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Is daar wel reden voor?
Valt het in de kerk niet zwaar tegen?
Waar hef eigenlijk allemaal mooi en zuiver moet
zijn, daar is het vaak vol met menselijke zieligheden
en zonde en liefdeloosheid.

Morgen wordt dc synode geopend.
Op de agenda staan zaken die je
niet blij maken.
Ik denk aan een rapport over
echtscheiding.
Ik denk aan ccn rapport over
sexueel misbruik in pactoraat.
Bovendien: ui t de kcrkelij ke pers
en uit diverse rcvisicverzoeken
blijkt dat veel kcrklcdeii verontrust zijn over bcpaalde ontwikkelingen in dc kcrk.
Ontwikkelingen ondcr andere
met betrekking tot hct liedboek,
de eredienst, de kwestie van dc
zondag en de zaak van de kcrkclijke eenheid.
E r is nog veel meer te noemen.
maar alleen deze zaken ;i1 gcven
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aan dat zingen over de kerk een
zinsen kan zijn met een grote
brok in je keel.
Broeders en zusters, zingen over
Sion?
Kan dat?
Wilt u dat?
Wilt u niet alleen in de kerk zingen, maar ook over de kerk ?
4

,
I

Psalm 48 is een psalm die ons
aan het zingen wil krijgen over
de gemeente.
D e dichter neemt ons mee naar
Jeruzalem om die stad te bewonderen.
Hi,fgeeft als het ware een rondleiding door d e ctad.
Schitterend in het zonlicht; hoog
59 J

cn indrukwckkciid: ccii onncembare stad.

bij zijn volk in Jcrutalcm.
We gaan ing gen ovcr Hem die
vandaag woont in zijn gemeente
die pijler en Fundameiil is van de
Daar moet jc wc1 over zingen.
I waarheid..
Dat 7ingen ovcr God mag ook dc
Alleen: niet zomaar.
arbcid van de komende generale
Want in Psalm 48 wordt het Sion 1 synode bepalcn.
van Gocl bezongen vanwege de
Dan moctcn veel zaken besproGod van Sion.
ken wordcn.
God zelf is her die door zijn aanNict altijd 7al daar ccnslcrnmigwezi9heid ervoor zorgt dat Sion
heid zijn.
,
mooi is en onaantastbaar.
Maar we blijven samen dngen
over God die het leven van de
De God van Siun wordt bezonkerk en van zi"inkinderen leidt.
gen.
We houden het vast - e n dat geldt
Kijk maar naar het begin van de
voor u persoonlijk; voor de leden
psafm: Groot is de Here en hoog
van de synode: voor de gemccnI
ten -, we houden het vast: dczc
te loven.
We gaan vaiiavond in deze bidGod - groot is Hij - wil wonen in
slond zingen uver Hem die woont
de gemeente die van Hem zingt
i
en die door Hem vaste grond
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Ik vat als volgt samen:
Groot is de Here en hoog te prijzen, want
1. in Hem hebben we vastheid
2. in Hem hebben we veiligheid

Vastheid in God
Psalm 48: naar alle waarschijnlijkIieid gezongen tijdens één van de
grote feesten in Jeruzalem.
Tijdens die feesten is Jeruzalem
vol met mensen die overal vandaan komen.
Ze komen naar de stad van God
om God te loven in zi~intempel.
Daar woont God immers.
Het zijn in Jeruzalem is voor de
Israëliet iets geweldigs.
In een andere psalm. Psalm 84,
worden zelfs mussen gefeliciteerd
die elke dag rond de tempel vliegen.
Uit Psalm 48 zelf blijkt dat de
psalm niet name gezongen wordt
door mensen die van builen Jeru7alern komcn.

Ik wijs u op vers 9.
Daar zeggen de ioeristeii dat ze
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mct cigen ogen zien wat ze
ccrdcr gehoord hebben uit verhalen.
Ze hehhcii horcn vertellen over
dc onaantastbaarheid en d e
schoonheid van Jenizalem.
Nu zien ze het met eigen ogen.
En ze zingen!
RU

ik wijs u ook op vers 13 en 14.
Fccstgangcrs worden opgeroepen
in Jeru7alem te gaan wandelen en
goed te kijken naar de schoonheid en kracht van de stad. Ze
moeten vooral letten op de poorten en de paleizen.
Zoiets kun je alleen zeggen tegen
toeristen.
.Jeruzalem, de stad van God.
Een mooie stad.
Een veilige stad.
~Kijk goed.~
~
~
Volg de aangegeven route en je
zult ontdekken de poorten er1 de
voormuur en de paleizen.
E n dan verwacht je aan tiet eind
van de psalm: mensen. vertelt het
verder tioe mooi en sterk Jeruzalem is; vertelt het voort Iioe die
stad erbij ligt.
Maas zo eindigt de psalm niet.
De toeristen worden niet opgeroepen om aan de volgende
geslachten te vertelien, hoe de
stad van God is. maar lioe God is.
Vertelt het: zo is God, unze God.
Eigenlijk staat er: hier is God.
Een uitroep van jubel.
Z e zien de stad.
En de poorten.
De paleizen en d e tempel.
Ze zijn onder de indruk.
En dan zingen ze: zo is God.
D e grootheid van God wcirdl
bezongen.
E n die God is niet alleeli de God
van d e Jeruzalemmers alleen,
maar Hij is onze God.
Wdar je ook wooii t, in Jcruzalcm
of elders in hei land van Sudn, dc
God die in Jeruzalem woont, is
onze God.

)

I

I

!

1

Grootheid en trouw
Hier is God.
Hier wordt God zichtbaar in zijn
grootheid en trouw.
J-lier wordt zichtbaar bij de tempel en hij de paleizen dat God
goedertieren is (vers 10) en dat
Hij gcrechtiglieid doet (vers 11).
Als je die God liefheht, heb je
vastheid.
Waiit Gods goedertierenheid en
gcrccliiipheid vcirinen de basis
van je lcvcn.
Dat is: zijn licfdc cn rncclcvcn cn
eerlijkhcid.
Daarmcc omring1 Hij je elke dag.
Die houden ocik níwit clp.
Elkc morgen yijn ze nieiiw.
Broeders cn zusicrs, dat laat dc
geschiedenis ook zien.
Gods trouw is e r altijd geweest.
En zijn liefde.
Hij heeft steeds zijn volk
bewaard. Hij bracht zijn volk van
.leruznlem naar Betlehcm.
In Betlehem, de stad van herdcr
David, wordt Jezus geboren; de
grote Koning, die Koning gaat
worden in het Jeruzalem dat
boven is.
God is trouw.
Hij heeft die trouw getoond In de
geschiedenis van Sion: van de
gemeente.
Hij bewaarde die gemeente bij
zijn troiiw en goedertierenheid en
gerechtigheid.
Door vele kerkreformaties hccn.

Naar zijn belofte blijft Hij dat
doen.
Wat de dichter van Psalm 48 zegt
van God, mogen wij nazeggen:
God is trouw eeuwig en altoos.
Hij blijft altijd Dezelfde.
Wij weten niet wat de toekomst
brengt. Maar God verandert niet.
Daarom mogen we altijd bouwen
op de vaste grond van Gods
beloften en van Gods verbond.
En dat is iets moois voor ons allemaal.

,

I

In het leven met z'n moeite en
verdriet.
Ook voor de broeders die afgevaardigd zijn naar de synode.
Zij ziillen tegen het vele werk op
zien.
Zij weten dat veel kerkleden kijken naai. de synode: wat zal ze
gaan 'besluiten?
Eli natuurlijk hebben die afgevaardigden een grote verantwoordelijkheid, maar als ze bezig
zijn en besluite11 nemen op de
vasle grond van Gods helorlen en
van Gods verbond, is hel goed:
Iicilzaarn.
Broeders en zusters, maak Gods
trouw nooit los van Sion.
In Psalm 48 worden Gods trouw
cn gocdcriicrcnhcid vcrhondcn
mc2 Sion.
Kijkt naar dc gcrnccntc van de
Here Jezus Christus en naar het
werk dat God doct cn zcgt hct
dan uit: grool is dc Hcrc cn hoog
tc prij7cn.
Dat geeft ook de verantwoordelijkheid aan.
De gemeente en de leden van de
gemeente cn de kerken samen.
vcrgadcrd in dc gcncrale synode.
moeten zo bezig zijn. dat mcnsen
niet zeggen: kijk eens, hoe goed of
slecht zij het hebben gedaan,
maar dat ze zingen: kijk eens, zo is
hun God.
Hei loflied np Sion is en blijft het
loflicd o p dc God van Sion.

Broeders en ~usters,zo is uw
God.
Hoe?
Onveranderlijk van trouw, voor
altoos en immer. Laat dat geloof
uw werk, broeders, hepalen.
Laat dat u stimuleren trouw te
zijn. Besef dat ook deze synode
een synode onderweg is.
Onderweg naar het volmaakte
Sion.
Beseft, broeders en zusters, dat u
bruiloftsgangers bent.
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Houdt als bruiloftsgangeis de
God van Sion vast e n houdt Sion
vast.
Onderscheidt beide wel, maar
scheidt ze niet.
Weest levende stenen van lict
aardse Sion, die de God van Sion
kan gebruiken voor de houw en
de aíbouw van rijn huis.

Veiligheid in God
Tn de tweede plaats zien we dat
Sion vciliglieid biedt vanwege het
reit dat God in haar woont.
D c veiligheid van Sion is te zien.
Vers 13: trekt rondom Sion en
kijk goed naar haar torciis; cn
nriai. haar vocimuur.
Torens cn voorinuur duiden op
veiligheid.
Torens dienen ervoor dat je de
vijand al van verre ziet aankomen.

Sion: ccn veilige stad.
Vanwege haar God.
Nee, dat is geen automatisme.
De inwoners van de stad moeten
het van God venvachten.
Bij ontrouw is God ook trouw.
Trouw aan zijn verbond.
Dan maakt Hij zijn dreiging waar.
Dan hiedt Sion geen veiligheid
meer. Maar voor wie op de Here
vertrouwt, cgeldt dat hij of zij veilig mag schuilen bij God.
God zal ieder die bij H e m schuilt,
beschermen tegen de macht van
de dood.

Dat zegt het slot van Psalm 48.
In onze vertaling staat: 'Tot de
dood toe zal Hij ons geleiden'.
De slotzin van vers 15 geeft veel
exegetische problemen waarmee
ik u niet vermoei.
'Tot de dood toe zal Hij ons geleiden'. D a t betekent niet dat God
ons persoonlijk voorgaat lot o p
het moment dat we sterven.
Dat is op zichzelf wel waar, maar
dat wordt niet bedoeld in Psalm
48.

Het werkwoord 'geleiden' kan
diiiden op het werk van een herder die zijn kudde leidt en op datgene wat een legeraanvoerder
doet: hij gaat zijn leger voor: hij
voert zijn leger aan.
Ik kies voor die laatste betekenis.
God gaat zijn leger voor niet 'tot'
de dood, maar 'tegen' de dood.
Hij gaat ons voor in de strijd
tegen de machten van dciod en
vcrdcrf.
Dood cn vcrdcrf worden gc7aaid
door vijandcn dic Sion klcin wilFen krijgen.
Maar zolang God e r woont, zal
hel die vijanden niet lukken.
God gaal rijn Sionslcgcr vocir
tcgen die vijandcn.
Broeders en zustcrs, zo is uw
God.

Tn Christus kwam Hij naar u loe.
Door Christus is dc naam van
God vandaag cen sterkc torcn.
Hij allccn hicdt hcschenning
tcgcn vcrnictigcndc krachtcn dic
ook vandaag Sion klcin willen
krijgen.
Vernietigende krachten die bezig
zijn het íundament van de kerk le
ondergraven.
Vernietigende krachten die zichtbaar worden in SchrfTlkritiek en
Woordverlaling.

