest.
E n toeli is het gebcurd.
Ik wect niet hoc.
Ik weet niet wanneer.
Niemand heeft het gezien of
gemerkt.
Maar toen is het die man aan de
ene kant te gortig geworden.
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Wat hccfi ic gezien?
Wat hccft ic g~daclit?
Hecll dic cne zin zich in hem vastgehankl, dic zin dic hij net heeft
gehoord:
"Vader vergeei hct hun want zij
weten niei wal zij docn?"
Het gebed van Hcm voor 7ijn Iieulen?
Het gebed v o o r zijn valk?
Het gebed van dc Koning der
Joden?
Heeft ie er toen icls van hcgrtpcn?
Heeft ie zich bekeerd?

"Denk aan mij, u bent de Koning
der Joden!"
Zet u voor mij in,
neem mij mee,
a45 u in uw koninkrijk komt.
U hebt toekomst.
U zult door God worden aangenomen.
U 7ult niet worden weggeduwd.
U bent de Rechtvaardige.
Ik wil van u afhankelijk zijn.
Alleen dan is er nog iets waar ik
naar k a n uitien.
Een wonder, dat haast niet te geloveil valt.
Met laatste wonder dat le7us heeft
liewerkt.
Zelfs toen nog.
Zelfs z6 nog.

Wat is dat: bekering?
Gaat dat zo gauw?
Was dat zichthaar?
Ts het ooit zichtbaar hoe dat
gebeurt'!
Hoe ir dat gegaan?
Hij heeft de Christus ontmoet.
Hij heeft Je7us gezien.
En wie zal zeggen wat er precies
gebeurt met een mens, die Jrzus de
Christus ontmoet?
Die Mem ziet.

Hij kwam oin tc cdd den
en zijn Icvcn tc geven als losprijs
voor velcn.
Hij was er nng mee bezig toen Hij
daar als ecn vod hing,
bezig met mcnsen.
bezig met criminelen.

Hij heeft Hem gezien,
naast zich 7elf.
tussen hen in.
De man die daar hing zonder
schuld.
De rechtvaardige, tussen de crimi- I
I
nelen.
l
De man die leed en niet terugschald.
~l
Die had voor zijn beulen.
l
Bad voor zijn volk.
Rad als de koning des Joden.

1

i

l

En toen heeft hij gesproken.
langs..lezus heen:
"Hou cip agehlieft,
hou asjeblieft op, jij daar!
Dczc is onschuldig.
Wij niet.
hij wcl.
Hij is andcrs.
Hij hoort nict bij ons,
ook al hangt hij tussen ons in
Hij hangt voor niets.
Wij hangen verdiend.

En toen wendde hij zich int Jezus.

Er is nooit een moment gewecsi in
zijn leven, dat Hij es nier voor
anderen was
Er is nooit cen ogenhlik gewcest,
dat Hij wcigcrdc of vcrgal Middelaar te zijn.
Jezus de gekruisigde,
de dodelijk vermoeide.
de Man van smarten,
voos wie men het hoold omdraaide
en voor wic mcn op dc aarde
spuwde.
En toen klonk zijn stem.
Alle kracht die Hij nog had legde
Hij er in.
"Amen", zei Hij, "Voorwaar"
Dat was nadruk:
dit is zeker, houd je daar maar aan
vast.
Amen, voorwaar,
Ik sta voor je in.
Ik neem je mee.
Ik zal Middelaar zijn, tot in eeuwigheid.
Tk ben die ik ben.

I
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en ik blijf docn waar ik voor gckomen ben. Yiets en niemand slaat
mij uil mijn ambl.
Ik ben er voor ieder die gelooft.
Daarvoor ben Ik gekomen.
'opdat een ieder die in mij gelooft
eeuwig leven hehbe en niet verloren ga'.
Houd je maar vast aan Mij.
Volg Mij.
Daar hing Hij.
Toen Hij zweeg war Hij Middelaar
En toen Hij sprak hoorde ieder de
Middelaar spreken,
En wij kunnen het lezen.
Wij lezen het!
Trouw was Hij tot het eind.
Middelaar was Hij totaal.
Redder van zondaren.
Met zijn armen wijduit getrokkeii:
de gespijkerde vleermuis
de gehangen kraai. '
Komt allen tot Mij en Ik zal u rust
geven.
Rust.
Hct paradijs.
Gods tuin.
Gods wcreld.
De toekomst die aansluit bij hei
begin.
Het begin dat overtroffen wordt in
de toekomst.
Het herstel van de wercld zoals ze
gckomen is uit Gods hand.
P-a-r-a-d-i-j-s.
O gnnt nlEen tof Hem
die vermoeid en belast zijt,
tot Hem die daar hing
en Hij zal u leiden
in het puruílijs vun Gorl.

Ds. J. T; Oldenhuis is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Grmin-

gen-Helpman
1 Beelden ontleend aan hei eedicht van
\V.A.P. Smit G o e d r Vrijdug; in: Fe~rten vun 't juar en unrlrrr grrlrchtcn.
samengesteld e n ingeleid door Hans

.

Werkman. Kampen 1081, pg.44

Dougfas J. Green

EIGEN TROUW IN HET
GEDING

God. In feite ontvangen we een
volledig commentaar op de
behandelde psalmcn. Het nadeel
van deze opzet is dat veel ruimte
wordt gevuld mct onderwerpen
die niet altijd rechtstreeks verband houden met de vraagstelling. Dit maakt het soms wat
moeilijk om de hoofdlijn van de
argumentatie te volgcn.

Doe

mij recht, Here, naar mijn gerechtigheia, en
naar mijn onschuld, die bij mjj is. Laat de boosheid
der goddelozen een einde nemen, maar bevestig
Gij de rechtvaardige... ' (Psalm 7 9 -70 NBG). Ik vermoed eerlijk gezegd dat de meeste gereformeerde
christenen zich behoorlijk ongemakkelijk zouden
voelen bij hef buitengewoon grote verfrouwen van
de psalmdichter in zijn eigen rechtvaardigheid. Met
Paulus ' verzekering dat er niemand is die rechtvaardig is ((Rom.3: 7 O), in ons achterhoofd voelen we ons
niet zo thuis bij een dergeluk vrijmoedig beroep op
eigen goed gedrag.
Vijf psalmen onder de
loep
Het i 5 daarom een boeiende
onderneming om uit te zoeken
wat een psalindichtcr precies
beoogt als hij zijn cigen goede
gedrag naar vorcn brcngt. Gert
Kwakkel heeft in zijn vorig jaar
verdedigde proefschrift (dat dit
jaar uitkomt bij Rrill in Leiden)
een antwoord op dc7c prikkelende vraag gezocht. Hij hccft daar'
voor vijf psalmen onder de locp
l
genomen waarin hel c o m c t c
gedrag van de dichter of van het
volk waar dc dichter deel van uitmaakt, wordt opgevoerd als iets
dat God ertoe rnoct bewegen de
psalmist of liet volk uit een
bepaalde nood tc rcdclcn. Deze
vijf psalmteksten vcrdeelt hij in
driec'n: (a) de Psalmen 7,17 en 26
- hierin roept de psalmdichter
God op hem te bevrijden met
bcrocp op zijn eigen rechtvaardigheid: (h} Psalm 44 - hier gaat
hcl nict over de rechtvaardigheid
van cen enkele persoon maar

1
1

over die van hel volk als geheel;
(c) Psalm 18 - hier gaat het over
een bevrijdingsactic die al achter
de rug is.
Prof. Kwakkel geert ccn cigen
vertaling van elk van dczc vijf
'
psalmen (van Psalin 1F: vanwege
de Ieligte alleen va11 dc vcrzen
20-27 [Hebreeuwse tclling 21281). D e vertalingen worden
gevolgd door een gedetailleerde
verantwoording en zorgvuldige
verklaring van elke strofc. Zo
krijgt Psalm 44 zes bladlijdcn
aantekeningen en tweeentwintig
bladzijden tekstuitlcg. Daarna
komen nog onderwerpen aan de
orde als de eenheid, het genre, de
historische acl-itcrgrond en d e
datering van de psalm.
Aan d e ene kant is deze gedetailleerde behandeling heel waardevol. Z e Tevcrt dc bouwstoffen
voor de mccr toegespitste
bespreking van de stukken waarin de psalmdichter een beroep
doet o p d e rechtvaardigheid van
zichzelf of van zijn volk als
molier voor de bevrijding door
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Wie is rechtvaardig?

