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Als jc het rapport van deputaten
kerkmuziek leest, krijg je nict d e
indruk dat zij stilgezeten hcbben. Sinds december 1 999 hebben zij al met al 234 nieuwe liederen geselecteerd en van een
tnclichting voorzien. Om tot
dezc selectie te komen, liebben
zij er nog veel meer bekekcn.
Positief is, dat zij daarbij nadrukkelijk aandacht hebben gegcven
aan het evangelische lied en aan
liederen uit eigen kring.
Positief is ook. wat zij schrijven
over hun motivatie voor hun
werk: ze willcn eraan meewerken dat we dc Here God o p
velerlei wijze kunnen eren met
ons lied in de eredienst. Daarbij
willen zij ons allen zoveel moge-
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lijk meenemen. Ze beseffen, dat
het zingcn in de kerk het wezen
van ons bestaan raakt. Daarom
moeten we 70rgvuldig bezig zijn
met dit projccl. Ze staan dan
ook open voor een sympathetisch-kritische benadering.
Het lezcn van hun rapport roept
bij mij naast waardering voor
veel noest werk loch ook op een
aantal belangrijke punten een
gevoel van teleurstelling op. Met
sympathie voor d e personen van
deputaten wil ik dan ook in het
vervolg kritisch kijken naar het
geleverde werk.

Doorschieten?
Deputaten zeggen oog ie hehben voor de gevoeligheden en
voor de noodzaak van zorgvul-

dighcid. Had dat nict vcrtaald
kunnen worden in meer hegrip
voor dc onrust dic het projcct in
d c kcrkcn oprocpt? Lcusdcn
vond dat deputaten hij de aanbieding van 255 ge7angen te weinig aandacht hebben gehad voor
wat praktisch haalbaar was. Zij
hadden meer rekening moeten
houden met de gevoeligheid van
het ondcrwcrp en dc onwcnnigheid in de kerken met een royale
gezangenbundel, Ze hadden
moeten aanvoelen, dat het aantal
van 255 in één keer te veel was.
In lijn met deze opmerkingen
zou hes ook zonder expliciete
aanwijzing wijs geweest zijn als
deputaten nu wat kalmer aan
hadden gedaan met het aanbieden van nieuwe liederen en bijKERNREDACTIE:
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vonrhceld de 131 'nieuwe' uit het Geen gedeelde visie
Liedboek nog even hadden
Deputaten gaan uit van een visie
geparkeerd. Nu kan het erop lijdie voor het grootste deel te vinken dat 7ij gewoon maar doorgaan, zonder gevoel voor de vraden ic in het deputatenrapport
gen en moeiten.
van 1995 en die ook in huil rapporten voor Leusden naar voren
Uit de interviews die ds D e
komt. Tegelijkertijd is die visie iii
Bruijne en ik eind 1988 afnamen,
ontwikkeling.
concludeerden we nog, dai deputaten heseffen dat veel LiedOnze vroegere deputaten hebhockliederen niet kunnen en er
ben zich voor hun respectabel
daarom veel hebben laten afvalrapport van 1995 diepgaand
len (Ref. 30 januari 1999). Waarbeziggehouden met een aantal
om nu nadrukkelijk gesteld, dat
fundamentele punten. Evenzeer
is waar dat d e visie die zij daarin
geen enkel lied definitief is afgewezen (5.4.3}? Gaan we, als het
ontvouwden (nog) niet onze
aan deputaten ligt, toch in de
gezamenlijke visie is gewordeii.
BerkeI heeft het rapport getyrichting van een volledige acceptatie van een boek dat we eens
peerd als 'een momentopname in
vrijwel geheel afwezen? Is die
de bezinning' en e r inhoudelijk
periode te typeren als een tijd
geen ui'tspraak over gedaan. Die
synode nam zowel over de lilurvan algeheel wantrouwen en een
gie als over de gezangen besluioverkritische houding, die vandaag vraagt om een inhaalslag?
ten zonder een voor ieder duidcIs zo'n benadering niet betreulijke en door ieder aanvaarde
renswaardig extreem? En draaf
basisvisie. Na onze interviews
je niet erg door, wanneer je
kwamen wij tot de conclusie dat
Leusde~izo'n basisvisie zou mocschrijft, dat we lange tijd vsijwillig armoede hebben geleden en
ten formuleren. E n niecr inhnudelijk ingaan op dc gedachten uit
dat we heel rijk kunnen worden
het eerdere depulalenrapport en
als we over de drempel van de
op de verschillen daarvan met
onbekendheid heenstappen? Ja
vroegere opvallingen. Dat is nog
zelfs dat het onbekende lied ons
dingen duidelijk maakt die we uit
steeds niet gebeurd. Niet op hct
niveau van deputaten en synode.
de Schrift nog niet hadden opgediept?? (5.1) Dit gaat toch wel
E n al helemaal niel o p hct
niveau van een hredc discussie in
bijzonder ver! E n toelichtingen
op liederen die geen enkel begrip
d e kerken, die alle kcrkleden
verder lielpt in hun mcningsvortonen voor vragen en bezwaren,
ming over de vragcn dic hier ligmaar zo redeneren, dat alles voor
honderd procent goed lijkt,
gen. DaarbiJ kun je denken aan :
nemen niet overtuigend de zorgen bij anderen weg en vergroten
* Hoe zien we de kerkdienst?
Als Woord ei1 antwoord'? Of als
de groeiende verwijdering. In
hun pleidooi voor liederen waareen breder gedcnken van de
door zijzelf gegrepen zijn zouden
daden van d e HERE? En wat
houdl dat gedcnken dan wel en
deputaten overtuigender wezen
als ze e r meer nuanceringen in
niet in?
* Staat de preek centraal? Komt
aangebracht hadden. Nu lijkt het
Gods Woord ook in andere elemij teveel op een kritiekloos toementen van de dienst naar ons
juichen, waartegenover anderen
doonchieten in een evcn wcinig
toc'?
* Met welke criteria moeten we
ovcrtuigcnd volledig afbranden.
gc7angen hcoordelen? Waren die
Is dat d e manies waarop we
van Kampen 1975 verkeerd?
samen naar ccn nicuwc licdhunHoe verhouden de nieuwe zich
del moeten gaan?
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tot dc oude? Moeten we vertrouwen op deskundigheid van mensen aan wic wc dit hebben gedeIcgcerd of mogen we toch ook
van hcn verwachten clat zij
inzichtelijk maken volgens welke
maatstaven zij tot hun keuzes
komen?
* Is het terecht een lied o p zichzelf te beschouwen. Eos van de
achtergrond van de dichter en
zijn opvattingen, of komt es ook
(soms of vaak) een spiritualiteit
in mee, die onze geloofsbeleving
in een verkeerde richting sturen
kan?
* Hoe moet je dichterlijk taalgebruik en een associatief omgaan
met wat de Schrift o p diverse
plaatsen zegt waarderen? Moet
toch niet vocirop blfjvcn slaan
dat de inhoud van een kcrklicd
niet voor misverstand valhaar
mag zijn? Dal hct eenduidig
schriftuurlijk zal moeten wezen?
Deputaten hebben o p dczc punten in grote lijnen hun hun keuIes gemankt. al 7ijn ze nng wel
~ o e k c n d cn
c al is hun visie nog
in on~wikkcling.Vanuit deze
keuyes werken 7ij, terwijl die
door de kerkelijkc gcmccnschap
niet expliciet yijn aanvaard. En
waar wc bewust of onbewust d e
dingen bcnadcrcn vanuit verscliillcndc voorondcrstellingen,
pratcn wc in de praktijk langs
clkaar hccn of tegen elkaar in.
Hel wordt mijns inziens hoog tijd
dat deputalen niet hun eigcn
keuze maken van ecn visie. maar
dat we samen grondig doordenken hoc wc de fundamentele
vragen zicn. zodat onze deputatcn ook vanuit die gezamenlijk
aanvaarde basis kunnen werken
en daarom ook in principe brede
acceptatie kunnen verwachten.

Algemene verzoening?

t

I n Leusden werden tien liederen
terugverwezen naar deputaten
om ze te heroverwegen. Dat had
te maken met de vraag of ze vol-

uit Bijbels waren of dat er een
geest van alverzocning in of
onder lag. Deputaten menen
hierbij te moeten noteren dat we
wel moeten oppassen voor
oppervlakkigheid, maar dat we
ook niet moctcn vergeten dat
God vaak royaler is dan zijn kinderen. Daarbij verwijzen zij naar
Jonri 4. Een vcrbluffende opmerking. D e Rijhel spreekt toch heel
duidelijk over schapen en bokken. Op catechisatie leren we
toch dat alleen wie door een
waar geloof in Christus worden
ingelijfd het heil terugkrijgen.
Wie in ccn tolerante cultuur die
waarheid nict wil laten verdoezelen cn daarvoor opkomt moeten
wc maar niet als te weinig royaal
neerzetten. Ik vind dat zeer dubieus.
Iets dergelijks valt te zeggen
over de passage die deputalen in
hun Liedlijst eerste fase in 1999
over algemene verzoening schreven (4.1.Acta Leusden 560-561).
Van verschillende kanten was de
kritiek ingebracht, dat er in vcel
voorgestelde liederen wcinig of
niet gesproken wordt ovcr zonde. schuld en Gods toorn, ovcr
het offer van Christus, Gods volk
en de kerk, en over d e geestelijke strijd, de ongelovigen, d c hcl
en de duivel. Deputalen schrijven dan:
'Deze gedachte valt gocd tc vesklaren. Wij zijn gewend aan het
zingen van Psalmen. Onwillekeurig meten wij daardoor anderc
liederen hieraan af, iii plaats van
aan de hele Schrift. Nu gaat het
in de Psalmen vooral om één
volk, Israël. Onder alle volkeren
op aarde had God dit volk uitgekozen (Ps. 147:19,20). Maar in de
nieuwe bedeling eoekt God met
zijn heil nadrukkelijk hlle volken
en de hMe aarde (Ef.3:5,6).
De Psalmen zijn onder ons vooral na de Vrijmaking heel sterk
gaan functioneren als liederen
over dc kerk. Bij Sion, Jeruzalem, Israël, Juda, Gods volk,
dachten en denken wij nog aan
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d e kerk. Hierbij speelt ook d e
antithese tusscn kerk en wereld
een belangrijke rol. Dit is en
blijft van protc waarde. Als Jezus
terugkomt, wordt de één aanFenomen cn de ander achtergelaten (Matt. 24:40,41). Voor de
laatstcn is er een verschrikkelijke duisternis en een eeuwig vuur
(Matt. 25:30,41 ).Vergeleken met
dit vreselijk lot is het een groot
vocirrccht, als je als zondaar
behouden wordt en als je dit mct
anderen mag vieren in de kerk.
TcgeFijk is het zo, dat God niet
slcchts een 'clirbje' mensen redt.
Zijn goede werk van het begin
vergeel Hij niet. D e bedoeling
die Hij daarmee had, seeft Hij
niet prijs (Ps. 138:s).Zodoende is
hct echt een complkte mensheid
die God in eer herstel t, ja zclfs
een complkte wereld, een compléét heelal. Er klinken in de Bijhel dan ook vele universele klanken' (daarop volgen tien
bijhelcitaten, die sprekcn over
alle einden der aarde, Clke knie
en elke tong, God heeft de
wéreld liefgehad, de wederoprichting van alle dingen, God
wil dat àlie mensen behouden
worden, een losprijs voor Allen,
heilbrengend vooi- hlIe mensen,
Alle volken zullen komcn en zich
neerbuigen. maak alle volken tot
mijn discipelen - waarbij zelfs
wordt aangetekend: 'Hier staat
niet: maak uit al de volken mensen tot mijn discipclen').
'Dit aspect, dat God zijn totale
schepping nieuw maakt, is onder
ons wel eens ondcrhelicht gebleven. Het is voor ons gebrekkige
verstand ook onmogelijk om het
allesomvattende van Gods verlossing te rijmen met het feit dat
God en Christus ook scheiding
teweeg brengcn o p aarde. En
toch is zowel het eerste als het
laatste waar!'
Dil is een verwarde en verwarrende rcdenering. E r worden
onjuiste tcgensteilingen gemaakt
tussen de Psalmen en d e gehele

Schrift, hel Oude en het Nieuwe
Tcstamcnt, de kerk en dewereld,
ecn heperkt heil en universele
klankcn. inhoudelijk klopt dat
niet. Mclhodisch is liet ook dubieus a m d e boodschap van de ene
tekst te zien als ccn andere lijn
naast die van een andere tekst.
We geloven toch dat dc Heilige
Geest zichzclf nicl tegenspreekt
in het geheel van 7ijn openbaring? Waarom we bij dc uitleg
van de ene tekst niet in strijd
mogen kernen met wat God in
een andere zegt'? In die benadering kunnen we dan ook geen
ruimte geven aan een universalisme en aan gedachtcn van algemene verzoening, omdat die
strijdig zijn met d e totale boodschap van de hele Schrift. Ik
denk dat zowel wij als depuraten
duidelijk afstand moeten nemen
van deze opvattingen. E n er lijkt
mij alle reden voor de synode
om gezangen die dit soort
gedachten ademen. nog eens
heel kritisch te bekijken.

