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PLAATS EN TAAK VAN
EEN SYNODE
H e t is van belana dat een svnode een helder
beeld heeft van wÜt z1 is en waf zij moet doen, Welk e positie heeft rij in h e f grotere geheel yan de k e r ken? Wat zjjn de diverse faken en sollen die dut met
zjch meebrengt? En welke aanpak en werkstijl passen daar h e t best bij? Strucfuren zJn immers geen
doel op zichzelf; h e t gaaf om de inhoud. Het depufaatschap dat de synode van Zuidhorn voorbereidde, heeft zich op deze vragen bezonnen, Als resultaat d a a w n heeftpsof, dr M , te Velde op een
voorbereidende vergadering van de synodeleden
hef volgende denkmateriaal aangereikt, duf we in
dit en het volgende nummer publiceren,
Karakter

C Voorberg

SYNODE-IMPRESSIES

1

Ecn synode is vcrgadcring van
de kcrkcn. Hicr zijn dc kerken
Fiijecn. HcF is gccn vergadering
naast dc kerken of boven de kerken of ander de kerken.
In de synodc 7ijn de kerken zelf
via hun afgevaardigden present.
Zo wordt het ook vastgelegd in
de credentiebrieven. In de afgevaardigden ontmoeten de kerken elkaar, hebben zij uitwisseling met elkaar, enzovoorts. En
de afgevaardigden zijn gemach-
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tigd om namens de kerken die
hen stuurden en als waren die
kerken zelf in haar geheel aanwezig, te handelen en te besluiten over alles wat wettig ter tafel
t S.

Dus niet: de synocle heeft besloten. nu moeten d e kerken nog
maar 'es zien .... Geen compleet
discussie-caroussel in alle plaatselijke kerken als vervolgtraiect
op wat de synode besloot. Nee,
wat in de synode werd besloten
is per definitie tevens al het
besluit van de kerk van Ten Boer

en van Den Helder en van
schadelijke invoering van het
Vroomshoop en van Amsterdamfenomeen 'toetsing' sinds d e verCentrum en noem ze maar op.
nieuwing van het kerkboek en
Het is mede hun besluit, tenzij
met name bij de ui tbreiding van
(art. 32 KO) aangetoond wordt
de gezangen. Dal maakt onl-icldcr, wat synode-beslissingen nu
dat hci ccn voor God cn mcnscn
onaanvaardbaar bcslui t is en uiteigenlijk waard zijn en leidt tot
drukkelijk met ar,ournenten moet
een poldemodel met eindeloze
worden gcwcigcrd om hct voor
circulatie van het kwelwater van
allerlei bezwaren. Vanuit de
vast en bondig te houdcn. Tijdcns
dc synodc wordt ovcr clkc mak I gczangen heeft di t uithollend
een degelijke discussie gevoerd.
effect op heel de positie van de
synode in de kerken.
Maar na haar besluit is de discussie tot kerkelijke afsluiting gekomen, tenzij . . .
Taken en doelen
Het is te betreuren dat we deze
basale kerkelijke regels wat kwijt
Het is goed om ons te realiseren
zijn geraakt in onze kerkelijke
wat voor verschillende doelen en
cultuur. Daar is met name aanleitaken e r worden gerealiseerd in
ding toe gegeven door de goed- I een synode. E r zijn nog al wat
bedoelde. maar soms ronduit
verschillende werksoorten:

1
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Het is van belang dat d c synode
en haar deputalcn zich van deze
gedilferenticcrdc doelen, taken
en werksoorten bewust zijn. Dan
kun je bij dc bchandeling van de
agendapunten vei*disconteren
binnen welk rcfcrcntiekader je
bezig bent, wat de benodigde deskundighcdcn zijn, binnen welke
grenzen van bevoegdheid je moet
blijvcn, cnzovnort.

van een gezamenlijk heIeids-profiel: algemene
lijn door alle sectoren heen om
de kerken ge~amenlijkecn
bepaalde herkenbare identilei t
te geven
- het uitvoeren van eezamenlii- Afbakening van
ke taken: opleiding, kerkboek. bevoegdheden
liturgie-zaken, pastoraal dovcn plaatselijk landelijk
en militairen. landelijke uitzenIn al de genoemde zaken heeft
ding kerkdiensten, diakonalc
een synode de bevoegdheid om
hulp buitenland, missionaire
beslissingen te nemen (art. 35
hulp bui tenland
KU), mits binnen de grenzen van
- het verzorgen van geïarnenlijwat wettig op dc agenda staat en
ke ondersteuning en faciliteibovcndicn met d e beperking dat
ten voor het werk iii de plaatseliike gemeenten: diakonale
nict alles wat tot een bepaald
onderwerp behoort de competenconsultancy, steuii bij cvangelitie van een synode is. In allerlei
salie, enz.
- het opzetten, invullen en aanonderwerpen deelt de synode de
bevoegdheden met de plaatcelijsturen van gezamenlijkc instclk e kerken, moet je dus ook a h a lingen m.h.a. op die divïrsc
kcncn wat je samen wilt doen en
taken: theologische universiteil, instituut De Vcrre Naaswat je aan de afzonderlijke kerL

MEDEWERKERS:
J.J.D. BAAS. DRS E. BRINK,

10 v u R~fnnnntiel
. - -.E - mail reforrnatieOscholma.nI

- het uitzetten van een geza-

toepassing t.a.v. bv. doop,
avondmaal, attestaties, ambtelijkc hcvocgdheden, toetsing
nieuwe predikanten, stemrecht, liturgie
het doen van uitspraken in
hoger beroep
het behartigen van gezameiilijke belangen: overleg met d e
overheid, idem met auteurs liederen
het verzorgen van gezamenlijke communica'tie: acta, depulatenrapporten, web-site, voorlichting en overleg
het beslissen over allerlei pcrsonele en financiële facilitciten: geld plus benoemingen
plus personeelsmanagemcn t.

I
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k e n overlaat.

Regelmatig is het nodig om je aIs
kerken te bezinnen o p de verhouding tussen plaatselijke en
landelijke bevoegdheden. Daarbij hebben d e gereformeerde ker-

ken altijd een tussenweg willen
gaan lussen hiërarchie en indepcndentisme. Ze beseften, dat de
hiërarcliie, een of andere verk e e r d ~'-cratie' net 70 goed in
een kerkcnrnad kan zittcli als in
een synodc, dat net zo gocd een
kerkenraad of een plaatselijke
commissie de kerkzaken kan verknoeien cn de semeente kan
beschadigen als een classis of een
landelijk deputaatschap. Dus
synodocratic of deputatocratie,
maar ook dnminocratie of consistoriocratie of comiiiissiocsatie.

1
!

Tn onze kerkelijke cultuur ligt dal
op dit momcnl ingewikkeld. Aan
de ene kant is er een sterke trcnd
om bijna alle kaarten te zetten
op de zelfstandigheid van de
plaatselijke kerk; hier komen
typisch vrijgemaakic allergie
voor centralisme cn postmodern
verzet tegen hnvcn-persoonlijke
bindingen bij elkaar. Aan de
andere kant zijn we een kleine
kerkgemeenschap met korte 1i"jnen cn was er lange tijd een grote
matc van eensgezindheid, dus
kon cr heel veel samcn besloten
uordcn, waardoor ccn synode
nict in de theorie. maar wel feitelijk veel gewicht kreeg. onwillekeurig leidend tot veel uniformering en schijn van ccnlrd1'isme.

ke kerk. Vaak hctckent het leggen van alle bevoegdheden op
plaatselijk niveau. dat alle
meningsverschillen ook plaatselijk moeten worden uitgevochten. Met alle hiërarchische risico's crvan: dominees of
ouderlingen of andere plaalselijk e bobo's die de dienst uitmaken; annex het overdoen van alle
discussies één keer per drie jaar.
Helaas, het spook van de hiësarchie (d.w,~.van het gelijk willen
e willen dóórkrijgen en ó n ~ lijn
zetten} woont in ons aller hart!
Het woont in ieder geval wel in
mijn hart. - dal merk ik vaak
genoeg.

,

Hct is in de huidige situatie
niirlig dat de synodc ïich op dit
punt bezint. Z e moel een goede
kijk hebben op dc verhouding
lul;l;en plaatselijkc kerk en univcrscle c.q. nationale kerk en o p
vragen rond uniformering van
kcrkelijk handelen. Van de deputaten kerkrecht en kerkorde is er ,
nog een stuk rapport in de maak
m.b.t. art. 65 en 67 KO.

Ik wil wel alvast zeggcn. dat er
bij een flink deel van hcl kerkvolk op dil inoment (in fclle
reactie op sommige synodconderwerpen) de neiging is om
veel te vecl le verwachten van de
zelfslandigheid van de plaatselif-

I

Zo is het een schijnmanoeuvre
om bij bezwarcn legen synodebesluiten alles np de noemer te
schrijven van depulatenhiërarchie en centralisrnc. Er is een
beweging onder ons die de quota
niet meer omhoog wil hebben,
die voor elk generaal deputaatschap dat e r bij komt ken wil
hebben afseschaft. cnzovoorts.
Dat is m.i. een heilloze benadering. In onze tijd is landelijke
samenwerking in hct kerkwerk.
het vaorkomen van 280 maal het
wiel uitvinden, hel bevorderen
van kwaliteitsondersteuning voor
het plaatselij k kerkelijk leven en
dergelijke alleen maar goed en
nuttig. Samen goede ondersteuning en wisselwerking landelijk
organiseren is echter iets anders
dan bindend van alles aan elkaar
opleggen en opdringen. Dat vergt
dus goede doordenking en afbakening van doelen. taken e n
bevoegdlieden. En Iieldere lijnen
van toezicht waarin we elkaai bij
de les houden.
Het is vati belang dat met name
deputaatschappen zcl T hier ook
een heldere visie in hebbci~.Ik
kom daar nog op terug.
Prof. dr M. te Velde is hoogleraar
kerkgeschiedenis en kerkrecht aan
de TheoiogischeUniversiteit te
Kampen
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NAAR CHRISTUS TOE GROEIEN LANGS
DE LEIDRAAD VAN DE WAARHEID

K. Folkersma

. . . dan groeien wil, ons aan de waarheid houdende,
in liefde in elk opzicht naar Hem toe, Die hef hoofd is,
Christus , €f. 4 : 76.

In Christus en naar Hem
toe
Paulus schrijft in de7c hncr zulke
rijke dingen over wat wij in Christus Iiebben en wat ons eigen mag
worden in de weg van het gelooi;
niet alleen persoonlijk, maar onk
gezamenlijk als gemccntc, die het
liclraam van Christus is.
Paulus roept ook heel sterk op tot
eenheid. E n hij wijst ook aan hoc
die eenheid bereikt wordt en
bewaard blijft. Die eenheid is in
Christus gegeven. E n die eenheid
wordt de serneente eigen als zij
van Christus ontvangt de groci
van liet lichaam om zichzclf op tc
bouweii in de liefde. En als zij
door die opbouw van Christus'
lichaam naar Christus toe groeit
.en naar het vol zijn van Hem.
Zo wordt de eenheid van hct
geloof en van de volle kennis van
de Zoon van God hercikr.

de gemeente te Efeze, omdat zij
tegen de dwaalleraars zijn opgctreden en opgekomen zijn voor dc
waarheid. Christus verwijt hen
wel, dat ze hun eerste liefde verloochend hebben. De waarheid
moet vastgehouden. betracht en
verdedigd worden in liefde. En
echte liefde houdt zich aan dc
waarheid.

I

I
m

Groei, geen teruggang

ken niet goed vast zitten aan de
leidraad, worden ze heen en weer
geslingerd door de wind. heschadipd, raken ze in de war. groeien
ze in dc verkeerde ricl-iting.
Paulus spreekt van het valse spel
van dc mcnseii in hun sluwheid
die tot dwaling verleidt. Ja. zo is d e
mens. Omdat dtiarachter de grote
misleider /it. De duivel die verwarring sticht en de gemeente o p
een dwaalspoor wil leiden. ;.(>dal
ze haar vasthcid vcrlicsl cn nicl
meer naar Christuc tocgrocit maar
van Hem losraakt en 70 tcn onder
gaat. Daarom mocten we met
gc70ndc kritische zin staan tegenover ons7clr cn tegenover anderen. Gccn mcns, hoc vroom ook.is
in zichzelf te vcrtrouwcn.