1

Prof. Kaakkcl wil o.m. het karakter van d e rechtvaardigheid waar
deze psalmen ovcr spreken, vaststellen. Hij cindcrscheidt daarbij
drie invalshockcn. Aan de ene
kant van het spectrum ziet hij d c
benadering van oudere uitlegpcrs
die het beroep van de psalmdichter op zijn cigen goede gedrag
opvatten als ccn vorm van eigengerechtigheid, hij claimt zondeloosheid. Kwakkel trekt uit zijn
onderzoek dc conclusie dat de
dichters van de vijf psalmen mct
hun nadruk op hun goede gedrag
niet willen zeggen dat ze zonder
zonde zijn.
Aan de andcre kant zijn e r uitleggers die een veel beperkter
omschrijving van de rechtvasrdisheid in kwestie hanteren. Dc
dichter wiI alleen maar zeggen
dat hij tegenover de aanklachten
van zijn tegenstanders in zijn
recht staat. Met andere woorden:
als de dichter zich beroept op 7ijn
onschuld doet hij niet meer dan
bepaalde valse aantijgingen tegen
zijn gedrag weerleggen. Kwakkel
pccft aan, dat je vooral dc verwij7ing naar correct gedrag in Psalm
7 op deze manier goed kunt verklaren.
Tussen deze twee uitersten is er
560

een uitleg die 'rechtvaardiglieid'
opvat als minder dan zondeloosheid maar ciok als meer dan in
een bepaalde zaak het gelijk aai1
je zijde hebben, nl. als 'lrouw aan
YHWH die uilkciml in een Icvcn
overeenkomstig zijn gctiod'.
Kwakkel toont aai1 dat dcze
omschrijving liel meeste rccht
doet aan de manies waarop de
viji door hem behandelde pcalmen spreken over 'rcchtvaardighcid'.
Nccm bij voorbeeld Psalm 17.
Hciewcl in dcjc psalm (net als in
Psalm 7) cic rcchtvaardighcid van
de diclilcr naar vorcn komt in de
beperkte zin van 'de wccrlcgging
vaii hcpaaldc valsc aanklachten',
wordt dc bctckcnis ook uitgehrcid tot 'een mccr algemeen
hcroep op een Ievenswijze naar
Gods wil'. Dit gaat ook o p voor
PsaIm 1 X, 26 cn 44. Een van de
rcsultatcn van dcze studie is dat
dczc psnfincn in ccn breder oudtestamen tisch patroon passen:
het onderscheid van twee soorten
mensen, de rechtvaardigen (hun
leven wordt gekenmerkt door
trouw aan God) en de goddelozen (mensen die God bewust
ncgcren).
In het voorbijgaan merken we op
dat prof. Kwakkel ook nagaat of
dc oorspronkelijke achtergrond
van dit type psalmen gezocht
moet worden in een godsgericht,
waarbij de aangeklaagde een reinigingseed aflegr. Hij trekt de
conclusic dat hct bewijs voor
deze benadering eenvoudigweg
te mager is. Zijn voorzichtigI-ieid
op dit punt is typerend voor het
boek in zijn peheel. Hij weerstaat
de verleiding om de teksten te
laten buikspreken. Dat is wat mij
betreft een aanbeveling.

Rechtvaardigheid= trouw

aan de Here en zijn wil

Naar mijn indruk staat prof.
Kwakkel slcrk mcl zijn voornaan-islc conclusic: waniiccr d c
psalmdiclilers God vragcn om

I

I

I

voorhecld Paulus' uitspraak verzijn bevrijdend ingrijpen e n daarhelderen dat hij voor zijn bekehij hun eigen goed gedrag als
ring kaaar de gerechtigheid der
motief aanvoeren, geven zo een
wet onberispelijk' was (Filippenalgemene typering van hun
zen 3,6 NBG)? Het is op z'n
levenswijze als een leven van
minst aannemeli,jk te maken dat
trouw aan de HERE. aan zijn wil
Paulus o p dezelfde manier als de
en aan hun relatie met Hem.
dichters van de vijf onschuldpsalKwakkel beargumenteert deze
men zijn loyaliteit ten cipzichtc
visie vanuit vijf psalmen, maar
van Gods wet in het geding
zijn conclusies sporen met wat
brengt. Het heeft er alles van dat
hei Oude Testament als geheel
hicr sprake is van een 'verbondszegt.
matige rechtvaardigheid' - niet
Neem bij voorbeeld de verbondsvan zondeloosheid - of in dc terzegeningen in Deuteronomium
minologie van prof. Kwakkel: een
28. De Here belooft hier (vs. 7)
'loyaliteit aan YHWEI, getoond
de Israëlieten de overwinniiig
in een levenswi,jze overeeiikomover hun vijanden te bezorgen,
slig zijn geboden'.
als ze Hem gehoorzamen en zijn
Ik wil maar zeggen: dit boek
geboden opvolgen (vs. 1). Hier
snijdt onderwerpen aan van
wordt niet zozeer zondeloosheid
groot belang voor de theologie.
van Israël gevraagd - dat zou de
Het is niet alleen eeii waardevolofferwetten zinloos maken - als
le bijdrage aan d e bestudering
wel trouw aan de Here die uitvan de Psalmen, maar evengoed
komt in een leven naar zijn gehoaan de bredere discussie binnen
den. Als Israël trouw, loyaal is
de bijbelse theologie over dc
aan zijn relatie (het verbond) me1
definitie van rechtvaardiglieid in
de Here, dan is Hij uit kracht van
het Oude Testament, cn mishet verbond verplicht 1sraC.l tc
schien zelfs bij Paulus!
redden van zijn vijanden. D c
door Kwakkel hehandcldc psalmen sluiten elk o p eigen wijzc hij Psalmen als Schrifi
dit gedachtegaed aan. Hij signalTer afsluiting doe ik een suggeseert dit in elk geval in ~ i j n
tie voor het verder verwerken
bespreking van Psalm 44.
van de zaken die dil bock aan de
Het belang van het onder- orde stelt. D e psalmen kunnen
op verschillende niveaus worden
werp
bestudeerd. Het werk van prof.
Kwakkel richt zich voornamelijk
Door 'reclitvaardigheid' Ic
np het niveau van de oorsprnnkeomschrijven als een leven in
lijke compositie; hij let op vragcn
trouw aan het verhoiid en niet als
als: wie is de sclirijver, wanneer is
zondeloosheid helpt Kwnkkcl
de psalm gedicht en in wclke hisons liiet alleen deze vij r
torische situatie? Ecn tweede
'onschuldpsalinen' IC hcgrijpen,
niveau van onderzoek zou d e
maar opent hij ook nicuwe
aandacht kunnen verleggen van
wegen voor ons nadcnkcn over
de gereconstrueerde historische
liet karakter van de rcchtvasrdigfunctie van het gedicht naar zijn
lieid van andere oudtcstamentiI u t t ~ rgebruik
~
in de liturgie van
sche perconen (b.v. Job). Bclangrijker nog is hct dat zijn werk op
Israël. Met deze nicuwe functie
doen zicli subtiele maar belangdc acli~ci-grondccn bijdrage kan
Icvcrcn aan lopende discussies in
wekkende verschuivingen in
het vakgebied van het Nieuwe
betekenis voor. Daar komt bij:
Testament over het karakter van
moderne wetenschappelijke intehct jodendom uit d e eerste eeuw.
resse in de canonieke vorm van
het psalmboek heeft cen derde
Hoe kan Kwakkels studie bij
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niveau aangeboord waarop de
Psalmen gelezen kunnen worden.
Niet zozeer de context van de
originele compositie of van de
toepassing in d e liturgie - strikt
gcnomcn zijn dal 'voor-canonieke' conlcxlcn - maar meer de
literair-canonickc context, waarin
individuele psalmcn wordcn
geïnterpreteerd in hel kader van
hun verhouding tot Iict canoniek e boek van de Psalmcn c11 dc
plaats daarvan in de canon van
de Schrift. Ik heb het idee. dat
aandacht voor deze laatste cnntext - liet boek van de Psalmen
als Schrift - zal aanzetten tot een
meer eschatologische interpretatie dan waartoe Kwakkel gekomen is. D e psalmen 7.17,18,26
en 44 zullen dan niet alleen iets
Fcrcn over liet karakter van 'de
rechtvaardige' in het oude Israël,
maar ook aanwijzin~engeven
voor de verwachting van Israël
inzakc de identiteit e n het levenslot van dc rechtvaardige op het

I Postbul

auv.

hoogtepunt van Tsraëls geschiedenis. Maar hiermee wil ik niet
afdoen van dc kwaliteit van dit
werkstuk van prof. Kwakkcl. Hct
is een model van zorgvuldige
wetenschappelijke arbeid over
een belangrijk onderwerp. We
feliciteren hem met een prachtig
stuk werk.