Communicatie
Deputaten hebben veel tijd
gestoken in communicatie, met
name in een telefonisch sprcekuur, advies en ondersteuning. Je
zou dit kunnen typeren als maatwerk van een helpdesk. Maar
was daarnaast niet een andere,
bredere voorlichting e n communicatie nodig geweest'?
D e synodecommissie die dc
behandelingen van d c gczangcn
in Leusden voorbereidde, constateerde. dat deputaten wel veel
materiaal de kerken ingestuurd
had, maar dat dit materiaal veel
kerkleden niet bereikt, laat staan
overtuigd heeft. 'Ergens zit in de
informatiestroom een communicatiebreuk.' De commissie vond
het van het grootste belang, dat
er een goede wederzijdse communicatie is tussen deputaten en
kerken, in verband met de
meningsvorming in de kerken en
om te voorkomen dat het werk

van deputaten te ver van de kerken af komt te staan (Acta 529).
Daarom vond de commissie. dat
in de komende jaren informatie
aan en communicatie wier de kerken een kerkleden in de opdrachb
van deputaten prioriteit moest
krijgen (514). Z e wilde zelfs een
of meer mensen in het deputaatschap benoemen die speciaal
belast zouden worden met
gerichte communicatie met de
kerken (530). Hun taak zou moeten zijn urn zoken dip door de
synode zijn beslìsr o f door d e p tuten wurtl~nvourber~ird,~ o r g vidldig nnar de kerken te rommunlceren en om her d e p ~ ~ t a o t s c h q ~
atrpnt te hotiden op znken die in
de kerken l e v ~ nten annrien van
[ie gezongen (548-549). Een voortreffelijke gedachte, die iii de
besluitvorming van Leusden
helaas niet gcconcrctiseerd werd.
Ook ~ o n d c dal
r hadden deputaten hun communicatie zo kuiincn vormpcvcn dal aan deze zinnige suggesties rccht werd
gedaan. Volgcns hun cigcn rapport voor Lcusdcn achttcn zij
zich immers 'verplicht Ie yorpcn
voor ccn goede inlorinaliestroom naar de kerken toe, waardoor een verobjectivering van d e
discussie wordt nageslreeid'(X7).
Wc moctcn conslatercn, dal daar
dc afgclopcn jarcn nicl vecl van
terecht gckorncn is en dat hicr
veel kanscii zijn gcmist om in
mccr onderlinge harmonie
samen het pad te gaan naar een
veranlwoorde uitbreidilig vaii
on7c gwangenbundel.
Ik zou er dan ook voor willen
pleiten dat wc aan dczc communicatie dc komcndc pcriodc de
allerhoogstc priorikit geven. Wc
znudcn de discussic over dc
tweede grocp Licdhocklicdcrcn
wel even kunnen opschorten; de
kerken hebben trouwens aan de
ruim honderd 'overige liederen'
hun handen wel weer vol. Veel
belangrijker is dat deputaten helder neerzetten waar zij voor
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staan en wat hen daartoe brengt.
En dat 2i.j vervolgens open e n
royaal zich confronteren met d e
vragen en bezwaren die er leven.
Het is waar: soms worden die
naar voren gebracht in een sfeer
van kramp en achterdocht. E r
worden verbanden gelegd en
achtergronden gezien. die je met
het blote oog niet direct ontdekt.
Zakelijke verschillen van inzicht
leiden dan tot wantrouwen in
personeii. Dat alles is jarnmerlijk. Maar als we een 'verol~eclivering van de discussie' willen,
dan vraagt dat er ook om, dat we
punten waar - temidden van veel
ruis - terecht d e vinger bij wordt
gelegd. ook los van de verpakking goed doorspreken.
Het lijkt me van het hoogste
belang dat we daar vecl in investeren in d e koinende lijd. Tcrwille van een goede voortgang van
het gezangenprojecl. Maar allcreerst oin hel onderling vcrtrouwcn tc vcrstcrkcn cn verdere
vcrvrccmding tegen te gaan.
Daatrncc zoudcn hct heil en welzijn van de kerkeii zccr gcdiend
zijn.

Drs. G.J, van Middelkoop is eindredacteur van dit blad

DE INTIEME BAND MET
CHRISTUS
.. opdat Christus door hef geloof in uw
harten woning make. €f. 3 : 74 - 77
Ons hart Christus' woning
Onder het Oude Testament
woonde de HERE onder Zijn
volk Israël eerst in een tent, de
tabernakel. E n daartia in een
gebouw de tempel. Zo woont de
HERE ondcr dc Nicuwe BedeIing iil Zijn gemccntc. Dat i i dc
werkelijkheid na Pinksteren: God
woo~itmet Zi,j~aGeest i11de
,.gemeente. De leden van de
gemeente worden als levende stenen gebruikt bij de bouw van een
woonplaats van God in de Geest
(Ef. 2:22). Sinds Piiikstcren is de
kerk God5 tempel. En dat
gemeensctiappelijke in de kerk,
wordt om zo te zeggen pei-suonlijk toegeëigend door het seloof.
Denk aan het Pinkstervuur: dat
verdeelde zich in tongen en zo
zcttc hcl Ach op icder van de
gemeente. Zo wordl ook van
ieder gelovise afzonderlijk
gezegd, dat zijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest Die in
hem woont, 1 Knr. h:l9. Z o komt
Christus in ons hart woning
rnnkcn. Dat bctckcnt dat Hij niet
maar o p bezoek komt. Hij is gccn
logé. Hij neemt ook geen genoegen met een enkel vertrek. Hij
komt niet bij ons binnen als
kamerhcwoner. Nee, Hij neemt in
ons hart Zijn intrck om liet als
Zijn woning in bczil te ncmcn.
Hij als Heer, als Eigeiiaar, Die het
daar voor tiet zeggen wil liebhen.
En Hij wil het maken tot Zijn
woning, Die naar Zijn zin is e n
waar Hij Zich thuis voelt.
u

Meer dan radicale renovatie
Beseffen we hoe ons hart als
woning er van nature uitziet? Het
is nog minder dan een houiwal

en dan ook nog door en door vergiftigd door de zonde. Als Christus daar Zijn intrek neemt. dan
bcgint Hij cen verbouwing, die
nog vcrdcr gaat dan de meest
grondigc renovatie of restauratie.
Dan bewerkt Hij licrschcpping,
wedergeboorte, hel doden van dc
oude mens. het wegnemeii van
hct stenen hart uit ons binnenste
en Iict gcvcn van een nieuw hart.
Dal zijn woorden die de HERE
in dat vcrband in Zijn Woord
gebruikt. Hoe kan lict??\Vat een
genade, wat eeii lierde, dat Christus ons hart wil makeii tot een
tempel die bi-j Hem past. Dat Hij
in zo nauwe, intieme gemeenschap met ons wil leven. Dat is
Zij11 werk door dc Heilige Geest.

pel, waar Hij met ons genieenschap ocfent en ons regeert en
door ons geëerd en gediend
wordt. Christus als de inhoud van
ons leven. Dat betekent cle radicale sloop en opruiming van alles
wat niet bij Christus past. En
Christus schakelt ons dans hij in.
Gclovcn is Christus ontvangen en
aanvaarden als Redder en Heer
van ons Teven cn ons aan Hem
overgeven. Hem de heerschappij
van ons leveii gcvcn cn Hem
daadwerkelij k gehoorzamen. Wie
weet wat dat is: Clrristus ZcIf hebben in het hart als Redder eii
Heer van ons leven en genieten
van de gemeenschap met Hem,
die ral niet mccr bepaalde
kamers in zijn levenshuis voor
Christus gesloten willen houden.
En die zal niet van bepaalde dingen zeggen: daar moet Clirislus
allblijvcn. Of: dat regel ik zelf.

Door het geloof
Christus komt ons leven binncn
niet door het gevoel of cioo~de
ervaring maar door het geloof.
D e Geest Die in ons wil wonen is
dczclrdc Geest Die ons tot geloof
brengt en tot gcloof roept door
het Woord. De Gccsr maakt door
het Evangelie de toegang tot ons
hart vrij door het geloof en zo
brengt Hij Christus bij ons binnen
door hct geloof. Z o wordt door
hel geloor Christus ontvangen.
Christus Zeli, om Hcrn tc hcbhen
en te genieteii. Clirislui als ons
leven, als onze Heiland en 0n.x
Heer. Door het geloof dat zich
aan Hem overgeeft en zich van
Hcrn afliankclijk weet.

Zo komt Christus tot ons in de
blijde boodschap van hcl Evangelie en zo wil Hij door ons ontvangen worden. Niet afstandelijk,
niet met reserve. Maar o m in ons
Zijn intrek te nemen en ons hart
te maken tot Zijn thuis, Zijn tem-
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Verlangen naar al meer
I

Wat is e r nu grootser dan dat
Christus in ons hart woning wil
maken? Als je dat ventaan hebt,
dan wil je toch niet anders? Dan
zulleii wc c r met Paulus eerbiedig
om kiddeii. Mel bcroep o p de
rijkdom van Gods heerlijkheid.
En wat heeft dat een perspectief:
het eeuwig met de Here woncn
o p de nieuwe aarde in het Nicuwc Jeruzalem. waar God bij ons
zal woncn cn Hij Zijn tent over
ons zal uitsprcidcn en Hij alles in
allen zal zijn. Heel ons Icven en
heel de wereld tempel van God,
waar Hij volmaakt in volmaakte
vreugde gediend zal worden.
Zal dat ons niet eerbiedig maken
voor hct grootse werk van d e
Here dal Hij in Zijn genade doet?
En zal dat ons har1 niet doen
branden van verlangen?

I

HET LAATSTE OORDEEL IS
AAN MIJN REDDER
/s dot een dog om naor uit te kgken: de jongste dag? Of
s het meer een dag waarje bang van wordt? Dat ligt er
maar net a a n waar je dan aan denkt. Denk je aan hef
eeuwige leven, dun kun je daar blij van worden en weer
moed krggen: straks is er immers geen pijn meer, geen verdriet. Maar denk je aan hei loafsie oordeel, dan is duf
toch wel een beetje een ander verhaal, De boeken zullen
opengaan, en wie zou daar niet tegenop zien? Als jouw
hele leven voor hef voeilichf wordt gehadd, berg je dan
maar! En op die manier kan je enthousiasme o ver de
jongste dag behoorlijk worden getemperd. D#t nieuwe
leven is fantastisch. Maar dauwoor moet je straks eeerst
nog wel een behoorlijke drempel over...

Opgeheven hoofd
Toch belijden we in antwoord 52
van de Catechismus dal we juist
als het gaat om hct iaatstc oordeel de Hcrc Jczus mcl opgeheven hoofd tcgcinocl kunnen zien.
Daarin spreekt de hcliidcnis mcl
zoveel woordcn na wat de Here
Jezus daar zelf over hccft gc7cgd
(Lucas 21 :2X). Frappant gcnocg
gebeurt dat in een gedceltc waar
het ook gaat over angst rond d c
jongste dag! Als liet mver is dat
die dag aanhrcckt, dan ïullcn de
mensen sterven van angst voor
wat er over de wereld komt. En
dan zullen ze de Mensenzoon
zien komen op een wolk met grote macht en majesteit. Maar wanneer deze dingen gaan gebeuren,
mogen LIP gelnvigrn zich juist
oprichten, het hoofd opheffen:
hun bevrijding is nu aanstaande!
Rang hoef je dus alleen te worden
al? je iiiet in Jezus Christus
gelooft. en liet in je leven niet van
ïijn bevrijding verwacht. Langs
die lijn vindt straks de tweedeling

/

plaats: hen je v66r Hem, of tegen
Hem? Het is slechts één van beiden!

Beloofd is beloofd
Is dit niet te simpel gesteld? Je
zou het haast denken, inderdaad.
Tegelijk versaadt diezelfde vraag
dal dit voor ons kennelijk juist
hccl moeilijk is, cim dit zo te aanvaarden. Dil druist uiis tegen alles
in. Dil kunnen we maar niet geloven. Het is te mooi om waas te
zijn, zoals dat dan lieet. Maar zou
voor God ook maar iel5 te mooi
fijn? Ts dal niet juisl het evangelie
tcn voctcn uil: ccn ronduit blijde
en vcrrasscnde boodschap, die in
gccn mcnscnhart opkornl. Waar
niemand ooit van zciu durven
dromen, ware hel niet dal God
7elf het ons op hct I~artbindt. En
dat is nu prccics hct punt. Wc
hebben hier te maken met iets
schitterends dat ons door God
wordt beloofd, precies zo als in al
de andere geloofsartikelen (antwoord 22 HC). En de enige vraag

JAARGANG 77 - NUMMER 27 - 13 APRIL 2002

slZiF"IPwandelen met God
dic daarhij past, is: grkoorjij w u ~
God jort belooft? Of voeg je er
toch allerlei dingen aan toe: voorwaarden, bedenkingen, onzekerheden, of wat dan ook? Dingen
die heel bijbels klinken wellicht.
rnaar wel op gespannen voet
staan met de klare en duidelijke
belofte van de vergeving van je
zonden. Christus heeft immers
alles voldaan. Dan zal God aan
geen van mijn zonden ooit meer
denken, zelfs niet aan mijn zondige aard. Nooit word ik ineer door
Hem veroordeeld. Z o belijden we
letterlijk in antwoord 56 van de
Catechismus.

Versteende belijdenis?
D e vraag rijst daii OT wij ons cigcn
duidelijke belijden wel voldoende
serieus nemen. Hoe komt hcl
anders dat, zo vaak dit op dezc
manier sezegd wordt. kritisch
gevraagd wordt of dil wc1 klopt,
of dat (daartegenover) kcrklcden
aangeven hoe veradcmcnd dc7e
boodschap voor hcn is? Ook ten
aanzien van allerlei andcre
onderwerpen kom ik nogal eens
tot de ontdekking wat een verrassingen er schuilen in dc bclijdcnissen. Wal mij dan tcgclijk 7nrg
geeft, is dat dic ontdckking nog
nodig is in ecn kerk waarin alles
slaat mct Schrift en helijdenit.
Misscliicn dat iemand zegt: dat is
maar gocd ook, dat je steeds weer
nieuwe ontdekkingen doet - dat
houd je geloof levend. En dat is
ook zo. Maar de bezorgdheid
komt hij me boven wanneer die
ontdekking nodig is bij nota bene
de meest wezenlijke dingen, de
kern van het evangelie zogezegd.
Moet die echt weer opnieuw wor-

I
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I

I
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den ontdekt'! Dat is niet te hopen! Of jukit wel. Maar dan zijn
we miqschien ook daarom toe aan
een iiieuwc belijdenis, waarin niet
alleen nieuwc maar ook dezelfde
zakcn weer in rond Nederlaiids
wnrílen neergezet. Versassend en
dan vooral ook stimulerend voor
ieder die het leest.

!

De boeken en hèt boek
Belangrijker dan de belijdenis
alleen een face-lift geven lijkt me
nog dat we hiervcicir Ierug gaan
naar Gods eigen Woord. Tcrechr
speelt die in onze kerken een cruciale rol, en heeft zelfs de belijdcnis slechts Sezag wat hiervan is
afgeleid. Gaat liet dan ovcr het
laatste oordeel, dan dcnken wij al
heel snel aan Ickstcn als'de boeken zullen opengaan' en 'ieder zal
geoordeeld wordcn naardat zijn
werk is'. Mijn indruk is dat dergelijke teksten vaak op de klank af ,
worden gebruikt. Over de hoeken
lezen we bijv. in Openbaring
20: 12-1 S . Hct zijn de boeken die
verlcllcn over de werken die we
in ons Icvcn verricht hebben. Op
grond daarvan wordt het definitieve oordccl geveld. Wat hier
echtcr opvalt, is dat er naast 'de
boeken' apart melding gemaakt
van ccn ander hoek dat geopend I
wordt, namelijk 'het hoek des
Icvcns'. En veroordeeld wordt
allccn diegene die niet in dat
bock tc vinden is. Wat voor boek
is dat dan wel? In Openbaring
21:27 wordt verteld dat het hier
gaat over 'het boek des levens
vun het Larrr'. Hier staat dus Jezus
Christus centraal. Hier zijn de
namen te vinden van hen voor
wie Hij ~ i j nbloed heeft gegeven.
Als het dan zo is dat ook lier de
werken aan het licht komen, dan
wel de werken zoals die uit ons
leven over zijn gebleven nadat
onze kleren gewmsen 7ijn in het
bloed van het Lam. Verzocnd in
zijn bloed volgen immers onze
werken ons na, zegt Openbaring
14:13.Datgene wat wij gedaan

hebben wordt straks door Hem
geoordeeld als goed, perfect, zonder smct of rimpel of iets dergelijks. Voor Gods heiligheid blijvcn
dczc werken bestaan. omdat xc
geheiligd zijn door niemand minder dan zijn eigen Zoon. Ongclofelijk maar waar!