Trouw zijn en blijven
Het werk van de komende synode is veelomvattend.
Maar hct ml zaak zijn door de
kracht van Gods Geest dc wacht
le betrekken bij hel Woord van
God. Om trouw te zijn en te blijven.
Trouw betekent niet: gehoomaam
zijn aan de tradilie.
Trouw betckcnt cvcnmin: gehoorzaam zijn aan vernieuwingsdrang.
Trouw hctckent niet: gehoorzaam
zijn zijn aan iets dat daar tussenin
zit.

Ncc, trouw hctekcnt: gehoorzaam

zijn aan het Woord van God en je
richten op d e God van het
Woord.
Als die trouw wordt betoond.
blijft het Nieuwtestamentisch
Sion woonplaats van God.
Alleen dan biedt het voor u allen
een veilig onderkomen.
Mensen voelen andere zaken
soms als veilige toreiis.
Dat geldt ook voor kerkleden.
Er zijn er die d e traditie ~ i e als
n
ccn vciligc toren.
Dan mag er niets vcrandcrcn.
Wccr andcrcn zicn d c vcrnicuwing als een stcrkc lorcn.
Dan moet alles o p z'n kop.
Laat ons voor ogcn houdcn - dat
gcldt ook voor de leden van d e
synode - dat alleen een Sion dat
gebouwd is op het vaste fundament, veiligheid biedt.
Want in dat Sion wil God wonen.
Dot hctckcnt concrcct dat een
synode dic besluiten neemt, voor
ogcn moet staan dat door zo'n
besluit de gemeenten blijven op
het gelegde fundament.
Besluiten moeten de torens niet
afbreken en rnogcn niet zorgen
voor een gal in de voormuur.

Rroedcrs en zusters gaat achter
God aan. Hij gaat u voor in uw
strijd tegen d e duivel.
Als u achter Hem aangaat, vecht
u zich naar de overwinning toe.
Omdat Hij heeft ovcnvonnen.
Rroedcrs afgevaardigden, volgt
God die u voorgaat in uw gevecht
tcgen allerlei krachten die de
kcrk willen afbreken.
Volgt Hcm, ais u beraadslaagt en
bcsl ui t.
Wc bidden 20 meteen om wijsheid voor u.
Bijbelse wijsheid die u in staat

stelt besluiten te nemen die ten
doel hebben de eer van Gods
naam en de veiligheid van de
kerk.
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Zo volgt u uw God in zijn gcvecht
tegen aibrekende krachtcn.
Z o volgt u God die np wcg is naar
het hemelse Sion. Daar zal geen
dood en bcdcrf meer zijn.
Wc ~ i j ncip weg.
Als bruiloftsgangers.
Laal u w cn jouw en mijn Teven
uitstralen dc rust die de torens en
dc voormuur van Sion uitstraalden: rust en veiligheirl.

Veiligheid en rust.
Temidden van een wereld vol
onveiligheid en onrust.
Door Hcm. onze God en Vader.
Broeders en zusters. zo is God,
onze God. Z o is uw God. broeders afgevaardigden.
Ik wil tot uw bemoediging. broeders, eindigen met wak ik persoonlijk heb ervaren.
Ik heb twee synodes mogen meemaken.
Ik heb niet meegemaakt dal allc
besluiten met eenparigheid van
stemmen zijn geilomen.
Aan de stemming over voorstellen ging een indringende cn soms
heftige discussie vooral.
Ook op de synode van Zuidhorn
zal het niet allemaal kockcickseenzang zi,jn.
Maar ik heb altijd sterk cwaren
hoe verrijkend en bcmocdigend
het is daarna snn~en- afgevaardigden die voor en die tegcn stemden -, om daarna sarnpn Ie mcrken dat het geloof in dic grote en
goede God samenbindt.
Want na d e besluilvorming 2eg je
en zing je eenparig, in diverse
varianten: zo is God, o n z e God;
groot en lioog ie loven.
Tot in d e eeuw van de eeuwen.

Ds. F! Groenenberg is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Ermela en
werd gekozen tot preses van de
Synode van Zuidhom
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GEMEENSCHAP MET CHRISTUS
DOOR HET WOORD

m,;m

Indien gij in Mij blijft, gelijk Mijn woorden
h U blijven, ...Joh. 75 : 7 - 7 1

medifatief

Christus, de ware Wijnstok

goede ranken. Al het overtollige,
aI hes hinderlijke, dat het dragen
van vrucht in de weg staat, dat
moet bij hen weg.
In Christus blijven, dat houdt dan
ook in: de Vader met Zijn snoeimes Zijn gang in ons leven laten
gaan. hoe pijnlijk dat ook kan
wezen.
Christus zegt tot Zijn discipelen:
gij zijt rein, dat is: gij zijt al
gesnoeid, dankzij liet Woord dat
Ik tot u gesproken heb.
Mei hei Woord hanteert Hij hct
snoeimes. Daarmee reinigt Hij ons
leven. Daarmee wil Hij wegdocn
wat schadelijk is voor ons leven
als i-ank i11Hem de Wijnstok. En
dan vraagt T-Tij,dat wij ons daar
iiiei legen verzetien; dat wij wat
liindelijk is voor het Icvcn en
vruchl dragen uil Hem, nier vasthouden.

Christus is dc warc Wijiis(ok. D e
gelovigen ziJn clc rankcn. Zij vormen met Hem ccn plant. maar Hij
is de Wijnstok, zij zijn de rankcn.
Zij hebben het leven nict in zichzelf. Dat heeft Christus allccn. Hij
is HET LEVEN. Zij hchhcn hci
leven alleen, als zij in Hcm blijven, zoals de ranken in de wianstok. Alleen door de levendc hand
met Hem. Daarom is er die klemmeiide oproep: BL1.IFT in Mij!

Zonder Mij kunt gij niets
doen

i

openstaan voor Zijn Woord. Ontvankelijk voor wat Hij te zeggen
heeft.
Christus heeft de band gelegd
door Zijn Woord. Door Zijn
bclorte, die vraagt cim geloof. E n
zo alleen wordt de band ook
bewaard door Zijn Wuord te
hewareii in geloof. Door Iteel liet
leven te laten voeden door Zijn
Woord en dcior het door Zijn
Woord te lalen bepaleii en
bchccrscn.
Dat is: blijvcn in Hcni.

Christus' blijdschap in ons
Geworteld in de liefde van Chric-

Christus heeft doos Zijn Woord
de band tussen Hem en de zijnen
gelegd. En toen zij dat Woord
gelovig aanvaardden, toen hadden
ze iii Hem eeuwig leven. Toen
waren ze uit de dood overgegaan
in her leven!
Maar dat is niet iets van één ogenblik. Dat is niet een moment
waarop het eens voor altijd
gebeurt. Het is niet: eenmaal
bekeerd en dan automatisch voor
altijd beliouden.
Nee. telkens weer, op allerlei
manieren, bindt de Here de zijnen
hier op het iiart, dat zij in Hem
moeten BLIJVEN! Nooit kunnen
ze zonder Christus. los van Hem.

In Christus blijven
In Christus blijven, dat is niets
anders dun dat Zijn woorden in
ons blijven ! In Hem blijven, dat
docn wc, als we Tlein liefhebben
en vcrtrouwcn, als we Zijn woorden en Zijn gcboden bewaren. En
Hem blijven, dat is LUISTEREN
naar Zijn stcm, aan alle kanten

tus ,zulBeii dc gclovigcn Zijn

geboden bewarcn. Chrisius wil
dat de blijdschap die Hij hccft in
de geboden van de Vadcr, ook ons
hart vervult en ons leven hchecrst.
Zo wil Hij woning inakcn in ons
hart. Er. 3 : 17.
Vreugde in de verheerlijZo is het: Hij in ons cn wij in
king van de Vader
Hem, door Zi,in Woord te hewaren en Zijn geboden te docn.
Dc ovcwlocdigc vrucht is tot eer
van dc wijnstok en nog meer tot
Hem kennen is Zijn gcboden
bewaren. In Hem blijvcn is: 70
cer van dc wijngaardcnicr. Zn wil
wandelen, als Hij gcwandcld
Christus dat dc Vadcr verheerlijkt
hecft, 1 Joh. 2 : 3 - 4.
wordt, doordal Zijn woord xfjkc
Ja, dit is dc licfdc Gods, dar wij
vrucht in ons leven draagt.
Zijn geboden bewaren. En Zijn
Daarin hccft Christus blijdqchap.
geboden zijn nict zwaar, want al
Dal is Zijn vrcugdc.
wat uit God geborcn is ovcnvint
Als dat ook on7e vreugde is, dan
de wereld. En wij overwinnen dc
7ijn wc echt discipelen van Hem.
wereld door het geloof in Jczuq, dc
Gcwortcld in Zijn liefde, door
Zijn gchodcn te hcwaren en Zijn
Zoon van God, 1 Joh. 5 : 3-5.
woorden i11 ie drinken, kennen we
Het Woord als snoeimes
dan dc vollc vrcugdc, dic Christus
Zclf bcziclt.
In Christus blijven gelijk Hij in
ons, dat betekent veel vrucht dragen. Daar is het Hem om begonDs. K. Folketsma is predikant van de
nen. Daarvoor snoeit de WijnGereformeerde Kerk te Spakenburggaardenier met het snoeimes de
Noorà
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O.W.Bouwsma

ZO VOEL IK HET

!n me+ God

/k wijde wei dat ik de hand van boa eens o p mijn
schouders voelde... HJ weef niet halfhoe nociig ik
dat heb. Zgn nabijheid zo te ervaren... Vraag ik
teveel? Ik ben zijn kind toch en dan heb je dat toch
nodig?
Hel gaat e r vaak niet eens om
dat mensen er niet voor zouden
willen gaan. Vocir God, vocir liet
gclnof in Hcm. Hci ril 'em ook
helemaal niet in hun gocdc wil.
Maar je kunt met jc vcrstand dc
dingen op ccn rij hchbcn; vecl
voor God en mensen doen ... en
toch lijk1 God soms /o eindeloos
ver weg. Jc kunt hct hcbbcn
onder een preek, of als je aan hct
lezen bent: is het nu werkclijk
allemaal waar wat ik hoor'? Wat
ik zeg'? Want zovccl dingcn dic
Gnd hclooft in dc Rijhcl crvaar
jc noga! een\ nicl. Vccl mensen
leven daar gcviioon nicc: hct is
niet anders. Voor hen is dal
genoeg. Maar anderen blijven
vragen: waar is de zekerheid van
zijn nahijhcid'? Mijn vcrbondcnheid met God'? Wat crvaar ik van
7ijn koninkrijk in mijn leven ....
En wat jc ook 7cgt in dcrgeli jk
situaties: het kan allcrnaal waaizijn, maar zo vocl ik hct nict..
ik wilde dat ik hct kon gclovcn.
In de tijd van de verschijningen
van Jezus op en na Pasen lees jc
nergens dat Jezus mct vcrwijtcn
komt als zijn leerlingen het niet
kunnen geloven. Het is immers
ook te mooi om waar te zijn? Te
merkwaardig ook? Jezus spreekt
ze moed in! Schitterend is dat!
Bemoedigend!
E n als Elia - je leest het in het

Oude Testament - depressief
wordt vanwege de druk die op
hem werd uitgeoefend, is God
hewogen om Iiem. 1-Tij schrijft
zijli knecht niet ar.
Er zijn dus dingen, die bij ieder
mens verschillend kunnen ~ i j n ,
maar die wel uitkomen cip dat
punl: hoe weet ik liel nou zeker,
want ik voel hei anders.. .
Als jc naar Jcrcmia kijkl kun jc
hct bijna met hem mccvoclcn.
Als je iil opdracht van God dergelijke profetieën van onheil
moel brengen, roep je ook om
woede van mensen. En je moet
er eens opletten hoc diep dal de
man raakt! Op een gegeven
momcnl bclrcurl hij hci zclk dal
hij ooit gcborcn is. Ovcr deprcssic[ gcsprokcn! En dat vanwcgc
God! En loch ~ c ghij
i latcr dat
God hem overreed heeft (20:7).
En dat hij ~ i c hlieeft lalen ovesreden.