Bespreking van Gert Kwakkel.
According to rny Righteoiisnpss'. Upright Bel~aviourns
Grorinds f a r D~liverancein
F~írln7s7, J 7, 18,26 nnd 44'
['N(furmijn erechtigheid '. Goed
gpdrag als motief voor hevrijding in Psalm 7,17,18.26 en
441 (diss. RUGroningen 2001),
Leiden: Rrill; 'ISEN-nummer
'1004125078,100 curo, verschijnt eind april 2002.
Doiiglas .Tames Green (*l $53, Sydney, Australië j iq acsistent-hoogleraar
Oude Testament aan het Weqtmrnster
Tliealogical Seminary in Philadelphia

5240 A M Rosmalen,
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(VS); adrcs: Wcstrninstcr Thcol.
Scininary, P 0 . U . 27009, Philadclpliia,
PA 1c3118. E-inail: dgrccn@wts.edu.
De vertaling van Psalm 1-75 rn Hoìy
Rihìr, Arcw I,ivirrg T r u ~ l u t i o a(Wheaton: Sndale, 1996j is van zijn hand.
Hij puhliceerde drie artikelen over
Psalm 44 in I.iIe.~rrn~rzrter
Tlleological
Seminciry Brrlletin 36 (1997) en 37
(1 $98). Een artikeb over Psalm 23 e n
Job komt dit jaar uit in S.L. Cook,
C.L. Patton & J.W.Watts (eds.), Tlw
Whirlwirid: Essnys ut7 Joh Jlermeneurirs and T!~cologyiiri Mernory of Jnne
Morse, Sheffïeld: Shefficld Acadcinic
(J SOTSu pplemcnts, 336). Vcrdcr
publiceerde hii over Ezra cn Nclicmia.
[Dc oorsproiikclijkc bcsprcking
verschijiit in Lir.r ;Mzrndi l'ublisheri
qrrnrferly by the Conrrnrttre on
Rrlntioas with Cliiirch~sAbrr~ndo,f
Refirr?z~(/Ch~irc/?es
in the
,Vet!~erlanrls.Vcil.
21, No. 2. March
20132; voor dcze Nederlandse
bewerking tekent R. ter Beek]

www.donorus.ni
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'EEN IEDER NAAR DE
GENADEGAVE'
De balans van de schriflstudies 7
/n zijn eerste brief schrdft Petrus aan de gar r ieenten:
'Dient elkander, een ieder naar de genadegave die
hij ontvangen heeft' (4: 70). Zo zullen we goede rentmeesters zJn over de veelvoudige en ~eelvormige
genade van God. Dat dEt woord voor mannen én
vrouwen geldt, is duidelijk. Gaat ket voorafgaande
vers niet over gasfvrijheid? Juist daarin zijn het vrouwen die het meeste geven. Petrus werkt zijn opwekking uit in de richting van spreken en dienen, Woord
en dienst zijn de twee taakvelden waarop alle werk
van hef evangelie te vinden is, .En waarop gelovige
mannen en vrouwen zich aan Christus geven.
Waf is nu de praktische winst van de schriffstudies
naur de inzet van vrouwen in hef Nieuwe Tesfarnenf? Hoe verfalen we waf aan vrouwelijke acfivi7eiS in de gemeenten van de 7e eeuw gevonden
werd, naur vandaag? In dit arfikel wil ik nagaan
hoe wij de verschillen tussen de samenleving van
toen en die van nu in rekening moeten brengen.
Welke gevolgen het heeft duf onze samenleving
en de rollen van man en vrouw zo sterk veranderd
zjjn? In een laatste bodrage hoop ik concreet naar
de praktijk fe gaan: hoe zusters in facetten van hef
werk een structurele rol kunnen krijgen.
Ouderen en jongeren
De winst van tieli scliriftstudics
is eeii boeiend palcl van activiteit van vrouwen in dc gemeenteil van liet Nieiiwc Testament.
Maar hoe vertalen wc dat naar
vandaag? We mcietcn nict alleen
maar meerdere ruirntc voor
gelovige vrouwcn willen, maar
~ i o kde wijsheid die in de context
van dc Rijhci meekomt. Wat
docn wij vandaag bijvoorbeeld in
dc kcrken met het element van
dc Iccftijd?
Hct is uit 1 Timoteus 5 duidelijk

l

dat sommige weduwen ecn speciale positie in de gemccnte
bekleedden. I n het i'uiictinneren
van d e gemeenschap waren
weduwen ook praktisch actief
(Hand. 6). Oudcrc vrouwen vervulden een pas!oralc en onderwijzende rol, vooral ten opzichte
van de jcingere christenvrouwen
(Tit. 23. Relekcnt dit dat wij ook
vandaag, dcnkend over de
inschakeling van vrouwen in
slructurclc taken, aan de óudere
vrouw voorrang moeten geven?
Welk gcwicht moet het vandaag
hebbcn dat aan de stand van
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E.A. de Boer

m. .,m

at7, vrouw

,,I

kerk

'ware weduwen' hct criterium
van 'boven de zestig jaar' verbonden was en dat haar taak ten
opzichte van eigen nageslacht
afgesloten moest zijn?
De sociale positie van ouderen,
en zeker bejaarden, is in onze
samenleving anders. Wie oud is
wordt eerder met medelijden
dan met respect tegemoet getreden. E n helaas gaat e r ook in de
kerk vaii een hoge leeftijd liiet
een vanzelrsprekend gezag uit. In
onze tijd is de jónge mens met
z'n energic cn originaliteit de
magneet die de aandacht trekt.
Het vergt van nuderen in de
kerk veel om de snelheid van de
ontwikkelingen mee te maken.
En oni daarin o p zo'n wijze geestelijke leiding Te geven dat hct
door de jongere generatie als
opbouwend ervaren en, aanvaard
wordt.
Als we hct criterium van leeftijd
willen locpassen, moeten we
bedenkcn dat we dat bij de drie
ambten ook niet zonder meer
duen. Ecn man kan door bijzondere gaven e n met een grondige
opleiding al op jonge leeftijd dienaar vaii het Woord worden. Zo
worden ook steeds vaker joiigc
manlien gcrnepen om als ouderling of diaken leiding aan dc
gemccntc te geven. Krijgen zij
genoeg tijd om geestelijk rijp te
wordcn en nrn in huwelijk cn
gezin trouw te zijn?
De studie van de Schrift legt ons
opnicuw de vraag voor of d c
oudcre christenmanneii nog de
ruimte ontvangen én nemcn om
voorop te gaan. Eli of wc hij de
iiiscliakeling van christinncn niet
vooral naar de óudere mstcrs
m m t e n kijken. Zii Iiebben door
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Gods leiding wijsheid van leven
en ervaring in geloof ontvangen.

Huwelijk en gezin
Bij de toepassing van de wijslieid
van Gods Woord mocl de taak in
het gezin aandaclil krijgen. Als
het om de positic van d e vrouw
gaat, legt het Nieuwe Testament
sterke nadruk op dc taak van d e
getrouwde vrouw in haar huis.
Daarom mag van de wcduwe
verwacht worden dat zij in d e
eerste fase van haar Icvcn 7el r
'kinderen heeft grootgcbrachl.
gastvrijheid heeft bcwczcn, de
voeten van de hciligen gewassen,
verdrukten ondersteund en alle
goed werk behartigd heeft'
(l Tim. 5:10). Oudere vrnuwcn
moeten jonge zusters kunnen
'opwekken man en kinderen lief
le hebben' (Tit. 2:4). De taak in
huwelijk en gezin is primair. Ook
primair ten opzichte van taken
die in gemeente en zending
wachten. Sterker nog, het christclidk huis moet ook in onze tijd dc
vocdingsbodern van het gewone
leveii zi,in. E n kern in de opbouw
van de gemeente.
In onze cultuur wordt sterke
nadruk gelegd om de zelfstandige ontwikkeling van d e vrouw,
ook als zij ~ e t r o u w dis. De hulpmiddelen die het huishouden
verlichten. zijn vermeerderd, terwijl het kindertal kleiner is
geworden. De druk op getrnuwde vrouwen om buiten eigcn
huis betaald werk te verrichten is
groot. Dat alles betekent dat het
christelijk gezin als zodanig
ondcr druk staat. Inschakeling
vali zusters in praktische dienst
zal allijd rekening moeten houdcn met d e eerste taak van
gcii+ouwdevrauwen (en haar
manncn) om eigen huis te leiden.
Dat hcrinnerl ons aan de werkeli,jkheid van dicnslbelocin in het
gewone leven, voordat e r van
een bijzondcrc taak 5prake is.
Kinderen grootbrcngcn in d e
persoonlijkc navolging van Jezus