6f goed of slecht
Als dit tot je doordringt, krijg je
ook beter zicht op die andere
tekst die rond het laatste oordeel
nogal eens een rol speelt. Paulus
zegt in 2 Korintiërs 5:1 O: 'Want wij
moeten allen voor dc rechterstoel
van Christus openbaar worden,
opdat een ieder wcgdrage wat hij
in zijn lichaam verricht heeft,
naardat hij gedaan heeft, hetzij
goed. het7.ij kwaad'.
Ook weer ccn tekst die op de
klank af jc onrustig kan maken. Je
ziet er al gauw een weegschaal
voor je. Hel kan voor jou straks
twee kanten op: of je komt er
goed af, Of jouw leven is te sleclit
om e r mee door te kunnen voor
God. Als ik het zo formuleer,
merk jc trouwens hoe ongererormeerd deze gedachte eigenlijk is.
Wij gelovcn toch juist dat wij e r
zelf nooit van z'n leven mee door
kunncn hij God? Wij leven gelukkig van genade, en van genade
allccn. Het gaat Paulus dan ook
helemaal niet om een weegschaal.
Hicr worden - met een beeld van
dc Here Jezus - schapen en hokken van clkaar gescheiden. Jouw
leven voor God is Of goed bi
slccht, een andere mogelijkheid is
cr niet. Het is een tweedeling die
al eerder in dit hoofdstuk door
Paulus was aangegeven, mct
name in vers 3: 'als wij maar
bekleed, en niet naakt, bevonden
worden!' En juist daarvoor gaf
Hia ons zijn Geest, vers 5. O m
steeds meer van hinncnuit nieuw
gemaakt te worden door God.
Zodat wij straks al het goede
wegdragen dat wij door Gods
genade in ons leven hcbhen
gedaan.
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Ander mens
Op deze maiiier kan ook duidelijk worden dat dit consequentie';
heeft voor je leven. Dit verandert
mensen, dat kan niet missen. Er is
geen sprake van dat dit je gemakzuchtig maakt, omdat het toch
wel goed komt of zo. Juist dit
inspireert enorm om aan de slag
te gaan.Als toch alles wat je nu
doet zijn waarde heeft voor de
eeuwigheid! Zou het niet precies
andcrsom zijn: dat een boodschap
waarin het straks bij het laatste
oordeel nog maar afwachten is je
verlamt, zodat er weinig rnccr uit
je handen komt? Keer o p keer
leg je je daden op een weegschaal. en keer o p keer slaat de
schaal door naar de kant van je
tekorten, je zonden. Eerst ga je er
misschien nog vol tegenaan, maar
hoe langer het duur1 des te moedelozer je wordt. Om cr maar
over te zwijgen hoe dat werkt
wanneer we niets m t t r geloven
dan dat we onbekwaam zijn tot
iets goeds en uit op elk kwaad:
dan hoef je er nict eens meer aan
te beginnen! Gelukkig wijst ook
hierin de belijdenk ons de weg
(antwoord 8 HC): dit is zo. behalve wanneer wij dour de Gecsf van
God ( ~ p n i ~ ugchoren
w
worden.
Zonder die regel leven we bij een
halve waarheid. Terwijl alleen de
hele waarheid ons vrijmaakt. Ja
Jezus Christus doet dat, in eigen
Persoon, Hij heeft zichzelf voor
Gods rechterstoel gesteld en de
complete vloek van mij weggenomen (opnieuw antwoord 52 E-IC).
Daardoor ben ik van dood en
zonde vrij! Daardoor kan ik Hem
straks inderdaad opgewekt tegcmoet zien. Gelukkig maar dat op
de jongste dag het laatste oordcel
is aan mijn Redder.
Ds. J.J. Meijer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Brvchterve{d

W. M. Bakker

BIJBELSTUDIE
i"nP

it alle volken
m
,,Wal betekent "yii"? Krikor kijkt
op uil z'n Rijhel en vraagt om uitIcg. tk gecí de achkiarige jongen
ccn klcin Icsje oud-Nederlands,
waarna hij rustig vcrdcr Iccsi,
,,...gij 7ult hen tcllcn naar hun
legerscharcn, gij cn Aiiron. Daarbid zal u uit clkc stam een man
hchulpza;im zijn. de mali. die het
honfd is van zijn ramilies. Eli dit
zijn dc namen van dc manncn die
u terzijde zullen staan.. .".

Ik ben voor de wekelijkse bijhelstudie met Armeniërs op het
AZC. In de caravan van de familie Torigian, waar wc elkaar elkc
woensdag ontmoeten, wacht mc
als altijd een gasrvrij onthaal. Als
ik om acht uur binnen kom, is
oma Hanna druk bezig appels en
sinaasappels re schillen. Haar
dochter 7ct Tntusscn ccn schaal
chocolaat,ics klaar, tcrwijl ze bczig
is koffie en thcc tc zcttcn. Enkclc
andere Armcnicrs wissclcn aan
tafel het Inatstc nicuws
over de asielprncedurcs uit.
In een hoek van de caravan is
Sarnuël vcrdicpt in ccn Iccsbockjc dat hij pas op z'n vejaardag
hecft gckregcn. Het vij rjarige
jochie Icest in Icttcrgrcpcn hardop het verhaal over een mnis. Tk
zeg dat Ik het knap vind. dat hij al
,
7ijn
zo goed kan l e ~ e nmaar
broer denkt er anders over. ,,Hij
kan helemáál nict gocd lc7cn. Ik
kan wél goed lezcn." Om zijn
woorden kracht bij te zetten pakt
Krikor het dichtstbijzijnde boek een Nederlandse Bijbel -. slaat
het zomaar ergens open en overstemt hardop lezend z'n broertje.
Terwi,jl moeder koffie inschenkt,
leest Sarnuël aan de ene kant van
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de kleine kamer rustig verder in
het verhaal over een muis, tewij!
z'n broer n1 even enthousiast, eii
in bijna accentloos Nederlands,
Numeri 1 voordraapl. Als we
o e kofiie bijna op hebben,
roept 11ij ineens: ,,Wal gaan we
vanavond eigenlijk lezen?" Hij
schuift tussen de andere deelnemers aan d e bijbelstudie aan tafel
en ki,jkt veswachlingsvol. We gaan
dczc kccr vcrdcr mct Lukas 6 cn
Knkor 7ockt het alvast op.

In het derde vers heefl de jongc
Armeniër eeii boodschap voor
ons alleinaal. ,.Dus bouw je huis
op Jefus, de Heer'. En dc zegen
5troomt dan neer en 't gebed
5tijgt op. Dus houw je huis op
Hcm!". zo hcsluit de kleine proteel mel een vinpcr omhoog wijzend zijn lied. Moedcr cn oma kijken hem vcrrast aan en de tolk
vcrtaall voor hcn de woorden van
dit toepasselijke lied. ,,Heel
goed!" zegt oma Hanna trots.

,,Mag ik Iczcn'.!" vraagt hij als we
gcbeden hebben, maar onia Hanna zeg1 dal hij stil moel luisieren.
Ecn van dc Amccnsc vrnuwcn
Iccst ccn decl van hct hoofdstuk
voor in haar cigen taal. Met
behulp van cen tolk - een Armeense jongeman die behoorlijk
pocd Ncdcrlands sprcckt - praten
we door over dc kcuzc van dc
twaalf discipelen cn cnkclc 7aligsprekingen. Krikor volgt in
7ijn Ncdcrlandsc Bijhcl prccies
dc gcdccltcn dic aan dc ordc zijn
cn probccrt clk woord tc hegrijpcn. ,,WW U . . . Wat bctckent
dat?"

Een van de vrouwen bladert
intussen in een zangboek en
bcgint met de anderen een Armeens lied te zingen. Nu worden de
woorden voor mij vertaald.
,,Om je heen is het donker. binnen in je is het ook donker. Wil je
dat de donkerheid verdwijnt? Wil
je lopen op de hemelse weg?
Maak de vuile ramen van je hart
schoon, zet de deur wijd open.
Dan zal een klein beetje zon in je
hart komen en je zult een helder
licht zien."

In de hoek van dc kamcr valt
Sarnucl icpcn ticncn bijna boven
7ijn muizenverhaal in slaap. maar
7ijn brocr is nog vol aandacht. We
ronden de bijbelstudie af met het
gcdceltc ovcs het fundament van
dc twcc hui7cnhouwcrs. Dc toepassing komt uit nnvcmachtse
hoek. Krikor steekt zijn vinger op
en zegt: ..Ik ken daar een liedje
van!" Aandachtig luisteren we
naar de coupletten die hij op de
kinderclub van de kerk heeft
geleerd over de wijze en de dwaze man die hun huis bouwden.

Na het dankgebed door een van
de Armeense vrouwen verlaat ik
om kwart over tien de caravan.
Samuël ligt inmiddeis rustig te
snurken op de bank. Moeder
neuriet zachtjes het Iied van haar
ouclste zoon. die nog kén keer
met enthousiasme ziiigl: ..Dus
bouw je huis o p Hem!"

W M. Bakker k lid van de Gereformeerûe Kerk te Harderwijk. Ook is hij
voonitter van een interkerkeljike diaconale werkgroep waarin tien kerken
participeren rondom het AZC Zeewolde
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E.A. de Boer

DIAKONESSEN IN VEELVOUD
De balans van

n!'-

de schriífsfudies 2

is d e winst van een lange seem srcrdies over
de plaats en actie van vrouwen in hef Nieuwe Testament? 'Ik ben benieuwd waar u praktisch uifkomt', zeiden lezers (m/v), 'Ik ook', was mjjn aniwoord. Be eerste schets lief natuurlijk al wel zien
welke kunt de gedachten uitgingen, Maar wie de
Bijbel leest, moet z'n vooronderstellingen steeds
weer ondervragen. In het vertrouwen dat Christus
door hef Woord en de Geest ook vandaag - bij
nieuwe vragen - de richting zal wijzen. En, wat het
gezamenlijk gesprek be frefi,ook in dezen njeuwe
eenheid van het geloof wil scheppen.
De eerste, algemene winst is VOOSml: opnieuw d e
ervaring dat Gods Woord werkeljjk licht op ons pad
geeft! Waf bljjfi er bij intens kgken veel fe ontdekken, De tweede, concrete winst: de Schriften van
hei nieuwe verbond geven enorm veel t e zien aan
inzet van christinnen in hei werk van het evangelie
van Christus! In de gemeente en haas missie zijn
vrouwen met haar hele existentie befsokken,De
eenheid van mannelijk en vxouwelijk in Christus
wordt op tal van bladzijden gei'llustreerd. Tod om de
winst naar de prakfjjk van vandaag te vertalen.
Spreken uit het Woord
In de dienst van het Woord zien
we vrouwen deelnemen in de
profetie. Dat is spreken uit de
volheid van het Woord en inzicht
in Gods openbaring. Vrouwen
krijgen door de genade van
Christus volop deel aan d e
Geest. Ook als wij d e publieke
verkondiging opvatten als een
leidinggevende taak, opgedragen
aan mannen, biijft er veel ruimte
voor vrouwen om ook uit d e volheid van het Woord te spreken.
Het meest concreet zal dat worden in een gesprek over het

Woord of in hei sainen bestuderen van de Schrift. De Pinkstcrprofetie belooft: 'uw Toncn en
uw dochters zullen profeteren'.
Die belofte geldt lict volk van
God dat liel heil in Christus aanneemt. Nieuwe gcncraties treden
aan en nemen dc fakkel van het
Woord over. Dc aansporing
k1inkt:'Het woord van Christus
wone rijkelijk in u, 7odat gij in
alle wijsheid clkander leert en
terechtwijst' (Kol. 3: 16).Als de
Gecst in d e gemeente woont,
delen mannen en vrouwen het
Woord mct clkaar. En verwachten inzicht in Gods wil en weg in
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het heden. Zij getuigen ervan
legcn ieder die het horen wil e n
nodigen hen tot het heil in Christus.
In d e eredienst kan de vrouw
evengoed als d e man vonrle~cr
zijn en het Woord doen klinken.
In d e evangeiisati~is hct gelovig
spreken van vrouwen een instrument van de Geest. Ik ie op het
vlak van de dienst van het Woord
geen speciale taak waarbij een
bijzondere aanstelling zou passen, belialve in die van missionair medewerkster. Ook in de
dienst van het Woord i s e r sprake
van sámenwerking. waarbid her
gelovig sprekeii van vrouwen
extra kleur en kracht aan de profetie van de kerk verleent.

Bidden door de Geest
Ook het gebed is ccn aspect van
de dienst van hel Woord. Ook al
waren Woord en gebed d e primaire taak van dc apostelen,
toch zien we in 1 Kor. 11 vrouwen in d e samenkomst van d e
gemeente deelnemen aan de
gebeden. Hardop. publiek, persoonlijk en gezamenlijk. Laten
we niet vergeten dar het gebed
ook lofprijzing inhoudt. Vrouwen nemen deel aan de lofzang,
haar stemmen worden in beurtzang gehoord. ecn solo draagt
Gods lof omhoog. Als Paulus de
gemeente zo aanspoort 'Het
woord van Christus wone rijkelijk in U', vervolgt hijr'en met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend Gode dank
brengt in uw harten.' Zingen,
spreken en bidden liggen dicht
tegen elkaar aan.
We zijn vanouds gewend dat
581

mannen voorgaan in gehcd,
zowel in de kerk als thuis. Dar is
een mooie manier om dc dienst
van de verantwoording uit tc
drukken. Vroeger zeiden wc: dal
is het priesterambt van de man.
Hel is goed dat ook vrouwen het
aandurven tiardop te bidden cn
haar stem in de gebeden te mengen. Waarom zou d e vrouw gecn
v o o r b i d s t ~ rmet andercn kunncn
zijn? De enise dienst waarin in
de eerste gemeenten vrouwen
aangesteld werden. was de dienst
van dc weduwen. Een concreet
aspect van de toewijding van
wcduwen was: trouw in de gebeden en mekingen van de
gemeente (Luk. 2 3 7 ; l Tim. 5:s).
Als gevraagd wordt om een duidelijke taak voor vrouwen. durven wc hel dan aan om een
'dienst van d e gebeden' in te
stellen?