Jc kun1 cen hclcbocl psychologie
op Jcrcmia cn Elia. o p dc discipclcn loslatcn. Maar wat jc 7iet
gebeuren is dat ci- o p dc ccn of
andere manier dieper wordl
doorgestoten in hun levcns. Want
eerlijk is eerlijk, we snappen hen
heel goed, die leerlingen van
toen. Die profeten in hun verze't
en moedeloosheid. Het was een
ellende-baan. om zo profeet te
moeten zijn. Maar wat gebeurde
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e r nou eigenlijk dat ze toch weer
op de voeten van hun geloof
terecht kwamen? Was liet tenslotte niet dit: dat ze weer die
combinatie gingen leggeii lusscn
geloof en vertrouwen 1'
E n vertrouwen is lastig. Soms wil
je dat niet. Of je kunt hel nicl.
Want je hebt je teleurstellingen.
Je schaamte,je angst.Wat wil
God van mij en hoe spring ik dan
in dat diepe water van gelooï cn
vertrouwen? Je hebt Sc vcrstand
en het klop1 allemaal niet. .Ie
bent een ver5landsmcns.. . wat
wil je? Ervaren, voclcn is dan
toch al moeilijk.
E n zo zijn er een hclcbocl oorzaken voor aan ic wijzcn dat in
vecl twij fcl cigcnlijk veel is van
nict kunnen vertrouwen.
Stel jc voor dat er in jouw leven
zo'n hlokkadc ligt om mensen te
verlrciuwen. Om God tc vertrouwen. Jc zult maar misbruikt zijn
vroeger of rnisschicn is e r al te
vaak misbruik van jouw vertrouwen gemaakt. Het kan best zijn
dat door ccn diep verdriet je hart
dichtslaat .en dat je er niet over
heen kunt kijken: waar is God,
nu ik Hcm 70 nodig heb? En vertel mij dan niet dat Gods barrnliartighcdcn elke dag nieuw
zijn.. . vast wel, maar niet voor
mij. Z o voel ik dat in elk geval
niet.
Stel je voor dat je diep depressief
bcnt. Dan zou je zoveel aan je
geloof kunnen hebben e n juist
dan lijkt het wel alsof ook geloven in God helemaal geen houvast biedt. D e angst en de oiizekerheid regeren. Zelfs een Elia
zegt tegen God: laat me maar
doodgaan.. En God zegt niet: ja
602

maar Elia, je moel geloven, want
anders kan ~k niks met je. Hij
zcgl: g;) eerst eens eten en slapcn.
Daar zil hccl wat moois in voor
mensen mct ccn dcprcssie. Want
alle woordcn ovcr Gods hulp en
geloof vallen wcg: hei is hodcmloos geworden in hun hart. Wees
dan maar prakticch. Lnal Iiet
eerst maar ccns ruslcn.

O N D ER W E G

Ik voel het niet zn.. .ja. maar
waarom nieta?Er kan ecn helcboel achter zitten. Dan zie je de
dingen en hoor je dc woordcn
qekleurd.Tijd i s e r nodig en gaede gesprekken. Rust. zondcr dal
we elkaar opjagen. En vei-trou- ,
wen'? Dat is een levensproject.
Maar wel met de vaste zekerheid dat wie op God vertrouwt
niet teleurgesteld zal worden.
E n dat mag ook steeds wecr
hardop gezegd worden. En voor
zover het mogelijk is op dezc
aarde: beleefcl.
L

W.M. Bakker

MENSEN

.

l

I

Ds. 0.W Bouwsma is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
Gouda

m

Adam en Eva, Abraham, Jakob.
Jozef, Ruth. Allemaal kregen ze
in hun leven te maken met ontheemd zijn en lijden. D e losbladige uitgave "Op soek naar een
vaderlaiid; pastoraat voor mensen onderweg" gaat onder meer
in op het leven van deze bijbelse
personen. Jopke de Kraker-Van
Ahberna schreef in totaal twaalf
bijbelstudies die gebruikt kunncn worden in contacteii met
asielzoekers.
ETf hoofdslukjes hebben als uitgangspunt een persoon uit Iiet
Oude Testameiit, waarbij ook lijnen worden getrokkeil naar het
Nieuwe Testament. De laatste
bijhclstudie gaat over de gelijkenis van dc licí'hebbende vader in
Lukas 15. Rij dc uitwerking van
dc thema's maakt de auteur
uiteraard keuzen. Z o inaakt ze
hij hel derde Iioofdstuk mijns
inziens wel heel snel de sprong
van Ahnaham naar d e vrouw uit
Opcnbaring 12. Rovendien zou
over hct lcvcn van Abraham
veel mecr tc zcggcn zijn dan nu
iii twcc cn een halve pagina
gebeurt. Dat laat onverlet dat
d c ~ uitgave
e
een goed handvat
vormt voor een serie thematische bijhclstudics.
Bij elk ondcrdccl geeft de
aulcur suggcqtics voor hel zingen van Psalmen en, voornarnelijk Nedcrlnndr;ialige, liederen.
Ecn aanial daarvan /al voor veel
asielzockcrs, zcker als ze nog
niet zo lang in Ncdcrland vei+blijven, moeilijk mcc tc zingen
zijn. Gelukkig zijn e r ook vclc
internationaal bekende Engclsen Franstalige liederen die
gebruikt kunnen wordcn.
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T
kbespreking
Bovendien kennen asielzoekers
soms prachtige liederen in hun
moedertaal. Het verdient aanbeveling bi,j bijbelstudie met mensen uit verschillende landen juist
ook daarvoor ruimte te bieden.
De uitgave "(71, zoek nnar een
vaderlfind" kost 5,67 euro en is te
bestellen hij het centrum van
deputaten evangelisatie in Zwollc, tel. 038-4270430:c-mail cvangelisatie@gbouw.nl.Aan vcrtaliiigcn in het Engels cn het
Russisch wordt gewerkt.

W M. Bakker is lid van de Gereformeerde Kerk te Harderwijk. Ook is
hij voorzitter van een interkerke/ijke

diaconale werkgroep waarin tien
kerken participeren rondom het

AZC Zeewolde

Wordt ook lid van de
Gereformeerde Bijhelstudiehond
epi profiteer van het gevarieerde
hijheEsrrrdiematenan1.
Administratie Gereformeerde Biibelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedurn
Tel 050-3013636
e-mail administratie@hiibelstudieibond nl

GEREFORMEERD ONDERWIJS
IN VERANDERING

A.B. Dijksfra

Effecten van aanpassing van de idenfiteif van gereformeerd onderwijs*
1 GEREFORMEERD ONDERWIJS IN TRANSITIE

ring van het apparaat voor toerusting van gereformeerde scholen zichtbaar.

"De Vrijmaking, wordt gezien als
een terugkeer naar het onvervalste Woord van God e n naar de
gereformeerde confessie () die
niet beperkt kan blijven tot het
kerkelijk leven, maar effecten
heeft () voor heel het brede
leven. Juist de school () dient bij
deze doorgaande reformatie
betrokken te worden". D e religieus gemotiveerde doelstelliiip
van gereformeerde scltolen
wordt zo gekoppeld aan de uitleg
van de Bijbel e n belijdenissen in
de Gereformeerde Kerken Viijgemaakt.' Deze benadering
bepaalde het religieuze proîicl
van d e gereformeerde richting
e n stempelde grondslag, iiihoud
en toelatings- e n benoemingsbcleid. D e religieus-kerkelijke legitimering van gereformeerd
onderwijs werd breed onderschreven en leidde tot klassiekc
zuilscliolen: gereformeerde scholen met gereformeerd-vrijgcmaakt personeel voor percrosmeerd-vrijgemaakte leerlinpcn.

Groei en stagnatie
Het gereformeerd onderwijs verkeert in een periode van overgang. Na de eerst langzame toename van hcl aantal
gcrcformcerde scholen na d e
Vrijmaking zette halveiwege d e
jaren vij îlig eeii periode van
groei in. Begin jaren zeventig. telde het gereformeerd onderwijs
h5 basis- en 17 middelbare scholen. Wanneer d e groei midden
jaren negentig tot staan komt, is
het aantal basil;scholen ten
opziclite van de jaren zeventig
verdubbeld. Naast groei in
omvang kenmerkt de periode
zeventig tot negentig zich ook
door anderwijsint~oudelijkeontwikkeling, waarvan professionalisering en uitbouw van een eigen
ondersteuningsapparaat voorbeelden zijn. D e periode van
o v e r p n g waarin het gereformeerd onderwijs is aangekomen
wordt niet alleen gemarkeerd
door tot staan gekomen groei.
Behalve de stagnerende instroom
vnii leerlingen en de verdere
daling die wordt verwacht,' kan
ook de in de jaren negentig doorgevoerde bestuurlijke hergroepering van het primair en secundair
onderwijs als besluit van d e fase
van groei worden gezien. Ook in
de toenemende samenwerking
van dc gcrcfoioi.meerde
verzorgingsstrucluur met veiwante
instellingei1 wordt hel streven
naar consolidering en versnke-

Verandering religieus profiel
Ook de verschuiving in het
levensbeschouwelijk profiel van
gereformeerde scholen is reden
om van een transitie te spreken.
De op- en uitbouw van gereformeerd onderwijs was gemotiveerd door de wens onderwijs te
geven dat aansloot bij de socialisering in gezin e n kerk. "Ouders
hebben hij de doop van hun kind
beloofd, dat ze hun kind naar
vermogen zullen onderwijzen en
laten onderwijzen in de leer van
de kerk.
D e garantie dat dit o p school
inderdaad gebeurt, wordt alleen
geboden door een school, uitgaande van ouders en anderen
die lid zijn van de kerk, waarin
die belofte is afgelegd, en met
personeel dat lid is van diezelfde
kerk".? Bij d e motieven voor het
stichten van gereformeerde scholen speelden religieus-kerkelijke
opvattingen dus een belangrijke
rol: "de rijkdom van het verbond
en de leer van de kerk. verwoord
in d e gereformeerde confessie,
moeten ook o p school in volle
omvang en onvervalst kunnen
worden doorgegeven". D e verwijzing naar 'de leer van d e kerk'
heeft een exclusiverende betekenis en trekt d e inzet van het kerkelijk conflict waaruit d e Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
ontstonden door naar de school.
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D e verschuiving die de laatste
decennia zichtbaar werd in hcl
denken over het belang van dc
kerk als uitgangspunt voor maatschappelijke urganisalic Icidde
op verschillende Lerrcincn tot
aanpassing van de inierprctatic
van de levensheschouwclijkc
basis van tot dan exclusicf gereformeerd-vrijgemaakte organisaHet is niet duidelijk in hoeverre
die verandcrdc inzichten op vergelijkbare manicr doorwerken in
de opvacringcn van gebruikers,
604

personeel en bestuurden van
gereformeerde scholcn over het
gewenste religieuze proïicl van
dat onderwiis.9iettcmin hceft
deze verschuiving ook het onderwij? herei k& ;roril\ de discussie
die sinds cnigc tijd onder leiding
vaii de hcsiurcnorganisatie
LVGSlConccnt wordt gevoerd
lanL zicn.

2 MET WELKE EFFECTEN?

Na dc pcriode van opbouw en
rintwikkcling van een richting
met een hreed g e d r q e n religieus-kerkelijke identiteit. il; het
gereformeerd onderwijs zci aangekomen in een fase van slagnerende groei, dreigende krimp en
aanpassing van het religieuze
profiel. Een interessante vraag is
in hoeverre het één met het
ander samenhangt. Dat in een
fase van opbouw meer aandacht
ui tgaal naar orgaiiisalie en ontwikkeling dan naar herbezinning
op de uitwerking van motieven
en identiteit is begrijpelijk. Ook
7oudcn getalsmatige overwegingen van invloed kunnen zijn cip
het denken over de gewenste
identiteit.'
Meer echter dan stagnatie van
groei maakt de verandering van
het religieuze profiel dat het
gereformeerd onderwijs in transitie lidkt. De centrale rol van het
religieus-kerkelijke motief -- in
grondslag, inhouden en regulering van toegati3 -- inaakt dat
van aanpassing daarvan een
ingrijpend effect op het proíiel
van de gereformeerde onderwijsrichting kan uitgaan. Over d e
wenselijkheid en invulling daarvan is op allerlei plaatsen al veel
gezegd. De vraag wat de cffcctcn
vaii deze aaiipassing kuniicn zijn
kreeg echter minder aandacht."
Deze bijdrilge biedl cnkclc ovcrwegin3en die willen hljdragcn

aan het inzicht in d e cffccten op
d e gereformeerde ondcrwijsrichting zoals we die nu kcnncn.