Daarbij past niet, waartoe wij nog
wc1 eens geneigd zijn. bepaalde
stukken van de waarheid als minder belan<pijkaan de kant te
schuiven. Als de Here ons een
bepaald inzicht gegeven heeft in
Zijn Woord. dan mogen we daas
niet achter temg. Zeker, kennis
van de waarheid kan heel lastig
Veltrouw alleen Christus
zijn, lastig, ook voor het vrome
vlees. Maar die dan maar buiten
1 Vertrouwen verdient alleen Chrissper te zetten. is averechts Hei,
lus. Vertrouwen verdient alleen de
I
geen wij bereikt hebben, in dat
waarheid van het evangelie. DaarGeleide groei
spoor verder {Filip.3). Het gaat
aan inoet alles getoetst worden in
om groei naar het grote doel: de
licïdc. En zo moeien we waakD e genieente moet naar Christus
maat van de omvang van de vnl7aam 7iin tcgenovcr alles wat dic
(oegroeien. En daarvoor moct dc
heid van Christus Wat de H E R E
groci hcleminerl en wat het leven
grciei geleid worden. Denk maar
als vrucht van die groei ons hccft
van de gemeente kan vergifiigei~
aan een wijnstok. Dc ranken moegegeven bij voorbeeld. in on7e
en in venvarring kan h r e n ~ e nDat
.
ten geleid worden naar hel licht,
belijdenis , in de p t c rcfomatie
belioort tot de veiligheidsvc~ornaar de zon. Daamm spant de
en hij voorbeeld, in de Vrijmaking,
schrilteli waarmee permanent de
wijnpardenier dradcil, leidraden
Het verdiepte inzicht in bij voorgroei en de gezondheid van het
en daar maakt hij de rankcn aan
beeld het verbond en de kcrk
lichaam van Christus bewaakt
vast. Z o wordt de groei van dc
Dat vraagt om verdere groei claaimoeien worden. Want er dreigt
gemeente naar Christus toc geleid
in. Anders worden we m a k tcgcn
allijd gevaar van builen ar en ook
door de leidraad van dc waarheid
de dwaalleer.
van binnen uil, daar is niemand
die in liefde vastgehouden moet
van zichzelf immuun voor. Paulus'
wcirden. Liefde en waarheid zijn
wees ~ileït
waarschuwing aan de oudci-lingcn
geen tegenstellingen, maar gaan
van Efczc i11 Hand. 20 sprcckt duials liet goed is samen op. Liefdc
Paulus spreekt over aileslei wind
delijk taal.
tol Chiivtus en tot Zijn lichaam
van leer. De dwaalleer als rukwinmoel de drijfveer zijn om aan dc
den, als wkistoten waardoor we I Ds. K. Folkersma is predikant van de
waarheid van Iiet evangelie vast te
heen en weer geslingerd worden,
GereformeerdeKerk SpakenburgIiouden. Cliristus prijst in Oph. 2
en uit de koers raken. Als de ranNoord

:

1
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W.M.Bakker

VERVOLGING

alle volken

,,Wcct de dominee niet dat wij uit
Socdaii komen?" Na afloop van
de kcrkdienct kijkt Lil1y me somber aan. De preek van vanochtend heeft haar geraakt, maar in
de eredienst Iieeft ze ook pijnlijk
iets gemist. Het ging in cle prcek
over chrisicnvervolging. Als ccn
van de wcinige kerkgangcrs weet
Lilly van heel nabij wat dat
inhoudt. In haar land. Soedan.
worden christenen op versclirikkelijke wijzc door islamitische
fundamentalisten onderdrukt.
Tot o p de dag vali vandaag. Niet
voor niets wordt e r wel van dc
,.verborgen holocaust" gesproken. Lilly huivert, als ze eraan
denkt.

1

I

In zijn preek noemde de domince
het voorbeeld van een vader van
een groot gezin die in de gevangenis belandt omdat hij een Rijbel in huis heeft. En van ecn jongen die bij zijn ouders wordt
weggehaald omdat hij thuis christelijk wordt opgevoed. ,,Het i s
nog maar kort geleden", zei dc
dominee, ,.dat het ook in OostEuropa gebeurde. Enkele honderden kilometers bij ons vandaan. En telkens als de verhalen
ons beneiktcn, schrokken we
daarvan."
Met tranen in de ogen heeft Lilly
het aangehoord. Omdat de voorbeelden voor haar geen theorie
zijn. Ze kunnen vandáág in Soedan ptaatshcbhen. Haar land! D e
preek bracht Lilly in gedachten
in Afrika-Toen d e dominee aan
het eind van de dienst voorbede
deed voor de vervolgde christenen in China, bad de Soedanese
vrouw vurig mee. Maar na het

I
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"amen" van de predikant, hield
zij haar agen gesloten. Tn stilte
bad /c verder voor haar vcrvolgde broeders en zusters in Socdan.
Zes dagen later bezoek ik met
Lilly een bijeenkomst van christenen die vanuit Zuid-Soedan
naar Ncdesland zijn gevlucht.
Mensen van vesschillendc stammen ontmoeten elkaar: Dinka.
Nuer, Shiluck. Allemaal Socdanezen. Enthousiact zingen ze hun
liederen, in verschillende talen.
Sommige zijn fonetisch in het
Nederlands overgezet, zoclat ik
zachtjes kan meezingen: ,,Rcsjier
indjiel, Hanina kulu mura sela."
Geef hei Woord van God door,
zo wordt dc strekking van het
lied voor me samengevat.
Ais ik om me heen kijk, zie ik
bIijde gezichten. Maar ook
gezichten die zorg verraden. Zorg
over de situatie in hun thuisland.
Zorg over familieleden vcr weg,
die niet bereikt kunnen worden.
Zorg over zieken, die onvoldoende medisclie hulp krijgen. Zorg
over vervolgde christenen. Vanmiddag kunnen d e Soedanezen
hun zorgen met elkaar dclen,
elkaar troosten en 'bemoedigen.
Maar ze willen ook samen luisteren naar het Woord van God.
James, een Soedanese voorganger. opent de Bijbel bij Markus
10 en noemt het 45e vers de kern
van het boek: ,,Want ook de
Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar
om te dienen, cn Zijn ziel te
geven tot een rantsoen voor
velen." ,.Iedereen wil winnaar
zijn", zo houdt de spreker zijn

landgenoten in het Engels voor.
,,Wie niet de lioogste positic
heeft, is verliezer. Maar Jezus,
onze Heerc, zegt dat wie de
hoogste positie wil hebben, d e
ander moet dicnen. Jezus' werk
laat zien hoe Hij is. Hij kwam om
te dienen en wij moeten Hem
volgen."
Na de meditatie wordt e r geld
ingezameld, om in de toekomst
landgenoten dichtbij of ver weg
te kunnen helpcn. Opnieuw
wordt er bij een gitaar gezongen,
uit het liedhock van d e presbyteriaanse kerk in Malakal. Dan is
het tijd voor de voorbede. Er
worden allcrlci situaties aangedragen, die in het gebed een
plaats zullen krijgcn. ,,laten we
danken voor de kerken in Nederland, die ons gastvrij welkom
heten", zegt een Soedanese man.
,,En biddcn of d e Heere hen wil
zegenen ."
In het bewogen gebed staat de
nood in Soedan niet op d e voorgrond. Eerst wordt e r gebeden
om vrede in het Midden-Oosten
en om ?egen voor de kerken in
Nederland. Pas daarna krijgt de
situatie in Soedan aandacht.
Familieleden, kerken en kerkleiders, vervolgde christenen: allemaal worden ze aan de Heere
opgedragen. Na het gebed vraagt
James de aanwezigen de voorbede thuis voort te zetten. ,,Laten
we blijven bidden om vrede in
Soedan." En aan de weinige blanken die e r zijn, vraagt hij bescheiden: ,,Willen jullie de Nederiandse christenen cn kerken óók
vragen om voor ons te blijven
bidden?"

DE NAAM
htergronden

D e z e korte Schrift-studie is bedoeld als dankbare
nagedachtenis aan prof, B, Holwerda (22 september
J909 - 30 april 79521, wiens onderricht wij na vijftig

jaar gedenken),
Elk menï weel uil ervaring, dat
hct niet mogelijk is een sterkc
relatie op te bouwcn zondcr kcnnis van elkaars naam. Een naam
fungeert als aanspreekpunt,
begin van een gesprek, introdnctie van een oproep of appel.
Z o is het in d e menselijke communicatie en conversatie. Z o is
het ook in de omgan,o me€ onze
God, die ons leven schiep en ons
erbij, d.w.z. naar Zich toe geroepen heeft. Bij iedere doop worden twee namen genoemd: een
mensennaam en d e naam van
God. Twee namen - zo komt hei
verbond tot stand.
Wij willen nadenken over de
Naam - daarmee bedoelen wij de
hoge Naam van onze grote God.
Iedere bijbellezer weet, dat op
een beslissend moment van de
heilsgeschiedenis de 'naamkwestie' een doorslaggevende rol
heeft gespeeld. Wij bedoelen het
fundamentele verhaal van Exodus 3: God stuurt Mozes bij de
brandende doornstruik naar zijn
volk, dat verdrukt, gemarteld en
vertrapt werd in het land Egypte.
God zag: om naar het nageslacht
van Abraham. Izaäk en Jakob.
Bij dat gebeuren vindt een
gesprek plaats (Ex. 3:12 e.v.),
waarbij Mozes een krachtige
belofte meekrijgt: 'Ik zal u bijstaan...' (Ex. 3:12). Maar Mozes
voelt zich erg onzeker over zijn

missie: 'Als ik n u hij de Tsraëlietcn kom cn hun zeg: D c God van
uw vaderen zendt mij tot u, en zij
vragen: Hoe is zijn naam? wat
moet ik dan antwoorden? (vs.
13). In antwoord op die vraag
zegt d e Here I: 'Ik ben die is'. En
ook: 'Dit moet gij tot de Israëlieten zeggen: Hij-is zendt mij tot u'
(vs. 14). D e Naam van God is
dus: .Ik ben die is' of 'Hij is'. Een
heel aparte naam. Onze NBGkerkbijbel heeft het weergegeven met 'Ik ben (die Ik ben)'.
Deze eigenaardige naam klinkt
ons ongetwijfeld wat meer vertrouwd in de oren. wanneer wij
deze naam terug-vertalen in het
Hebreeuws:.lahwe ('Hij is') - in
diverse vertalingen vaak weergegeven als 'Heer(e) l.
Wat betekent nu concreet de
Naam 'Ik ben' o p dat beslissende
moment, waarop Mozes het
geplaagde volk in Egypte gaat
oproepen om de hulp van de
almachtige God in te wachten?
Welke '(meer)waarde' garandeert deze merkwaardige Naam?
Bet volk van Jakob in Egypte
verlangt met grote hartstocht
naar daden van God - daden van
bevrijding en verlossing. In antwoord daarop zegt God: Ik heet:
'Ik ben'. Gud noemt in eerste
instantie geen concrete daden in
de toekomst, staaltjes van kracht,
resultaten van bovenmenselijk
vermogen. God verwijst wel naar
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zijn historische daden, wanneer
Hij de namen van de aartsvaders
noemt (Ex. 3:6 en 13), maar Hij
geeft zijn aanstaande bevrijdingsstrategie niet prijs. H c l volk
moet op Jahwe ZkPi vertrouwen
en zich aan hem toeverlrouwcn.
'Ik ben' - dat wil niet sleclits zeggen, dat Hij beslaat. Het betekent: 'Ik ben e r en Tk zal c r zijn'.
'Ik ben erbij en dat zal Ik laten
merken, aan vriend en vijand.
Het lot van mijn volk zal Mij niet
ontgaan'.
Deze Naam is een gctuigcnis van
liefde en betrokkcnhcid, legt
grond onder de verwachting van
hoop voor dc nabije toekomst.
Wanneer destijds prof. K. SchiIder op college sprak over deze
Naam. ontleende hij een voorbeeld aan het gcmaal in de buurt
van Kampen (de polderdij k
langs d e IJssel, aan de weg. naar
Zalk}. Dat gcmaal droeg (en
draagt) dc naam Adsum. Dat wil
zeggen: ik bcn er, ik hen erbij.
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Dus: ik i.nl helpen, npmcrkzaam
zijn, als cr gevaar (van wateroverlast) dreigt, zal ik laten rnerken,dat ik er ben.
Deze rijkc betekenis van de
Naam uit Ex. 3:14 wordt nog verrlerkt, wannccr wij lenen op de
nazin: 'Ik ben clie Ik he!;'. Dic
nazin versterkt de hoofdzin: 'ik
heli' .
Wij hebhen hicr te maken mcl
een bepaalde stijlfiguur: het ccntrale woord wordt versterkt door
een heihalin3 (een zgii. 'idem
per idem'-constructie),
Wij gcven een bekcnd voorbeeld
daarvan uit de bijbelse geschiedenic. Op de dag van de kruisiging egt Pilatus tcgen betweterige ,inden: 'Wat ik geschreven
heb, dal heb ik geschreven' (Joh.
19:22).
Prof. B. Holwerda heeft indertijd
op zijn colleges breedvoerig e n
deskundig de vele excgelisclie
vragen rondom Ex. 3: 14 behandeld. Op eeii bepaald moment
kwam hij ook te spreken over de
herhaling van het werkwoord
'zijn' in dc naziri van de Naam en
in dat verband besprak hij ook
de repliek vaii Pilatus. Hij zei
daarover, dal door het hcrhalen
van de woorden 'ik schrijf, wat ik
schrijf' extra nadruk valt op de
voorzin.
Maar ook dan zijn e r mecsdere
hetekenisscn mc~pelijk- dat
hangt af van de klemtoon in d e
zin.
a. 'Ik schril C, wat ik schrijf' - dat
betekcnl: ik beslis, ik duld geen
inmenging;
h. 'Ik schrijr wnf ik schrijf' - s.v.p.
geen nieuwsgierigheid: je 7ult het
vanzelf wel ?ien. als het straks
gepubliceerd wordt: op dit
moment hcb je e r niets mcc l e
maken:
r. 'Ik schriif, wat ik schrijf' - ik
doe het toch, onk zal zijn jullic
csop tegen.