Onderwijs in het Woord
Ook in hef onderwijs zien we
vrnuwcn in het Nieuwe Testament acticf. Niet wat het publieke onderwijs aan de hele
gernccntc betreft, wel in het parriculiere. Prisca kon, samen met
haar man Aquila. aan Apollos
'de wcg Gcid nauwkeuriger uitleggen'. Het is geen $oede zaak
als mannen alle onderwijs aan
vrouwen overlaten. Het is wel
goed als vrouwen, naar de haar
gegevcii talenten, deelnemen in
het geven van onderwijs. Bijvoorhceld in rareehese. zoals al in
veel gcmcenten gebeurt. Of de
belangrijke taak van het leiden
van ccn jcugdgroep. Dit is zulk
structui-cc1 werk dat het een
'ambt' gcnoemd mag worden:
een concrclc laak die toewijding
en talent vraagt eii waarvoor een
duidelijkc aanstelling gewenst is.
Waarom zoudcn we aan onze
catecheten en jcugdlciders, en
dus ook de vrouwen onder hen,
niet een aanstelling geven en hen
in de eredienst inlcidcn tol dit
belangrijke wcrk?

I
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Ook het individueel begeleiden
van niensen die op weg zijn naar
geloof en bekering, is een vorm
van onderwijs in het Woord. Bijvoorbeeld met een bijbelcursus.
Dit is een taak waarin vrouwen
ingeschakeld mogen zijn. Het
sluit aan hij d e profetie als vrouwen deelnemen aan en voorop
gaan in bijhelstudie, bijv. in het
verband van een vereniging. We
maken gebruik van de natuurlijkc verbanden als vrouwen aan
zustcrs ondcrwijs geven. Of als
ouderc zustcrs als nioeders en
Christus aan jongeren onderwijs
gcven.

Pastorale wijsheid
De hclangrijkste winst is voor
mij het inzicht van hoeveel waarde gelovige vrouwcn in hel pastorfiat, de zielszorg kunnen zijn.
Als we het tcrrcin van opzicht
ovcr dc gemeente als een geheel
aan de mannen-opzieners oveilaten, hlijft e r ruimtc voor individueel pastoraat. In lict gesprek
over het hirwelijk zullcn vrouwen gebaat zijn bij de inbreng
van 7usters. Als hct om verwerking van traumatische gebeurtenissen gaal. kan een zuster in
veel gevallen dichter bij de
vrouw staan dan een broeder.
Pastoraat dat gcriclii is op de
eigen sekse kan ook hclpcïl in
andere situaties, bijv. van hel
aanvaarden van zclfstaiidigheid
wanncer iemand niet tot een
huwelijk komt.
Ik zie in de huisbezoeken in d e
gemeente, ook in tcamverbaiid
met d e ouderling cn prcdikant,
veel ruimte voor wijshcid van
vrouwen. Om d e ander tc
bemoedigen met het oog op
gehuwd of zelfstandig lcven, in
christelijk en gemengd huwclijk.
In sommige gemeenten functioneren al vrouwen die de opleiding psychisch-pastorale hulpverlening gevolgd hebben. Maar
zijn zij ook strategisch ingeschakeld in de zielszorg voor de
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gemeente? E r is ruimte en noodzaak orn vrnuwen met levenservaring en geloofswijsheid structureel in te schakelen. Waarom
noemen we haar dan niet pasloraai werlc.~fers,die voor een
bepaalde tijd een concrete
opdracht krijgen en in een eredienst tot dit werk worden ingeleid en aan Gods zegen opgedragen?

Daadwerkelijke dienst
Vrouwen zijn in de kerken het
meest zeIfstandig actief o p het
praktische vlak van bijv. zusterhulp. Natuurlijk zijn er allerlei
taken die vrouwen op zich
nemen. Al langer tijd zijn ook
vrouwen lid van een commissie
van beheer en financiën. Een
notuliste of secretaresse van kerkenraad (of cIassis) is geen
nieuw verschijnsel. Zulk werk is
veel waard, maar dient ter ontlasting van de mannen. In zo'n
functie dienen vrouwen wel,
maar komt er niet iets mee dat
specifiek vrhuwelijke inzet
vraagt. Dat is anders in de zusterhulp, van waaruit vrouwen
praktische hulp organiseren en
bieden en bezoeken afleggen. Zij
vervullen een vitale dienst aan
d e kerk als liet levende lichaam
van Christus.
Ik vat de diaconie van de
gemeente op als het stimuleren
van de gemeenscliap. zodat d e
kerk ook werkelijk levend contact aan de leden biedt. Zodat de
gemeente ruimte en warmte
biedt aan de gasten. die op weg
naar Christus toe zijn. Zo wordt
d e gemeente een verlengstuk
van de christelijke huizen, waar
gastvrijheid en hartelijkheid
rond d e tafel geboden wordt. Op
dil vlak is in nauwe samcnwcrking met de diakenen ruimtc om
vrouwcn als 'diakcn' aan te stellen. lk concludeerde dat Fébé en
dc vrouwcn van 1 Tim. 3:11 eerder diakcn dan diakones genocmd wcrdcn. Zolang dc kcrk-

ordelijke structuur de diakcn tot
de kerkenraad rekent. is hct mij
wel om de titel diacones in tc
voeren. We zagen dal dic term bijbel5 gezien - vrij is. Ook op
het werkveld van de dienstbaarheid van d e gcmccnschnp kunnen vi+ouwenvoor ccn bepaalde
taak en tijd worden aangesteld.
E n in de eredienst tot haar werk
worden opgeleid.
Diacoi~icis vanaf de eerste christelijkc pcmccnte ook de sociale
reikwijdte van d e kerk in d e
samenleving. Wanneer we het
dienstbetoon naar buiten toe, in
missionair verband, uitbouwen is
ei. alle rcdcn om daarbij ook
vrouwcn in de schakelen.

Bevestiging en intrede
In het Nieuwe Testament lezen
\i7evooral van oudsten en d e
evangelist Timoteiis dat zij in de
samenkomst van de gemeente
zijn aangesteld. Toch meldt Paulus van de weduwen evenzeer
dat zij werden 'aangewezen' (1
Tim. 5:9). Een publiek moment
markeert het begin van de spcciale taak. Door middel van
gebed wordt de werker of werkster aan Gods hulp en kracht
opgedragen. Waarom zouden wc
niet een formulier opstellen
waarin de taak vanuit de Schrift
wordt omsclireven en waarin
benoemd wordt welkc inzct
gevraagd wordt? Op zo'n manicr
kan de dienst van catechete en
jeugdleidster, van pastoraal
werkster en diacones o p een
mooie manier geprofileerd worden. Het betekent een opwaardering van taken die nu al
gebeuren, als we dal in het gcval
van vrouwen én rnanncn docn.
In de jaren dat wij i i i Duitsland
wciondeli ei1 dc ercdicnsten in de
Evangelisclic Kirche (EKD) van
Wiurltcmhcrg bijwoonden hebben wij meegemaakt dat een diaconcs publiek tot haar dienst
wcrd ingeleid, zoals dat heette.
E r wcrd voor haar geheden,
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zodat zij haar opdracht trouw
zou vervullen. Zij legde ccn
gelofte af. Het was een indrukwekkend moment dat d c vrouw
in kwestie ook heel eenvoudig
onderging. Hoewel de EKD
vrouwelijke ambtsdragers kent,
ging e r van die gebeurtenis in die
concrete gemecntc geen moment
de suggestie uil dat dcze diacones net-als-de-man werd aangesteld. De specialc opdracht die
deze vrciuw aanvaardde, stond in
hel licht van een eerbiedig aanvaarden in het midden van d e
pernecntc.

Ik kreeg inzage in dat rapport
nádat ik d e balans van mijn
schriftstudies doordacht had. U
kunt zich voorstcllen hoe groot
mijn verrassii~gwas: de kerken
die in samcnspreking het dichtst
bij d e Gercfomeerde Kerken
vrijgemaakt staan, hebben a. al
een diepgaande discussie over d c
vraag naar dc inschakeling vaii
vrouwen achter zich en h. een
positievc studie naar d e ruimte
voor vrouwelijke dienst in de
kerken. Als dit rapport pcpublicccrd wordt. doen we e r pocd
aan ervan grondig kennis tc
nemcn.

Een formulier
In de loop van d e schriftstudies
heb ik verwezen naar her rapport Vrouw en rrmbt dat door d e
synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 1998 werd
bchandeld. Op basis vaii dat rapport spraken deze kerken uit:
'dat hct standpunt ten aanzien
van de vrouw in het ambt, dal in
d e CGK steeds gegoldeii hecfi,
schriftuurlijk verantwooi-d is.'
Tegelijk besloot de synode lot
hct instellen van een nieuw studiedeputaatschap dat 'gelel op
dc grote diversiteit van gaven en
diensten, waarmee de Heilige
Geest in de nieuwtestamenlisclie
gemeente zowel mannen als
vrouwen heeft toegerust, onderzoekt of en in hoeverre hieraan
in de kerkelijke praktijk van de
CGK voldoende recht gedaan
wordt'. Onlangs heeft dal deputaatschap aan de laalsl gehouden
synode gerapporteerd. Dit rapport is ook door d e kerkcn aangenomen en zal gepuhliccerd
worden. Maar het rapport en de
besluiten van de synode zijn al
publiek. Ik heb e r mel blijdschap
kennis van genomen.
Het opmerkelijkc van dit rapport is dal hel uitloopt op een
'formulier voor de inleiding tot
een hijzondcre dienst', te gebruiken voor brocders óf zusters die
een speciale aanstelling krijgen.

Op 1 december 2001 hecft d e
rcdactie deze rubriek geopend.
In de introductie $telde prof. B.
Kamphuis dat we altijd opnieuw
bereid moeten zijn onhcvangen
naar de Bijbel te luisteren. Hij
vervolgde met d e vraag: 'Waarom is er dan onder ons zo weinig
discussie over dit onderwerp?'
Met deze reeks liccft de redactie
materiaal voor die discussie willen bieden. In de hoop dat we als
kerkleden en voorgangers bezig
blijven een fris antwoord te
geven op vragen van onze tijd.
Er is al gesprek op gang. Het
Nederland5 Dagblad meldde dat
o p 23 februari j.]. in de drie zuidelijke provincies een ambtsdragersconferentic gchouden zou
worden met hel thema 'man.
vrouw en kerk'. Hoewel het geen
brede conferentie was kon toch
in goede harmonie over het
onderwerp gesproken worden.
Het thema 'man, vrouw en kerk'
kan irritatie oproepen bij mensen die bang zijn dat d e koers
van d e kerkcn langzaam wordt
verlegd in de richting van 'de
vrouw in het ambt'. Worden WC
langzaam maar zeker gemasseerd, zodat de principiële weerstand verdwijnt? Bij een opcn
Bijbel cn in eerli.jk gesprek
behoeft angst geen rol te spelcn.

Wannccr wc de vragen van deze
tijd wcgduwen groeit een groter
gcvaar. namelijk van erosie laag
bij de grond. Erosie van een hijbcls denken over het eigene en
gezamenlijke dat de Schepper
en Verlosser aan mannen en
vrouwen wil geven. Het onderwerp 'man, vrouw en kerk'
bepaalt ons bij het leven van
elke dag: in huwelijk en gezin, in
gemeente en samenleving.

1
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op tafel gelegd om ons even van
de straal te houdcn.
Dr. E.A. de Boer is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Zeist

ui+ de kerken

LnppersiimlWesteremden Beroep aangenumcn: K.A. van
der Meer te I-IarksicdetOverschild.

Nijkerk - Beroepen: J.W. Rocrma, predikant voor doven en
slechthorenden te Zwolle-Zuid.

Vlucntelingen
r e i z e n a l t i j d last m i n u t e

" r HANDBOEK 2002
Van de Gereformeerde Kerken
in Nederland
m

;

€ 9,30

$>

'"II

P!

Verkrijgbaar bij de boekhandel
en de uitgever.

Een nuttig en uitgebreid naslagwerk, een rijke bron van informatie over en
voor het kerkelijk leven. Met opname van veel e-marl adressen. Het statictisch jaaroverzicht is bijgewerkt tot l oktober 2001. Het uitgebreide jaaroverzicht is verzorgd door eindredacteur ds. J.H. Kuir
Uitgave: Print Media BV, postbus 7, 9780 AA Bedum. Tel. 05
E-mail: HandboekBscholma.nl

JAARGANG 77 - NUMMER 27

-

13 APRIL 2005

l

I

I

JEZUS ALS HEER IN EEN
PLAT LAND

Dit ortikel is bestemd
voor lede,
Je evongeiiEn voor kerkenraadsleden.En voor
I VU

I

safiecomrnissies.

vele vrijwilligers in het missionaire werk, En voor missionaire predikanfen en evangelisten in onze kerken, Voor iedereen die de kerk in Nederland een
warm hun' toedraagt Voor iedereen die zorgen
heeft over de toekomst van de kerk in ons platte
land. Anderen kunnen dif artikel overslaan,
"Een van de redenen dat het
chri~tendomin Nederland meer
en meer in de margc wordt
gedrukt, ligt volgens mij hier: dat ,
het te weinig ecncntwintigsteeeuws Nederlands is". schrijft
Stefan Paas in lijn bock Jezru als
Ilepr in prn plat lundl. Dit is een
intrigercndc uitspraak. De kerk
i5 in dc niargc gekomen en dat
proces i s nog niet gestopt. Daarover lijkt mij gccn mcningsverschil mogelijk. Maar wclke reden
heeft het? D e &dnwijst op d e
enorme welvaart van na de
Theede Wcrcldoorlng. De beto- '
vering van gcld en be7it was zo
groot, dat hei geloof het niet aan
kon. Dc twcede wil een spa dieper: hoe kom t hct dat het geloof
zo zwak was? Hid antwoordt: het
was verzwakt door verkeerde
theologie. Dc basale waarheden
werden bekritiseerd en wat
houdt inenscn nog in de kerk als
Iiel nier mccr i s dan een veredeld
humanisme?

Ongepast?
Stefan Paas wijst op het feit, dat
de gestalte van het evangelie in
Nederland niet meer bij te tijd is.
Te weinig eenentwintigste eeuw.
Laten wij hierover even doordenken. Wie kijkt naar d e grote

kerken om ons heen, zou de uitspraak ongepast kunnen vinden.
Hervormden en Gcrcforrneerden hebben al veel gcproheerd
om aan te sluiteii bij dc moderne
tijd. Het lijkt alleen niet crg
gelukt. D e leegloop ei1 marginalisering is er niet door tot staan
gekomen. Conclusie: zij raakten
te veel bij te tijd.
Maar Paas kijkt ook niet zozeer
die kant op. Hi,j kijkt naar de
orthodoxe GereCormccrden en
ik vermoed dat hij zich verzetten
wil tegen d e gedachte dat het
evangelie overal cn altijd hetzelfde is en dat daarom de kerk zich
niet op d e verandering in de cultuur hoert te bc7innen2. Eén van
de centrale slellingcn in zijn
boek is, dat je het cvangelie pas
serieus neemt als je het een vorm
geeft die past bij de tijd en de
cultuur waarin je leeft. Anders
gezegd: het is hoogst bedenkelijk
als je probccrt te komen tot een
puur, a-cultureel christendom.