1
'

Christus is een eerste bijzondere
taak. Rond eigen huis en iii de
gernecntc is er ruimte om in alle
goed wcrk hczig te zijn. Geen
emancipatiedrang kan deze fundamentele taken vcrdringcn of
devalueren. Het apostolisch
advies via Titus verdient actuele
vertolking (23-5).Wannccr d e
Schrift ons ertoe dringt ook zusters in speciale taken in tc xellen,
moet de gave van ge7in en huis
niet ondermijnd worden. De ccrste trouw van man en vrouw aan
elkaar e n als ouders aan d e kinderen moet hoog in het vaandel
staan. Wie daarin trouw geblcken is, zal des te meer in slaat
zijn zich in een latere levensfase
in de gemeente en haar missie in
te zetten.

I

I1

I

Kinderloos, toch vruchtbaar
Dat betekent ook dat echtparen,
die geen eigen kinderen van de
Here ontvingen, een grotere
actieradius in d e gemeente en
haar missie kunne11 ontvangen.
Wanneer zij de ruimte hebben
om in de gemeenschap te delen,
zullen zij voor andere jongeren
iets van een vader en een meeder in Christus kunnen zijn. Het
gemis van eigen kinderen is pijnlijk en duurt een leven lang.
Door Gods wonderlijke leiding
kan hun leepte in de serneente
op ongedachte wijze tot een te
vullen ruimte worden.
Tn d e schriftstudies zagen we dat
getrouwde apostelen op reis gingcn cn hun echtgenotes meenamen. D c vrouwen hadden een
eigcn ingang om liet evangelie
aan vrouwei-i l e brengen. Ook in
onze tijd 7icn we dat echtparen,
die niet of nicl meer d e zcirg
voor kinderen hcbbcn, sdrnen op
reis gaan in dicnst van hel evangelie. Bijvoorbeeld door ccn
paar jaar in zending of hulphctoon te werken. De omstandigheid die de Here beschikt, namclijk het niet of niet meer hcbbcn
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van d e zorg voor kinderen, kan
een gave worden. Want eerst is
er het huwelijk van de man e n
vrouw die, één in de Here. vroeger of later ruimte krijgen om
simen op bijzondere wijze van
dienst te zijn.
Dan is er, in huwelijk en
gemeente tegelijk, ruimte om het
eigene van man e n vrouw gestalte te geven in d e samenwerking.
Zoals Pricca en Aquila samenwerkten met d e apostelen, ieder
mel eigen talent en toch steeds
in geestelijke eenheid. Rij l Tim.
311 bleek het exegetisch niet
houdbaar om aan de echtgenotes
van diakenen te denken. D e
gedáclite aan samenwerking van
echtparen komt langs andere
weg cchtcr terug. De echipenoic
van d c ouderling, diaken O T prcdikant is vaak d c stillc kracht
achter haar mans inzet. Soms
gccft dc Geest bijzondere gaven
waardoor /ij siimen in Iiel werk
tot ccn 7cgcn kunncn zijn.

Ongefrouwd e n vrij
Het meest is misschien wel de
positie van de ongehuwde vrouw
veranderd. In Oudc cn Nicuwe
Testament komt zij allecn in
beeld als staand onder het gezag
van vader of voogd. Zij geldt als
dochter, ook als zij volwassen is.
Het duidelijkste voorbeeld uit
het N T vormen de vier dochters
van de evangelist Filippus. Zij
worden naar hun vader genocmd
en treden o p in verbinding met
hem. Haar ongehuwd zijn is geen
ideaal op zich. maar schept we!
de ruimte voor haar profetisch
optreden.
In onze maatschappij geldt de
niet-getrouwde als zelfstandig en
verantwoordelijk persoon.
Bovendien legt de apostel Paulus
lijnen die een positief heeld van
de alleengaande tekenen. Hij
laat met zijn persoonlijk voorbeeld zien dat d e actuele situatie
van niet-gehuwd zijn als een
gave van God beschouwd kan
564

worden (l Kor. 7:7). Hel gaat
niet over een zogenaainde
bovennatuurlijke 'gave van d c
onthouding'. maar om pcrscionlijke erkennin? en aanvaarding
van de meerdere mogelijkheden
van het niet-gehuwd zijn. Concreet: 'zijn of haar rcirgcn wijden
aan de zaak van de Hcer' (7:32),
de 'onverdeelde toewijding aan
de Heer' (735). Dal kan overigens ook gelden voor wie weduwe of weduwnaar geworden is
(734). Wie nict (of niet meer}
getrouwd ic, hccft 7idn of haar
handen vrij om op bijzondere
wijze actiei te ;lijn in het koninkrijk. Hij of zij heeft 7clfs hei hárt
vri,j om extra gericht te zijn op
toewijding aan dc Heer.
Is het daarom dat Paulus bij de
weduwe van 1 Timoteiis 5
spreekt over 'haar eerste trouw'
aai1 Christus'? Er is in ieder geval
sprake van speciale toewijding
aan de taak dic in d e dienst aan
Christus wordt opgenomen. Het
is een tocwijding die niet plotseling door de gedachte aan een
iiieuw huwelijk ter zi,jde kan
wordcn gcschoven. Een eerste of
nieuw huwclijk is op zich niet
verkeerd. Maar wie zich als nieigetrciuwdc aan een speciale taak
wijdt, doct dat met inzet van de
hele pcrsotin.

I

Man en vrouw

,

Zelfstandigheidals gave
De pijnlijkc omstandigheid van
het iiiel of nict meer getrouwd
zijn kan door aanvaarding tot
een g6vc in dienst van het evangelie worden. De meerdere zelfstaiidighcid van de ongehuwde
in onzc samenleving mag dankhaar geaccepteerd worden. D c
vraag is zelfs of wi,i in de kerk de
ongehuwde broeder of zuster
wc1 voldoende als volwaardig
mens eren. Of kijken wij met de
romantische bril eii mcdclijden
naar de 'on-gehuwde'? Zelfs d e
termen gaan uit van lict huwelijk
als regel. Misschien mocten we
eerder spreken oiJei*onze zelf-

standigen. Mijns inziens zijn het
vooral onze 'single' 7usters die
de eer e n ruimte rnogcn krijgen
om ook structusccl in het werk
van de kerk en haar missie ingezet te wordcn. Hoeveel zelfstandige christinnen hebben als verpleegkundigcn in d e loop der
jaren niet in de zending gediend'?
We hadden haar net zo goed
'diaconessen' kunnen noemen en
haar o p kcrkelijke wijze kunnen
aanstellen, uitzenden en terug
ontvangen. Bi,j het nadenken
oalcr structurele taken voor gelovige vrouwen komen hel ccrst
christinnen in beeld die in haar
'single' 7ijn ruimte zien die dc
Hcrc haar geeft,

,

aangezicht zo verwoord kan worden dat er alleen van gclijkheid
sprakc is.
Maar als man en vrouw in het
huwelijk niet kunncn duiden hoe
zij ieder voor zich voor God
staan, hoe kunncn we in d e kerk
dan het onderscheidene van hun
dienst in het oog krijgen? Het
kost in gesprekken over het
huweli,jk vaak d c grootste moeitc
om helder te krijgen wat 'hoofd
zijn' inhoudt. De vraag is oT wc
voldoende duidelijk hebben wat
geestelijk leiding geven en jc verantwoordeIijk weten is. Wal
houdt het 'onderdanig zijn' van
de vrouw aan haar man in?
Vrouwen hebben haar eigcn
zelfstandigheid tegenover de
Herc. Hoe verhoudt zich het volgen van haar man tot d e hulpvaardigheid die zij tegcnover
hem mag aannemen? Als we dat
in dc huwelijksverhouding al niet
heldcr hebben, hoe passen we
die verhouding dan toe in de
gcmeente?
Het onderscheid lussen man en
vrouw ligt niet o p het vlak van
sekse-gebonden gaven. Ook niet
in af te bakeneii wcrkvormen.
Het is een geestelijke positie
waarin elk van beidcn zoekt om
d e Schepper te eren en te Verlosscr te danken. Mijns inziens
vraagt dit van mannen dat zij
zich geroepen wccen op geestelijke wijze voorop te gaan en ruimtc te geifen aan dc inbreng van
zusters. Het vraagt van vrouwen
dat zij de broeders aansporen cim
goede leiding tc geven en dat zij
die actief volgen. Dan kan er een
samenwerkiiig ontstaan waarin
mannen en vrouwen als hrocders
en zusters, tot eer van Christus
bezig zijn.