het geheim wordt veilig
gesteld (b):
- de stelligheid cn vastbeslotenheid zullen blijken (c).

Het is d e contekst die in zo'n
geval moet beslissen. En in Ex.
3:14 gaal het vooral om de stelligheid (C). '

Dus:

I

"".

Snmrngevat
Telcsi: De Heer zei ioi Moz~s:
Mijn ~Vuarnis: IK BEN, D I E IK
BEN (Ex.3:J4j. Dat wil zeggeri:
'IK zal er(hij) zijn' - zoals vnn
Mij verwachr mug worden.
Conteicsl:
(Ex.-3:15) Let op mijn beloften
ann Ahmhnm, [zaak en .Jakoh!
(Ex. 20:2) Vcrgeet nipt mijn weuk
om mijn volk rlir Egypte re brvrijclen! Die beiofteri en dat werk dut is ~ 1 'typisch
1 ~
Juhvvr!

I

Zegt dus de God van het verbond: Mijn Naam is Jahwe: 'Ik
hcn die Ik ben' - dan wil dat zeggen: Zowaar als Ik ben. zal Ik
erbij zijn; Ik sta in vnor de vervulling van mijn beloften.
Feitclijk is deze Naam een liefdesvcrklaring; sterkcr nog: een
huwelijksbelofte. Dc bruidegom
7cgl op de trouwdag: zowaar als
ik hier sta, sta ik in YOOT mijn
trouwbelofte. Ik bén voor mijn
bruid: ik neem het op voor mijn
geliefdc. D a t laat zich ook 'van
de andere kant' bewijzcn:
Wanneer het verbond tussen
God en Israël complcet failliet is
door d e ontrouw van Israël e n de
straf van de ballingschap: Toen
sprak Jahwe: 'Geef hem de naam
Lo-Ammi - Niet-mijn-volk want gij zijt niet langer mijn volk
en Ik bcn e r niet langer voor u'
(Hosca 1:9,Willibrord verlaling).
God verbreekt elke relatic en
komt tcrug op zijn woordcn uit
E X. 6:6-8.

L

- dc soevereiniteit wordt
gehandhaafd (a):

Dit artikel zou niet geschrcvcn zijn,
wanneer de brede exegetische voorlicliting van prof. R. Hcilwcrda mil
niet had bereikt. Prof. J.P. Lcttiiiga
heeft destijds, na het plolselingc sterven van prof. Holwerda, diens collcgedictaten bcwerkt e n uitgegeven:zo
kon de excgcse-Holwerda over de
Naam van God ons bereiken Wij
zijn prof. Lcttinga alsnog dankbaar
vnor zijn vecl-eisende arbeid.

-

Prof. dr: C. Trimp is emeritus-hoogleraar ambtelijke vakken van de
Theologische Universiteit
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I k citeer uit de zgn. Willihrord-vertaling {1'475), uitgave van d c Katholieke Bijhelstrchting ie Boxtet.
&'i] raken hier de zaak van dc bilhelrcrtaling - een belangrijk cn actueel
onderwerp. Wie claarover mccr iiifnrinatic begeert. kan tereclit in dit blad:
het tlicinanummer van 26 januari
1991 (jrg. 66. no. 1T). Daarin vind t
men een fundamenteel artikel van
prof. J.P. Lettinga over de naam 'Jahwe'. Zie voort%:I4 Room en \lr.Rose
(red ),.%cru piipl I I I P M W E kerkhijhel.
Een handreiking vnor hei beuurdelen
van de Nieuwc Bijhel\ertalrng,rnct
name het artikcl %anR. van Hnuweringen (hfdst. S):
Rui~doinher fironrd (l'heol. FAherleergang N C.R V ) jrg. 12. no. 4:
~Wrtnnrierc \t700riìrfl, Kwarlaalblad
w e r bijliielvcrtalcn (NBC; te Haarlem), net name 20c jaargang no. 4
(dec. 2Wl);TT.J. Plc7ier. Ornrlnt rr
skcht.5 één is Enkclc overwegineen bij
de verinlinl: van d e godsnaam:..
(Thrcitogia Reformara, Irg. 44. no. 4.
dec. 2001. pag. 302-31 6 ) ~

m

Snorigclijke ovciu.cgingen 7ouden
nok leizake zijn. wanneer het gaal
over de heihalinps-stijl i n Ex. 73:19
(Rom. (1:18) uf Ezcch 12:25.
A

Liiriutpri

van prof. B Holwcrda. Deel l

Hlstoria Rerelationis V.T..2c afd.

Kampen, (interne publicatic TîienlngiI pag.
~ 200-220.
220-242,242-265. Wil citcerdcn met
iiame p. 232 v.
S C ~ EIlniversiteit). Z

GEREFORMEERD ONDERWIJS
IN VERANDERING
Effecten van aanpassing van de idenfifeit van gereformeerd onderwijs 2"

' opvodding en
onderwijs

Onderwijskundige kwaliHet gereformeerd onderwijs verkeert in een perio-

de van overgang, De groei is fot staan gekomen. Er
hee ff een bestuurlijke hergroepering plaatsgeh ad. In
toenemende mate wordt door de gereformeerde
verzorgingssfructuur samenwerking gezochf m et verwante instellingen. Ook de identiteit van het gereforrneerd ondewJs is opnieuw discussie. Dr A.B. D m tra bespreekt in f wee arfikelen de mogelijke
effecten,Vorige week ging hef over de mofieven
voor schoolkeuze, vandaag over onderwijskundige
kwaliteit, religieus profiel en de consequenties van
evenheie erosie.
4 ONDERWIJSKUNDIGE
KWALITEIT VAN GEREFORMEERD ONDERWIJS

Opbrengsten Van gereformeerde scholen
Ook zonder dat kwaliteit het primaire motief voor schoolkeuze
wordt, i s za te verwachten dat
onderwijskundige kwaliteit bij de
koppeling van vraag en aanbod
belangrijker wordt. Wat kan over
dc onderwijskundige kwaliteit
van gerelormeerde scholen worden geyegd?
Aanvankclijk weinig of niets. H e t
zou tot 1988 duren voordat een
gocd inzicht in de opbrengsten
van gcrernrmcerde scholen
beschikbaar kwarn. Achtergrond
daarvan was de bezinning up een ,
gereformccrdc visie op voortgezet onderwijs in dc eenie helft
van de jaren tachtig, al$ gevolg
waarvan werd aangedrongen o p
het verzamelen van kennis over
de resultaten van gcrcformccrd
onderwijs. Dat Iciddc tot hct

onderzoeksproject 'Schoolloopbanen in sereformeerd en nationaaI onderwijs' dat inzicht gaf in
het rendement van gereformeerd e scholen in vergelijking met dat
van andere scholen in
Nederland.' D e uitkomsten
weken af van het lot dan bij
velen gangbare beeld. Zo werd
duidelijk dat van ongeli~ke
onderwijskansen var1 leerlingen
uit hoge en lage sociale milieus
op gereformeerde scholen evenzeer sprake was als elders in het
Nederlandse onderwijs. AI met al
leidde het onderzoek tot de conclusie dat de onderwijskansen
van gereformeerde leerlingen
niet systematisch afwijken van
die van leerlingen o p andere
scholen, en dat de leerprestaties
in het gereformeerd onderwijs
niet hoger liggen dan op andere ,
scholen. Onderzoek op basis van 1
midden jaren negentig verzamelde prestaiiegegevens laten voor
zowel het basis- als voortgezet
onderwijc vergelijkbare uitkomsten zien.
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Dc hcvinding dat dc resultaten
van gereformeerd onderwijs niet
systematisch afwiaken van andere
scholen kan verschillend worden
gewogen. Zo'n conclusie wijst
uit dat dc onderwijsk u n d i g ~opbrengsten van gereformeerde scholen weliswaar niet
boven andere scholen uitsteken,
maar ook dat de richting zich niet
in negatieve zin onderscheidt.
Anderzijds nemen gereformeerde scholen daarmee een positie
in die afwijkt van andere bijzondere scholen, die zich nog al eens
door relatief goede prestaties
onderscheiden. D e gunstige
resultaten van bijzonder onderwijs worden wel in verband
gebracht met de verwaterde
levensbeschouwelijke basis van
veel scholen. De aanvankelijk
religieuze basis verloor aan
kracht e n werd gaandeweg vervangen door onderwijskundige
kwaliteit. Bijzonder onderwijs
ging fungeren als label voor kwaliteit e n was een effectief instrument om blijvend leerlingen te
trekken. Rond gereformeerde
scholen, waar het religieuze
motief dominant bleef, was van
zo'n ontwikkeling geen sprake.
D e religieus gemotiveerde
schoolkeuze bood ~ereformeerde
scholen een verzekerde instroom
van leerlingen. Onderzoek wijst
uit dat scholen die in een c~incurrentiepositie verkeren gemiddeld
betere prestaties realiseren dan
scholen die zich minder zorgen
lioeven te maken over hun EGCVlinginstroom. Dat geldt ook voor
scholen die een specitieke markt
624

bedienen, met afnemers die niet
of nauwelijks (voor hen relevante) alternatieve opties hebben.
Dat mechanisme is wel naar
voren gebracht als verklaring
voor de afwezigheid van relatief
hoge prestaties van gereformeerde scholen. Het monopolie van
gereformeerde scholen op het
aanbieden van religieus onderwijs voor de gereformeerd-vrijgemaakte groepering leidt er volgens deze verklaring toe dat
kwaliteit als prikkel voor recrutering van leerlingen geen belangrijke rol speelde.2

Conclusie (1): transitie en
kwaliteit
De keus voor een gereformeerde
school is bij uitstek ingegeven
door de religieuze identiteit van
de school. In hoeverre onderwijskundige kwaliteit een grotere rol
is gaan spelen laat zich vooralsnog niet goed vaststellen. De toenemende aandacht voor kwaliteit
van scholen en de toegankelijkheid van informatie daarover kan
er toe leiden dat overwegingen
rond kwaliteit ook bij de keus
voor een gereformeerde school
belangrijker worden. Verbreding
van het religieuze profiel van de
gereformeerde richting kan die
tendens versterken. Als de exclusieve binding tussen de gereformeerd-vrijgemaakte doelgroep
en de 'eigen' scholen afneemt en
die keus minder 'automatisch'
wordt, ontstaat een keuzeproces
waarin ook andere overwegingen, zoals kwaliteit, een grotere
rol zullen spelen. Naar mate de
religieuze identiteit van gereformeerde scholen minder exclusief
is en het onderscheid met andere
orthodox protestantse scholen
afneemt, wordt het religieuze
profiel van gereformeerde scholen minder doorslaggevend.
Gereformeerde scholen zullen
dan meer dan voorheen ook op
andere kenmerken worden gekozen. Algemener geformuleerd: als

het religieuze profiel van gereformeerde scholen diffuser wordt,
nemen de kosten van een niet
denominatie-conforme schoolkeuze af en komt er meer ruimte
om andere factoren zwaarder te
wegen.3
5 RELIGIEUS PROFIEL VAN
GEREFORMEERDE
SCHOLEN
Al verschillende keren kwam het
religieuze profiel als voornaamste kenmerk van gereformeerde
scholen ter sprake. Ook kwam
het motief richting naar voren als
primaire factor bij de keuze van
een gereformeerde school. Wat
hebben gereformeerde scholen
op dit punt te bieden (paragraaf
5) en welke effecten kunnen zich
voordoen bij aanpassing van dat
profiel (paragraaf 6)?