Verkiezing
Ik hcn het met deze inzet hartelijk eens. Paas maakt in dit bock
duidelijk dat het bijhels-theologisch goed is om te zoeken naar
een werkelijk Nederlands chris-
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A.S. van der lugt

evangelisatie
en zending
tcndom. Hij wijst aan dat de verkiezing een belangrij k motief is.
God kiest mensen uit en sluit
zich aan bij hun situatie, ten einde hen door hel evangelie te
transformeren naar het beeld
van zijn Zoon. Paas laat zien dat
ook d e menswording van de
Zoon v,, God een blijvend
motief is om als kcrk een eigen
culturele gestalte te zoeken. Tenslotte wijst hij o p de Heilige
Geest, die ons gegeven is en d e
kerk leidt op de weg van navotging van Chistus.

Visie
Het waardcvnlle van dit boek i s
dat het ons even terugroept, uit
het jagcn naar nieuwe werkvormen. Alpha, Evangelie Explosie,
Open huisdiensten, Marktwerk,
enzovoort. binnenkort nog wccr
iets nieuws: Emmaiis; en dan,
volgend jaar? Wij zijn goed in
organiscsen, wij pakken dingcn
grondig cn enthousiast aan, maar
hebbcn wij ook een idee waarom
en waartoe? Iemand roept, dat
we mocten aansluiten bij dc
behoeften van de ongelovigen,
maar wic denkt e r na of dal wel
een solide basis biedt voor actie?
Een ander beweert dat het evangelic relevant gema,,ik t moct
worden voor de modernc mens.
Maar wat bedoel je daar cigenlijk mee? Ik ben soms bezorgd.
Er i s veel enthousiasme, maar
wcinig visie. Of, als e r visies zijn,
dan lopen zij onderlii~gerg uiteen. Er is veel actiehcreidheid
(kort lopend), maar weinig idee
waar we nu eigenlijk samen kerk
voor zijn. E r is ook vccl modieus
gepraat. maar gelukkig ook

beseerte om vnorgelicht, opgcleid te worden. Daarom bcn ik
blij met dit nieuwc bock. Het zei
de lezers stil en zegt: dcnk ccns
even na. Wat zit e r nu achtcr allc
jachtige bedrijvigheid op het
buitenerf van de kerk?

en -noties in zijn benadering, terwijl hij niet pretendeert het laatste woord gesproken te hebben'.
Met andere wuorden: hij stimuleert het eigen denken. Waarlijk,
ccn goede eigenschap.

Gelijkheid
Vandear dat ik hoop dat dit boek
intensief bestudeerd wordt. De
Iiciofdstilkken 4 en 5 over
bchoeftegerichte evangelisatie
cn over de relevantie van het
evangclic geven een mooie analysc van veelgebruikte termen.
Bovcndicii doct Stefan Paas
voor hoe noties als verkiezing,
schepping, zondeval en verlossing-vernieuwing een rol kunnen
spelen hij de beoordeling van
dergelijkc idcccn. Wie het goed
tot zich nccml. helpt zichzelf aan
een visie. Z o k u n jc venchillende
stijlen van wcrkcn en spreken in
de evangclisalie beoordelen vanuit gcrcfcirmeerd gedachtegoed.

De Nederlander
Boeiend is ook. dat Paas in de
laatste hooïdstukken voorgaat in
hct zoeken liaar eigentijdse vormen van kerk en christen-zijn in
onzc situatie. Hij laat het niet bij
wclsprckende beschouwingen,
hij docl een poging de mentaliteit van de Nederlander nu te
hegrijpcn en te benaderen vanuit
het cvangclie. Zo behandelt hij
achtereenvolgens het gelijkheids- en vriiheidsdenken
(Iioo~dstuk8). onze Nederlandse
nadruk o p eerlijkheid en onze
kritisclic iiisielling (hoofdstuk 9)
cn tenslotte het begrip verzoening: hoc breng je dat verstaanbaar cn relevant over in deze tijd
(hooidsluk lol? Opnieuw: zeer
Iczcnswaai*dig.ook voor predikanten dic gcen speciale missionaire opdracht Iicbhen, maai: wel
graag hcldci- in hccld krijgen hoe
de hedendaagse Ncderlandcr
denkt en voclt. Paas hcclt de
gave om gocd tc analyseren. Hij
betrekt relcvantc bijhclgedeellen

Als brijk van deze waardering wil
ik graag op ken punt nader op

met hem in gesprek gaan. Paas
noemt als cigcnscliappen van de
Nederlander ondcr andcrc d e
mentaliteit van gelijkheid cn vrijheidsdrang. Ook werkt hij uit dat
wij erg gehecht zijn aan onye
ovcrlcgcul tuur en compromissen
als een volk van coalities. Typisch
Nederlands. Akkoord, ik hcrkcn
daarin veel (net als Paas zelf4).
Maar wie is d e Nederlander in
de 21e eeuw? Ik ben nu een
klein decennium actief onder
Hindostanen en Pakistanen,
christenen, hindoes en maslims.
Het zijn nieuwe Nederlanders,
die o p de genoemde punten duidelijk anders zijn: zij denken
vooral in ongrlijke verhoudingen. D e wereld is ongelijk en hiërarchisch ingedeeld en ieder
moet zijn rol en plaats in die
orde van hoog en laag innemen.
Dat betekent dat zij overleg veel
minder belangrij k vinden, een
machtsingreep soms zeer billijken en veel minder hechten aan
gesprek en compromis. Zij
komen uit landen waarin veel
minder bij wet geregeld is, maar
waar weer andere, ongeschreven
sociale wetten en banden het
leven minder vri,j maken dan wij
hier ervaren. Hoewel Paas zich
wel realiseert, dat ook zij in onze
platte land definitief zijn komen
wonen', krijg ik sterk de indruk
dat hij bij de Nederlander toch
vooral denkt aan de blanke
autochtoon.

Sociale laag
Daar komt dan bij dat hij - in
mijn beleving - ook in die groep
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blanken nog weer vooral denkt
aan de hoger opeeleiden, die
welbespraakt mee doen in overlesorganen. Dat vraagt een
bepaalde mate van opleiding en
dat correspondeert weer met ecn
bepaalde welstand en sociale
laag van de bevolking. Maar er
zijn veel Nederlaiiders, die niet
aan dat profiel voldoen. Ik denk
aan hen. die nog net d e basisschool afgemaakt hebben, net
boven het miiiimum leve11 of van
een uitkering. pccn 'bock Iczcn,
maar na een avond SRS-6 mct
¢en hiertjc overtuigd concluderen dat zij een rijne avond hebben gehad. Het is niet de sociale
Iuag die je terugvindt in de
orthodoxe kerken, rnct hun sterkc cognitieve inslag. maar hij de
missionaire doordenking van de
Nederlander vormen 2i.i één van
d e groepen in het diverse geheel.

Gemeentesfichting
Paas zegt: je moet je apart richten op aparte groepen. Hij is blij
met toenemende aandacht in
gereformeerde kringen voor
gemeentestichting: "Wanneer wij
echter evangelisatie in Nederland weer willen doordenken
vanuit een zendingsstandpunt,
zal dit thema opnieuw aandacht
moeten krijgen. Gemeentesticliting zal op de missionaire agenda
van de kerken moeten komen.
Althans. als wij ernstig nemen
dat ook buitenkerkelijke Nederlanders, immigranten. jongeren
en allochtonen in hun eigen taal
en met hun eigen gebruiken God
moeten verheerlijken in de
gemeente. Ik ben daarom blij dat
dit onderwerp begint te groeieii
in de belangstelling van gereformeerde kerken"".

Ik heb hier mijn vragen bia. Tn de
eerste plaats: liet taalargument is
een hard gegeven. Wat heeft hct
voor zin elke week naar dienstcn
te komen die je niet kan volgen'?
Nu kun +ieproberen vertalingen

I
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in mijn missionaire werk, die ik
eenheid. Waar je probeert aan
als Icden van Christus herken,
elkaar gelijk ie wordcn, vctzwak
maar van wie ik hoop dat zi,j geen
je d e band. Je proeft hel ook in
lid willcn worden van de kerken.
hei spreken over de gaven, en dc
die ik dien. Zij zouden ernstig lijkerk als lichaam. Dc kcrk moct
den aan de cognitieve. weinig
niet ccn grote gclijkmakcr zijn,
expressieve of hoogkerkelijke
maar juist dc vcrschillcn vieren.
kerkdiensten.
Zoals ccn lichaam wcrkclîjk iets
is door de grote verschcidcnhcid,
Gelijke behandeling
zo ook d e kerk. Als wij nu vcrschillende doelgroepen uil el kaar
Aan d e andere kant bevredigt
halen, dan haal je dc spanning e r
mij dit niet. Wij kennen God, die
uil. Dal is mijn grolc hczwaar
hoven ons allen staat, ongeacht
(gcwordcn) tcgcn aparte dienonze huidskleur, sekse. psycholosten voor migrantcn. de verrijkt
gische, sociale of economische
clkaar nict. E r wordt dan nnoit,
status. Door Hem worden wij
vanui t vcrschillcndc culturele
allen gelijk behandeld: vergeving
achtergrond ei^. gesprokeil met
voor ieder, want ieder is zondaar.
elkaar over hoe je christen moel
Vernieuwing door de Geest is
;lijn in Nederland. Want jc ontnodig voor ieder. Deze boodmoel elkaar niet.
schap moet uitgedragen wordcn
en hoezeer je rekening houdt
Niet te combineren?
met de tijd van nu en de vcrschilDieper
Wat ik hier vcrtcl uil ervaring
lende doelgroepen. d e diepc
menselijke categorie van zonde,
Ook dc cigcn culturelc gebruimet migranten, is exemplarisch
opstand tegen God en vervrccmken wordcn opgenomen iii dc
voor andcrc doelgroepen. De
ontwikkeling. Ik zic geen proding is universeel. Bovendicn,
orthodoxe gereformeerde kerbleem in het conserveren van
ken zijn sterk bepaald door een
het einddoel is ook gezamcnlijk.
selecte sociale groep. Je ziet in
vormen van zang en muziek uit
In de Openbaring krijpcn wij
onze kerkcn geen doorsnee van
de eigen achtergrond, maar dicvisioenen te zien van een bonte
dc bevolking, Zelfs binnen deze
menigte die fysiek bij elkaar dc
pere culturelc vcrschillcn komcn
in een verandcringsproccs, voorHERE looft.
cgalc grocp kun jc verschillen
al huitcn dc kcrkclijkc silualics
Vanuit God gezien kan ik het
aantrerren die ampcr tc comhimaar moeilijk accepteren als wij
van crcdicnst cn andcrc gcmccnnercn zijn. De cigcn Christelijke
ons zouden neerleggen bij dc
tevormcn. D c rclaticvorming cn
Gcrcformccrde Kcrkcn van Paas
kennen hun gesloten kansels.
manieren van omgang met
beperktheid van de kerk. Hct
elkaar gaan via d e tweede of derOnder vrijgemaakten lijkt het
haalt d e spanning er uit - cn dat
is eigenlijk nog te mensclijk
de generatie de migranten beïnook bijna niet mogelijk elkaar
vloeden. Wie nu door aparte
gezegd. Is het geen vorm van
vast tc houden nu de verschillen
gebrek aan vertrouwen? Vergcmccntcslichtii~gcipcn taal en
grocicn. Als ik zo aan hct mcnsecultuur van dc migrantcn wil
lijkc van d c kcrk aandacht geef,
trouwen dat Gods Geest juist
bewaren, loopt Iict gevaar dat je
kom ik er toe een notie als 'de
werken wil in en met die vcrheel snel de aansluiting met dc
beperktheid van de kerk' te ontscheidenheid; en vertrouwen dat
tijd verliest. Je conserveert in d e
Gods Zoon onze onmacht en
wikkelen. Daarmee bedoel ik dat
kerk, wat daarbuiten al niet mccr
blunders op dit vlak wil vcrgcven
hei m.i. onhaalbaar is om allerlei
bestaat.
legitieme varianten van denken
e n ons zo weer tot nieuwc inzet
en beleven een plaats te geven in
stimuleren wil.
Bijbels-theologisch heb ik cr nok
de kerk. Je moet dan van bepaalmijn vragen bij. Als ik d e God
d e mensen vragen zich aan te
Drie-eenheid
passen aan d e dominante stijl.
vati de Bijbel goed begrijp, dan
scliept Hii grote vreugde in verOf, zonder elkaar te veroordelen,
Het is zeer gereformeerd (in
uiteen gaan. Geen ruzie, ook
tegenstelling lot de evangelische
sclieidenlieid-in-de-eenheid. Je
geen drang tot eenheid, goede
ziet het in het tiuweliik: juist het
ricIiting. mei dopcrsc trekken)
vrienden naast elkaar. Ik zie daar
om het scheppingswcrk van God
verscIii1 trissen man en vrouw
moet bouwen aan een sterke
wel wat in. Ik kom mensen tegen
d e Vader serieus te ncmcn cn
aan le bicden en daarmee het
vcrschil als ccn onbewccplijk feit
acccplcren. Maar de laalontwikkcling is meer dynaniisch dan
Paas aanduidt. Migraïilcn dic
hier lang blikivcii,Icrcn bcwust cn
onhcwust mccr Ncdcrlands cn
wat de jongcrcn hctrd'l valt hct
taalargurncni op cen bepaald
rnorncnl wcg. Jc kun1 ook prohel.en invloed uit te oefenen door
hct Ncdcrland5 ic stimuleren. Ik
leid dicnslcii waarin ik ccrsl kort
in Urdu sprcck cn daarna l í ~ n gin
het Nederlands. Pakistaansc iongeren 7eggcn: wij beginnen pas
naar uw prcck te luislcrcn als u
in hel Nederlands begint. Vc>or
degenen dic moeilijk Nederlands
sprekcn hoop ik dal er een
impuls vanuii gaat om Nederlands te Icrcn.
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dus is het legitiem om aandacht
te vragen voor het menselijke in
de kerk. Vanuit de goddelijke
drie-eenheid gezien kan er geen
spanning zijn tussen het scheppingswerk van de Vader, het verlossingswerk van de Zoon en het
vernieuwingswerk van de Geest.
In de visie op zending en evangelisatie in Nederland moet dat
alles worden betrokken. Het valt
nog niet mee dat op een consistente manier te doen.
Het is echter wel erg nodig. Ik
ben erg blij dat Stefan Paas ons
daartoe stimuleert met zijn nieuwe boek Ik hoop dat u als lezer
van dit artikel hetzelfde plezier
als ik zult ervaren bij het doornemen van Paas' bijdragen.

Ds. A.S. van der Lugt is predikant
van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam Stad

Stefan Paas, Jezus als Heer in een plat
land. Op zoek naar een Nederlands
evangelie,

Boekencentrum

Zoeter-

meer 2001. De prijs van het boek is
16 euro. Het citaat staat op p. 100

2

Zie bijvoorbeeld a,w.,p, 82-83
a. w.,p. 129: "Ik beschouw

dit als een

eerste aanzet - meer niet - tot een
inculturatie

van de orthodoxe

theolo-

gie".
4

a.w.,p. 129: "Daarbij wil ik me concentreren

op het Nederlandse

van gelijkheid

en persoonlijke

ideaal
vrij-

heid, omdat dit zaken zijn die in vrijwel elke studie over dit onderwerp
terugkomen

en tevens omdat ik ze

zelf in sterke mate herken".