In de literatuur over de positie
van man en vrouw in bijbelse tijd '
wordt vaak gesteld: dc Bijbel
wordt gestempeld door de
patriarchale cultuur van toen.
Het leven van Gods volk in bijbelse tijd draagt inderdaad trekken van de cultuur, mals biivoorbeeld in de polygamie (het
'
hebben van meerdcre vrouwen).
Hoe onderscheiden we in hoeverre d e verhouding tussen man
en vrouw, zoals die in de Bijbel
getekend wordt, aan Gods ideaal
beantwoordt?
1n d e huwelijkscthiek van het
Nieuwe Testamcn t is er een verhouding tussen man en vrouw,
waarin het 'onderdanig zijn' een
constante factor is. Dat geldt hreder dan alleen bij de vraag over
de dienst trand c vrouw in d e
gemeente. Wanneer d e apostel
Paulus over dc man als het h o d d
spreekt, wil hij positief duiden
wat zijn eigen positie tegenover
God is en, van daaruit. ten
Individu en gemeenopzichte van de vrouw. Als de
schap
vrouw 'de heerlijkheid van de
man' hcct, getuigt dat van haar
Tot nu loc gingen we hij Iangs
positic ten opzichte van d c man,
welke sociale verschillen er zijn
haar door de Schepper zelf gcgetussen de tijd van de Bijbcl en d e
ven. Ik zie niet hoe het eigene
sameiileving van de 21e eeuw.
van man en vrouw voor Gods
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Dc vcrschillende waardering van
oud cn jong, van ~ezinsleveiie n
huwelijk, van d e por;itie van de
ongehuwde OT weduwe. E r is nog
een andcr verschil waarvan we
ons b e m s t moctcn zijn hij de
vertaling van de wijsheid van de
Bijbel naar vandaag. Dal is de
balans tussen individu cn
gemeenschap.
Onze tijd wordt gckcnmcrkt
door aandacht voor individuclc
rechten en vrijheid. Ook in de
kerk is e r het gevaar dat we meer
in termen van zelfverwerkelijking dan van dienstbaarheid
denken. Moet iemand die hijvoorbeeld de natuurlijkc gave
heeft leiding te kunnen geven,
ook als leider ingezet worden?
Dat kan zowel een man of een
vrouw zijn. Feit is dat bekwame
vrouwen in de maatschappij een
hoge leidinggevende positie kunnen krijgen. Heeft zij het recht
om in de kerk ook in die gave
erkend e n ingezet te worden?
Nee. in de gemeente van Christus werkt dat anders. Wie een
gave heeft gekregen, zal met die
gave willen dienen. Die dienstbaarheid beslist - hij man e n
vrouw - over de geestelijke kwaliteit van de gave. Op de inzet
van die gave zal vanzelf erkenning volgen. Dat hoeft niet perse
in het leidinggevend lichaam van
de gemeente, maar kan ook in
ander verband.
Het lijkt mij dat e r in de kerken
weinig pressie is om vrouwenrechten erkend te krijgen. Dat
geeft ruimte om vrouwen met
gaven in dienst van de gemeente
in te schakelen. Als mannen en
vrouwen maar verlangen om zo
samen Ie werken dat de dienst
van de verantwoording én die
van de hulpvaardigheid ruimte
krijgen.

Gemeente als samenleving

het Nieuwe Testament leidt ons
naar de ethiek van het samenleven van de christelijke kerk. H e t
is niet erg als de kerk een ander
patroon vertoont dan de samenleving om ons heen. Het is wél
erg als de belijdende leden van
de kerk het eigen karakter van
de geloofsgemeenschap en haar
visie op mannelijk en vrouwelijk
niet vrijmoedig en overtuigd
kunnen uitdragen. E n als we het
gevoel hebben in de kerk achter
te lopen met ccn ai1tickc visie op
dc verhouding lussen man cn
vrouw. Hct i s hard nodig dal
Gereformeerde Kerken eeii heldere, eigentijds verwoorde visie
hebben op het eigene en gefamcnlijkc van man en vrou\v,
zowcl in d c kcrk als in hct huwclijk en de samcnlcving. Ik heb
geprobeerd aan d e vorming van
zo'n visie bij te dragen door in te
zetten bij d c leer van d c rncns.
Ik schrijf nog ccn kccr uit welke
denklijn ik vnlgdc en bevcstigd
vond. Ik hreid die formule
nadrukkelijk uit met de gedachte
aan samenwerking, zoals die in
de schriftsiudies gevonden werd.

zowei in het rlzristrlijk huwelijk
als in de christeiijke gernprntr
in de samenwerking von (Ie
onderscheidpn clipnst van de
verantwooriiing en clie van d~
hulpvaardigheid.

De christelijke gcmcen tc heeft
de roeping een nieuwe samcnleving te vormen. Profilering van
de gaven en inzet van vrouwen
mag meehelpen om als kerken
ecn samcnlcvingsmodel in een
harde maatschappij te demonstrcrcn dat anders cn aantrekkelijk in Waar hel samenwonen van
broeders dn zuster5 gocd is. Waar
jong ei1 oud, zelfstandig en
getrouwd, met kinderen Of met
ruimte in huis, mannen en vrouwcn gecn rechten laten gelden,
maar elkaar dienen willen. Naar
de velerlei genade ons door God
gcschon ken.

DI:E.A. de Boer is predikant van de
GereformeerdeKerk te Zeist

De tivee-ernheiri van mnnnelijk
en vrouwelijk
uls beeld vun God
in d e navolging van Christrts
rn
delend iri de gaven van de hei-

lige Geesl
krijgt gesfalie
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creati[@fen toekomstgei
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Supervi
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C~nflictberniddelin~
Fn-).nonderzoeken

Het onderzoek naar de inzet van
vrouwen in de gemeenten van
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DE 'TWINTIGER JAREN'
kerkgeschiedenis

De Gereformeerde kerken krijgen in de jaren rond
7 925 te maken met een aantal problemen, De grote vraag in die jaren wordt steeds meer hoe de
Gereformeerde kerken moe fen omgaan met vragen over de historische befrouwbaurheid van de
Bijbel. Er worden openlijk vragen gesteld over de
bjjbelse beschrijving van het paradijs,
Eeuwenlang hadden de Gereformeerde kerken
onverkod vastgehouden aan de opvatting, dat
wat in Genesis 2 en 3 wordt verfeld 'zintuiglijk waarneembare werkelukheden' waren.
Daarbij wordf de stroming die zich niet onverkort
wil binden aan de belijdenis sfeeds sterker:
De gedachte dat het 'niet om de leer, maar om
de Heer' gaaf wordf bilvoorbeeld duidelijk aangehangen in de kringen van de bekende NCSV (de
Nederlandse Christen Studenten Vereniging).
Godsdienst is voor de NCSV een zaak van persoonlgk beleven, en de bjjbel wordf steeds mees gezien
als een fraai boek met vrome verhalen van vrome
mensen, Deze opvattingen hebben we in onze
vorige adikeien ook al gezien bg de ethisch-irenischen binnen de Hervormde kerk. Ze zijn al eerder
bestreden in de SiJdvan Afscheiding en Doleantje.
De Gereformeerde synode van Leeuwarden- 7 920
waarschuwt daarom weer Serechf fegen deze
opvattingen en ook tegen een lidmaafschap van
de NCSV Toch dringen deze opvaftingen de kerken binnen en het zal leiden fot grote problemen.