Identiteit in verandering
D e discussic rond het gewenste
religiewc proficl van gereformeerde scholen spitst zich toe op
bezinning op de levensbeschoiawelijke grondslag en, vooral, o p
nieuwe begrenzing van d e groepen leerlingcn, leden en personeel. Aanpassing van het profiel
kan 7ich tussen twee polen bewegen. D c ene is een herbevestiging van de huidige lijn, of een
aanpassing die vooral cosmetisch
is. bijvocjrhccld door harmonisatic van de formele grondslag en
de gegroeide praktijk e n regulering van lokale of regionale
variatie. Het andere uiterste i\
ccn 7odanige herziening dal hel
religieuze profiel van d e gereicirmeerdc richting substantieel breder wordt. Dat zou kunnen door
uitbreiding van de godsdienstige
groepen waaruit leerlingen,
leden en personeel worden
geworven, of door een inhoudelijke uitwerking van de grondslag
die onderschreven of - in uitersite vorm - gerespecteerd moet
wordcn en een op kerklidmaalschap gebaseerd toegangscriterium vervangt.'
D c aanpassing van het religieuze
profiel van gereformeerde scholen l-iangt overigens maar voor
een dcc1 van deze discussie af
Enerzijds is het goed te bedenken dat met herformulering van
grondslag of toelatingsbeleid d e
materiële kenmerken van gereformeerde scholen. zoals de
samenstelling van leerlingenpopulatic of docententeam, niet veranderd zijn. D e gereformeerde
oiiderwijsrichting weerspiegelt in
hoge mate de sereformeerd-vrijgemaakte subcultuur. In wclkc
mate gereformeerde scholen
voor andere groepen aanii+ckkelijk zijn,en in hoeverre en op
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welke termijii opcnsielling van
gereformeerdc scholen tot substantiële verschuivingen in de
samenstelling van docentencorps
en leerliiipcnpopulatie zal leiden
moet nog blijken. Vermoedelijk
zullen lokale of regionaIe
omslaiidigheden daarbij een
belangrijke rol spelen en zal hct
vooral van kenmerken van andere scholen afhangen in hueverrc
er grocpcn zijn die aangetrokken
wordcn door een verbreed scligicus profiel van gereformeerde
~cholen.~
Anderzijds spelen ook andcre
íactoren een rol. Niet alleen lijkt
het verleggen van de buitenprenzen van de richting aanstaandc,
maar ook binnen d e huidigc
doclgroep doen zich verandcringen voor. Zo wordt wel opgemerkt dat de vanzelísprckende
keus voor gereformeerd onderwijs aan kracht zou verlic7en en
aiidcre overwegingen zwaarder
gaan wegen (zie paragraaf' 3).
Ook wordt gewezen op dc toenemende diversiteit waarvan binnen de gereformeerd-vrijgemaakte groep sprake fou 7ijn,
bijvoorbeeld in het a kalven van
een gemeenschappelijkc levensstijl. Als das inderdaad liet gcval
is, zal de diversiteit van d c Icerlingenpopulatie o p gererormeerd e scholen toenemen, mct afnemende homogeniteit van het
religieus-culturele klimaat op
gereformeerde scholeii als
gevolg.
Dat illustreert dat het goed is
onderscheid te maken tusscn
(formele) aanpassing van grondslag of toelatingsbeleid cn andere ontwikkelingen die ook - en
sterker? - van invloed zijn. Merziening van grondslag oT toelatings- en personeelsbeleid is Ckn,
maar het relisieuze proïicl van
de richting wordt ook door andere factoren bepaald: veranderend
schoolkeuzegedrag, dc onderwijsmarkt waarop gescformeerde scholen opereren, lict diverser
worden van de vrijgemaakte

leerlingcnpcipulatic. vcrschuivingen in dc rcligicux opvattingcn
binncn dc gcrcfcinncerde groep
etc. Dcrgclijkc ontwikkclinpcn
volgen hun 'autonomc' gang cn
zijn in potentie van grote invlocd
op de setting waarin gereformeerde scholen opereren. Dat
relativeert dus het belang van de
discussie over grondslag en toelatings- en personeelsbeleid. in
de zin dat de uitkomst daarvan
de feitelijke ontwikkelingen
maar ten dele bepalen. D e transitie van het gereformeerd
onderwijs zal zich ook los van de
Iruidige identiteitsdiscussie doorzetten, zij het dat dc uitkrimstcn
daarvan die verandering kunncn
remmen of versnellen.

De vraag naar mogelijke effecten van cle verandering van de
gereformeerde onderwijsrichting
wordt i n deze bijdrage bezien
vanuit de relatie tussen afnemers
van gereformeerd onderwijs en
het religieuze profiel van de richting. Welke factoren brengen
gereformeerde scholen en
gebriiikers samen, en welke
invloed zou verandering van dc
identiteit daarop kunnen hebben? Daarmee worden twee vragen gesteld. De kén richt de anndacht op de mntieven van
gebriiikers (paragraaf 3) en d e
ander o p d e religieuze kenmcrken en nndcrwijskundigc kwaliteit van gercformcci-dc scholen
(paragrafen 4 4 ) . Paragraaf 4
gaat in op de rol van onderwijskwaliteit en in de paragrafen S
en 6 komen effecten o p het religieuze proficl aan de ordc.
Ten nvervlocde zij opgcmcrkl
dat in een en ander geen waardcring ligt besloten. Deze bijdrage
biedt een analytische evaluatie
ter verkenning van mogelijke
effecten die van aanpassing van
het levensbeschouweli,jke profiel
van de gereformeerde onderwijsJAARGANG 77 - NUMMER 28 - 20

richting te verwachten zijn. Of
die ellecten posiliei of negatief
te beoordelen zijn blijft buiten
beschouwing.

3 SCHOOLKEUZEMOTIEVEN
Richting

lijke cijfers over schoolkcuzcmotieven in het basisonderwijs lalcn
ondertussen zien dat rich Liiig
voor gereformeerde ouders vei-reweg liet belangrij ksle schoolkeuxemotici is.]"
De top drie van rcdcncn die in
2001 doorslag gavcn hij de kcuze
van ecn gcrcformccrdc school
zijn de aaiisluiting van gcloof of
levensbeschouwing, dc nansluiting bij dc opvoeding 11iuis en
het naar school gaan rnct kinderen uit gczinnen inet dezelfde
ach tergroiid.ll

Als aai1 oudcrs wordt gcvraagd
wclk bclang zc Iicchlcn aai1 overwegingen zoals kwaliteit, i-icli ting
en afstand, blijkt de kwaliteit van
d e school vaak het vorii-naamstc,
gevolgd door richting cn afstand. Kwaliteit
Ouder; die hun kinderen naar
rcformalorische of gererormeerVoor de veronderstelling dat hct
d c scliolcn sturcn 7cllcn nieeslal
motief onderwijskundigc kwalihet moticf richting voorop. Dat
teit bij de kcu7.c van cen gereforscholen zich basci-cn o p cic7clf'dc
mccrdc school mccr gcwicht
godsdienst of levensheschouu~ing krijgt zijn. ook afgezien van
als die in het gezin wordt vooral
niogelijkc veranderingen in het
door de7e ouders als bclangri ik
richtingmoticf; ondertussen wel
gcnocmd. Ook hcl gcgcvcn dal
enkele argurncnicn IC pcvcn. D e
gcreformccrdc oudcrs doorgaans
toegeiiomcn nadruk in het maatslechts over é t n school in formaschappclijk dcbat o p de kwaliteit
van scliolcn en gemakkelijk toetie inwinnen. of dat geheel achterwege laten, ondcrstcunt dat
gankclijke informatie over de
de keuze voor dc 'cigcn' school
rcsuftatcn van scholen" zal ook
aan gebruikers van gereformeerd
dc gangbarc optic in
onderwijs niet voorbij gaan. In
Er wordt wel o p gewefen dat d e
zo'n klimaal is het nict waarlcvcnshcschouwclijkc binding
schijnlijk dal scliolcn dic gedurcndc langcrc tijd matig of slecht
van gcrcformccrdc oudcrs met
gcreforrnccrde scholen minder
uil de bus komen veel ruimte
zou worden en andere factnrcn
lichhen dat gegeven naast zich
meer gewicht krijgcn. In hocvcrnccr tc leggen. Dat impliceert
rc dcrgclijkc gcluidcn vooral
dat bij dc koppeling van vraag
naar en aanbod vaii gcrcforbezorgdheid uitdrukken o l ook
uit representatieve cijfers blijken
meerd onderwijs lict gcwicht van
d c kwali tci t van gcrcformeerde
is mij niet bekend. Zo'n oniwikkcling zou bijvcioi-beeld kunncn
scholcn - of hct beeld dat daarblijken uit dalende percentages
van bestaat - zal toenemen.
Iccrlingcii dic doorstromen vanEen andcrc overweging die dat
aannemclijk maakt hangt samen
ui t gercformecrdc ba~isscholen
met d e vcraiidci-ing van het relinaar gereformeerd voortgezet
onderwijs." Als dergelijke, over
gieuze profiel van dc gereformccrdc richting. Als dat profiel
niccrdcrc Jaren verzamelde,
aan godsdienstig-kerkelij ke
gegcvcns nict bckcnd ~ o u d c n
zijn lijkt het verzamelen daarvan
exclusiviteit verliest is het denkzinvol om meer inzicht te krijgen
baar dat d e vanzelfsprekendheid
in de binding van gebruikers van
van het richtingmotief zwakker
wordt. Anders dan de voorheen
gereformecrd ondcrxvijs rnct dc
school. De rnecst rcccntc landc'automatische' keuze voor de

'

'eigen' cchool cintstaat dan een
keuzcpruces waarin verscliillende overwegingen worden betrokken. De uitkomst daarvan staat
niet bij voorbaat vast e11 er ontstaal suimte urn, naast identiteit,
ook airdcre aspecten iiieer
liadrukkclijk niee te wegen. Zo
lang liet riclilingmo(iei zwaaiwccgt zullen die vciciral een voorwaardeli jke rcil spelen. Het kwalitciisni»tief betreft dan niet
zo7ccr hcl meken liaar de beste
school," maar hel vermijden van
scholcn waarvan de kwaliteit
onvoldocndc of matig is. Aanpassing van Iict religieuze profiel
van dc gereforineerde iiclitinp
kan 70 de ontwikkeling versterken waal-in kwaliteit weliswaar
nict hct primaire motief is. maar
sterker dan in het verleden mee
weegt hij dc kcuc voor gereformecrdc scholcn.

van oiitzurlinp, zou voorslicld kunii.cn
woidcii dat dc aanpawiiig van Iict
gcrcformccrd ondcrx ijs 7ich langzaniei voltrckt dan dc vcrandcringcn op
aiideie tcrrcincn Op hasis van Iict
i~erzti~lin~smodcl
van Thiirliiigs (1 971 )
wui dt dan ~eroiiderstelddat naar
mate sociale activrteit (zoals ondcrwijs) nauwer verhondcn is nict dc
Ieucnsbcschouwclijkc kcrn. dczc Rctcr
tegen oiitzuilinc. hcstaiid is dar1 scctoren die daar verdcr vaii af liggcii
(zoals de politiek).