5

a.w" p. 45: "Wie zijn de onbereikte
groepen?

Vooral de intellectuelen

de armen, maar ook de islamitische
landgenoten".

6

a.w.,p.59

en

Besefvan zonde
Moet je eerst sterk doordrongen
zijn van je zonde voor je naar
Christus kunt gaan? Over die
vraag schreef ds C. Harinck, predikant van de Gereformeerde
Gemeente te Terneuzen in zijn
boek De toeleidende weg tot Christus. In een bespreking daarvan in
De Wekker (18 januari) merkt
prof. dr J W Maris op:
De vragen die aan de orde
komen zijn intussen van groot
belang. Ook in de prediking in
onze kerken zal de ernst van het
zondaar-zijn aan de orde moeten komen. Gods wet moet spreken, ook als bron van zondekenms.
De plaats daarvan mag echter
niet worden beperkt tot het
begin van het geestelijk leven.
Wanneer tot zijn recht komt,
zoals Calvijn benadrukt heeft,
dat het wezen van het geestelijk
leven en van de verlossing, te
vinden is in de gemeenschap
met Christus, dan hoort vooral
in dàt kader over de plaats van
wet en evangelie te worden
nagedacht. Christen-zijn komt
nooit het zondaar-zijn voorbij.
Maar dan niet slechts op de
manier van de bekommerde, die
maar geen houvast ontvangt
over zijn deelhebben aan de
rechtvaardiging in Christus,
maar op de manier van de afsterving van de oude mens en de
opstanding van de nieuwe.
Ellende, verlossing en dankbaarheid zijn nooit afzonderlijk aan
de orde, maar altijd in samenhang met Christus, en daarom
met elkaar.
Er kan variatie zijn in de manier
waarop we over de dingen spreken. Ik ben ervan overtuigd, dat
er minder reden is over een toeleidende weg tot Christus te
spreken dan ds. Harinck doet,
juist vanwege
de soevereiniteit
)Jàn nel "WeJk "\Tände Heilige

Geest, die met de toezegging van

G.J. van Middelkoop

zen
het heil komt, nog voor van enige
diepgang in ons besef van zonde
sprake is. De term geeft al misverstand. In niet Christus Zelf
dè weg? Maar in veel stem ik
van harte met hem in, omdat hij
zich vooral oriënteert op wat de
Here zegt.
Dat het zondaar-zijn, het diepe
besef van onze verlorenheid
door eigen schuld, èn van wat
genade is, aan de orde komen in
de prediking, en in onze gebeden, dat mag wel eens extra worden benadrukt.
Genade, verlossing, rechtvaardiging, ze zijn onverdiend!

..
WIJS
zoekt betrouwbare

G""'''''u
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J.J. D. B a a s

CADEAU VAN EEN JARIGE
(n.a.v. de jubileumuitgave van hef LVGS)

I

I

J a n n i e en Henk zijn er nog niet uit. Zullen zeJ(
n a de basisschool naar hef gereformeerd voor
zei onderwijs sturen, of naar de christelijke schc

de buurt? De verhalen over de gereformeerde
school ziJnniet onverdeeld positief. Op die schol
schijnt ook aardig gevloekt te worden. Ze hebbi
daar ook kluisjes om diefstal van eigendommen
van kinderen te voorkomen. De sfeer op school
schijnf ook niet alfJdeven leuk te zun, Bovendien
moet Jaap wel bijna twee uur per dag reizen om
heen en terug naar de gereformeerde school te
gaan. En de christelijke school hier in het dorp?
Daar horen ze wel veel positieve geluiden over. Ze
doen ook aan kerstwijdingen enzo. Er staan zelfs
enkele gereformeerde leerkrachten voor de klas.
Bovendien heeft Jaap al een aantal jaren gereformeerd onderwJsgehad op de basisschool.Het lJkt
ons best goed hem nu wat weerbaarder te /aten
worden op een algemeen christelw school. Wg
hebben zelf vroeger ook niet op een christelijke
school gezeten, en zijn wij er nu zo slecht uifgekomen?
Voor Christa en Wim is het echt geen enkel punt,
Natuurljjk gaaf Nynke naar de gereformeerde
school verderop. Als je zou vragen: "Waarom?"
Dan zou je hef simpele antwoord krilgen: "Daarom! En i'uter als aanvulling: " ledereen van onze
kerk doet toch zeker ziJnkinderen naar de gereformeerde school, Je zou er eerder vragen over krJgen, als je het niet deed, Ik vind dat normaal,
En waf vind je dan van de christelijke school hier in
he t dorp? Geen idee, nooit over nagedacht.

juist ouders van leerlingen huiten onze kerken bijzonder
enthousiast zijn over 'onze' scho1en.Terwiil e r bij ons door vccl
ouders heel kritisch mcc omgegaan wordt. Zijn wc tc veel verwend? Als jc elkc dag taart eet,
is de bijzonderlieid cr gauw vana f.

bijzonderheid er gauw vanaf.

l

Meestal blijkt de schoolkeuze
trouwcns het lastigst bij een oudste cn ccn jongste kind uit een
gc7in. Zc lijken beiden nog zo
klein vnor zo'n verre reis. D e
middelsten hobbelen vaak wel
achter de oudsten aan. D e vraag
is feitelijk wel bij elk kind aan de
orde: Zou je het wel aandurven
in gebed om je kind verder weg
tc sturen'? Kun je nog wel dankbaar zijn voor gereformeerd
(voortgezet) onderwijs? Voor
ouders die met deze afwegingen
zitten is e r iets moois venchenen. E n nog wel van een jarige.

"

"

Vecl oudcrs staan op dit momcnt
vnor de definitieve beslissing:
Waar gaat ons kind na de basisschool naar toe? Wat voor afwegingen maak je dan? Zijn je
argumenten verstandelijk of laat
jij je voornamelijk door je gevoel

leiden? Probeer vooraf eerlijk
tegen jezelf te zijn in d e argumentatie. Welke plaats heeft het
gebed? E n angst staat bijvoorbeeld niet bekend als de beste
raadgever.
Met is trouwens wonderlijk dat
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Als je .jarig bent, krijg je cadeautjes. Als blijk van dankbaarheid
en ter verhoging van d e feestvreugde ga je vervolgens rel f
trakteren. Maar een jarige dic
trakteert en daarbij wnardevollc
cadeaus weggeeft. dat is een bijzonderheid. Toclr komt hel voor.
Het LVGS. het Landelijk Vcrband van Gereformecrdc
Sclioolverenigingcn, populairder
gezegd de hesturenbond van het
gereformeerde onderwijs,
bestond vorig jaar 50 jaar. Een
589

eerbiedwaardige leeftijd. Van
deze kant in de eerste plaats van
harte gefeliciteerd met het jubiIcum. Een halve e i u w besturenhond waarin heel wat gepasseerd
en gcprcstccrd is op het gerefc~rmeerdc ondcrwijstcrrein. Writ
een ontwikkclinp: In 1951 begonnen als vrijwilligcr<organisatie
met cnkcle gereformeerde
streekscholen voor lager onderwijs, naar ccn cigcn kantoor met
een school voor Gcrcrormeerd
Hoger Beroepsonderwijs, gcrcformeerd middelbaar (beroeps)
onderwijs, meer dan honderd
gereformeerde basisschrilcn, een
vijftal scholcn voor speciaal
onderwijs, een 'eigen'schoolbcgeleidingsdienst en een administratiekantoor (Concent). Een lijstjc
niet om jezelf op de horst te
slaan. maar de Here God ootmoedig voor te danken. In een
land waar de ontkerstening om
zich heen sloeg, mocht het gcrcformeerde onderwijs grocien cn
bloeien. E n dat ondanks onszelf!
Wat tot stand kwam, kostte
bloed, zweet en tranen. Het ging
gepaard met veel moeite en leed.
E n juist op dit momen t vraagt
het LVGS zich. met rins, af moeten we wel op deze voet verder?
Moet hel gereformeerde onderwijs wel specifiek vrijgemaakt
onderwijs blijven? Deze vragen
tonen aan dat onze vijftig-jarige
nog niet bepaaId vastgeroest is.
Anderzijds kan een dergelijke
vraag ook vanuit een midlifccrisis opgekomen zijn.
Zo van: waarom ben ik e r eigenlijk, en was dit nu alles'? De
indruk bestaat niet dat dit het
probleem van de jubilaris is.

Gereformeerd blijven?
Wat in elk geval wel duidelijk
mag zijn bij deze vragen is dat
het LVGS voluit wil blijven gaan
voor gereformeerd onderwijs.
Alleen, zo vraagt men zich daarbij af, moet die vorm van inrichtiiig van onderwijs beperkt Mij-

ven tot het vrijgemaakte deel
van onze bevolking? Als je naar
de relatie tussen verschillende
kerkgenootschappen kijkt, hebben de vrijgemaakte e n christelijk gereformeerde kerken tegen
elkaar uitgesproken dat men
elkaar wederzijds erkent als
gereformeerde kerk. Zou het
dan geen logisch gevolg zijn als
ook het gereformeerde onderwijs christelijk gereformeerde
ouders e n leerkrachten een vol-

wi~s
wel specifiek vrdgernaakt

onderwijs bloven?

waardige plaats laat innemeli op
dc scholen? Dat betekent, praktisch gcficn: christelijk gereforrnccrdc oudcrs kunncn voluit lid
enlof hcstuurslid wordcn van d c
gereformeerde schoolverenigingen en de leerkrachten met die
kerkelijke achtergrond kunnen
ccn hcnocming krijgcn op d c ~ c
scholen. Daarmee raakt hct
onderwijs zijn eigcnhcid nict
kwijt. Het blijft voluit gercformccrd onderwijs, zckcr als wc
7cggcn dat in dc bcidc kcrken
hct7clfdc hclcdcn wordt. Wc
mogen dczc hcwcging dan zclfs
7ien als een van de zegeningen
van deze tijd. E r wordt zo meer
7ichtbaar van de eenheid van het
lichaam van Christus.
Andevijds 7ou je de vraag kunnen stcllcn of hct LVGS hicrmcc
nict voor d c mu7ick uitloopt.
Moet e r niet gewacht worden tot
e r van een werkelijke kerkelijke
eenheid sprake is? Aan de andere kant: op sommige plaatsen is
het feitelijk al zo ver. Alleen landelijk lopen we nog wat o p d e
ontwikkelingen achter. Je moet
als besturenbond wel beseffen
dat je onomkeerbare beslissingen neemt.
E e n vervolgvraag is natuurlijk
onvermijdelijk: en d e nederlands
gereformeerden dan? Juist zij
stonden e n staan ons het meest
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nabij. We hebben ze in de jaren
zeventig - we moeten het met
schaamrood o p d e kaken erkennen - in een aantal gevallen zelf
buiten de deur gezet. Anderen
voelden uit zichzelf wel aan dat
ze in het gereformeerde onderwijs niet meer welkom waren. En
op sommige plaatsen is inmiddels de wederzijdse erkenning
tussen deze kerkgeneotscfiappen
weer uitgesproken. Dat kan nel
zo min zonder gevolgen blijven,
als bij d e cliristelijk gereforrnccrden.
Uit deze zaken blijkt dat de
LVGS een beweging in gang
heeft gezet, waarvan ze zelf het
einde ook nog niet kali ovcr~icn.
Wat we samen wel zien i5 dat hct
onderwijs 'typisch vrijgemaakt'
zal moelcn blijvcn. Dat wil zeggen, cindcrwijs dat alleen wil buigen onder hct geweldige verlocsingbrengcnde Woord van
God.(zie de arlikclcn van B. Luiten over dit onderwerp in cle
Rcrormatic jrg J7 no 14 en 15)
Betekent d e vraag van het LVGS
dat men het gereformeerde
onderwijs feitelijk aan het uitverkopen is? Daar lijkt het gelukkig
totaal niet op. Men wil e r juist
voor blijven gaan, maar men wil
de zegeningen delen met anderen die op dezelfde geloofsbasis
staan.

zelfs

zien ais een van de zegeningen van deze tijd.

Laten we wel bedenken: gereformeerd onderwijs is niet afliankelijk van een LVGS, al heeft ze
daar tot nu toe een meer dan
waardevolle bijdrage aan geleverd. Ook het LVGS is voor de
komende vijftig jaar volledig
afhankelijk van Gods ;legen cn
nabijheid. Daarom vragen de
voorstelIen van d e gereformeerd e besturenbond een inhoudelijk e discussie, waarbij het gevoel
op de tweede plaats moet

l

I

i

I

king gemaakt van het gereiormeerde onderwijs naast liel
reformatorische, het evangelische en het algemeen christelijke
onderwijs. Van al deze richtingen
wordt het eigene beschreven. E r
wordt daar een objectieve donrkijk gcgeven. Verder wordt er
een duidelijke positie keu;.^
gemaakt.
Het boek wordt afgesloten mct
een lilcratuurverwijziiig en verder ccn foto van het gebouw van
elkc bij de LVGS aanpcsloten
gcrcformeerde school.

komen. Laten we argunicnten
wegen hij het licht van Gods
Woord.

Het cadeau
Titel en inzet
'Te midden van al dic discussies,
die soms hoog kunncn oplopen,
bereidde het LVGS voor zian
leden een geschenk voor: 'De
fluit in het venstcs*.Met als
ondertitel '50 jaar gereformeerd
onderwijs'. Hct bock dankt de
titel aan een gcdenkboek,je van
een chrislelijkc school te Baambrugge uit 1934. "Mct is niet de
mens die het kan. Hct is de
Geest des Meercn, dic het doet,
vaak door middel van mensen.
De school maakt de fluit; Ie$ die
in het veii\lcr cn als dan de Heilige Gccst komt, dan ruist het
lied van lol'cn aanbidding."
Het boek zct in met een prachtig
gedicht van Koos Vcefkind. Het
gedicht staat dicht naast psalm
139. Hel beschrijft het wonder
van hel ontstaan en het zijn van
de mens. Dat wonder krijst perspeclier hij hct licht van Gods
a!rnachligc Scheppershand e n
zijn onuilsprekelijk grote genade.