Rondblik
Na d e Eerste Wereldoorlog is e r
in de wereld veel verandei-d.
Het machiigc Europa raakt dc
belangrijkc poliiicke en economische plaats o p het wercldtonaal voor een groot deel kwijt
aan de Verenigde Staten.
Na de catastrofale geheurtenissen van de Eerste Wereldoorlog

(1914-1919) maakt het negentiende eeuwse optimistische
vooruitgangsgeIoof bij velen
plaats voor pessimisme en onzekerheid. We spreken wel ovcr
een crisis van d e ~ e k e r h e d c n .
Hoewc1 ons land nict rcchtstreeks met de7e grote oorlog te
makcn krijgt, zijn de gevolgcn
ook in ons land voor velen op
sociaal gebicd behoorlijk groot.
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Na de oorlog, als in venchillende
landen revoluties plaatsviiiden
(Rusland en Duitsland). proberen de scicinlistcn onder leiding
van Troelstra ook in ons land op
onwettige manier d e regering
over te nemen, Dit mislukt, en de
SDAP raakl langc tijd in een
politiek isolernen t.
De zogenaamde (christelijke)
coalitie (ARP, CHU en RKSP)
vormt in de jaren tot 1925 de
meeste kabinetten. De AR leider
H.Colijn voert vijf keer een kabinet aan.
Tot de crisis in d c dertiger jareli
is e r sprake van vcrdere industriatisalie. waarbij de regering
veclal ccn liberaal economische
pohiick voert. Diverse technis c h ~hulpmiddelen komen de
woningcn binnen. Door de voor
die tijd snelle ontwikkelingen
verandert cr vaak nog al wat in
hel leefpatroon van velen. De
geslotenheid van het gezin wordt
minder, diverse waarden gaan
veranderen en het materialisme
wordt sterker. Er is sprake van
verdere ontkerkelijking.
In die ti.id krijgen d e Gereformeerde kerken i c maken met
grote inlernc tegenstellingen.

Gereformeerde reactie
De moderne stadscultuur wordt
gezien als cen bedreiging voor de
kerk en voor de kerkjeugd. Vooral in de grotc steden verlaten
vclcn, vooral veel jongeren, de
kcrk.
Wat is e r aan te doen? Natuurlijk
wordt er gepreekt, catechisatie
gegeven, aan jeugdwerk gedaan
en wordt in het christelijk onderwijs(de School met den
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Rijhel)gcwanrschuwd. Dat is
natuurlijk nict wcinig. We moetcn dat ook niet onderschatten.
Maar toch wordt dit door velen
maar al te vaak ervaren als een
werken 'aan de buitenkant' terwijl juist 'de binnenkant' dood is.
Op de Generale Synode van
Leeuwarden van de Gereformeerde kerken in 1920 wordt
dan besloten om een 'Getuigenis' te laten uitgaan. Met nadruk
wordt er op gewezen. dat d e kerken en de leden scherp moeten
letten op de antithese tussen
geloof en ongeloot tussen d e
kerk en de wereld met haar
genoegens. Pas op voor 'wereldgelijkvorinigheid'.
Ook wordcn gcrcformccrdc studcntcn gewaarschuwd om geen
lid te wordcn van de NCSV.
De Gereformeerde synode waarschuwt dus tcgcn verwcreldlijking cn tcgcn rnciderne opvattingcn, dic mcn in strijd acht mct de
Sclirift en de belijdenis.

De 'zaak-Netelen bos'
Een kwestie waar de gereformeerde kerken al snel mee te
maken krijgen is de zogenaamde
zaak-Netelenhos'. Ds. J.B. Netelenhos was gereformeerd predikant in Middelburg.
Hij spreekt liever niet over de
Bijbel als Gods Woerd. maar
over "het spreken Gods in den
mensch als doel der openbaring".
Dat hetekent voor hem, dat de
Bijbel niet de grond voor het
geloof is. Die grond ligt in de
mens zelf, in de bekeerde mens.
de gelovige christen. Dit religieus
subjectivisme beschrijft hij met
de woorden: de mens maakt zelf
uit wat en hoe hij gelooft.
Naast dit subjectivisme krijgen
de kerken ook te maken met zijn
moderne opvattingen over oecumene. Al in 1917 pleit hij voor
eenheid van alle cliristelijke kerkeii.
Na uitvoerige besprekingen op

verschillende kerkelijke vesgadering is ds. Netelenbos afgezet als
predikant. Kort daarna is liii
overgegaan naar de Hervormde
kerk.

Assen 1926

,
m

:

Veel meer indruk maken d e problemen rond de opvattingen van
dr. J.C. Geelkerken.
Deze predikant van d c Gcrcformcerde kcrk van AmsterdamZuid was van mcning, dat God
wcliswaar in Genesis 3 het historische fcit van de zondeval
bckcndmaakte, maar hij wilde
ruimlc latcn voor de opvatting,
dat dc hij~onderhedenin deze
geschiedenis (zoals de sprekende
slang) niet letterlijk hoefden te
worden opgevat.
D e uitspraken van de synode van
Assen over de opvattingen van
dr. Geelkerken zijn tot vandaag
toe een onderwerp van discussie
(we noemen de oratie van de
Christelijke Gereformeerde prof.
dr. J.W. Maris over "Geloof en
schriftgezag" i11 september 1996,
de ADC bundel over het Geelkerken symposium in maart 2001
en het pas verschenen boekje in
de serie Woord en Wereld van ds.
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P. Nierneijer: "Bewaard en voortgegaan").
In dit artikcl kan ik slechts een
paar dingen aanstippen.
Na uitvoerige beraadslagingen
was d e uitspraak van de synode
in Assen-1926: "dar de boon1 der
kennis des goeds en des kwnndr;,
de slang .cri haar spreken, en de
hoon? de$ l e v ~ n naar
s
dc klaarhlijkrlijkr I?cdoeling van her
schriftvc~rhaalvan Genesis 2 en 3
in eigenrijken of lerrerlijkrn zin
zijn op tt3 vnttcn, en dus in tuiglijk waarneernbnre w e r k ~ l i j k l ~ e den waren".
Het is duidelijk dat er biilncn de
Gereformeerde kerken in dic
tijd al niet meer gelijk gcdacht
wordt over deze zakcn. Binnen
en buiten de kerkcn wordt er
verschillend gercagccrd op d e
uitspraak. Veel hervormden hebhen kritiek, terwijl vccl christelijke gereformeerden mct instemming van de hes1 uitcn kcnnis
nemen.

Assen vandaag
Ook vandaag is e r naast kritiek
toch vaak instemming met d e
duidelijke intcntie van Assen om
pal te slaan tegenover een willekeurige cxcgcsc en een heerschappij van de wetenschap over
de Rijhcl. Ook d e critici van vandaag 7icn wel dat de synode van
Assen afwijzend reageert o p een
opkorncnde schriftkritiek, die d e
historiciteit van dc bijbel ter discussic stcIt.
Tn Assen keert de synode zich
duidelijk tegen de opvattingen
van Geelkerken, die zich, volgcns de synode, baseert o p
wetenschappelijke gegevens en
niet op de Schrift.
D c synode wil niet een enige
exegese opleggen, maar opkomen voor de duidelijkheid van
d e bijbel en stelling nemen tegen
het discutabel stellen van schriftgegevens o p basis van gegcvcns
buiten de bijbel.
K. Schilder wijst er in zijn ' E e n
568

der van dc uitspraak van d e
synode tegen Cicclkerken, maakt
hij wel bezwaar tegen het afzetten door d e synode. Kerkrechtelijk is dit een verkeerd optreden
geweest. Dat een synode
optreedt als het hoogste gezag in
de kerken, in plaats van slechts
een 'meerdere' vergadering te
zijn, zal vooral bij d e Vrijmaking
opnieuw duidelijk wordcn.

Vernieuwing of verstarring

hoornstoot tegen Assen" (1928)
op. dat over een aaiital vragen
rond de schepping vcrschlllcnd
gcoordceld kan wordcn, maar
dan op basis van exegesc van
schriftgegevenc. Voor Schilder is
het gwag cii de betrciuwbarirheid
van de Heilige Schrift in hct
geding.
En P. Nicmcijcr zcgt crovcr, dat
bij Gcclkcrkcn hct kola scriptura' ondcr druk staat, wat leidt toa
aantasting van dc hcldcrhcid van
de Scliriit. Het verwijt van vcrqtarring cn scholastick in dc
hcsluitcn van Asscn is hcgrijpelijk als wc er op Ictten dat e r in
die tijd indcrdaad vaak sprake is
van vcrstnrring. Maar d e leeruitspraak van Asscn is toch zeker
niet een ar tc keuren product van
scliolaslici. Vcclmcer moctcn wc
cr toch in pien ccn opkomcn
voor dc bctrowwhaarhcid en d e
helderheid van Gods Woord.
Daarom kan iemand als prof. dr.
S. Greijdanus. ondanks kerkrechtelijke bezwaren, zich ook van
harte achter de uitspraak stellen,
omdat hij dat er dat duidelijk in
zag.