Dr: A.B. Difistra is onderwijs-socioloog aan de Rijksuniversite~tte Groningen

Vergelijk d e door LVGSIConccnt
yeforniuleerde scenario's voor invulling van de rcligicuzc idcntitcit van
gcrcforniccrdc qchokcn, waarin ook
niogclijkhcdcii voor groci als nvciwcginp wordcn gcnocind (zic dc al
geiioeindc Rc(~derW e r k ~ o n f ~ r e r ! t ~ e
IrientiteN en dc nota Snnienjiaari voor
idenriteit, Zwollc, scptcinhcr 2001).

" Dit sirlikel is een verhorie en enigs-

I

Zie cijrerbijiage in de Render Werk~ r ~ n f r i u nIrleritit(,~f
tr~
v:iii de bestureninrgiini$iiiie LVGSlCuncent (Zwolle.
nidari 2001).

J Mecselink in Vtlfliglnargcrrfnrin~rrrlonrlrrwijr (pag. 2') in.
(i.Harinck t4 M. (e Velde (red.):Tien
nianl over vijllig jaar V r ~ j r n ~ i k iDe
n~.
Vuurbank. 1944). De cii,ilen i n de volgcndc 7innen 7iin ook van Messelink.

regionale onderwijmarkt wrniindcrt.
is aatinemetijk dat liet gcwiclit van hct
~chuolkeu7emotief'gereformeerde
richting' minder wordt en andere
optie5 relatief aantrckkclijkcr.

'

R1aiineer de erosie van d e vrligemaakte zuil wordt opgevat at? ecn proccs

l

Iins beurerkie wrsie vdn een bildrage
a d n hei Vriendenhoek ddt wc1 d aangehorlen :idn Reminelt d e Buer hij
T i I n arrcheid van de Gereiui nieclde
Hrigerchuol op h luni 2001 Voor de
uitgebreide teksl, nuien cn Iiier,it~iiirveribil/ingen. r i e Rrchrrng en v ~ r a n d e ring?:.+fec!en von per! ~ ~ ~ F I(pas
I I P4670 in J Messelink (red ).Vricndcnhoek Rcinrncli de Bocr. GHlGPC.
2001)

Dit moticf voor oprichting van gereformccrdc scholcn liccft aaii actualitcit wciiiig verloren. zoals een notitie
o\cr hct toclatingshclcid van de
hcsturcnorganisatic LVGS/Conccnt
laat zien: "De bctckcnis van vcrhond.
doopbelofte en kcrk voor hct onderwijs voinicn hct moticf voor ccn
hechte verbindriig tussen ~ e z i nqcliool
.
en (vrijgemaakt gcrcforniccrdc)
kcrk" (gccitccrd via I I. van Lccuwcn.
Eer! kosrhriar herit. \$bord cn wcrcld.
1999. pag. 72)

"

Ook in dc Eindnota van LVGSlCnnccnt (maart 2003) over hct leden- en
hciinciningshclcid in hct gcrcforniccrd ondcrwijs spcclt dczc vraas
nauwelijks ecii rol.

' Ik laat d e cffcctcn van dcrgclijkc aanpassingen op dc bcknstrging al5
crkcndc richting huitcn Iicscliouwing.
X

Om dezelfde redeii zou overigens ook
verlies van maiktaaiideel denkhaar
zijn. Als de eigenheid van gereformeerde schuleii iii vergelijking niet
andeie scholen van orthodox protestantse signatuur binnen d e lokale uf
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Ecn ondcr7ock naar dc inoticvcn
voor gcrcformccrd vnortgczct onderwijs wijst daar nlct op (LT. C e m ~ e &
r
R.Tool~cma.~ c ~ ~ n r i ~ k c l a ? c t r ~ o r i ~ i
van C;~r~Jormt.prd
Vtijg~inlrakrc
Orirlr,rs. Lcernndcr7ock Ondcrwil5kuiidc RI! Groiiitigcn, 1997). Ilct
ondcrzock Iicvat ccii opgavc van Ilei
aaittal Iccrliiigen dat in de periode
1990-1996 Instroomt in gerefoinieerd
vnortgczct ondcrwijq, al$ pcrcciitagc
van liet aantal dat rn dc provincicq
Grnningcn, Izricsland cn Urcntc ccn
gci.cfornicct.dc haiisschnol verliet. D e
(door dc vo-5cl.inol vcrstrcktc) cijfers
fluctucrcn ciiig~7ins.maar voleen
gccn dalcndc trend (81% in het Idaiste jaar).
Zie A.B. Dij ksttm &r L. I Icrwcijcr,
Iderlc di ffcrcnriotie nls Amis voor eer!
ge~egtr~cnteerd
onderiuijsbesrel? Paper
gcprcscnteerd op de 14e Ondcrwilssuciologische Confei entie. 6-7 decembei
2001.

"

Zic voor mecr onderzoeksgegevens
ovcr motici.cn voor gcrcformecrd
ondcrwijs dc uitecbrcidc venie van
dit artikcl.

"C
I'

A B Dijkstra c.a. (led). Her OOK
der nnne: scl~oleno p rapport (Kuniiiklijkc Van Gorcum, 2001}

"

Het motief kwalitcit nioct hrccd war-

den opgcvat. 11ct hctrcft bijvoorbeeld
zowcl de kwalitcit van het gehotien
ondcrr~ijq,almok de mate waarin het
gcwcnstc nplcidingqtype of niveau
vaii zorg hcschikhaar is.

J. lenting

MEER DAAD BIJ HET
WOORD

T

diaconaat

daden, met doen rn met d i r n ~ n .
Niet van de diakenen allecn,
maar van nlle gemecnicFcden.
Dit dienen is ons 'voorgedaan'
door Jezus Christus. Wij mogen
zijn navcilgcrs zijn.
Wij mogen door daden van
barmhartigheid zichtbaar maken
wat onze Heiland deed.
Hij liet het ook niet bij woorden
alleen, hij genas cn hielp, hij
troostte en bcmocdigde.
Zo mogcn ook wij onze cultuur
tcgcmoct treden.
C h r i ~ t e n ~moeren
n
de daad bij
het zzwor(S voegen.

E e n christen heefthet moeilijk als hij een ander met
worden wil overfuigen van de zegeningen van zijn
geloof, Een 'zuiver leven' is vaak meer oveduigend.
(Prof dr: H. W de Knijff op hef Pauscongres van gereformeerde sfudenfen).
In de praktijk moet soms de helpende daad vooropgaan. Men
helpt immers een dakloze niet
met een preek Misschien moeten
in de cultuur van vandaag onze
daden vooropgaan om opening
te geven voor het Woord
(dr. A.N. Hendriks op diaconale
conferentie).

Dit Woord is niet vrijblijvend: je
kiest voor of tegen.
Maar hoe laat je nou zo'n bocrdscliap landen in het Nederland
van vandaag.?
In onze post-moderne culfuur
met allemaal persoonlijke
meningen waarbij zeker geen
claim gelegd inap wordeii op de
Wtarlieid van Christus.
Hoe bereik ik mijn medemens
nog met deze Waarheid?
Dat is de indringende vraag die
via bovengenoemde berichten op
ons afkomt.

De buitenwereld kijkt tegen
christenen aan als: mensen met
'maar een mening', een religieuze mening. Als de Waarheid vundaag 'maar een menlns' is, stelt
die mening. christenen voor een
nieuwe uitdaging. Onze mening
zal meer nog dan voorheen
geleefd dan gesproken moeten
worden (dr. Anton van der I-Ioeven).

Tocn de vrneg-christelijke kerk
in de eerste eeuwen van onze
jaartelling met een pestepidemie
wcrd geconfronteerd, werden
christcncn helpend actief. Niet
door tc preken maar door te helpen. Niet alleen naar binnen
maar ook naar buiten gericht. Zo
viel de christelijke gemeente op!
De daden van barmhartigheid
gingen voorop om zo ruimte te
rnaken voor het evangelie van
redding.
Woord cn daad vormen geen
tegcnstelliing.
Z c horen bij elkaar en versterken elkaar.

Christus laten zien en
voorleven
Hoe Iaat ik vandaag hct evangelie van Jezus Christul; zicn? Dat
is de cruciale vraag.
Het evangelie van redding omvat
meer dan woorden.
Het evangelie kun je vertellen
maar ook lar~laz i ~ n
aan anderen.
Je laat dun Christus zien en je
vertoont Zijn beeld
Eigenlijk garil hei dan ovcr diaconaat.

Hoe bereik ik nog mijn
medemens
Zomaar drie berichten over
Woord en daad, over leer en
leven in een van God vervreemde cultuur.
Alle drie berichten vragen aandacht voor het evarigelie van
Jezus Christus.
Dit Woord is immers pas echt
Iieilïaam voor allc mcnscii.
n i i woord is D E W~iarheid,
omdat het van God koinr.
Het is nici maar 'een inening'.
maar D E Mrning van God.

Helpend actief

1

Diaconaai is imrncrs: d e iiride
van C/irisfusloten zirn in ( i d e n
van hurrnhurtigheid n a m hinncn
'
en naar huiten.
Diaconaat is zichtbarc liefde van i
Christus.
Diaconaat hccft tc maken n.rei
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In een cultuur waarin HET
WOORD en DE WAARHEID
als i.Cn van de vele meningen
wordt beschouwd, raken richrhare daden vart chrisreiijke Aarnrhartigheid en een 'opvallrncl' p n
'zrtiver' christelijk leven errder
h c hart
~ van de mekmens dan
vmme woorden, ook al zijn i e
honderd keer waar.
608

H c t hct~incnvan christelijke

harmharlighcid aan mcnsen in
nocid i\ vandaag vcicir christenen
ccn hclangrijkc wcg om Chriiius
te Intcn 7icn aan dc modci-nc
mens.
Wie kunnen dat beter laten zien
dan christelijk-geinspireerde
gemeenteleden, vrijwilligers en
professionals?
Diaconale werkers en diaconessen die helend e n helpend actief
zijn!

Aandacht voor 'buiten'

I

zorg e n aandacht voor hulphehoevenden die geen helper meer
hebben. (denk aan Kuria, aan De
Haven, aan a.;ielzoekers. aan
h ospiccs).

Imm
I

de kerken

Woonden en daden
Spakenhiirg-Ziiid - Beroepen:
R.M. Meijer te Hoogezand-Sappemeer.

We zullen rekening moeten houden met de opvattingen in onze
cultuur over 'waarheid e n
meningen'. D e Waarheid en
onze mening zal meer nog dan
voorheen geleefd dan gesproken
moeten worden

Meer daad bij het Woord dus.
Niet door het Woord geringer te
achten. Wel door als christelijke
gemeente meer werk te maken
van zichtbaar. christeliik barmharti~heidsbetoonaan mensen in
nocid buiten de serneente.
Danrvocir is creativiteit nodig.
Die is e r ook!

O m onze medemens te bereiken
moeten vandaag misschien onze
claden vooropgaan om opening
te geven voor het Woord. Meer
daad hij het woord.
Daden van barmhartigheid voor
een wereld in nood.
D a t is zichtbare liefde van Chrislus.

Zo heeft d e gemeente van Hardenberg-BaalderBaaIderveld
een praktisch plan o p ~ e s t e l ddat
aandacliz wil geven aan d e naaste
buiten de kerk. De gemeente wil
present zijn in de lok,d1e samenleving. Van participatie in buurtverenigingen tot hulp aan nietkerkelijke buren. Van
kerstpresentjes tot opvanghuis.
E r is in Hardenberg-Baalder
heel systematisch nagedacht over
"goed duen aan allen.. ..".
B o e kunnen wij de liefde van
Christiis laten zien in onze eigen
plaats of regio door het geven
van aandacht en steun, door participatie e n meedoen. door hulpverlening en positieve presentie?
Ook landelijk is zo'n benadering
1ieilzanm.In het begin van de
vorige eeuw waren het de diaconieen die christelijke hulpinstellingen gingen oprichten. Toen de
civcrlicid dit tot haar taak giiig
rckcncn vcrdwcnen de diakenen
uit beeld.