Religieus profiel van gereformeerd onderwijs
De religieuze identiteit van de
gereformeerde onderwijsrichting
komt op verschillende niveaus
tot uitdrukking.4 Het eerste
betreft de levensbëschouwelijke
kenmerken van de school, zoals
de formele aspecten (zoals
grondslag en toelatingsbeleid),
inhouden en de vertaling die daar
in de alledaagse omgang aan
gegeven wordt (onderlinge
omgang, leefstijlen, toepassing
van normen, etc.). Dat betekent
dat niet alleen de formele identiteit tot het religieuze profiel van
gereformeerde scholen behoort,
maar ook de - al dan niet niet
beoogde - vorm die dat in de
praktijk krijgt. Het tweede
niveau is kort te omschrijven als
dat van de 'functionele gemeenschap'. Gereformeerde scholen
zijn een belangrijk onderdeel van
de sociale omgeving waarin gereformeerde jongeren opgroeien,
een deel van de bedding waarin
leerlingen contacten onderhou-
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den, informatie wordt overgedragen en sociale controle plaats
vindt. Dat het netwerk van relaties tussen leerlingen, ouders en
docenten op school niet op zich
staat, maar met het netwerk van
mensen die elkaar via de kerk
kennen overlapt, heeft een over
en weer versterkend effect. Het
samenvallen van beide maakt dat
gereformeerde scholen zijn geïntegreerd in een meer omvattend
sociaal netwerk, en de bindingen
tussen en binnen generaties in de
gereformeerde groep worden
versterkt. Tenslotte omvat het
religieuze profiel het niveau van
de 'waardengemeenschap'. Gereformeerde scholen bieden de
mogelijkheid een pedagogisch
klimaat te creëren dat aansluit bij
waarden uit de andere sferen
waarin de leerling verkeert. Zo is
sprake van een setting waarin de
waarden op de verschillende terreinen uit het sociale leven van
jonge mensen (gezin, vrienden,
school, kerk) relatief homogeen
zijn. Zo'n setting verschaft een
harmonieus en effectief opvoedingsklimaat, en biedt een
vruchtbaar kader voor vorming
en ontwikkeling.

Opbrengsten
onderwijs

van religieus

Onderzoek laat zien dat de twee
laatste niveaus, een geïntegreerd
sociaal netwerk en een samenhangende opvoedingssetting, herkenbare aspecten zijn van de
gereformeerde richting. Gereformeerde scholen onderscheiden
zich sterk van andere Nederlandse scholen in de mate waarin ze
functioneren als functionele en
waardengemeenschappen. Het
eerste niveau, de levensbeschouwelijke kenmerken van de
school, kan onder meer worden
toegespitst op wat je op dit punt
als 'uitkomsten' kunt zien. De
missie van gereformeerde scholen is levensbeschouwelijk
bepaald en bij beoordeling van
625

de ophrengsttcn van gereformeerd onderwijs ligt het voor de
hand ook dc rcligicuze doelstelling te vcrdiscontcrcn. Her is dan
opmerkelijk tc moctcn vaststellen dat in de mate waarin gereformeerde scholen in dit opzicht
succesvol zijn lange tijd nauwelijks inzicht bestond. Een onderzoek naar de leefstijlen van leerlingen in het gereformeerd
voortgezet onderwijs gaf e r
onlangs voor het eerst een indruk
van.' De studie biedt een gedetailleerde beschrijving van gedragingen, opvattingen en houdingen van leerlingen o p
gereformeerde scholen op uiteenlopende domeinen van hun
leven. Ondermeer voor wat
betreft godsdienst. tijds- en geldhcstcding, reln ties en seksualiteit,
uilgaan cn riskante gewoonten
werdcn gcrelormeerde scholieren met andere jongeren vergeleken. Het beeld dat overheerst is
dal de verrcliilIen tussen leerlingen op gereformeerde en andere
scholen op veel terreinen beperkt
7ijn, maar toenemen naar mate
hct leefstijldciinein meer met
godsdieiist verbonden is. Ook de
vraag naar d e effecten van schalen komt aan de orde. Geconcludeerd wordt dat gereformeerde
scholen (net als andere) op dit
type ophreiigsten vooralsnog
weinig ellect lijken te hebben.

6 VERANDERENDE IDENTITEIT EN SCHOOLKEUZE
Welke effecten zou de transitie
van de gereformeerde onderwijsrichting kunnen hebben op het
religieuze profie! en de levensbeschouwelijke binding van ouders
met gereformeerde scholen?

Erosie waasdengemeenschap
Wannccr leerlingenpopulatie en
doccn tcntenrn minder homogeen
wordcn zullcn gereíormeerde
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scliolen als waardengemeenschap
aan kracht verliezen, zo lijkt te
verwacliten. Het relatief homogene religieus-culturele klimaat op
gereformeerde scholen vloeit ten
dclc voort uit instcmrning met d e
grondslag, maar wccrspicgeft ook
d e gerefrirmccrd-vnjgcmaakle
subcultuur. Die subcultuur hcrust
onder mccr op hinncn de groep
gangbarc opvattingen. interpretaties en conven ties. Vcrruiming o l
afschaffing van de uni-kcrkclijke
binding kan dan leiden tot erosie
van de waardengemeenschap: d e
diversiteit in religieuze opvattingen en praktijken neemt toe cn
d e gelijkcnis tusseii school en
gezin vermindert. Zo'n cffcct is
aan de ene kant terug te vocrcn
op verschuivingen onder gebruikers van gereformeerd onderwijs:
de kenmerken en opvattingen
van de doelgroep worclen meer
divers. Aan de andere kant zullen
ontwikkelingen op scholen daaraan bijdragen. Bij de invulling
van de identiteit door de schon1
kon in het verleden nauw worclen
aangesloten bij binnen de gereformeerd-vrijgemaakte groep
gangbare opvattingen. Als de
diversiteit binnen de doelgroep
groter wordt, neemt de ruimte
die voor invulling van identiteit
beschikbaar is af.
Voor subculturele eigenheid zal
minder ruimte zijn en de uitwerking van identiteit in d e dagelijkse schoolpraktijk zal d e neiging
hebben zich op dc grootste gcmene deler tc riclitcn. Hct rcligicuzc
profiel van gereformeerde schalen krijgt daarmee een algemener
karakter en de gereformeerdvrijgemaakte groep verliest een
instrument voor het doorgeven
van de eigen snbcultuur. Dat is
enerzijds gevolg van het verlies
van een kanaal voor overdracht
van specifieke subculturele interpretaties en informatie. Van
beperking tot meer algemene
inhouden zal anderzijds de boodschap uitgaan dat blijkbaar niet
alles tot de relevante kern
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behoort. maar ook van groepsafhankelijke opvattingen sprake is.

Erosie functionele
gemeenschap
Een vergelijkbare ontwikkeling
zou zich kunnen voordoen rond
pereformeerde scholen als runctionele gemeenschap. Verandering van de religieuze samenstelling van leerlingengroep en
docententeam maakt de leefwereld van gcrcformccrcl-vrijgemaaktc kindcrcn c n jongeren
heterogener dan nu het geval is.
Dat Iieefl tot gevolg dat dc subculturele inbedding van overdrachl van iiiformatic cn socialc
conlrole aan kracht vcrliest en de
sociale netwerken van jongeren
in kerkelijk opzicht meer divers
worden. De relaties die opgroeiende gereformeerd-vrij gemaakten aangaan zullen zich minder
vaak tot d c eigen kerkelijke
groep beperken. Daarbij valt te
denken aan d e samenstelling van
de peergroup. of aan vriendschappen en intieme relaties.
Ook d e invloed die op langere
termijn van de veranderende
samenstelling van de sociale netwerken van gereformeerde jengeren o p andere terreinen (zoals
dat van kerk, relatievorming, etc.)
kan uitgaan onderstreept de
wederkerige effecten van ontwikkelingen in school en kerk. De
effecten van aanpassing van d e
setting waarin de socialisering
van nicuwc generaties gereformeerden plaats vindt, reiken verder dan het terrein van opvoeding en onderwijs.

Conclusie 12): transitie en
religieus profiel
Zowel met betrekking tot gereformeerde scholen als gellitegreerde sociale netwerken (functionele gemeenschappen) als o p
het punt van de samenhangende
opvoedingssetting die ze bieden
(waardengemeenschappen) lij-

ken effecten van aanpnssins van
de identiteit te verwacliten. Het
religieuze profiel van gereformeerde scholen wordt minder
spcci riek en de ver~chillenmet
anderc orihodox protcstnntse
scholen meer grnduccl. Hct religieuze prrificl van gcrcrormcerdc i
scholen zal bovendien qterkcr
gaan afhangen van 'tocvnllige'
npvattingcn binncn cn rond de
school en de lokalc of rcgionnlc
situatie, hijvnorbceld afhankelijk
van het aanbod anders-kezkelijken en de onderwijsmarkt waarop de sctiool opereert. Gevolg
daarvan is dat gereformeerde
scholen meer van elkaar gaan
verschillen e n dat het nnderscheid van de gereformeerde
richting ten opzichte van scholen
van verwante siynatuur afneemt.*
Ook lijkt te verwachten dat zo'n
ontwikkeling de eerder genoemde afkalvins van de vanzelfsprekende bindin3 van yerefoameerdvrijgemaakte ouders mef
,
gereformeerde sctiolen versterkt.
Als minder dan voorheen sprake
is van 'eigen' scholen waarin de
specifieke kennierken van de
eerefomeerd-vriigemaakte subcultuur tot uitdrukking. komen.
van scholen die minder dan voorheen een waardengemeenschap
vormen, of van scholen die een
sociaal netwerk bieden dat reli5ieui-kerkeli ik diverser is geworden, dan i i liiet onwaarscliijnlijk
dat ocik de levensbeschouwelijke
binding van oiiders met de school
van karakter verandert.

I
I

Verruiming van het religieuze
profiel van de gereformeerde
onderwijsrichting zou tenslotte
niet alleen de bindin9 met de traditionele doelgroep kunnen beïnvloeden. maar ook van effect
kunnen zijn o p de mogelijkheden
van scholen hun identiteit vorm
tc geven. Als gereformeerde
scholen kocrscn naar een verdere
inhoudelijkc uilwcrking van hun
idcntitcit moct dat gebeuren
voor ccn doclgroep die minder

Iiomogeen is dan eerder het geval
was.
Voor die spanning zijn verschilIende oplossingen denkbaar. Eén
daarvan kwam al ter sprake en
betreft een up de grootste gemen e deler gebaseerd religieus proTiel. D e invulling van zo'n ggdprofiel beperkt zich dan tol dat
waarovcr ouders, leerlingen en
personeel het eens zijn en houdt
afstand van tlicma's waarvocir
dat nicl gcldl, zowel voor wal
betreft inhouden als op het tcrrein van leefqtijlen. Een andere
oplossing zou een ontwikkeling
in de richting van orthodoxe 'program scholen' kunnen zijn: instclIingcn dic in cigcn vctantwoardelijkhcid hun religieus profiel
invullen en zich als spni-ring pastnpr aanbieden aan ouders e n
leerlingen. Anders dan de opvatting waarin de school zonder
meer in het verlengde staat van
gezin en kerk - 'de school aan de
ouders' zoals dat kernachtig
heette - en het instniment is
waarmee d e religieuze groep
liaar waarden doorgeeft aan
nieuwe generaties. kiest de school
dan meer dan voorheen zelfstandig positie met eigen inbreng in
de uitwerking van de gereformeerde identiteit. Een dergelijke
verschuiving in de verhouding
tussen ouders en school valt dan
samen met de afsenomen
bestuurlijke invloed van ouders,
die het effect was van de bestuurlijke herinrichting van het gereformeerd basis- en voortgezet
onderwijs in de jaren negentig.
Zo'n herverdeling van de levensheschouwelijk invroed van
ouders e n scholen zou nog een
dimensie toevoegen aan de transitie waarin het gereformeerd
onderwijs verkeert.