De afloop
Dr. Geelkerken krijst d e steun
van zijn kerkenraad te Amsterdam-Zuid.

De synode vraagt aan dr. Geelkerken een door dc synodc
opgcstcldc vcrklating te ondcrtekcncn, waarin 7ijn opvattingen
worden afgewc7cn.
Dr. Geelkerken wcigcrt dczc
verklaring tc ondcrtekenen.
D E synodc zct hem dan af, wat
tot gevolg heeft dat dr. Geelkerken met enkele duizenden aanhangers overgaat tot het stichten
van d e 'Gereformeerde Kerken
in Hersteld Verband'.
Dczc klcine progressieve kerkgemeenschap (met als meest
bekende figuur ds. .J.J. Buskes)
gaat in 1C346 over naar de Hervormde Kerk.
De afzetting door de synode is in
strijd met d e Kerkorde en betekent in feite een kerkrechtelijke
ommezwaai. Alleen een kerkenraad mag immers volgens de
DKO (in samenwerking met d e
genabuurcle kerk) een predikant
schorsen en afzetten.
Dat d e synode van Assen deze
afzetting toch doorzet is vooral
het gevolg van liet feit dat e r een
sterke straming is. die o p dat
punt d e kerkorde zou willen vcranderen. Er zijn dan ook principiële tegenstanders van ccn dcrgelijk optreden van ccn synode.
Bekend is het verxct van prof. dr.
S. Greijdanus. Hocwel. zoals
gezegd, een duidelijk voorstan-
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In d e iwintigcr jaren is van veel
kanten aangedrongen o p een
opnieuw doordenkcn van verschillende zakcn. Somrnigen wilFen mccr aansluiting bij de
clhisch-irenische stroming.
Anderen pleiten voor een kritisch doordenken van de belijdenis en e r wordt gesproken over
uitbouw van de belijdenis. E r
komt een streven naar een meer
subjectieve geloofservaring.
Er worden vragen gesteld over
de Bijbel en de waasde van dc
wetenschap voor hei juistc verstaan van de bijbelse boodschap.
Aan de synode van Leeuwarden
in 1920 worden veel zaken voorgelegd. Op de agenda komt o.a.
een voorstel oni te komcn tot
een 'nadere formulei+ing'van d e
belij deiiis.
Ook zijn er voorstcllcn om d e
'gezangen te bczicn cn te komen
tot uitbreiding.
Aan de vraag naar hct uitgeven
van een 'Getuigenis' hccft d e
synode vcildaan. Vccl van de
andere voorsrellen worden doorgeschoven cn e r worden deputaten voor bcnoemd. E r komt uiteindclijk weinig uit.
Veel van dc vragen komen aan
d e ordc in het nieuw opgerichte
blad D e Reformatie.
Prof. dr. K. Schilder heeft later
over deze tijd gezegd, "dat in dc
periode van omstreeks 1920 wel
druk geroepen werd over vernieuwing, en verbreeding, en
bezinning, en fundeering, maar
niemand wist waarheen. waarin,

waarom". Ook heel praktisch
zaken worden in De Reformatie
aan de orde gesteld. Men gaat
zich bczighoudcn met hei socialc
vraagstuk, mct het vcrschijnscl
van dc vrouwcncmancipatic, mct
zakcn rond liturgie en apvocding.
Ovcr dit soort ondcrwcrpcn
wordt geschreven en pediscussiccrd.
Dc Rcformatic lijkt in die jarcn
wel het blad van dc prngressicve
gereformeerde jongeren.
Ook mensen als Gcclkerkcn cn
rnedestandcrs zijn bij het nicuwe
hlad hctrokken. Na een paar jaar
wordt dc koers loch anders. Van
een verder dnordcnkcn van dc

gereformeerde theologie is dan
voorlopig weinig meer te merkcn. Vooral het bewaren van de
crfcnis van Kuyper en Bavinck
wordt van groot belang geacht.

Welke koers ?
Op dc synode van Arnhem in
1930 wordt bcslotcn dat een uithouw cn vernieuwing van de
bclijdcnis nict nodig is. Alleen is
er qprake van enige aandacht
voor liturgische vernieuwingen.
Is dat een teken van verstarring
of van hcwaring?
Binnen dc kerkcn is lang~amerhand sprake van ecn aantal stromingcn.

OP WEG NAAR EEN
ALGEMENE
KERKVERGADERING

Op
van

imenfdat dij
- l . . ! . ----J-.^
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Wel kunnen we alvast stellen, dat
in die dertiger jarcn sprake is
van een botsing lussen een gereformeerde reformatorische vernieuwingsijver met ccn dngmatisch conservatisme cn met een
modern oecumenisch slrcvcn.
Drs. C. Hoksbergen is o.a. oud
docent van Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en studieleidercoordinator van de Opleiding Gereformeerde Godsdienst- teraren

F
Synode-im pressies

Biddend betrokken

de c
-rI O ~ I ~ J KU U I L ~ er
I
I I ~ L ~...,I S
. .., staat c
generale synode van Zuidhorn-2002 op het punt
huur werk Se beginnen. Tussen haakjes: de synode is
als woord 'vrouwelijk', maar haar werk gebeurf door
mannen, Zo is hef aliJdal geweest, denken we. En
natuurlijk, ais we de lijst van de 36 afgevaardigden
doornemen, staan er ook nu alleen maar manspersonen op. Maar het mug vanafhef begin duidelijk
gezegd worden: zonder de actieve inzet van vrouwen verloopt hef werk van deze synode een heel
stuk moekarner, En dan hebben we hef over de
dames die in de voorbeseidingscornmisciebergen
werk hebben verzet, over de kostersvrouw en haar
ussisfentes en over zoveel - vaak anonieme - vrouwen die zich inzetfen voor het welslagen van een
algemene kerkvergaderjng, Daar gaaf hef om!
Maar er is nog iets dut van grote betrokkenheid
getuigt,
1.

We komen daar i11 ccn volgend
artikel op terug.

3r

De meeste kerkleden zullen de
synode op enige afstand volgen.
Enige afstand - want hoe men
ook aankijkt tegen de vergaderplaats, Zuidhorn: 12 km ten westen van de stad Groningen. die
afstand is nict groot ook al woonl
men in Bcrgen op Zoom. Ik zeg
niet: wat is nou een paar hondcrd
kilometer?, maar ik wil stellen
dat icder die de kerk een warm
hart toedraagt, [n gedarht~n70
nu en dan bij de in Zuidhorn vergaderde broeders zit. En als u de
mogelijkheid hebt vlo intemel de
wehsite van de kerken cn van de
synode te bekijken, dan is er
eigenlijk a! helemaal geen
afstand meer. U kunt - als u
daartoe behoefte gevoclt - mrrilelz of hellen met de ledcn van de
570

het 'ouderwets' werken met
papieren synodcdocumenten? In
ieder geval i s Zuidhorn wel d e
eerste gereiorrnccrde synode die
o p grote schaal via computers
haar werk probcert voor te bereiden.
Wat een veischil met de eerste
synode van de Afgescheidenen in
1X36! Op een gehcime (!) plaats
(crgens aan een Arnstcrdamse
gracht) kwamen I-Tendrik de
Cock en de zijnen bij clkaar gcheim vanwege ofiicirle overhcldsvervolgingen.. .

svnridc. Maar ook als u dat nog
nict eens zou doen, dan is cr nóg
een ;raak die duidelijk getuigt tian
betrokkenheid bij het synodcwci-k. En dat is uw gehen tot dc
Hrrc Cion'. De kerkvergadcring
zal 7clf bidden - en vooratgaand
aan dc opening van de syncidc
liouden wc cen bidstond. Maar
daar moet hct niet hij blijven: het
zou fijii zijn te wcten van een
grote, biddendc menigte die iedere zondny i11 dc cigcn kerk. maar
ook regelnxttig in de eigen
woning zijn gchccl uitspreekt tcit
onze Vader iii dc licmel. Die in
Christus iiaai. Zij11 v ~ l kwil
omzien en Die de kcrk op aarde
de leiding. van de I-Ieiligc Geest
schenkt. Dan staal dc gcmeenschap der heiIigen Iiier bij clkaar
in de eenheid van haar gcloof in
de Drie-enige God. En in die weg
wil God aangeroepeii worden
door een kerk die Iiaai- hcil van
Hem vci-wacht.