J. Lenting is als diaconaa\ consulent
werkzaam op het Diaconaal Steun-

Smithville (Can.) - A. Souman te
Zaltbomrnel en Tiel.

-

,

I

Voorthuizen-Barneveld 13crocpen: J.W. Boerma, predikant
voor doven en slechthorenden te
Zwolle-Zuid.
Kampen - Geslaagd voor doctoraal examen van de Theolagische Universiteil: inw. M.E.
H a m s e n Ie Utl.echt, A. Koster
te Leiden e n 13,Wijnalda te
Kampen.
Amersfourt-Oost - Wij7iging
adres kcrkcnraad: P.P. de Jonge,

Talingstraal 34.38 15 JS ArnersFoort, tel. (033)475 40 I l ; e-mail:
~ecretaris@~nmcrsfoort-o.gkv.nl.
Dit adres geldt ook voor de classis Amersfoort (pag. 174 Handboek 2002) ei1 PS Uircchl (pag.
188 Handboek 2002). waarvoor
Amers[ooi*t-Oost adresvnerende
kerk is.

pnrthur 499,'80UU A L Zwolle

e-mail: d v n @ g b e r n l
Mbank 566557

Vandaag is cr opnieuw behoefte
aan clirist~lijk-gcinspiïecrde
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H. Veldman

BOEKENREVI
ril*(

boekbespreking

Dan nu aandacht voor Groen
van Srinstrrrr cn '/i.in' aniirevolutionnircn cn cnkclc anderen
die leiding gavcn aan christcncn
in de 19de eeuw. die - zoals een
recent boekje hen typeert - 'wandelden met God'. Met deze verwijzingen krijgt u te maken mct
drie publicatics ovcr dic ons
inleiden c.q. de verdcrc weg wijzen in de kerkelijke en politieke
ontwikkelingen rondom mannen
als Groen, L l c ~Cock, Voorl~cjcve
en Bnvinch-. Op een onlangs te
Apeldoorn gehouden symposium werden deze leiders door
vier deskundigen - R. Kuiper,
H.J. Selderhlris, 14<.1. O~lweneel,G
Harinck - aan een welwillend
publiek voorgesteld in hun spirifiralif~it.
Een wat modieuze term
die de mannen zelf nooit hebben
gehanteerd. maar die alles re
maken heeft met het bijbelse
'wandelen met God'. De kern
van hun overtuiging wordt door
de inleiders o p een heldere
manier voorgesteld. Voor hen die
een kennismaking met deze
19de-eeuwers op hun 'verlanglijstje hebben staan is dit een
handige. welkome introductie;
maar ook hiedt het bundeltje een
intro wat betreft de huidige
waardering voor hun optreden.
Hoewel in kerkelijke gang niet
eensgezind (naast twee gereformeerden dus één hervormde en
één leider van de Vergadering
van Gelovigen), is hun spirisualiteit toch in veel opzichten ons
ten voorbeeld.
Over Groen van Prinsterer is een
heel mooie biografie verschenen
van de hand van dr. R. Kuiper,
historicus e n filosoof én direc-

leur van het Weienschappelijk
Jnstiiuui van de CliristenUnic
dat d e naam van Groen van
Prinstcrc draagt. Al dic wctcnschappclijkheid is cr intussen de
garantic voor dat je deze levensschets van Groen vlot leest. .Ie
zou dit bock met cnig recht een
'vcrlelbiogi*afie' kunnen iioeinen. Mct beeld dat Kuiper ons
schetst laat Groen zien als een
overtuigd (geworden) christen
die zich op alle door hem hetreden werkterreinen laat kennen
als een dienaar van God. E n als
men - soms terecht - meent dat
Groen-zelf-lezen een probleem
is - hoewel: als je er nou eens
echt voor gaat zitten ... - dan is
deze geschiedschrijving een goed e introductie op cle gedachtewereld van Groen en zijn tijdgenoten.
Het derde boek in deze 'groep' is
de dissertatie van Hienlt ./anssetts
(die tot voor kort nog mee leiding gaf aan het wetenschappelijk bureau van de Christenunie)
over de opbouw van de Antirevolzltionnirr Partij in de jaren 18501888. Daarmee bestridkt hij d e
beginjaren van de partij met
Groen van Prinsterer e n ook de
jaren van de landelijke organisatie sinds 1879 met A. Kuypea,
wiens afbeelding op d e omslag
staat. Hoe het proces verlopen is
van de nauwelijks georganiseerde groep orthodoxe christenen in
1850 tot een strak gestrirctureerde partij in 1888 was het thema
van Janssens' onderzoek. Hij
keek naar de ontwikkelingen in
de kiesdistricten Groningen,
Gouda, Goes. Sneek e n Amersfoort. Aan de basis van d e ARP
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staan dc lokale afdelingen die
elk in hun eigen regio te maken
haddcn met bijv. de zich maar
voortslepende schoolstrijd. Interessant is het gegeven Iioe de
zuilvorming beïnvloed is door
eigen week- en dagbladen. Daarmee maakte Kuyper e n zijn
'onderofficieren' de achterban
operationeel. E n door zich hierop te richten krijgt men oog voor
wat menig antirevolutionair
altijd al heeft heseft: de ruggengraat van d e ARP werd gcvorind
door de gewone leden - vank
eerst bijna alleen maar 'het volk
achter de kiezers' - en het partijkader in tiet land. Kader en
'voetvolk' stonden ceiitraal in
deze interessante studie.

N.a.v.: H.J. Scldcrhuis en H.P.
Medcnia (rcd.). M'nrz(k,ìe~i inrl
God. Sl7ritunlitrit in de ~ r e g ~ ~ n t i e n d e
eertw. U i t g Mcdcina, Yo'nstbus 113,
Vaasseii (2001). Omvang 96 h17.:
prijs: plm. £ 10.":ISHN 90-6353374-8.
En: R. Kuipcr, 'Tot w n vo~i-hedd
rzalt gij blijvrn '. Mr G Groen vrin
Prir~sterrr(1501-1876) Ui t g . Ruijten en Schippcrhcijn. Amsterdam
(2001). Omvang 246 blz.; prils
£ 19.90. LSBN 90-5881-062-3.
Ricnk Jaiissens, D(,ophoitw iron de
A n t i r r v o l ~ t ~ o n aPorrij
i r ~ 11)3501888. Uitg. Verloren. Posthw 1741,
Hilvcisum (2001). Omvang 41 1
hlz., prijs E 30.-.
ISBN 90-6550-633-0.

Toot slot enkclc brochures met
een rijkc inhoud. Enkele jaren
gelcdcii herdacht de kerk van
L~rnele-J>emelerveldde Vrijrnaking (daar in 1 946;). Er is nader-

hand werk van gemaakt de tek- II
sten die toen uit9esproken waren
(door dr. WC. de Vries e n br. E.J.
Dijk) gereed te maken voor
publicatie. Het belane, van een
dergelijke uitgave - hcie eenvoudig ook - is niet le ondcrschattcn.
Want waar De V r i c ~dc algcmcne patronen van het Vrijniaklngspeheuren schelste ping Dijk
dat uitwerken vocir zijn eigen
gemeente. D;inrm¢e ]*aakjc dc
kern van de kcrkgcscliicdcnis:
irdrr lid is daarbij hctrokken! Of
als 'spclcr' in hct veld, of als 'supporkt' aan dc kantlijn. leder
moet zijli kcus maken - en als .ie
dal vandaag wccr IccsC is hct
soms net alsciî jc dic kcus mccmaakt.

ziel', zijn bestrijding van dc Iccr
van Kar1 Bartli, hel onthrcken
van verzet in de 2e wereldoorlog,
wordt de lezer op hoofdlijnen
ingelicht. Zijn plaatsbepaling als
'reformator' wordt door meerdere schrijvers ondersteund.
Vcicir ieder dic cen beknopt
overzich t van het leven e n werk
van A. Jansc wenst, biedt deze
brocliure een gocde oriëntatie.

D e tweede brochurc gaat over
A. Janse (van Riggckerke) en is
van d e hand van L W Ploeg, die
zijli studie kerkgcschiedcnis aan
hel Ncdcrlands Gereformeerde !
Scmiiiarie te Amersfoort daarmee hekronnde. Hoe deze auteur :
tegen .ranse, die een vaste plaats
inneemt in de voorgeschiedenis
van de Vrijmaking, aankijkt?
Wcl, als iemand die een gedrevene was voor de zaak van de
HERE God. H e t ging Janse niet
om zichzelf, niet o m aan de weg
te timmeren of om een grote rol
te spelen in de Gereformeerde
Kerken. Vandaar dat Ploeg hem
typeert als 'reformator tegen wil
en dank'. Over thema's als Janses
visie op 'de onsterfelijkheid der

N.a.v.:W.G.deVries en E.J.Dijk,
Herclcttkirlg 50 jaar vrijn~nkingir.
I,~melrLeni~Eerveld,J3 juni 1996.
Uitgave van de Gereformccrdc
Kerk vrijgemaakt (1 999). p/a E.J.
Dijk. Dijkweg 1,8152 DT Lcnic-

lerveld, of hij de scriba: Postbus 15.
8150 A A Lemelerveld. Oinvang 77
h17.Prijs: £ 3,30 (incl. vcrzcnJkosten).
En: .T.W. Ploeg, Rfztheidnis Janse
(7890-1960);reforntntor tegen wrl
en dank. Uitgegeven door C. van
Raardewijk, Prentsnijdcrshcirst
204,7328 VE Apcldoorii. Omvang
77 blz. Prijs £ 4.05 (cxcl. portcikoc-

Woord c n Baad gaar) hand in hand bij de uitvoering van DVN-werk.
De Verre Maasten wetkt aan duurzarnc oplossingen, meestal in
samenwerking met d e Zending. Daar komt je verre naaste verder
mee. Help mede-christenen i n Indonesië, Zaïre, Zuid-Afrika,
Curaçao, Filippijnen en Bénin. Met hart en handen !

F."

ten).

De recensent,drs. H. Veldman, s
kerkhistoricus en woont in Zuidhorn

HANDBOEK 2002
Van de Gereformeerde Kcrken
in Nederland

l

€ 9,30
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-mail adressen. 'Het statistisch jaaroverzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2001. Het uitgebreide jaarovenicht is verzorgd door eindredacteur ds. J.H. Kuiper.
Uitgave: Print Media BV, postbus 7,9780 AA Bedum. Tel. 050-3012144.
E-mail: Handboek@scholma.nl
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BLGNP DEEL 5

Bovenstaande lettercombinatie
vormt de afkortirig van een - nu
vijfdelig - studiewerk:'Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestatiticme'.
Dat deze afkorting in korte tijd
gangbaar is geworden bewijst dat
we Iiier te maken hebben met
een standaardwerk. Velen zullen
dun ciok uitgekeken Iiebben naar
dc vcrschijnilip vaii deel 5 . De
start was in 1960.

De woorden 'het Nederlands
Protestantisme' uit de titel
maken duidelij k dat voorgangers
uit diverse kerkgenoutschappen
beschreven worden. zoals:
Doopsgezinden. Lutherseii,
Gereformeerden. Remonstranten. Oud Gereformeerden. Vuorai predikanten passeren de
revue, inaar ocik oefenaars,
lekenpredikers, 'evanpclislcn '
(b.v. Corry ICII Roain).

Trouwens, nict allccn dczc (a1 of

We spreken d e wciis uit dat het
d e redactie en dc auteurs mag
gel ukken hct Ac en laatste deel
op dc gcplande tijd (2006) te
Talen vcrscliijnen. Velen zullen er
weer naar uiikijken.