Dr: A.B. Dijkstra is ondenvJs-socio-

loog aan de Rijksuniversiteit te Groningen
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Dit artikel is een verkorle en enigs/in<
heivcrkte v c ~ i van
c ccn bijdracc arin
het Vnendenboek dai werd aangehodcn aan Rcmmelt cic Boer bil ziln
atscheid van de Ciercforniccrdc H o p
~ h u uop
l 6 juni 2001. \'oor de uitgebreide 'tekst. noten en literatuurverwil7ingcn. 7ie Rrclrrrng pti vcrnndcr~tiq.
tr(~n
rrlir (png 46-70 in
~ f f w t e nvnrr
J Messelink (red.). Vriend~nhoek
Remmelt de Hoer. GEIIGPC'. 2001).

' Over dc rc~ultatcnvcrrchcncn verschillende publicaties. wnarondcr A.13.
Diikstra. D PrrEigie~r~r
~ R 101:
I O ~ I ~ P T wij'kanscti en godsdrr~isr(TTS,1902).
Dat onderstreept no? een5 de Frotere
rol die het motlef ktvalitcit al5 ecvolp
van verhrcdin~van het religieute profiel van getcforrnccrdc schnlcii zou
kunnen gaan spelen (?ie paragrarif 3).
Dnt mcchonismc wcrkt ook omgekeerd Al5 de huidige invulling van
identiteit wurilt gecwnlinueerd (ol7eTfs
aangcwherpt) cn daarvnor draagvlak
besiaai. ontstaat de teeengestelde
hewcgins. l Icrhcvestiyine, van de keu,
voor gesloten scholen versterkt de rcligieuze exclusiviteit. zorlai een keu?
voor ccn andcre school sterkcr n u m alwilkend wordt D e kniten van m ' n
afwijkende keus nemen daardoor toe
en dc ruiintc voor nndcie ovenveeinren wordt kleiner.
Voor een nadere argumentatie. zre de
u~tgebreideversie van dit artikel.
'

Z i e A . ~ D ~ ~ k ~ ~ r ~ , l V ~ ~ ~ ! ~
Leqfsrilfen vnii tnrdri~lliaresrhcitiprrn
(Koninklijke Van Gorcum. 2(3(32).Dc

studie doet versla-. i.an een ondermek
dat in samcnwcrkin~met de gereformeerde scholcn~emeenichappenwerd
uitycvmrd. De geeexcns werden in
19%í onder 70.113000 13-18 jarige lcerlingen verzameld.
l

Het lijkt niet denkhecldig dat afhankclijk van d e mate waarin dil e f k t ïich
voordoet. dc invlocd daawan verstrekkender is dan nu naar voren komt.
Kaar matc Iict ondcrsdieid tu.iJen de
renchillende typen orthodox protcstanix schulen rlilfuser worrli en de
hctcrogcnltcit russen scholen binnen
de gereformeerde richting tncncemt,
zullen uuk de afiieyinpn rond taak en
nut van ccn zclfstandigc bestiirenurganisiiiie en ondenreunende instellingen
vcrscl~ui~~cn.

IS DE CHRISTEN OOK ONDER
DE ANTI-GLOBALISTEN?

Niet Moix, maai de Markt heeft de wereld vt
verd. Voor de westerse wereld was de m ~ ~sirk f
7 989 heilig. Hef marktdenken domineert. De W(
zou een 'global city' mef een grote mark$worden.
De globolisering en mondialisering goot echter niet
meer vanzelf De kritiek van de anti-globaliserjngsbeweging ~ w dechter
f
aan, en zeker na de wending
van 1 7 september,zal deze kritiek aan aandacht
winnen. Houdt deze beweging ook de christen
bezig?
Het anti-globalicmc bcqtaat
zouden tegenkracht kunnen
natiiurlijk al een hclc tijd, maar
organiseren, maar in de ogen van
sinds de G8-Top in Gcnua in de
d e anti-globalisten zijn zij handlangers van dc Nike's, de ShelI's
zomer van 2001 cn daarvoor al in
het Amesikaansc Scattle geniet
en Microsoft. NGO's (non-gouverrnentclc organisaties) laten
de anti-glohaliscringsheweging
« p deelterreinen soms met sucnadrukkelijker bekendheid.
ces hun sicm horen, bijvoorbeeld
Onlangs kreeg hct weer een
nieuwe impuls door dc hijeenin d e strijd tegcn aantasting van
komst in Barcelona. Voor die
het milieu of d c strijd tegen kin,
bekeiidlieid hehhcn nict de dui- ' derarbeid.
zenden vredelievcndc demonstranten in Seaiilc p ~ 7 0 ~ gmaar
d,
Turbo-kapitalisme
een geivelddadigc tak, die met
De globaliscting vergroot de
bivakmuts op hct hoofd en
kloof tusccïi rijk e n arm, de verstraatkei in de hand alle aandacht naar zich toe wiii IC trckvuiling vaii het milieu, houdt d e
ken.
kinderarbeid in stand, zorgt voor
d e vernietiging van het regenDe anti-globalist vcrzet zich
woud, uitbuiting van derde
tegen de oprukkcndc mondialiwereldlaiidcn ten behoeve van
sering. Landsgrcn7cn vervagen
ecoiioinischc groei van d e weser door, de eigcn nationale staat
terse wescld. Ze heeft er belang
verliest macht. lokale tradities
bij dal dictaturen in stand worstaan onder druk, multinationals
den gehoudcn en zo kunnen we
schuiven met bancn c n werkgelepenheid, gclclhandelaren doen
met dc lijst van klachten nog WEI
even doorgaan. Het komt allemiljarden dollars over cle aardbol nilqcn. E r is geen wereldremaar door de glohalisering, zo
gcriiig die zich tegen deze krachbcweest de anti-globalist. DC
tcii van dc Markt kan verweren.
ivcreld is een speelbal gewordcn
van onpersoonlijke marktkracliDc wcrcldhank en het InternaIcn. Dc globalisering eii mondiatioii:~al Monctair Fonds (IMF)
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lisering zijn bccldhepalende
trends in d e ontwikkeling van de
wereldeconomie. Het zijn $lijktiidic ook containerbegrippen
., . .
gewoi*dcn.De bezwaren richtcn
zich vooral tegen de verspreiding
van de vrijemarktec0nomie naar
liet Aiigclsaksische model. Dcreen liheralisering zijn de wereldwijde reccpten voor een zo efficiënt
mogelijk beheer van de economic. Deze beweging trekt samen
op met informatie- en communicatictechnolegie. E r ontwikkelt
zich bovendien een unirotme
levensstijl. In Europa, in dc VS
en Japan. van Australië tot Afrika, dragen we dezelfde kleren.
kijken we dezelfde tv-scries en
horen we dezelfde muziek.
Anonimiteit en depersonalisatie
zijn kenmerken van deze levenscultuur. De aarde is door het turbo-kapitalisme een global city
geworden. Wie niet mcckomt
wordt vermalen eii raakt sociaal
ontworteld. Gemeenschappen
komen onder druk tc staan en
worden aangetast. Dat roept
angst en verzet op. Dc tegenbeweging van anti-globalistcn
maakt dat verzet rnanifcst.
.r

-

Bont ~

~ Z ~ hap
S S C

Het anti-globalisrnc is echter net
als het ~lobalisrnceen containerbegrip. Het verzet vcrenigt volstrekt verschillende groepen in
een tegenbeweging. Het is daarom niet zo eenvoudig te voorspellen, wat dic duizenden
dernonstrantcn in Genua en
Seattle nu prccics bezielde. D e
groep aiiti-globalisten wordt
gevormd door cen bont gezel628

I

I

schap van anarchisten. tsotskisten. marxisten. maoïsten. neofascisten. feministen. mensenrechtenactivisten. milieubewegingen.
ccin~umentenorganisaties.derde
wcrcldwerkers. vakbeweging en
kerkelijke cirgrlnisatie~.Ecn dcc1
van dcze groepcn wil ecn rundamcntccl nndcrc wercldordc cn
vcrwcrpcn het kapitalistische
systccni, andercn aanvaarden
dcmocratic cn markicconornic.
maar wcnsen al dan nict fiindamentele aanpassingen. Soms
staan anti-globalisten ook recht
te9enover eikaar. Een voorbeeld:
de vakheweging uit de rijke westerse landen (Amerika. Duitsland) wenst d e handhaving van
handelsbarrieres om werkgelesen heid te beschermen. Depenen
die onlzeriist zijn over de proeiende armoede in de derde
wereld willen deze harrikres juist
slopen. terwijl degenen die zich
zorgen maken over het milieu d e
voorkeur peven aan de vermindering van milieuvervuiling en
bescherming van bossen hoven
economische groei en armoedebestrijding. Het anti-glahalisme
is een beweging. met vele strominsen. die vooral stoelt o p
weerstand tegen de steeds verder
oprukkende mondialisering. Het
meest gemeenschappelijke is, dat
zij tegen 9rote inkomensverschillen zijn. dat men globnlisering
destructief acht. e n dat het huidige vriihandelssysteem geen eerlijke kansen hiedt. omdat de
miiltinationnls en de rijken in de
westerse wereld er het meest van
profiteren.

Schrikbeeld
Het schrikbeeld is dat de macht
van multinationals, bankiers en
belegyers die van nationale regeringen overtreft. Door hun
macht over het kapitaal cn de
wcrcldwijde schaal waarop zij
opcrcrcn ;lijn %cnauwelijks bcïnvlocdbaar. Zc hchhcn wcinig oog
voor nationale gcvoclens. Ecn

1
I

I

'

Nederlands bedrijf. dat in huitenlandse handen is zereclitgekomen. hoeft o p weinig clementie
te rekenen, wanneer het niet voldoet aan ge~teIderendementseiscn, Rurgcrs vnelen 7ich machteloos tcgcnovcr ecn kapitalisme,
dat dc aandcelhoudcr bovcnaan
plaatst. Dezc angstgevoelens
doen dc kritick op dc globalisering aanzwellen. Het maakt de
tegenbeweging van anti-globalistcn vonralsnog tnt een bont
gezelschap van idealisten voor
een betere wereld en groepen
die het zoeken in het vertrouwde. dichtbij in de recgio. of het cultiveren van het eigen nationale
gevoel met fundamentalisticche
uitwassen. D e Jihad versus
McWorld.