,

Informele voowergcidering

Comptlters ter synode

I

I

Wc hadden het al even ovcr dc
vooi-hereidingswerkzaamlicdcn
van dc synode. Daar is ecn cnorme bcrg werk verzet docir - ik
mag dat rustig zeggen, wanl ik zat
er soins hij maar keek op eerhicdige ril'sianci toe - een kleine
grocp van deskundige menscn.
Deskundig in allerlei opzicht, nict
het miiist in 7aken als die van hct
pcbruik maken van computers.
Dat ~ i )Irouwcns
l
een van njeuwighedcn zijn van Zuidhorn2002: allc synodeleden zijn
(thuis) onderling aan elkaar IC
koppclen vin een synod;i:il computci-nctwerk, zodat er geen tijd
vci'rnorst hoeft te worden mct
vci-gaderingen op allerlei cingcii~akkclijkcmottienterl. Ik clcnk
bij mezelf: zirlleii de Icdcil van de
vtilgenrle synode mis\chicil nog
worden voorzicn vrin ccn laptop
(u weet wel: m'n 'lossc' inklapbare coniputer dic jc rivcral 'mmaar' kimt laten wcrkcn), nf ...
hlijft er tucli ncip wat over van

besloot. Nee, wat in de synode
werd besloten is per definitie
tevens al het besluit van de kerk
van Ten Boer en van Den Helder
en van Vroonishoop en van
Amsterdam-Centrum en noem
ze maar op." Dus is de synode hci
einde van alle tegenspraak? NGC,
want Te Velde gaat verder: "Het
is mede h m besluit, tenzij (art. 31
KO) aangetoond wordt dat het
een voor God en incnsen onaanvaardbaar besluit is en uitdrukkelijk met argumeilten moet wordcn geweigerd om het voor vast
en bondig te houden. Tijdens de
synode wordt over elke zaak een
degelijke discussie gcvoerd. Maar
nn haar hesluit is de discussie tot
kerkelijke nfsluiting gekomen,
tenzij... " We hliaven dus echte
artikcl 31-ers.

,

'

Om alvast de gedachten van de
nieuwe afgevaardigden tc hcpa!en bij de komende werkraantheden wcrd er o p 9 maart jl. ccn
onofficiCie bijeenkomst gchouden - in Zuidhorn -waar men
van prof di-. M. te Velde. hooglcraar kerkrecht en gemeeiiteopbouw. een boeiend verhaal tc
horen kreeg over alle mogelijke
aspecten van het werk van zo'n
algemene kerkvergadering. Een
paar dingen geef ik graag docir
uit liet betciog van de Kanipeihoogleraar.
.'Een synode is vergadering van
de kerken. Hicr zijn de kerken
bijeen. In de synode zijli de kei-ken zelfvia hun afsevaardigdcn
present. In de afgevaardigden
ontmoeten dc kerken elkaar,
hebben zij uitwisseling met
elkaar. E n de nlgcvaarcligden zijn
gemaclitigd om namens d e kerken die hen stuurden en ah
izlar.en die k~rkk~il
zelf in hnnr owiw ~ l i , qte, handelen en te besluiten
over alles wat wettig ter taCcl is."
Deze insteek van Te Velde wordt
gevolgd door ccn conclusie dic
de kerkcn allemaal aangaan: hij
stelt nainclijk:-'Dus niet: dc synode hcd't besloten, nu moctcn de
kcrken nog maar 'es ïien.. . Geen
ccimplcet discussie-cai+ousselin
allc plaatselijke kerkcn als vervolglraject op wat de synode
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Een kolen- en geitenkerk?

,

I

Bezinnfilg o p de vraag wat voor
soort kerk we willen zijn is volgen%profesoor Te Vclde zonder
meer noodzakelijk. Willen we
een 'bcstendigingskcrk' zi,jn. of
een 'ontwikkelingskcrk', of iets
van allcbei? Nieuwe termen? Dat
valt mcc. als we hij hct eerste
type denkcn aan een xcer conservatieve kerk en bij het tweede
aan een gemeenschap van evangelische gereformeerdcn. Nu
kunnen wij van allec cn nog wal
willen, maar dat is de vraag niet
in d e eerste plaats. Dan 7ou cle
synode ook niet veel andcrs kunnen dan de knol en dp geit .spcri.cn.
E n dan krijgen we ook m ' n soort
kerk. Hoc moet het dan wel i n de
situalic van vandaag?
Te Veldc stelt in zi.jn bctnog van 4
maart jl.: "Mijns inzicns is een
synode geroepen om besluiten te
nemen waar d e situatic in nlle
kerken in doorberekend wordt,
rekening houdend dus bv. met
eeii grotere pluralilcit dan we
vi-ocger hadden. Rcsluiten met
katholiek bandbreedte. Waarbij
Iicl hele spectrum van de kerk in
bccld is Zonodig ook met helde57 1

re bepaling van wat buiteii die
bundbrccdlc valt oT van ccn
praklijk die we niet willen."
Daarvoor is nodig dat dc idcntiteit van de kerken weer helder
op het netvlies staat. Daarover in
alle openheid een discussie zal
veel helderheid in de besluitvorming teweeg kunnen brengen. En
dat voorkomt dan 'ad hoc-besluiten' - anders sezegcl: heslissingen
die vandaas zus en morgen zo
uitvallen. Een zigzagkoerr;. Dan Is
de situiitie allesbeheersend en
niet de ideiitilcil mel alles wal
daarrian vaslzil.

Wat doet de synode?
Enkelc dingcn nocmcii we uit hct
hctoog van prof. Te Vcldc:
koers hepalen e n zonodig bijbuigen (niet teveel details o p
cle synode, grote lijnen aanhouden)
• deputaten en instellingen o p
hoofcllijnen aansturen (ambtenarenwerk voorkomen)
* beslissen en knopen doorhakken, duidelijkheid geven (9een
parlement-achtige aanpak met
onderhandelingen e n zo)
vertroiiwde mensen aanstellen
in vacatures aan instellinsen
e n deputaatschappen

in allcs stïcvcn naai- 'stevige

komen de jonsste deelnemcrs cn
de oudste komen uit HollandNoord. op de voet gevolgd door
Holland-Zuid. Maar ... wat zegt
een leeftijd eigcnlijk'! Betekent
dat veel OT wcinig ervaring'? Veel
of wcinig inzicht in kerkelijke
i.akcni? En: lopen eventuele spanningen prccies via de leeftijdlijncn'? Dus nee. Laten we maar
beserfen dat icder lid die hoogspanning mag kennen die voortkomt uit de diepe wens om serieus bezig te zijn in de dienst voor
d e Here God, Die ons allen laat
delen in Zijn liefde. E n Die van
ons vraagt in liefde en orde te
leven tot Zijn eer en zo tot lieil
van Zijn volk.

kwaliteit'.
Tk hoop dat de lezers straks zulTen merken dat Zuidhorn-2002 in
deze trant goed bezig is.

Leeftijd synodeleden
Een aardig puntje is de kwestie
van de vergaderdagen. Men stelt
voor dat de synode o p vrijdag en
zaterdag gaat vergaderen. Wa;irom? Wel, zonder alle factoren IC
noemen, wijst men in icdcr gcval
graag op dc omstandigl~eidclat e r
bi] dczc op;lct ccn inogclijkheicf
is dal ~iudcrlingciiclic iing in het
arbeid5proccs mccdraaicn nu
niakkclijkcr dan andcrs (hct was
vergaderen van dinsdag tot vrijdag) kunnen meedoen in het
synodale werk. En dus zou dat
leiden tot ver,jonging van het
ouderlingencorps. Noii. we zi,in
even gaan rekenen. E n d e rekensommen leiden nu tot de volgende uitkomsten: de ouderlinsen
hebben een gemiddelde leeftijd
60,9 jaar, de dominees komen uit
op 47,6 jaar, dus: de ouderlinpeii
kunnen nog wel even jonger! Nu
mag erbij worden opgemerkt dat
de oudste ouderling 65 is en zijn
jongste collega 45. En dan nog
iets: uit het zuiden (Limburg)
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Lied van de week
14 april:
Voor zondag 14 april slaat
sezang 270 uit het Liedbock
voor de Kerken op h e t rooster. Dit lied is al ccrdcr aan
bud geweesl. Een hcspreking
Iieeft gestaan in D c Rel'nrmatie, jaargang 75, nummer 48.
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