N.a.v. ' R I U ~ ~ L~e J- ~Si cCovoor
t~~ de

1

Dc schclscli wordcn gcschrcvcn
door ccn vakgclccsdc, inccstal
ook 'gceslvcrwanl' van de
bcschrcvcn pcrsoon. Elkc schcls
bcsPuil met in rormalic ovci- dc
publicaties van en de literatuur
ovei de beil+okkenpersoon.
Zeer waardevol!

niet geschoolde) Ihecil~igenwor- i
den VOOJ' hel vocilicht gchaald,
maar ook zij dic vanuit ccn
nndcrc wctcnschap van hctckenis zijn geweest voor het Neder- 1
lands Pi-otcstantismc.
Op het tcrrcin van lict onderwijs
zij11 dat h.v.: R.J. Dam, J. Watcrink en A. Janse; voor dc Joumalislick: H. Algra cn W.C.F.
Schcps; voor dc Wijsbcgecrte: H.
Dooycwecrd en D.H.Th. Vollenhove; voor de Liturgie: H. Haspcr, K.H. Heeroma en J. Wit;
voor d c Klassieke Letteren en
Oudheid: J. Wolijer, A. Sizoo en
K.J. Popma.
Al mct al: een veelzijdig lexicon.

In dcc7 5 wcirdcn voorar pcrsoncn uit dc pas afgcslotcn ccuw
bcsprokcn. Dal is duidelijk te
7icn waniiccr wc ecn willekeurigc gi*ecpdocn van namcn dic
helicht worden: H. Berkhof, G.C.
Berkhnuwer, J..]. Buskes, P. Deddens, W.H. Gispen, J.C. Hoekendijk, H.J. Jager, O. Jager, H. Jonker, G.C. van Niftrik, B.J.
Oosterhoff. R. Schippers,
C. Veenhof. C. Vonk.

Elkc Icvcnsschets is als het ware
ccn Icerzaam miniatuurtje uit en
over een klein fragment van de
kerkgeschiedenis. Telkens blij kt
hoc Iict pcrsnonlijk leven van
een 'voorganger' (menigmaal
boeiend, schokkend, ontroerend)
verweven ligt met het nationale
e n het kerkelijke leven van zijn
dagen. Zo ontdek je wat z'n
betekenis e n z'n invloed zijn
geweest in Nederland.

Dit naslagwerk bevat de levenscchctseii van personen (alleen al
in dil deel zijn 'l cr XL>'II 400!) die
vaii bctckcnis ;lijn gcwccfi in 'lict
protcctantsc Icvcn' in Nedci-land.
Jc wandclt als Iict warc aan dc
hand van dczc pcrsonen d c kcrkgeschiedenis door. 7eg maar van
1500 icit 2000.
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A. de Heer-de Jong

LIED 341 : 'GIJ HEBT UW
WOORD GEGEVEN'
Op 15 juli 1589 vond voor de
Vlaamse kust een gevecht plaats.
1.500 Engelsen narnen het op
tegen 40.000 Spanjaarden I
althans. volgen5 d e ovcrlcvcring.
AanvankeIijk 5lond Span jc op
winst. maar iia cnkclc cilthousiasrnerende woorden van de
Engelse legeraanvoerder keerdc
het tij. D e Spnnjliarden vluchten,
de Engelse11 wonnen en dc grote
held was de legeraanvoerder,
Peregiine Rei-tie Lord Willoughby oi' E r e s b in
~ cle wandeling
Lord Willoughby genoemd. Op
14 januari 1590 werd d e lord
feestelijk ingeliaald in Londen. I
Om de íeestvrcugdc te verhogen
werd een nicuw licd gezongen:
T ~fifteentfi
P
duy nf j d y
With g l i ~ t ' r i nsword
~
anu' shicld,
A f[~fcin?oiis
fight in Flnnders
Was foriglliten in rhe field,
The most coiirragerirr c nflcer,~
Werp English C'rrpt~iinsfhrw;
Rrtt thp b r u v ~In~ the
f hafdc
Wur hmve I,íird Wilinughby.

In vijl'strofen verhaalt d e ballade 1
ovcr dc 1,ord Willoughby die d e
Spanjaaden dc schrik op het lijf '
joeg: '... Come let LH ~narchai wuy,
J S jpfrur we hall hr spniled oll/ If
here we longer .i!ay;/ Fot+yonder
cnrnPY Lord Willou~.hhy
/ With
C(JHniKe fiercr and feil/ HP ~ ~ i l i
nut givr ~ P I inch
E
of W ~ J/JFor ai1
the devih in heli. . '

Van oorlogslied tot kerklied

1
I

De 16de en 17de eeuw was cen
hoogtepiint vooi. de Engelse bal- i
lade. Balladen waren er altijd al
gezongen, maar dankzij d e boek-

van de week

drukkunst kregen ze nu een veel I home') maar gebruikte ook
dele11 van d e tekst. Zo belandde
brcdcr bereik. Z e werden op losde
van oorsprong Engelse bullnsc vellen ('broadsides' of 'hrodc
in
de Duitse kerkmuziek.
adsheets'), vouwbladen ('chaphooks') of zelfs in bundels
{'garlands') verspreid. D e inclo- Gerhardt en Den Besten
die van de ballade van Lord WilIn het Liedboek voor de kcrken
loughby plukte daar de vruchtcn
is
de van oorsprong Engelse halvan. William Byrd (1542-1623).
Iade
bij twee liederen opgcnoberoemd Engels compcini<l,
men:
lied 90 'Is God de Hcer
schreef klaviervariaties over dc
maar
voor mij' en lied 341 'Gij
melodie.' Bovendien kwam dc
uw
woord gegeven'. Het
hebt
ballade op het Europese vastcis gexhrcven door de
eerste
lied
land terecht. Niet mct ctc oorDuitse
kcrklicddichter
grote
spronkelijke tekst ovcrigens,
Paul
Gerhardl(1607-1676).
Toen
maar als onderdecl van liet zangGoll
iur
mich,
so
diens
lied
'1st
spel 'Einer sang: O Nachbawr
trete'
midden
vorigc
eeuw
werd
Roland'. ein Lied, koinmcn aus
opgenomen in het Duitse EvanEngelland.' De rocmruchte
gelische Kirchengesangbuch
daden van Lord Willoughby hadcumbinccrde men het met deze
dei1 plaats gemaakt voor de liefmelodic (EKG 250). In Nederdesperikclcn van Rowland en
land was dc melodie overigens al
Margarel, maar de melodie bleef
bekend.
want in de Hervormde
hetzelfde. En zo naderde het
1938
stond ze opgenobundel
lied, amper Iwintig jaar na ontmen
bij
'O
God,
die d e gedachstaan, een n i e u w bestemming,
ten' (1 56). In de Lutherse bundel
namelijk de kcrk.
van 1955 werd ze naderhand
Sleuteliiguur in die ontwikkeling
evenccns opgenomen (lied 183).
was David Spaiser. Spaiser
Lied 341 is een van de jongste
woondc in Augsburg, toentertijd
liederen dic gebruik maakt van
een protestants bolwerk. Hij was
deze
oude mclodie. 'Gij hebt uw
behalve barbicrlhcclmeester ook
woord
gcgcven' verscheen voor
dichter en behoorde tot het gilde
eerst
in Loflied voor Tegenhel
van de Meistcrsinger. Spaiser
slem (I965), een bundel met
publiceerde twee bundels met
geestelijkc licdcren en in de eer- I kerklicdcren van Ad den Reslcn.
Hct is overigens opmerkelijk dat
ste, 'Vier vnd zwaintzig GeystliDen Besten bij zijn lied aanvanche 1,icdcr' (1 609j, nam hij het
kelijk cen andere melodie op hct
lied ' O Gott. ich thue dirs klagen'
oog had (namelijk 'Lob Gott
op. AIS rnclodieaanwijzing gaf
getrost mit Singen. EKG 203, zie
hij: "m Thon wie man dem
LvK 409).
Roland singel'. Zijn lied was
naar tekst en melodie een contrBevestiging van lidmaten
afact, want Spniser maakte ilicl
alleen gebruik van de melodie
In het Compendium verlclt Ad
van 'O Nachbawr Roland' (ol
den Besten waar het in dil lied
wel 'Lord Willobies coming
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I

omgaat: 'Dnt wo»rd cn h r i d [wee I
zijn en dof het r r k t op wonrderz
l
jnanr op drrden aankoml, zijn
T O Z P P T gemeenpktatsen, rirr~we
het gpvanr ervnn nllatlg nier rnccr
n n c l ~ r k ~ n nW
~ ine.her verschii
trrvven woord en doad op deze
wijzp CI!,F vnnzelfiprekend aannrrmt, dreig[ drfïnirief het zicht te
v ~ r l i r ~ op
e r ~wnr de bijbel rcRt
ovpr heirl~.Met een kerkelijke
v e r v i ~vun , , G P -nwoop.rJen
~
maar
duden " i v naar rniju rnming njemand gchnat, nuar ik hoop wel
rnel ecn licd alv dit.' Den Resten
verwijst vervolgens naar Jricobus'
oproep 'Wccsl dadci+svaii het
woord' (Jric. 122) en Paulus' uitspraak ' Wcc\i navolgers van
God' (Ef. 5:l). Hij vcrbindt beide
bij belwoordcn nict dc pcdach te
' d m wij mensen vun r1iet.v ondrrs

,

leven d m LWU Gods nan alles
voorafgannd~srhe~ipeno'eWoord
epi d a t dit w o o d dond /s*. Deze
diepc rclaiie lussen woorden en
dadcn klink1 in elk vrin de drie
strofen door. Strofe 1 haakt aan
bij de uitspraak 'je woord gcvcn'
e
maar transformeert d e ~ alledaagse wijsheid gelijk tot hcrnclse wijsheid: God gaf als ccrstc
zijn woord. en dit woord is hct
Woord clat vlees werd. Strofc 2 is
een gebed om het eigen jawoord
te bevestigen. Strofe 3 verbreed
dit gebed tot een gebed om de
Geest voor allen ooit hun
jawoord gaven.

Lied 341 is onmiskenbaar een
lied voor de openbare gelnofsbelijdenis. In Loflied voor Tegenstem kreeg het al d e titel 'Een

341 Gij hebt uw woord gegeven
Vier nnd zwainzig Geystliche Lieder,
Augs burg 1609

wijze: 1st Gott fur mich, so trete

I

J

J+
7
Gij hebt uw woord ge ge

-

l

l

F

I

L
-

"

l

nog voor ik
-

ven

I

l

I

I

-

e

U iets vroeg,

s
dat is voor heel mijn le - ven,
I

ja voor de dood ge-noeg.

-

L

===d==

v

-

Uw woord is daad, o Va
-

- der,

Tot slot nogmaals dc mclcidie.
Hoewel dc melodie in Iiaar gang
van balladc naar kcrklied enkele
wijzigingen onderging, is het
levendige, sprankelende e n balladeske karakter bewaard gebleven. Opvallend is de inzet, waarin via een kwintsprong gelijk de
hele omvang wordt neergezet
(van d' tot dl), terwijl meteen
daarna een octaafsprong naar
beneden volgt (r. 2). Deze twee
eerste kenmerkende regels worden herhaald in 3 en 4. H e t volgende gedeelte is milder van
karakter, door het ritme, door
het ontbreken van de grote
sprongen uit het begin, é n door
d e ligging, clie over het geheel
lager is. D e melodie vraagt om
een lichte, verende wijze van zingen. Niet de kwartnoten krijgen
het accent, maar d e hatve noten.
Het besef dat er steeds twee
regels bij elkaar horen en dat die
twee in één doorgaande beweging moet klinken. helpt o m deze
prachtige rneIodie o p een mooie
manier te zingen.

l
I
d

~
R

I
A

--

werd brood in de woes-tijn,

--

h

lied voor de bevestiging van Iidmaten' mee. H e t mooiste komt
dit uit als de belijdeniscatechisanten strofe 1 voor huli jawoord
zingen eii strofe 2 direct daarna,
waarop de pemeenlc vcrvolgciis
strore 3 zinpi. Ook is liet mogclijk om h c t hcle licd gclijk iia het
jawoord tc zinpcn. In dat gcval
zingt de gemeenie (of nog mociier: de cant0ri.i) hei eerste couplet, d c hcli.iders hei twccdc cn
dc gcmccnic hct dcrdc couplet.