Heroriëntatie
De wending van 11 september
heeft de noodzaak tot een fundamenzele bezinning op de vormgeving van de vrijma~ktidecilogie, zoals deze zich 1989 heeft
ontwikkeld. alleen maar doen
toenenien. D e demonstraties van
de anti-glub2alisten. zoals die
zich in Seattle en Genua voordeden vragen om een Iierciriëiitntie
vanuit levensbeschouivelijke idcologie o p de wijze, waarop dc
westerse wereld bezig is de
wereldmaatschappij tc ordcncn.
0r;arna Bin Ladcn heeft dc
noodzaak tot die heroriënlalie
nog eens o p heel andere wij7e
onderstreept.
Christenen worden niet
genoemd in de bonte stoel van
anti-glohalisten. Gereforinecrden al helemaal niet. Dat gceft te
denken. Niet. dal ik vind, dat 7ij
voorop moeten lopen bij de radicale demonstranten. Wcl, omdat
ik hoop dal chi-istclijkc levcnsheschouwing radicalc kritiek levert
op ccn wereldsamenleving. die
wordt gedomineerd door de
macht van het kapitaal. Is d e
christen ook onder de anti-globalisten? Soms bespeur ik er
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een! Helaas komen we dan niet
veel verder, dan ecn opmerking
over soberc persoonlijke leuensstijl. Hoe pczond ook, het is het
debat aan dc achterkant van het
vraagstuk. Soms bespeur ik een
andere. Hij kiest voor zijn nationale, kleinschalige eisenheid. De
belangrijkste vraagstukken zijn
het verschuiven van de kleine
culturele piketpaaltjes binnen de
eigen denominatie. In het politiek e debat ziin we vooral druk met
de vraagstukken hiniien de cigcn
landsgrenzen. In het debat over
een wereldregenne en de consequenties van bovennationnIc
overheidsorgíínen staan ive vanouds o p achterstand. H e t hckcnde adagium "God, Nederland en
Oranje" zegt op een bepaalde
manier ook iets over de opvattingen van christencn met betrekking tot dc wereldorde. Een
Europese ovcrhcid staat a1 ver
van ons a t laat staan overheidsorganen die nog vcrder reiken.
De condities lijken vooral aanwczig om gereformeerde christenen onder te brengen bij de antiglohalisten. In sommige
opzichten valt daar ook veel
voor IC 7cggen.
Chri~lcncnkunnen niet blijven
stekcn in hct anti-globalisme.
omdat de kerk van Christus een
mondiale beweging moet zijn.
Die kerk vertelt d e boodschap
van het Licht der wereld. Dat
alleen al maakt, dat christenen
niet kunnen hlijven hangen in de
kritiek van de anti-giobalisten.
De kcrk heeft immers een mondiale boodschap aan de sarnenleving en verhoudingen tussen
mensen. Daar past niet zo goed
hij. dat we ons terug trekken in
onze knusse huis of lokale
bestaan. Ik hoop. dat gereformeerden vanuit deze overwepingen zich d e komende jaren weer
wat meer zullen confronteren
met het ideoloeisch debal in
deze wereld, Daar is alle redcn
toe als we leven in het perspcctief van het wereldbeeld, dat ons

in het hoek Openbaringen
wordt geschetst. Op een wereld,
die zich 'global city' ontwikkelt
Frings de lijnen van cle macht van
dc markt en het geld hebben
chtictcncn rundamenteFe maatschappijkritiek. Daar is ook alle
reden toe nlq wc verpelijkenderwijs nog ccns ruim honderd jaar
terugdcnkcn aan Abraham Kuyper, die in ons land d e macht van
de rijke clitc bckriliseerde en tijdens de socialc kwestie architectonische kritiek leverdc op dc
maatschappelijke orde mct uitsluiting en uithuiting van dc
arheiders. Het bracht ccn ïelfstandig christcliak sociaal denken op gang, dat tot op dc dag
van vandaag zijn invlocd doet
gelden op onze rnaatscliappclijke orde. Voor fiindamentclc kritiek is opnieuw reden. Dat moet
ook vaiiuit een perspectief op de
'global city' die ons in Openhar i n ~ e nwordt geschetst: de stad
van lret Licht, verlicht door God.
De volken zullen bij haar licht
hun weg gaan. de koningen der
aarde zullen er hun ri,jkdornmen
binnenbrengen. D e poorten van
die stad zullen niet meer worden
gesloten. Handelsbarrieres e n
culturele barrikres zijn tot op d c
grond toe afgebroken. In die
stad heerst geen angst en weerstand meer tegen globalisering.
er heerst wereldvrecle. Vanuit
dat perspectief is de christen van
nu een 'vernieuwde glohalist',
die er goed aan doet zich icderc
d a s rekenschap te geven van dc
kritiek van de anti-globalist op
glohaliseringtendensen, waar
macht en geld de boventoon
voeren.

J. Wesfert is algemeen secretaris
van het GMV

wetenschappelijke instellingen
in het buitenland te Iielpen en
hoeveel formatie daaraan kan
worden hesteed.

THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT KIEST VOOR GERICHTER BUITENLANDBELEID

1

i

,

Verslag e~ratornmvergaderinp

D e theologische universiteit te
Kampen
gaat meer werk maken
'lmam
van internatlonali~erln~q.
Daartoe
heeft het Curatorium in liaar
vergadering van 21 maart 2002
besloten. In het verleden zijn
een aantal waardevolle relaties
ontstaan. Dat gebeurde vaak
door kerkelijke contacten of
door toevallige persoonlijke ontmoetingen. In de toekomst zal
meer gericht en planmatig vanui t ccn aan tal peforniuleerde
uitgangspunten en doefslellingcn worden gewerkt.
Dc doelslelling is om in de intern a t i o n a l ~conlacten d e gemeenschap van hct gcloof tot uildrukking te hrcngcn cn om tc Icrcn
wat God aan buitenlandse kerken gcschonken heeft en hen te
latcn dclen in wat wij ontvangen
hcbhci~.De universiteil wil toe
naai- ecn duurzame en wederkerigc rclatie mcl ccn (bepcrkl)
aaiital instcllingcn cii personen,
die op wetenschappclijkc wijze
theologie willen bcoefciicn cn
met wic hct gcloor in de Here
Jezus Christus naar de leer van
d e Heilige Schrift wordt
gcdccld. Gedacht wordt aan de
ui twisscling van dcicenlcn, incidcntclc gastdoccntschappen, hei
stimuleren van bckwamc studenten voor cen buitcnlanctsc
studie of stage. hct ontvangen
van huitenlandsc studcntcn,
deelname aan internationale
conferenties en het publiceren
in internationale tijdschriften.
Aan de generale synode van
Zuidhorn zal gevraagd worden
in hoeverre de universiteit daarnaast een taak heeft om niet-
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Wat bctrcft de undere vormt'n
van finoncierin~waarover d e
generale synode van Zuidhorn
een rappori verwacht. 2al een
voorstcl wordcn uitgcwcrkt. Het
Curatorium aclvisccrt de synode
om de eigenlijke predikantsopleiding blijvend door de kerken
te laten bekostigen. maar te
overwegen voor andere activiteiten de mogelijkheid open te
laten om wel (overheids)sirbsidies te vragen.
De meerjarenbegroting voor de
jaren 2003-2005 wordt door het
curatorium vastgesteld. Een
belangrijk voorstel daarbij is om
giften en legaten op traiisparante wijze aan te wenden aan duidelijk omschreven projecten en
investeringen en dit ook in de
jaarverantwoording zichtbaar te
maken.
Uitgangspunt in d e voorstellen
is dal de reguliere exploitalic uit
d e bijdrage11 van d e kerken
gedekt moet worden. Legaten
en giften en sponsorgelden kunnen dan worden aangewend om
extra beleid te financieren.
D e vergadering I-ieeTi kcnnisgcnomen van het ivetensch(ippe1ijk
juarverslug ovcr d c jarcn 1'19'12001. Dal zal aan de gcncralc
synode worden voorgelegd. In
dit verslag is ook hei onderzoek\plan waar de synode van
Leu5den om gevraagd hccft,
opgenomen.
Tn hct kadcr van de rvaluatie
vun de bestu~~r~s~strucrrtur
wordt
ccn aanvullend rapport aan d e
synode uitgebracht. Daarin worden een aantal knelpunten in de
bestuurlijke relatie tussen de
kerken en de universiteit onder
de aandacht van de synode
gebracht. Gevraagd wordt om
een opdracht om daarover aan

de volgende synode nader te rap- Theologische Wnivet~iteit
Kampen informeert
portcren.

i

zij-instromers

Wat betreft de samenivrrking
mrt rrnrlrrc inst~llingcnheeft hct
curatorium iiigestemd met een
aantal samcnwerkiiigsafspraken
inet cle Thcol»gisclie Universiteit
in Apeldoorn: zo zal bij het
opzetten van projecten een gezamenlijkc aanpak w o ~ d e nnagestreefd. Jaarlijks zullen de curatoria van bcidc instellinsen
elkaar ontmoetcn.Toekomstige
benoemingen zullcn in het licht
van de samenwerking worden
bezien. Er zal ecn gczamenIijke
wetenschapscommissie worden
gevormd en ook het post-academiscli onderwijs. dat in Kampen
al enige jaren draait. ;lal gezamciilijk verder ontwikkcld worden.

D e Theologische Universiteit te
Kampen houdt een speciale
inlormatiedag voor zij-instromers. Zij-instromers zijn studenten die o p latere leeftijd hesluiten alsnoe, theologie te gaan
studeren. De infodag wordt o p Z
juni a.s. gehouden. Ook partners
zijn van harte welkom.
Professor Meijer van de Thcologischc Universiteit licht het initiaticf toe: 'We merken dat dc
studie theologie fascineert. Op
de open college-dag in fcbruari
waren 25 scholieren uit het vervolgonderwijs naar Kampen
gckomen . EL is belangstelling
voor, als /.ijn e r ook tegelijk hccl
veel vragcn. Die vragen nemen
we sericus, daar maken we graag
tijd voor.'

Hct curatorium is e r rncc
akkoord gegaan nm met de
Gereformeerde Hngcschocil te
Zwolle verder te werken aan liet
np7ctten van de HBO-rnirster
rip1c:irlin~t/ieolo~ieZo'n opleiding kan in de toekomstige bachelnr-master structuur van belang
zijn vour studenten dic na de
bachelorfase besluitcii om geen
predikant te worden.
Hct curatorium heeft kcnnisgenomen van d e gang van zaken
rond de opvolging vnn drs. M.J.
Rifîersmn. Verder werd kcnnisgenomen van het vooi-nenien om
de innrixuratie van dl: P1-I.R. van
Houwelingen te doen plaats
hctihen op 2 septemhcr 2002.
.J. M! vrrn cler Jagt,

assessor.

m

1

1

Zij-iristromers
Dat de universiteit zich nu met
name op oudere studenten richt,
noemt Meijci- een logisch vervolg op de manier waarop Kampen de voorlichtin~srondeserieus neemt. Meiier: 'Allereerst
,
constateren we dat we te weinig ,
studenten hebben. Echt te weinig! E r zijn nu al 55 vacatures in
d e kerken. Over enige jaren
groeit dat aantal nog omdat e r
dan veel predikanten met emeritaat gaan. Kampen wil daar klaar
voor zijn. Maar ook om andcrc
redencn ~ i j nwe hier in Kampen
geïnteresseerd in oudere studenten: hct zijn vaak mensen met
'
war levenservaring, die gemotiveerd zijn. De studenten die d e
laatste jarcn op latere leeftijd
aan hun studie zijn begonnen,
hebben dat laten zien. Vandaar
dat ook in onye vourjaarsfolder
die eind april onder alle gemeenteteden wordt verspreid, een predikant aan het woord komt die
later is gestart!'

I

Dat theologie voel inensen aan-
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trekt, verbaast Meijer niet. Het is
een studie die aan het denken
zet over de meest fundamentele
vragen.
Voorlichtingsdag
H e t initiatief om voor geïnteresseerden en hun partners een speciale voorlichtingsdag te organiseren, houdt vcrhand met de
vragen dic bijvoorbeeld bij geïnteresseerden mct cen gezin spelen.
Vragen als 'hoe organiseer ik
dat?'.'wat moet ik aan mijn
vooropleiding doen?' cn 'hoc
doe ik het financiecl?' spelen een
grote rol.
Meijer zegt toe dat cr voor al dit
soort vragen ruimte is. 'Ja,
natuurlijk speelt ook hct thuisfront een belangrijke rol. Dit is
bij uitstek een stap waar je met
je partner over praat. En vaak al
heel veel over gepraat hebt. Wij
hebben in Kampen een inschrijfformulier ontwikkeld waarop we
graag wat voor-informatie ontvangen. Dan zijn we o p zaterdag
I juni zeIf gedegen voorbereid.'

lnschrijwing
Om ook mensen met een baan in
de gelegenheid te stellen om tc
komen hebben we voor de Taterdag gekozen. D e start is om 10.00
uur en de bijeenkomst sluit om ca
14.30 uur.
Er i s volop ruimte voor ontmoeting en informatie. D e universiteit
zorgt voor de lunch. Wic belangstelling heeft kan contact opncmen met Truus Souman teFr 0383312878 1
e-inail: secretariaat@tukampen.nl.

ACTUELE ZAKEN ROND
KERKELIJKE GEBOUWEN

De

commissie Kerkelijke gebouwen van ner inreikerkelijk Contacf in O verheidszaken, kortweg CIO-K
genoemd heeft haar jaarverslag gepubliceerd, De
heer Cor Voorberg is namens onze kerken lid van
deze commissie en geeft in onderstaand adikel de
hoofdpunten weer die voor de lezers interessant
kunnen zijn.
Wet Onroerend Zaak
belasting ( W W )
Na jarenlange discussie heeft
onlangs de Hoge Raad d e zienswijze van CIO-K bevestigd. Deze
uitspraak betekent dat de waarde van monumentale kerkgebouwen, in gebruik voor erediensten, vcelal nihil zijn. Hierdoor
zijn aanslagen, gebaseerd op
soms bedragen van hoven de 3
miljoen Euro vervallen en teruggebracht tot 1,- Euro.
D e wet WOZ is geevalueercl en
tendensen wijzen o p een verslechterende positie van deze
gcbouwen in de toekomst.
Kerkgebouwen (geen monurnenten) in gebruik voor ten minsten
70% van de inhoud bedoeld voor
openbare erediensten zijn vrijgesteld van OZB.
Tot 1-1-1995 gold dit ook voor
pastorieën en kosterswoningen.
Vanaf die tijd hebben gemeenten
formeel bevoegdheid om hiervan
a l ie wijken.