Keuzes maken
We levcn in een tijd waarin mcnsen graag mondig willen ijn n. En
men wil op een mondige wijze
zijn eigen keuzes maken. Je gaat
niet klakkeloos in 'he[ spoor der
vaderen', alleen al omdat het 'het
spoor der vaderen' is. Dat is o p
zichzclf een positieve ontwikkeling. Eigen keuzes makcn betekcnt in veel gevallen ook bewustc keuzes maken. De dingen niet
uit 'sleur of bijgeloof' doen.
Mondigheid hoeft op zichzelf
nier verkeerd te zijn. Hct is
allcen wel jammer als d c mondigheid slechts gebaseerd is np
liet goede gevoel dat mcn over
icts heeft. "Ik heb daar cen goed
gevoel over en dan is het goed".
Het ontbreekt dan op een aantal
punten simpelweg aan d e wezenlijke kennis van een onderwerp.
E n toch kan men in dal gcval
van zijn mondigheid op een
onbescheiden manier gebruik
maken. Je kunt je hier allemaal
wel eens aan be~ondigen.

De inhoud
Daarmce i s de toon van liet hoek
gezel. Op hcldere wijze wordt de
visie op gcrcfnrmeerd onderwijs
uiteengezet. Dat wordt hereikt
door de volgcnde thema's langs
te gaan:
vcrhondcnheid met God
dc gecst van onze tijd
dc christelijke geest
identiteit en doel.
In hct hoek komt naar voren hoc
mciiscn in deze tijd staan. Mel
name ook hoe zij die hun vcrtrouwen op de Here stellen, willen leven. Duidelijk wordt uiteengezet wat daarbij het eigene
is van het gerefcirmecrdc onderwijs. In een van de hoofdstukken
wordt een inhoudelijke vcrgelij-

i

l

Gereformeerdc ouders in Nederland verkercn in de luxe positie
dat er een vrijwel dekkend nel
van gererormccrd basisonderwijs
over Nederland 1igt.Toch maak1
nog lang niet iedereen daarvan
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gebruik. Dal wordt nog sterkcr
naarmate d c school verder weg
ligt. E n dal gcldt in veel gevallcn
voor het gei-cformeerd vuorlgezet onderwijs. E n dat is zeer jammer te noemen. Men ziel dan
echt dc rijkdom en het bijzondere van hct gereformeerdc nnderwijs niet meer. Men heeft daar
dan geen 'geen goed gevocl over'
om wat voor aanleiding dan ook
maar. E n dat ontbreken van het
goede gcvoel is vaak ontstaan uit
verhafcn van anderen, die eén of
andcrc negatieve ervaring achter
de rug hebben. E n je kunt negatieve ervaringen opdocn op de
gereformeerde school. Want ook
daar werkcn gewone mensen en
die mensen kunnen falcn, ook al
zijn ze gcreformeerd. Hcr is jammer dat men op grond van die
signalcn of incidentcn een verstrekkcnde. maar vaak wel

armocdige beslissing neemt. Men
had zich dan beter eerst meer
kunncn verdiepen in d e rijke
inhoud van het gereformeerde
onderwijs. Men roept tcgenwoordig wc1 vaak hard ovcr d e kwaliteil van het onderwijs -en
terccht mogen ouders d e school
daarop attenderen -,maar schakelt men daarin de Factor 'identiteil' niet totaal uil?
We zouden elkaar als ouders
best cens vaker d e vraag mogen
stellen: "Waarom stuur jij je kiiideren naar de gereformeerde
schonl?Of juist, waarom doe jij
het niet?" E n dal niet als dooddoener of om elkaar eens de
oren te wassen, maar uit warme
bewogenheid met elkaar. Ieder
schnolbestuur moct m.i. deze
vragen zelfs aan clke ouder stellen, ongeacht kcrkelijke achtergrond. Net zoals het bestuur dic
waag stelt aan de leerkrachten in
sollicitatie- en wclhevindingsgesprekken: "Waarom werk jij aan

de gereformeerde school en
waar laat je dat in doorklinken?
Hoe merken de kinderen dat aan
je'?"
Het kan aan de andere kant
helaas ook zo zijn dat een gereformeerde school zich van haar
identiteit afmaakt. "Als d e naam
niaar op de gevel staat... En we
gaan immers allemaal naar
dezelfde kerk. dus dat weten we
liet toch wel van elkaar." Dat is
niet voldoende reden om liet
onderwijs gereformeerd t e noemen. Rinncn hel onderwijs zulIcn de medewel.kers ei. voor
moelen gaan een bewuste vertaalslag te maken vaii Identiteit
naar de prakiijk van alledag.
Gclukkig is lict gcreformeerdc
ondenvijsvcld daar op vccl
plaatsen ook nctid' mee bezig.

Beoordeling cadeau
Jc mag C C gcgcvcn
~
paard nict In
de mond kijken. En dat geldt
misschien nog wel dubhel en
dwars voor een cadeau, waarop
een jubilaris trakteert. Maar je
kiinr e r niet over zwijgen, als je
iets waardevols hebt gevonden.
En dat is hier het geval.
Wie zich wil vcrdicpen in hct
eigene van het gereformeerde
onderwijs, wie het onderwijs aan
zijn kinderen serieus neemt (en
wie zou dat niet willen), zal kennis moeten nemen van de inhoud
van dat onderwijs. Maar ook als
jc zckcr wilt wctcn wat jc mist,
of in elk geval niet wilt voor je
kind. Wat niet past bij jouw
opvoeding thuis. Voor een ieder
die zo voorgesorteerd staat,
heeft dit boek veel te bieden.
Echte wezenlijke informatie in
heldere eenvoudige taal. Een
welgemeend compliment aan de
schrijver G.J. van Middelkoop.
Dit boek is voor iedere geïnteresseerde ouder goed te hevatten. Het leest makkelijk. Het is
overzichteli,jk ingedeeld. Het
heeft een prettige bladspiegel .
Je kunt door d e inhoud feitelijk

een soort vergelijkend warenonderzoek doen op het gebied van
de identiteit van het onderwijs.
Nogmaals, het LVGS staat al
jarenlang voor kwaliteit, ze laten
dat bij hun jubileum ook weer
zien door een stuk kwaliteit
cadeau te geven!
Echte wezenlijke informatiein
heldere eenvoudige taal.

Daarom niet alleen LVGS gcfclicileci-d, maar ook Ic7crs gcfelicilee1.d met ~ o ' ngeschenk. Ecn
posilieve bijdrage aan de discussie die men zelf aangezwengeld
heeft. Iedereen die iets mcl gcrcîomecrd onderwijs tc maken
hccfr moct dit gelezcn liebben.
Zeker als je in deze dagen zinvol
mee wilt praten np je eigen
school over de eigenheid van het
gereformeerde onderwijs. Als je
dit bock Iccst bcpaaft het je (als
ouder, of bestuurder en als leerkracht) weer eens bij de rijkdom
die we in dat onderwijs gekregen
hebben. Misschien een idee voor
het schoolbestuur om in elk
geval elke leerkracht cadeau te
doen? Voor de prijs hoef je het
niet te laten!

Landelijke bijeenkomst
SamenWerkingsOverleg
Cl-iristclijkc Gereformeerde en
Nedcrlaiids Gereformeerde Kerken, alsook Gereformeerde Kerken Vrijgcmaakt. die plaatselijk
samenwerkcn, ontmoeten elkaar
lwcc kcer per jaar om elkaar te
bcmnedigen en om van elkaars
ervaringen te leren.
Het gaat om informeel overleg
en niet om een kerkelijke vergadering.
n c kcrken nemen deel aan dit
overleg met één of twee vestegenwoordigers.
Alle kerken die plaatselijk
samenwerken zijn van harle wclkom, ook die dat nug niet docn
maar graag zouden willen.
H e t eerstvolgende overleg vindt
plaats op D.V. woensdag 17 april
in 'De Rank'. Nijemonde 2,
Nieuwegein, aanvalig 19.30 uur.
Voor informatie: J.H. Rosman,
e-mail: swo-bosman2@freeler.n1,
tel. 0172 - 588909.

N.a.v. 'Eeti Flit in het vensler'
door G..F.van Middelkoop.
Uitgave: ConcentlLVGS.
Aantal pagina's: 116
Prijs: £ 5,-

Jetze J.D. Baas is directeur van een
gereformeerde basisschool en
mede-hoofdredacteur van het
opvoedingstijdschrift "Aan d e

hand"
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Lied van de week
21 april:
Voor zondag 21 april staat
gezang 316 uit het Liedboek
voor de Kerken o p het rooster. Dit lied is al eerder aan
bod geweest. Een bespreking
heeft gestaan in D e Refcirinatie, jaargang 75, nummer 3 l.

592

BOEKENREVUE
boekbespreking

Ooit hccft iemand vele jaren
gelcdcn gcstcld dat het een yoede zaak 7 0 U zijn d;it het antirevolutionairc vnlksdecl elke wintprprriorle dc gecchriftcn van Grom
P r i n . ~ l ~ ging
w r lezen en hcrlezen. En dan gold mct name
diens Oti#eloo,fLW Revolrltir tot
de verplichte Icciuur. Principes
moest je kennen om ze ic kunnen toepassen cn handhaven.
Welnu. er staan weer diverse
hoeken op onze lijst en daarmee
kan de eclite lezer deze winter stel dat hij zich eens geen raad
weet met de tijd - weer uren en
dagen vooruit. En ... Groen van
Prinsterer met 'zijn' antirevolutionairen staan ook voor deze
hoekenrevue genoteerd. Maar
we zetten ons overzicht o p in
chronologische vol~orde.Daarom $raas eerst uw aanclacht voor
iemand uil de 2de eeuw: Frenaeus van Lyon.

I
I

Mag ik u Irennnrs even voorste!len? T-Tij was een Griekse christen die als jonge man in Smyrna
(Klein-Azië) de marteldood van
bisscIiop Polycarpus heeft meegemaakt; tiet jaartal is niet zeker:
vroeger nam men 155 of 156 aan,
later 167 of 168 en een enkele
cinderzoeker heeft het over 177.
Maar dat laatste lijkt het minst
waarscliijnlijk. wan? dan is Irenaeus lid en (zelfs) presbyter van
de kerk van Lyon (Zuid-Gallië)
cn i$ hij dcicir zijn gemeente naar
Romc afgevaardigd cim daar in
de kcrkcIijke strijd met de groep
van de Montanislen (de vroegste
'Pinkstcrgcrnccnlcn') lussenbeide tc komen. R i j zian terugkeer
in 178 wol-dl Jrcnaeus bisschop

~

l

l

I
l

van Lyon. nadat 7ijn voorganger.
de stokoude Photinus - ook al de marteldood was gestorven.
Irenaeus staat midden in het kerkelijke leven en neemt zijn positie duidelijk in. met name tegenover de gnostiek die in zijn
dagen de kerk dusdanig trachtte
te beynvloeden dat het zicht op
Jezus en op Zijn verlossingswerk
in d e schemering van het menselijkc dcnken kwam te staan. De
gnostick immen leerde dal liet
dicpste mcnsclijke 'ik' S t n was
(of moest worden) incl hcl goddelijkc. En al$ de mcnc zich die
cenhcid ~ P I Y ~ I Swas
I
gewordelt.
had hij dceF aan de verlocsing uit
dc 'b07c wcrcld'. \Vel, dezc leer
is in al haar facctten flink bcqiscden door Irenacus. Ovcr de man
e n zijn dienst aan de vrocgc kcrk
cchrecf nicmand minder dan {li:
Eginhorcl Meijrrin~(1 940) als
kcnner van dc oudslc gescliicdenis van dc kerk cen hccl informatief boek dat zich bij7ondcr
goed lexen laat. Niks gcen
geleerddoenerij, het is juist de
eenvoud van het verhaal dat de
lezer hlijft boeien, tot dc laatstc
bladzij. Zclfs geen nolenapparaar of litcratuurvcrwij7ing krijgt
men voorgeschotcld. En toch
proef je het authentieke van
Meijerings uiteenzetting!
N.a.v.: Eginhard Meijerinp. Irritnerrs Groiicll~ggerimnnher chri.~relijk
denketl. IJitg. Balans bv, Keizers-

gracht 1 17, Amsterdam. Omvang
232 blz.; prijs e IS,-.
ISBN 90-5018-453-7.
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Aitgirstinrts is hij velen
bekend om zijn Ccit~fi.ssinnesen
zian grote werk De Srnd vrrn God.
Maar hij heeft ook veel preken
pehouden en daarvan zijn er - op
wonderli,jke wijze - ook diverse
van bewaard gebleven. Een inleidende commentaar op de Bergrede (Mat. 5-7) is onlangs uitgegeven onder de titel Her ituis op
de rots. Van die rede van Christus
zegt Aueustinus in zijn eerste
'hoek': "Wie deze toespraak verstandig en met toewijding hestudeert. zal daar op het pchicd van
de hoogste morele normen volgens mij de volmaakte christelijke levensstijl aantreffen.'*Want
volgens Christus A f , aldus
Augwtinus, lijkt icdcr die deze
Zijn woordcn hoort cn doct op
icmand die zijn huis houwt op de
rots? Het werk hcvat cen hcle
reeks praktische wij~hcidnm
voor Gods aangezicht te Icvcn
niiddcn in ccn verlcidclijke, zondige wercld.
Nu is dc tekst van de7e cnmmentaar op een heel zorgvuldige
manier uit het Latijn vertaald in
hedendaags Nederlands door
twee medewerkers van hel in
1989 opgcrichtc Auguslijns Instituut te Eindhoven. Lij geven van
hun werkwijze dan ook een held e r verantwoording.
~
Als men
dan bedenkt dat Aucpustinuc deze
commentaar al o p jonge leeftijd
schreef - nog voor hij in 396 bisschop van Hippo werd -. raakt
men zonder meer vol eerbied
voor de krachten van Gods
Geesz die gewerkt hebben in het
leven van iemand die - biina verloren - toch bekeerd was nadat
zijn moeder nog maar i é n ding
wist: hem alleen nog maar aan de

Aurrlirrs

Almachtige opdragen. Hoe sterk
is deze God: ccn Rotc om op te
bouwen ...!
N.a.v.:Leo Wenneker en Hans vitn
Reisen (red.), Ailrc~IIrrsA i i g i t r r i n ~ ~ s
!Iet hllis op de rory. Uite Amhn,
Keizersgraclit 630, Amsterdam.
Omvang 232 bIz.;prijs £ 29,50.
ISBN 90 263 I h45 3.

Hartelijk aanbevolen voor de
eerste of een vernieuwde kennismaking.
N.a.v.: H.J. Selderhuic, O P C I ~ menisch~ecclesiokogie. Icleule
kurk en ideale overheid in tie
tlzenEogie vnn Wolfgang Musc~klux Uitg. T.U. Apcldoorn 1999.
Omvang 39 blz. Prijs £ 6,(cxcl. portokosten). TSRN 9075847-08-4.