L

,

,

a
T

4
1I
,.m

n

I

I
1

werd mens en is mij na - der

dan wie mijn naasten zijn.
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Byi d nam de bewerking op in zijn klavecimhelbundel My Ladye Nevells
huuke (1581) onder de iriel 'Lord WilIuhies cuming home'.

A. de Heer-de Jong, s musicus en
publicist (kerkJmuzieken liturgie. Zij
woont in Amersfoort
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,

1

DE SYNODE BEZINT ZICH
VOOR ZIJ BEGINT
Liturgie bepaalt de dagorde
Graag wil ik u eerst iets vertellen
over de manier waarop de synode
van Zuidhorn haar werk opzet en
haar besluiten voorbereidt. Daarvoor is de titel van dit verhaal
alleen maar ccn blikvanger en o p
zich nog nict ccns hclder genoeg.
Want wie bezint zich nu niet voor
hij of 7ij begint'.? Maar hoe doe je
dat?! Een gereformeerde synode,
die niet op een forse ondernemingsraad wil lijken, maar op
geestelijke widze leiding wil geven
aan dc kcrkcn. hccft vast en zeker
een speciale aanpak. En die aanpak is niet alleen -speciaal' omdat
die synode van gereformeerde
kleur is - maar dat legt wel veel.
Vraag is dus: Hoe ordent de synode nu precies haar werk? Het antwoord is helder: iedere werkdag
kcnt aan hct hcgin ccn liturgisch
moment. Daarin staan centraal de
atIiankcli,jkhcid van dc Hcrc God
en het eerbetoon voor Hem: .$!i1
grhrd, hijhrllezing nzet Irnrte meditutie, ~c!,cprnken
gebed c>nhet slaande zin~rnvan t,rn ps~ilmof lied.
Zó bepaalt dc dagopening dc dagorde van dc synodc. Want dc rest
van hct dagwerk is ook 'liturgie',
dat wil 7cggcn 'dicnst' - voor
God. aan dc kerken.

Zorgvuldige voorbereiding
besluitvorming
Na zo'n dagopening volgt er op
een doorsnee synodedag een
bespreking van een bepaald
'onderdeel' van tiet kerkelijk
samenleven. Neem maar als voorbeeld de beoordeling van liet rapport van het werk dat een kleine

f""
Synode-im pressies

Hoe presenteren de kergroep kerkmensen gedaan heeft
ken zich via radio en W?
voor het verzorgen van radio- eii
t.v.-uitzendingen ( R W ) . Een van
Inhoudelijk was het RW-verhaal
hen, een deputaat [dat 'moeilijke'
van deputaat br. Breteler e r ékn
woord betekent gewocin 'iemand
waarin goed te beluisteren viel
die door een vorige syncidc
hoe blij onze kerken ziin dat op
benoemd is voor die bepaalde
gepaste wijze het evangelie vaii
klus'], komt dan met een presenGods gcïiadc via de media wordt
tatie. Dat werd in het RTV-geval
verkondigd. En ook: hoe e r bij de
verzorgd door bc C.A.Brebeles uit
voorhcrciding van een uitzending
Hilversum. En dat deed hij niet
duidelijk mcc gerekend wordt
maar met een goed verhaal, hij
welke mcnsen het zijn die 'onze'
liet ook schema's zien via een
kerkdicnsten beluisteren (en er
'beamer' - een apparaat dal als
naar I<ijk.cnj. Daarbij is de apostel
een diaprqjector via een coinputer
Paulu5 h i t voorbeeld. Zoals Paukleurige beelden op de muur laat
lus op de Areopagus in Athene op
zien. Na die presentatie krijgen de
een anngepmtF manier de mensen
synodeleden gelegenheid te
ooit aanspraak met het evangelie.
reageren o p het rapport. Maar I-Iel vcrschil met een gewone
en dat is een kleine nieuwigheid kerkdienst moet er wel zijn!
nu hebben we afgesproken dat de
synodeleden eerst alleen 'informaUit ondci-7oek blijkt nl. dat er drie
tieve' vragen moeen stellen en
calegoricen kijkers-luisteraars zijn
nog geen complete beoordeling
gaan geven. Die beoordeling
te onderscheiden:
a. eigen kerkmensen én zij die
komt los na een week van bezinbehoren tot cc11 kerkgenootschap
ning op het rapport en de antdal 'dicht bij ons' staat;
woorden op vrasen die daarover
b. menscn die vervreemd zijn van
gesteld zijn. En als er nu eens heel
het christelijk geloof:
veel vragen gestelcl zijn - te veel
c. menscn die geen enkele kennis
om in één uurtje te behandelen?
Dan is daarover afgesproken dat
hebben van hct cvangelie.
synodeleden aan de deputaten
Vooral dc toename van luisteraars
ook per e-mail vragen kunnen
die geen band (meer) hebben met
stellen. Die vragen krijgen alle
de kerk maakt het wenselijk daar
synodeleden te lezen o p hun
meer dan tot nu toe rekening mee
eigen computerscherm thuis. E n
te houdcn. Een wat men noemt
daar gaan dan een paar dagen
'oubolligc' presentatie zou - zeker
over heen waarna de definitieve
via de TV - ccn niet-wenselijk
bespreking en dito beslissing in de
crl'cct hcbben. Een presentatie
plenaire vergadering volgt. Dus
moet dus zowel 'eigentijds' als
als je de tijd uitrekent dat een
ook voluit bijbels verantwoord
synodelid over bepaalde zaken
zijn. Een bepaald niet zo inakkckan nadenken, dus dagenlang, zal
lijkc zaak. D e deputaten sprake11
men echt niet over &n nacht ij?
de wens zich daarop nader le wilp i n . Maar het levert wc1 tijdwinst
Icn bezinnen.
op!
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Acht commissies
Iiitussen is er wat het program
van de synode betreft ook duidelijkheid over de bemanning van
dc cnmmissics. E r ;rijn naasl hct
rnodernmcn in totaal acht grocpen gevormd die elk voor zich ccn
speciaal onderwerp gaan hcstuderen en tevens de hesluitvo~ming
voorhcrcidcn. Het 1ijst.j~zict cr als
volgt uit:
I : Echtscheiding (door drie synodeleden van Groningen en één
van Drenthe)
11: Eredienst {door Overijssel)
111:Kerkelijke eenheid (door Gelderland en Utrecht samen, minus
de 4 moderamenleden)
IV Kerkmuziek (door Friesland,
voortaan FryslGn, vol3ens besluit
PS.. .; komen de mannenbroeders
straks ook met een Fries verhaal?}
V: Losmaking predikanten (door
drie afgevaardigden uit Dreiithe
en 6611uit Groningen)
VT: Theologische Universiteit
(door Holland-Zuid)
VII: Zending cn huIpvcrlcning,
tocnisting (door Zeeland, N Brabant cn Iimhurg)
VIH: Sabbat-~ondag(door Hollan d-Nocird).
Hct inodcramcn zal zelr veel
andcrc zaken bchrindelen en
deputatcn art. 31 hchandclcn dc
appelzaken. Zo i4 er een 'tcam van
3h architcctcn' gcvoniid voor kcrkophouw. Dc hicr aangcpcvcn
regionale verdeling biedl de commissies ccn pocdc mogelijklieid
om niei ver van cigcn huis te vcrgaderen. Dat kan incn docn op
een van de ccrstc vier wcrkdagcn
van de wcck, want dc synode liccft
besloten om olieen pl~nuirte vergudet-rn o p vrijdczg en sulrríiqg. En
daarbij streeft men er ook naar
om eind september klaar te zijn en
in de vakanties niet te vergaderen.

Doven - hoe doen zij mee
in de kerk?
We betreden bij onze broeders en

echter kkii aspect waar ik in deze
zusters die doof zijn liet terrein
van de stilte: er dringen geen geluiimpressie de vinger hij wil leggen:
den door in het leven van deze
een dovenpastor in ons midden
beteken1 niet dat dc plaatselijke
broeders en zusters; voor horengemccntc-mct-dovcn nu achterden eigenlijk niet eens voor te stelover kan leunen en maar afwachFen. Wie door i\ zal niet 7iiigcn.Wc
ten. Het belangrijkste voor de
bctrcdcn tcgclijk cen domein
waarin men ook vaak eemaam is,
doven is hun regelmatig contact
waar bmedcrs en zusters soms
met de omgeving: zeker met dove
medegelovigen en tegelijk met
weinig mcrken van de gemeenniet gehoorgestoorde mensen binwhap dEc hciligcn mct clkaar
onderhouden. Wie doof is verkeert
nen de eigen gemeenten. E n dat
al gauw in een isolement. En sombetekent dus dat ieder kerklid ook
migen van hen berusten daar maar
een beetje dovenpastor is.
in. We weten ons intussen als
Gereformeerde Kerken in Neder- De onmisbaren en hun
land geroepen om een gezonde
snoepdoos
geestelijke 'structuur' te laten
Het is voor allen die het synodegefunctioneren voor onze dove
beuren op enise afstand volgen
medegelovigen. dat houdt in: voldoende pastorale zorg. Dat moest
bi,ina onvoorstelbaar hoevee1
eigenlij k vanzelf spreken; dat is
'papieren' assistentie er is kil
wordt geleverd door dc mensen
echter een bijzondere opdracht.
van het secrelariaal cn dc al cerEn daar heeft de synode alle aandacht voor. Ds. J.W Boerma werkt
der genoemde voorbcrcidingscommissie (van Jan Knol, Jan cn
vanuit Zwolle nu al bijna tien jaar
Mia Stam, J;inny Muldcr cn Dirk
in het dovenpastoraat. Zijn opvolger staat al in de stnrîblcikkei~:ds.
de Groot, mel d%.Gccrlsma). Als
7j. van Dijk (Middelsturn). Ocik
je bij liet sccrctariaat cven binnenloopt is hct voor je gevoel soms
in dit weik, dat door yecr vclcn crg
net een kermis (niet dat ik daar
gewaardeerd wordt. merkt men de
vaak kom). Voor de nodige 'pep'
invloeden van de moderne lijd. En
dat bedoel ik nu even lecl-inisch:
slaat er bij dczc harde werkers een
hoeveel dciven staan niet met hun
goed gevuTde snocpdoos op tafel:
drop, pcpcrmunt cn ander smulomgeving in contact via huil SMS?
werk. Tk gun zc dat spul van harte.
Maar wat veel gevolgen kan k i j Want hct is voor de synode
gen. is het Tcii dat CT in dc tocgewoon zo: als déze werkers het komst via medisclie ingrcpcn dinzonder pepmiddelen - opeens eens
gen mogelijk waardoor dovcn
collcctief laten afweten, dan kunmogclijk ccn bcgin van gchoor
kunnen krijgen (en vervolgeiis
nen de ai'gevaasdigdcn het wel
schuddcn?!Dc secretariële verwellicht tot de groep slecl-iihorcntrckkcn in D e Rank van Zuidhorn
den kunnen wordcn gerckcnd). Ik
nocm voor hcn dic hct p a g wilzijn gewoon hét zenuwcentrum
Icn cimschrcvcn zicn dc cxactc
van de GS. Mijn complimenten
voor de doorzettende Jan Knol en
tcrm cvcn: Crichkeairt. in7l;iluntatie.
Maar vóór het zover is, zal onze
al die anderen die ik maar even
dovenpastor met zijn 40 gereforalleen bij de voornaam noem: Almccsdc Icdcn (en vele tientallen
fred, Alie, Am@Daan, Henk, Herbelangstellenden van elders) nog
man. Hero, Johan. Koos. Margriet,
Marja, Meindert en Petranel. E n
handen vol werk hebben voor
eigen catechese, prediking. pastodan noemen als 'lest-best' koster
raat aan huis en het aansturen van
Gerrit Bos (zondag 14 april is hij
57 geworden - proficiat!) ei1 zijn
activiteiten (soms in samenwerking met bijv. Dit Koningskind en
A!l, want hun zorg voor de inwendige mens is voortreffelijk.
regionale dovencommissies). E r is

JAARGANG 77 - NUMMER 28 - 20 PRIL 2002