Ecotax
In 2(H)O heeft een mcerderhcid
van deTweede Kamer beslist dat
ook eigenarcn van kcrkgcbouwen 50% van de hetaaldc Ecotax
kunnen terug krijgen.

Door de belastingdienst zijn ca.
9000 verzoeken voor Teruggaaf
reguliere energiebelasting (Ecotax) verzonden aan de kerken.
Inmiddels zijn er ca. 7.500 verwerkt. Alle kerken die hebben
gereageerd ontvangen automatisch ook voor het volgende jaar
zo'n formulier.
Hierbij is het van belang te
weten welke ervaringen kerken
hiermee hebben opgedaan. Zo
zijn e r voorbeelden bekend,
waarbij ook andere kerkelijke
gebouwen ( niet zijnde kerken)
voor teruggave in aanmerking
kwamen.
Ook doen wij onderzoek naar de
mogelijkheid van teruggave van
oliegestookte installaties.
Sportaccommodaties krijgen
100% terug, dus vechten wij deze
rechtsongelijkheid aan; zonder
succes tot nu toe. Huisbrandolie
valt buiten d e regeling evenals
"Ecotax op water". Inmiddels
heeft het CIO-K ook bereikt dat
verenigingsgebouwen etc. onder
de teruggave regeling vallen.

Kerktelefoon
De historie is bekend. De OPTA
heeft bewerkt dat KPN geen
gereduceerde tarieven voor

JAARGANG 77 - NUMMER 29 - 27 APRIL 2002

k in orde
kerklcleloon mocht hanteren.
D e staalssecrctaris wildc ons
hicrin nict tcgemoet komen. Een
Kamermeerderheid -dwong1hem
subsidie te verlenen om een
onderzoek naar alternatieven te
bekostigen,
Daar ging hij mee akkoord mits
cr ccn representatieve stichting
werd opgericht ter behartiging
van deze belangen. Dit is inmiddels gebeurd. CLO-K en het
LOK (Landelijke Organisatie
Kerktelefoon) participeren daarin. D e gedachte om snel een
betaalbaar alternatief te vinden
bleek niet haalbaar. De sterk
verhoogde tarieven leiden sinds
1999 tot veel uitval van kerktelefoongebruikers. De nieuwe ccimmissie heeft inmiddels bereikt
dat d e kabelhranche bereid is
tegen een 'vriendelijk' tarief mee
te willen werken. Inmiddels worden allerlei alternatieven onderzocht.

Brandveiligheid
D e afgelopen periode heeft door
eerder voorgekomen rampen de
aandacht sterk gevestigd op
brandveiligheid. Het ging daarbij
o.a. om toelating van een maximum aantal kerkgangers, noodverlichting, sprinklers, 'groen
bordjes' en blusmiddelen.
Recent heeft CIO-K in een brief
haar ernstige bezwaren geuit
tegen d e manier waarop de
regels worden toegepast. Allcreerst verschillen die regels van
gemeente tos gemeentc. Vervolgens worden rcgcls opgelegd die
alleen geldig zijn voor nieuwbouw. Bovendien richt on7c
bezorgdheid zich tegen de catc632

gorie waarin kerkgehouwen worden insedeeld: die van bioscopen, dancings en housepartyhallen. Kerkgehoinven zijn geen
verduisterde ruimten en d e
meeste kerkdiensten worden bij
daglicht gehciuden. De commissic schsii Ct: "de staat waarin
hczockcrs zich bevinden lijkt
7cer onvergeliikhnar".
CIO-K adviseert kerken:
- laat mntiveien cip grond van
wclkc wettelijke bepalingen
voorzicningcn vcrplicht zijn.
- wijs. zonodig. op ticl verschil
in regelgeving iusscn eiscn
voor hcstaandc gcbouwcn en
nieuwbouw.
- traclll in zcdclijk overleg vast
te stcllcn wclkc voorzicningen. gclct op dc aard van het
gebruik. noodzakclijk ?ijn.
Wij adviseren o p dit moment nog
niet over te gaan tot hct treffcn
van vergaande voorzicningcn
I
omdat ccn wcticlijkc hasis hiervoor nog allerminst vaslstaai.
Uiteindelijk kunt u mig formeel
bezwaar indienen met het verzoek tot schorsing van de hesluiten.
Overigens moeten hasalc en
nnodzakclijke voor7icningcn wel
in voldocndc mate annwczig 7ijn.

I

i
I
i

Plaatselijkc kcrkcn zijn vcrplicht
ecn 7ogcnaamdc Risico-invcntarisatic cn cvalunlic op dc stellen.
In zo'n stuk wordt een syqtemalisch gegeven van de ri5ico.s van
bcpaalde werkzaam heden, maai.
ook van risico's voor dc bezoekers van kcrkgchnuwen. Een
kcrk(hcqtuur) mag cen dergelijk
qtuk 7clf op stellcn of - tcgcn hetaling -ccn Arhci-dienst hiervoor
iiischnkclcn. Deze l a a l w dienïl
hccft daarin ook ccn lociscndc
rol.
Van deze laatste verplichting - d e
toetsing - waren vrijwilligers
organisaties vrijgecteld. die voor
minder dan 40 uur per week
werknemers in dienst hehhen.

Onlangs is de7e vrijstelling verlengd tot 2005.
Voor het niet opstellen van een
Risico-inventarisatie geldt een
boete van ca. 900 Euro.

den. Het is echter lastig inzicht te
krijgen hoe groot d e energiebehocfte in onze kerkelijke kring
is. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Legionella
Sinds 15 oktober van vorig jaar
zijn Kerkelijke gehouwen verplicht een risicoanalyse voor
legionella preventie uit te voeren. In overleg met het ministerie hebben wij de toezegging dat
in vrijwel alte gevallen kan worden volsiaan met een zeer
beperkte risicoanal!lre. Een
voorbeeld hiervan treft u aan op
de website van het ministerie:
www.icso.nl. Gegevens kunt u
verder downloaden.
Op dit moment 7ijn de volgende
aandachtspuntcn actuccl
- aan wwigc brandslanghaspcls
moeten worden ver~epeld.
maandelijk5 worden pecontroleerd en biigehoudcn in een
zgn. logboek.
- cvcntuclc tuinslagcn moctcn
in d c 7omcrrnaandcn niet permnncnt aangesloten liggcn.
Dit 701.1
een redc kunnen 7ijn
om wc1 een uitgebreide analyse - tegen de nodige kosten
gemaakt door een cxtcrn
bureau - noodzakelijk tc
maken.

Overige zaken
Op het gebied van kerkelijk
gehouwenbeheer spelen nog tal
van andere znkcn. Zoals de
herei k baarheid van kcrkcn op
zondag tijdens evcncmcntcn mct
hijhchorcndc gcluidsovcrlast, de
baatbelasting (cen vorm van kostcnomslag naar 'omwonende'
door hcrini-ichiing van d c nnigeving), plaatsing van 7endrnasten
op kerktorens e.d.
In het kader van de vrijlating van
energieprijzen overwegen wij te
ondermeken in hoeverre een
collectief contract tot prijsreductie bij energiebedrijven kan lei-
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D e CIO-K behartigt d e belangen
van 22 kerkgenootsch;tppen
inzake kerkelijke gebouwen.
Voor geïnteresseerden is r e n
jaarverslag beschikbaar. met
voorop de foto van de 'Boogkerk' in Amersfoort. waar de
jaarvergadering plaats vond.
Vocir eventuele reactics of vragen kunt u rcrccht hij d c contactpersoon voor de GKV,
cpv8interlink.nl.
Hardinxveld-Giessendam,
april 2002

l

Agenda generale
synode 26 en 27 april
Beshritvor?ning ovcr dc rapporten m.b.t.:
a. Seksuecl misbruik in het
pastoraat (vrijdag 9.21) uur)
h. IVerkbcpclciding cn nascholing van predikantcn ( 1 0.45
uur)
C. Kerkrecht en Kerkorde
(1 4.nO uur)
d. TocruslFng missionaire
gemccnlc (cvangclisatie j
19,00 uur)

P r e s ~ n f n tcn
i ~ eerste hcsprcking van rappcirtcn over:
e. Refalie Kci-k cn Ovcrhcid
(vrijdag, 20.30)
U. FinanciEn (zaterdag, 9.20
uur)
g. Rchandcling appèlzaken
(van hri. uit Zoetcrmcer e n
Houicn; 1 1.30 en 's middngs)

Dit i$ een voorlopige agenda!.
Vnor de definitieve kan me11
terecht op de internetsite van
de kerken: ~ww.gkv.nl

633

DE ERNST VAN DE ZONDE EN
DE VREUGDE OVER GODS
TROUW OP DE SYNODE
Als onze daden breken op
de woorden van de kerk...
In dc kcrk, in hct leven voor
Gods aangezicht komt hct hecl
precies. Gelovige mcnscn wctcn
dat maar al te goed. Ze hchbcn
enerzijds wect van Gods heerlijke
wct - die in Christus onze regel
voor een Icvcn in dankbaarheid
is. Maar zc bcscffcn ook hoe slerk
de krachten van 'het vlccs' zijn de zonde die een schijnbaar allcd a a p e plaats in ons leven
inneemt. In de kerk o p aarde
leven we in het krachtenveld van
de Geest. Maar 7 0 gauw wc dc
verbondenheid met God ook
maar even loslaten, gaat het mis
Als we even helemaal zélf willen
weten wat we gaan doen 'autonoom' denken en handelen
heet dat ook wel - dan breken
onze daden op de woorclcn van
de kerk. Bij gedonptc én hclijdcnde christenen. Ook hij amhtsdragers die de gemeente in gaan. En
daar 'in de fout gaan'. Genchtc
lezer, het gaat hier over srknlerl
l
mishulik in pnstorfilt?rclrrlie~.

De ernst van de zaak
vraagt om een meldpunt
l

Eigenlijk zou ik dit verliaal licvcr
niet schrijven. Maar 't moet w d .
Want we mogen de werkelijkheid
van de zonde niet verzwijgen.
Ook niet van de zonden van
ambtsdraeers tegen het zevende
gebod. Maar we moeten e r wel o p
een hehoedzame wijze over spreken. En er o p een iiiterst verantwoorde wijze niee omgaan in de
christelijke gemeente. Daarom is
het heel goed om na te gaan welke wegen men moet bewandelen

om juist deze zonde, waar ieder in
eigen leven mee te maken heeft en wat ons dus heel bescheiden
maakt - op de juiste manier te
onderkennen en te bestrijden.
Het is een zaak van uitvoerige
bespreking geweest op de synode
in Zuidhorn. Nee, er is geen enkele concrete 'zaak' uit welke
gemeente ook ter sprake gekomen. Maar wel heeft de kerkvergadcring naar aaiileiding van een
hccl gcdcgcn, evcnwichlig rapport van cigcn dcskundigcn gocd
in7icht verkregen in vragcn als:
wat i s seksueel misbruik prccies?
En: hoe vaak komt dit voor? En:
hoc crnslip /ijn de gevolgen i i i dc
kring van dc slachtoffers. cn cvcneens in de kring van dc dadcrs (in
de kerk)'?
Maar daar hlcef hct niet bij.
Belangrijk i s uitcindclijk de
vraag: Wat doct dc kcrk, dc kcrkcni+aadmet een aangemelde
kwcstic? Hoe en bij wic moet
rncn dil kwaad aanmddcn'?
Wclnu, ovcr dit ui tcrst gcvocligc
oiiderwerp is een hccl duidclijk
advies ontvangen dat - naar het
7ich nu laat aanzicn - in dc volgende zitlingsweek van de 5ynode
wel ;.al worden aangenomen. Het
belangrijksle voorslel is dit: ei- ?al
ccn kerkelijk rnelriprlnt voor .veksueel rni~hruikwordcn ingesteld
waar rncn ecn zaak aanmeldt cn
waar men dcskundige raad 7ai
ontvangen om dc (lange) weg tc
gaan van nntmaskcring van herders die zich gedroegen als huurling. En onlosmakelijk eraan verhonden: daar verleent men hulp
aan allen die slachtoffer werden
van dit kwaacl 'van binnenuit'.
Hoe de synode er mee om ging?
We zongen aan het begin samen
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Synode-im pressies

psalm 51 vers 3 en 5; en na d e
bespreking gezang 360 vers 3 uit
het Liedboek. Zo zongen en
baden we om de volheid van dc
Geest in ons leven voor Gods
aangezicht.