Dan richten we onze blik nu op
Philippiis Melanchthora era Wolfgnng ~Vuscuhu:
twee reformatorisclie persoonlijkheden die beide iir 1497 zijn geboren, maar bij
velen wat op de achtergrond zijn
blijven staan. Wie tot nu toe
eigenlijk alleen maar belangstelling had vocir de hoofdpersonen
van dc Kerkhervorming van d e
16dc eeuw. ontdekt vroeg of laat
toch wc! dat er heel wat boeiende mannen een 'nevenrol' speelden die elk voor zich verantwocirdelijk zijn voor diverse
schakeringen in het beeld van de
grotc reformalie. Maar waarom
zc bid vclcn niet zo bekend zijn?
Mclanchlhon betekent zoiets als
'7warte aarde' (Schwarzerdt) en
Musculus is een latinisering van
dc naam Muslin. Nou niet direct
namen om van onder de indruk
tc komen.
Maar als je het geluk hebt dat
hcidc hicr genoemde personen
in ccn goed verhaal in onze
cigen taal aan d e lezers worden
voorgesteld. dan kunnen we
gewoon weer vooruit. Dan is
alleen nog d e naam van d e man
die erover sprak en schreef van
belang. Hij geeft on? een prima
garantie dat het geheel uitstekend verantwoord is. De auteur
is namelijk prof. dl: 1I.J. Selderhuh, die zijn lezingen in twee
bockjes liel verschijnen nadat hij
dc tckst had voorgedragen voor
een Apeldoornse Schooldag,
voor een gezelschap kcrkhistorici en voor d c gcrnccnschap van
de Christelijke Gcrcforrneerde
Theologische Univcrsitci t.

En: Melanchthon. Zijn hrteken is voor hel protestanri.wtnz en
Meluitchlhon rn de Ncderlunden in de I A e en 17.c reuw. Uitg.
T.IJ.Apeldoorn. Omvang 46
blz. Prijs: £ h,- (excl. portokosten). ISBN 90-75847-09-2

De Purir~inenworden u voorgesteld door drie Nederlandse
kerkhistorici. Eindelijk verscheen er weer eens een in het
Nederlands gesteld standaardwerk over het Puritanisme. Het
driemanschap W vnn 't Spijker,
R. BisscJzop en W L op 'r Hof
heeft een belangwekkende
poging ondernomen om de
Nederlandse protestanten te
laten kennismaken met Engelse
en Schotse (en later Amerikaanse) geestverwanten die een sterke eigen inkleuring hebben gegeven aan hun reformatorische
identiteit. Bisschop heeft de iiiet
gemakkelijke taak vervuld om
een beknopte geschiedenis van
het zo breed vertakte Puritanisme te schrijven in ZO'R 100 biadzijden. Na twee keer lezen weet
je dan ongeveer d e vaak d e als
heel genuanceerd hekend staand e weg. Van 't Spijker biedt een
overzicht van de belangrijkste
theologische kenmerken van het
Puritanisme, aan d e liand van het
optreden van diverse van hun
voorgangers, waaronder Richard
Baxter, John Owen en ook John
Bunyan. Daarhij worden ook
thema's als verkiezing en zclfonderzoek belicht. Tenslotte biedt
Op 't Hof een beeld van de inter-
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nationale invloed van de Puriteinen, met name in Ncdcrland,
nianr ook iii andere landen op
het vasteland van Europa. Hun
invloed is als duurzaam te kensclictsen. En ieder meelevend en
rncclczend kerklid weet van de
nog steeds gaande discussies
ovcs de invloed van het puritanismc in dc gereformeerde kerken vandaag. Wie reeds uitgekeken is op de algemeenheden kan
nu voor de gewenste nuances
prima serecht hij de studies van
dit driemanschap. Van harte aanbevolen!
N.a.v.:W. van -t Spijker, R. Bisschop. W.J.op ' t Hof, IIet puritanisme. Geschzedenis. tlieologre en
invloed. Uitg. Bockcnccntrurn
Zoetermeer 2001. Omvang 414
blz. Prijs:=E31-75,
ISBN 40-23'1-0478-8.

De recensent, drs. IJ. Velclmun, i.s
kerkhistoricus en woont in Zuidhorn.

I

l

DE START VAN DE GENERALE
SYNODE ZUIDHORN-2002
Psalm 48 in de bidstond
Ik heb wat met psalm 48. En dan
vooral met vers zes van, jawel. de
oude berijming. Dat klinkt zo:
Warit de7e God is onze God,
JIij is o i ~ s&el o m isfllig lot,
cloor /Gd noch eeirwixhcid te scheiden {PT dood toe zni Hij ons geleiden.
Ik scliiijf het lied nog, altijd zo uit
liet hoofd op. Hoe dat komt? Heel
siinpel: Het was Tiet eerste psalmversje dat ik vroeger op de lagere
schociI leerde. En dat vers - in de
eerste klas leerden we eerst de
vier-regelige psalmverzen - dat is
niet meer wég te denken uit mijn
leven. Op bepaalde momenten
van de dag heb ik het zó weer
voor nie. Het gaat steeds verder
met m e mee. En dat is mooi! Ook
al is er intussen een nieuwe berijniing over heen gegaan. waarbij misschien jammer voor de kinderen uit jaar$roep-3 - geen viesregelig vers over hleet Eir nou uitgerekend die tekst, d.w.z. de
slotwoorden van de onberijmde
psslin 48, wordt mij weer eens
helemaal uit9elegd tijdens de bidstond voor de synode van Zuidhorn, 5 april 2002.
Ds. P.Groenenbers (Ermelo) ging
vcior in die sebedsdienst en hij
bracht zijn boodschap echt pastoras1 en to-the-point over. Zowel
voor de afgevaardigden naar de
svnode als voor al die andere
kerkleden: vele honderden broedcrc ei1 ïustei.; waren uit alle
dclcn vali hel land aanwezig in De
Rank tc Zuidhorn. Ook de hurgemeester van Zuidliom. mr. 1,.J.
Klaassen gaf met etijn vrouw acte
de prkscncc. Wc zongen over de
kerk (psalm 1221, maar dat kon-

den we alleen omdat we wisten
van de God van de kerk. En wat
Hij gedaan heeft voor Zijn volk.
Twee onmisbare zaken uit psalm
48, vaslhcid en veiligheid, liggen
vast in de handen van de Koning
der kerk. Hij deelt die uit aan een
kerk. een volk, dat naar Hem
vraagt. Dus kan zingen niet zonder
bidden. En na het bidden mag je
weer zingen van Gods trouw en
van Gods verbond!

Traditie en vernieuwing

Synode-im pressies
momenren). E n je raakt niet zomaar uit balans als je met nieuwe
vormen aan het werk gaat. Wij
zeggen het de Bijbel na: Onze
God troont op de lofzangen van
Israël - en daar moet d e kerk van
2002 en volgende jaren zich gocd
van bewust zijn. Liturgie mag gecii
versleten jas worden. Maar ook
trekken we niet bij elke temperntuurwisseling een anders gekleurd
jack aan. Dan geef +ietoe aan
modegrillen. E n niet zali de voor
God aangename eredienst.
Tussen haakjes: er werd vccl
gezongen in de gebedsdienst cii
dat klonk mooi. Het was een liturgisch zeer verantwoorde samcnkomst.

Door op God te letten en Hem de
eer te bewijzen, kan de kerk uiistijgen boven het altijd weer
opduikende dilemma van traditie
en vernieuwing. In de preek gaf ds.
Bidden om de leiding van
Groenenberg aan dat wij geen
vastheid en veiiigheid vinden in de de Geest
traditie: het gaat niet goed met de
In het eerste gebed werd vrijdagkerk als die alleen haar heil zoekt
avond de nood van de wereld aan
in de vormen van vroeger. Maar
de Here voorgeiegd. Dat gcbcurde
net zo min zal het een kerk welgaan als ze zich alleen maar richt
na voorlezing van 1 Tirnolcus 214, waarin de apostel Paulus de
o p vernieuwing. Want ook dan
gemeente oproept om tc bidden
gaat het alleen maar orn de vorm,
nu dan 'moderne vorrnseving' - en
voor alle hoog geplaatsten. Om
een stil en rustig leven. voor vrede,
daarmee klaar.. . Nee dus.
Maar wat dan wel? Wát geeft vastgerechtigheid, vrijheid, lieíde - cn
heid. w i t is de veilige koers van de
wat heeft de Here God vecl in
Zijn voorraadschuren. Maar de
kerk? Die is er als de kerk zich
nood van de wereld is in dc eerste
met al haar leden diep verootmoedigt voor de Here God en zich
plaats wel dat men hct niet meer
vervolgens alleen maar op Hem
van God verwacht. Als alle mensen eens 'tot erkei~tcnisder waarricht in heel haar Beven. God alle
heid zouden komen'.. .
eer geven, want Hij is het waard.
E n zo wordt er een vorm geboren
Na het lezen van Hand. 20:28-32
werd een tweede gcbed uitgesprodie past bij de eredienst van ons
ken: voor de kerk cn het werk dat
hele leven. En in die levenslange
de synode tc doen krijgt. Dat werk
eredienst - eeii zaak dus van dagegebeurt in ccn tijd van veel verlijkse liturgie - volsta je niet maar
warring. van vecl Woordverlating.
wat makkelijk met een oude
Daarom is hct van fundamenteel
vormgevii~g(die civerigens best
wel zinvol kan zijn op sommige
belang dat de kerk hlijft staan op
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het fundament van Gods Woord.
Dat zal voor haar zelf én voor de
wereld alleen maar goed zijn. Het
gebed van de voorganser werd
overgenomen door de gemeente;
dat zong de bede om de Geest
(Gez. 38):
Schcnic door idw Geest, die srerke
mocht,
D E krachten voor hcf werk ddnt
wacht;
Geef dat wij v i ~ r keer
i ~ op kepr
Bedacht zijn (711 MM: grotp reP:
Ecn inorgengchcd op zatcrdag
De opening van dc synode is geen
rorinali tei t, maar een voluit gccstclijk gebeuren met opnieuw de
belijdenis va11de ahankclijklicid
van God in hcl middelpunt. Artikc1 29 van dc Kerkorde 7egt: ''Bij
de opening en de sluiting van alle
vergaderingen zal de Hese met
gebed en dankzegging aangeroepen worden" .In een liturgische
vormgeving dic daar alle mimte
aan gaf, werd de eigenlijke opening van de synocle verzorgd door
de preses van Zuidhorn, ds. T.K.
van Eerden. Gods Woord en ons
gebed en lied markeerden de orde
van deze opening. Dat was de start
van de generale synode o p zaterdagmorgen h april 2002, Anno
Domini.

Het aansturen van de
synode
Om in een vlot tempo en ook nog
in goed orde alle agendapunten te
bespreken kiest een synode enkele
bestuurders, in kerktaal 'leden van
het moderamen'. D e verkiezing
liep tamelijk vlot. In volgorde
kozen de synodeleden uit hun
midden de volgende broeders: ds.
P Grorncnhcrg, preses: dr. E.A. de
BOFT,
assessor (= plaatsvervangend preses); drs. J. i? de Vriesscriba I en d r s H. vnn Veen scriba 11.
De laatste twee moeten leiding
geven aan het secretariaat: de
pcist, de notulen, de publicatie van
besluiten. in de richting van zowel
alle kerkleden die een brief naar

de synode schreven als aan de
'buitenwacht'. Een gigantisch karwei, ook al zijn we nog zo goed
voorzien van computers.
l

Diakonie op de synode
Zitten er ook diakcnen op de
synode? Antwoord: als regel niet,
maar als ze wel worden af,oevaardi@ (omdat er bijv. nict voldoendc oudcrlingen in die regio
beschikbaar zijn), krijgen ze een
zogeheten keurstem. \Ve raken
hier een oud punt: de diakenen
maken volgens de kerkorde geen
deel uit van de kerkenraad, maar
d¢ belijdenis van de kerk zegt daar
icts anders over (art. 30 NGB).
Het 7011 misschien toch eens de
moeite waard zijn om hier één lijn
in te trekken. Maar intussen hoeven we ons ook weer niet teveel
zorgen te maken dat we de diakenen het lidmaatschap van de synode ontzeggen. In de eerste plaats
bewijst de aanwezigheid van br.
Markerink uit Maastiicht (hij
kwam vliegend naar Eelde-Zuidhorn.. .) dat hij - in zijn ambt als
diaken - een wettige plaats in de
algemene kerkvergadering
inneemt, met keurstem. Maar er
was nog iets opvallends: het eerste
rapport dat in bespreking kwam
op de synode was dat vaii het
Deputaatschap Diaconale zaken.
Met voorrang behandeld. En mct
veel waardering! Voor elke diaken
in de plaatseliJke gemeente een
goede steun in de rug. Vooral de
instelling - enkele jaren geleden al
weer - van een Diaconaal Sleunpunt bli,jkt van zeer grote waardc
te zijn. Br. J. Lenting veri+icht daarin zeer gewaardeerde dicnstcn.

Het verleden vandaag
Wat doel de kerk mct haar verleden vandaag? Rcwaren, met een
mooi woord 'archiveren', dat wil
dus zeggen de docuementen ordelijk bewaren. 7odat je er ooit weer
vlot hij kunt. Dat verleden van de
kerk is van groot belang voor van-
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daag - cn voor de toekomst. E n
hier praat nu niet even een kerkhistoricus die dit natuurlijk niet
kan missen. Dit is gewootl het
standpunt van alle gereformeerde
gelovigen die weet hebben van dc
geschiedenis van de kerk. Dic
geschiedenis van de bewijzen van
Gods gunst en genade. Ook dc
geschiedenis waarin de rol van
mensen soms 'op peil' was, maar
soms ook duidelijk 'bencdcn pcil'.
Maar hoe dat ook was, ccn kerk
die haar oude papiercn verbrandt,
is onverstandig, onwijs. zoals de
Spreuken van Salomo dat aangeven. Nu hebbeii onzc kcrken al
een jaar of tien het Arcliicf- cn
Documentatiecentruin (ADC) te
Kampen. In een gcbouw tegenover de Theologische Universiteit,
aan de Broederweg. Daar vindt u
eeii enonne collectie documenten
die allemaal (moeten) worden
geïnvenlariscerd! Met de 4000
brieven van en aan prof. dr. K.
Schilder is men maandenlang
bezig gcweest - en het mag duidelijk zijn: 7onder kennis van zijn
briefwisseling is een biografie van
Schildcr niet in balans. Dus
bewaart hct ADC veel, heel veel.
Ook bijvoorbeeld de documenten
van organisaties als het GPV, de
Mannen- en Vrouwenbond. d e
kweekscholen van Enschede,
Amersfoort, Groningen en Zwolle. En daarnaast van veel personen
die in het kerkelijk leven eeii min
of meer belangrijke rol hebben
gespeeld.
En waarom komt dit allemaal op
de synode? Omdat de kerken dczc
taak gezamenlijk uitoefenen. En
een centraal adres is vervolgens
weer van belang voor alle ondcrzoekers (wetenschappers of amateurs) nit binnen- of buitenland.
Een bijzonder belang heek onze
T U bij het ADC. Want tot slot een
nieuwtje: er wordt nu al I-iard
gewerkt aan de hrrilenking van
150 jaar Theologische School Hogexchooi - Universiteit in Kamperi. Voor 2004 staat die op de rol.
596