Predikanten krijgen
nascholing en begeleiding
Nadat de voorstellen van dcputaten met betrekking tot radio- en
tv-uii~cndingciicn dc vonrstellen
ovcr het dovenpaszoraat wanen
gocdgekeurd (zie de vorige
imprcssic cn ook de info in de
brochure Wrrk in d e k r r k ) .
besprak dc synode zaken van kerkorde cn kerkrecht. Clver dit
onderdeel, waar nog verder over
doorgesproken wordt, wil ik u in
een latere impressie graag meer
vcrtcllen. Nu vraag ik uw aandacht voor het feit dat (vaak jongere) prcdikantcn het soms nodig
vindcn dat ze 7owel nascholing
als werkbegeleiding ontvangen.
Deputaat br. Nitrouw (Nijkerk),
die hiervoor door de vorige synod e (Leusden 1999) samen met
nog vijf deskundigen was aangewezen, bracht de wenselijkheid
ervan duidelijk naar voren. Via
mcntorcn die in elke provincie
7ijn aangewezen - uit oudere predikantcn - zal de predikant-metproblemen op zijn verzoek de
gevraagde hegelpiding ontvangen,
terwijl de Theologische Universiteit in Tcarnpen ook haar
steen(tje) bijdraagt in d e nodig te
achten algemene nascholing.
Wat is nu het doel van dit alles?
Een mooie term is hier: 'deskundigheidsbevordering'. E n iets wal
er ook mee samenhangt is de
zaak van een mogelijk 'perso-

neelsheleid' dat kerkenraden zullen moeten opzetten om goed
voor zijn predi kant(en) tc zorgen
- ook als er spanningcn opkamen. De synode sprak hierbij
over het verder ontwikkelen van
de gaven van de H e i l i ~ eGeesr.
juist i i i het weik van de predikers
van het evan3elie. Opdat er in de
genleente harmonische kerkopbouw may plaatsvinden.

Is evangelisatie ons wat

waard?

Op vrijdagavond 19 april kwamen
de deputaten toerusting evanselisercndc gemeente (DTEG) binncn op de kerkveigadering te
Zuidhorn. Via een schitterende
presentatie - met hehulp van een
beamer - gaf dq. L.E. Lccftink
(Nijmeeen) een goed ovcrzichl
van het veelomvattende wcrk
voor de verkondiging van hct
evangejie aan onTc 'nahijc naasten'. Een zorgpunt van dit missionaire werk - ik noem het maar
dadelijk -zijn de financien. Dooieen reorgatiisatie én nieuwe initiatieven is er meer _geld nodig
dan anders. Er klonk een klacht
dat de kerken de7e vorm van
evangelieverkondiging cigcnlij k
te weinig financielc mogclijkhcden bieden.Tcrwijl cr 7ovecl welvaart is. Vergeten we on7e nabijc
naaste niet al te gauw uit het oog?
Laat ik hier ook naar voren brcngen dat we hier met name nok
denken aan het missionaire werk
in de richting van allochioncn die
bijv. van origine moslim zijn. En
hoe belangrijk is daarnaast ook
niet het GemecnieNproject, waar
vele tientallen jongeren leren hoc
ze zich in de plaaiselijke gemeente actief kunnen iwetten voor
kerkopbouw in de breedste zin
des woords. DTEG zouden graag
beschikken over voldoende mid- 1
I
dclcn om liet een en ander zon- I
dcr 70rg tc rcalisei-en. Ds. Boiten,
dc voorzitlcr van de synode van
Lcusdcn. hceit het in 1999 zo
gczcgd: "Evmz~cliscrreis ccn

S ~ i ~ n s n vmi
d ~ rcie kerk. Een

g c ~ n ~ e ndt ee niet evangeliseert
~ f ~ af
r j Pilbiiek
t
uitkompn voor je
g~lnof'
is vnn belang voor je toek o m . ~ Zoal5
[.
Jrms zei: Wip v l i j
I?rlijden znl voor de Jnenyeri zal
ook ik hrlijden voos mijn V(1ílrr
die 1 ~ 1rle hemelen is."

Wat doen ure met dit kcnmcrk
van de kerk?
De synode hccR bclangwckkcnde
beslissingen te nemen.

Hoger dan hef hemels
blauw...
Een van de opvallende dingen uit
de gereformeerde geschiedenis
van na 1945 is de bijzondere groei
van de contacten mer briitenlandse kerken die een gereformeerd
karakter dragen. Ouderen onder
ons hebben misschien het gevoel
gekend dat de vrijgemaakte kerken nogal in het isolement hebben moeten leven. Wie oudere
handboeken van onze kerken
erop naslaat uit de jaren '50 e n
daarnaast nu het liandboek 2002
Icgt. ontdekt een groot verschil.
Wc hebben nu met 21 buitenlandSC kerken een (volwaardige) zusterkerkrelatie en hebben met 25
kerkgeineenschappen contacten
die uok kunnen uitlopen op zo'n
volwaardige relatie. Daaronder
zijn kerken die het heel moeilij k
hebben, niet alleen in geestelijk
opzicht (soms is de cultuur van
eigen land hen niet weigezind),
maar ook in materieel opzicht.
Het is dan een opvallend ding dat
er kerken (bijv. in India) zijn die,
ook al hebben ze het materieel
nog zo slccht. toch de tienden bij
elkaar krijgen om hun kerken en
dienaren tc ondcrhoudcn. Voor
rijke westcdingcn (mals wij) een
inspirerend vciorbeeld van trouw
aan Gods Woord cn aan de eipcn
kerken.
Deputaten BBK (= Rctrekkin~cn
Buitenlandse Kerken} komen nu
met het voorstel om cnkclc kcrken de zusterkerkrelatic aan tc
bieden: in Indonesic. Kcnia cn
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Brazilië. Daarhili wordt steedc de
belangrijke afweging gemaakt of
deze kerken trouw zijn aan Gods
Woord e n aan de belijdenis die
op dat Woord is gegrond. Nu is
dat niet altijd dezelfdc helijdcnis
dic nn7c kcrken hehbcn, maar
bijv. CGR dic ontstaan is in de
Prcshy~cs+aansctraditic. Hct is
opvallend I-ioc ver dc vcrhreiding
reikt van hijvooi-beeld 'onse' Hcidclhcrpc Catechismus: in alle
werclddclen is die oude confessie
vandaag nog altijd hét leerboek
van de kerken. Z e leren wij buitenlandse kerken. maar zij hebben ook een boodschap voor ons
dic wcl ccns dcnken 'volleerd' te
zijn. In een latere impressie
komen we nog terug o p dit
onderwerp. Alleen nog dit: een in
Nederland opgedoken bezwaar
tegen onze relaties met de Presbyteriaanse kerk van Oost-Australië werd door de synode niet
overgenomen omdat we deze kerken (die in sommige zaken een
andere handelwijze kennen bij
prediking e n avondmaal) vanuit
onze kerkordelijke regels (art. 47)
de ruimte geven om hun eiyen
beleid te voeren; waarbij overigens het gesprek over deze 'andere handelwijze' gewoon doorgaat.
Uit het werk van BBK blijkt hoe
ver de gereformeerde godsdienst
verspreid is over de hele wereld.
D e synode was diep onder de
indruk van de trouw van God die
hier schittert - ook al zijn deze
kerken in mensenogen misschien
maar klein en onbeduidend. Het
is dan heerlijk om psalm 108 vers
1 en 2 te zingen die 'opeens' het
wereldwijde werk vaii God aan
ons laat zien en daarbij ook onze
taak aanwijst. Heel simpel: Ik
breng niijn lof. o HEER. U toe
cinder de volken en ik doe in
ieder land mijn psalin weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw
7ic blinken.
P.S. Voor be~ciekbcnt u wclkom
in Zuidliorn cn anders via intcrnct: www. gkv.nl

Gezin en tijdgeest

steeds minder tijd, of zijn minder
bereid om beschikbaar te zijn.
Ze hebbcn het druk, druk, druk,
hoewel het uiteindelijk alles te
maken heeft met prioritc.itsstc~1-

Woord ea Dien$! van 2 maart bood
een interview met .!nap GravcIa~id,
stafmedewerker van de afdeling
Gelderland van de Hervormd
Gereformeerde Jeugd Bond. Met
w e k e trends inoet het jeugdwerk
rekening houden?

ling.

1

Graveland: "Allereerst: onder
jongeren is merkbaar, dat er weinig per~onnlijkenanclnchs voor
I
hcn is. Dat is verklaarbaar als je
ziet, hoe ook hcrvormd-gcreforrneerdcn zich nict aan de tijdgeest onttrckkcn. Niet alleen de
kcrk, ook de gezinnen individualisercn. Dc aandacht die c r
vroeger voor jongercn gewoon
was, in de setting van hct gezin,
de gemeenschappelijke momen- ,
ten, verdwijnt langzamerhand.
Helaas, de duiventilgrclnchte is
ook in onze gezinnen sterk doorgedrongen: wid vliegen wat in, wij
pikken wat mee, en dan weer
weg, naar sport, catechisatie, of
koor. Maar samen leven, en zo
1
het leven delen - veel tieners
komen daarin tekort.
De gezinnen hehben hier een
grotere tik van meegekregen,
dan we als beleidsmakers vaak
denken. D e beleidsmakers en
degenen die vooraangaan, zijn
altijd te optimistisch over hoe
het in de gezinnen wel zal zijn.
Zij hebben zelf vaak gezinnen,
die het nog even langer houden
en niet inleveren nrin de tijdgeest,
die e r gewoon is. Laten we ons
niks verbeelden: onze gezinnen
onbtrekken zich niet of nauwe!ijks
aan de tijdge~st".

l

Dnik, druk, druk
"Een ander verschijnsel dat je
kunt waarnemen, is de toegenomen druk die liet rnaatschappelijk Teven o p de tijd legt. D e volwassenen die tot nu toe steeds
gcvraagd werden om tijd en aandacht te geven, of ingeschakeld
te worden bij de overdracht, iets
ie doen iii de gemeente, vinden

Het beroep van de man vraagt
meer dan die 36 uur: hij moet
nog in de file staan, hij moet nog
een cursus doen. Wanneer hij
thuiskomt, kan hij niet gemakkelijk aanschuiven, want ma heeft
ook een parttime of misschien
wel fulltime baan. De volwasseiicn zijn sterker bij het arheidsproces beirokken dan lien jaar
geleden, en dat eist zijn tol".
Vrijblijvend
"Vcrdcr zijli we het hclcmaal
afgclccrd,dat het vnnzelfiprekencl is dut je iets doet voor de
kerk. Dat je een bijdrage levert.
Het is een worsteling om dat
toch inzichtelijk te maken. Dat
moet ook in de kerkdicnst
gebeuren. Daar mocten we toch
het appel vanuit het W o r d van
God horen: mag Ik ook de eerste
plaats in je leven ? Die vraag
heeft ook alles te maken met hoe
je participeert in de gemeente.
De gemeente i s dan wel het
lichaam met de verschillende
leden, maar als je het af laat
4

G.J. van Middelkoop
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weten - structureel -,dan Is dat
lichaam ziek. Dan moet je i-iict
afgeven op d e kerkenraad, want
je was er relr ook nict.
Die vraag moet ook doorwerken
in hct gezinsleven. Als vader dit
voorbeeld stclt, wat kun je dan
vali de kinderen verwachten?
Hollen, jagen, vliegen cn geen
tijd meer over hchben. Die diagnosc moet duidelijk gesteld
worden, anders blijft het pappen
en nathouden. Deze passieve
houding hebben we vaak al van
huis uit meegekregen. We hebben het natuurlijk ook niet echt
geleerd. E r is altijd af een sfeer
geweest van bepaalde families
die altijd meededen en andere
niet. Een beetje vrijblijvend zeggen: wij hebben dat niet zo. Maar
je komt tekort, als je alleen op de
kerkbanken aanschuift".
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