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GEREFORMEERD
ONDERWIJS:
BEPERKTE VERBREDING

Op

20 april besloot de algemene ledenvergadering van het Landelijk Verband van Gereformeerde
Schoolverenigingen in principe, dat voortaan ook
Chrisfelgke Gereformeerden //d
kunnen worden van
Gereformeerde schoolverenigingen en benoemd
kunnen worden aan een Gereformeerde school. Hef
voorstel om dit in bepaalde omsfcindigheden ook
mogelijk te maken voor Nederlands Gereformeerden haalde hef niet, Met dit besluit hebben de
schoolbesturen op landeljjk niveau een gezamenlijk
bezinningsproces van zo 'n anderhalf jaar afgerond.
Het besluif biedt een kadec over de doorwerking en
uifvoering regionaal en plaafselok zullen de afzonderlijke schoolverenigingen zelf nog moeten doorpraten en beslissen,

vragen
Over de voorgeschiedenis vertcldc ik u in de n immers van 15
e n 22 scptcmhcr 20111 cn 5 januari 2002. Korl sarncngcval: met
gcrcformccrd ondcrwi is wilden
wc altijd onderwijs dal zicli laat

- 18 MEI 2002

bepaIen door wat de HERE in
zijn Woord openbaart, zoals wij
dat in de weergave van de gereformeerde belijdenissen verstaan. Dc pi-ediking van dc voluit gereformeerde leer in ccn
gereformeerde kerk achllen wc
van levensbelang. Voor d e voe677

ding en hct scherplioiiden van
en een sereformccrde kijk op de ditigen. Zeker ook
voor dc opvoeditig thuis cn Iict
onderwijs op school. Dat was de
reden om dc gereformeerde
school nauw i c hinden aan een
gereforrneerdc kci-k. Het ging
erom. dat op ccn gereformeerde
school allcn ïich in hun werk
voortdurcnd metterdaad binden
aan de Bi.ihcl. En er ernst mee
maken, dat \ i c e d ~meer rot zijn
recht te laten komeii, zowel in
liet onderwijs als i i i de omgang
met de jongeren. Hrr ~lezeni'ijkc
vnn Gcr.e,frit-n-~rl~rrrl
onderwijs lig,
in zijn inhoridrlijk~heparrlrflieid.
ons gelovcn

Maar de sluier van d c vanzelfbinnen we hct inhoudelijke werk
sprekendheid kan het zicht op dit
goed tot 7ijn rcclit kuniien laten
wezenlijke belemmeren. Waark o m e n ' Vcrbrcding werd vrij
door de vraag rijst: waarom doen
algemcc11 wel als een rnogelijkwe het eigenlijk zo? En ook
heid gezicn, maar Iioe dat dan
I
aiidere dingen roepen vragen op
precies moest, wnc o p d c conrerond d e vormgeving. Op clke
rentie nog beslist niet duidclijk.
gcrerormeerde school worden
wel niet-vrijgemaakte Tccrlii~gen
In de eerste nota SamengAán
toeselaten. H o e gaan w c om inet
voor identiteit kwam lict LVGS
hun ouders? Er is kcrkclijke toenog niet met ccn concrccr vooriiadering tot de Christelijke
stel. .Maar wel gaf hct aan, dal
Gereformeerde Kerkcn, plaatsehet wilde knersen in dc richting
lijk ook tot Nederlands Gci-eforvan een verbreding mct d c Clirismcci-den. Moet dat niet ook
teiijke Gereformeerden. Hct
gcvolgen hebben voor het Icdcnargument daarvoor was, dat door
hclcid van de schoolvercnigiilg?
de GKV en de CGIZ formccl i s
En voor de benoembaarheid aan , vastgesteld. dat 7ij 6611 zi j11 in de
de scholen?
gereformeerdc Iccr e n dal zij
Geen vragen voor afzonderlijke
daarom ook willcn wcrkcii naai*
schoolbesturen alleen. maar ook
kerkelijke eenheid. Dat maaki
voor gezamenlijk beraad. Daarhet noge el ij k ook samen te werom hclcgde Concent, het Landcken aan echt gereformeerd
lijk Vcrband van Gerefnrmccrdc
onderwijs. Inhoudelijk zou zo'n
Schoolverenigingen eerst ecn
verbreding dan ook kunnen.
w~rkcnnfercntiein maart 200 1 .
Daarbij rees wel de vraag, of cr
Vervolgens werd een discusssicformeel-juridische belemmcrinnota geschreven, San7cngbán
gen zouden bestaan. Het gercforvoor iri~niiteit-l,
die besproken
meerd onderwijs wordt door d c
werd op een ledenvergadering in
overheid erkend als een zelfstannovem'ne~.Regin 2002 volgden
dige richting. Maar het Koninkvijf'reginnal~uerxaderingrn,
lijk besluit van 1960 formuleert
waarna een eindnota Saincngúdn
dat in termen van een nauwe
vnor id~nrirelt-2verscheen, mct
binding met cle vrijgemaakte
vocirstelleii voor de ledenvergaGereformeerde Kerken. Wandering in april 2002.
neer die binding nu veranderd
1
/ I
I zou worden. zou ook de erkenontwikkeling
iiiny van de eigen richting wel
van gedachten
eeiis op de tocht kunnen staan.
De ledenvergadering drong er
Dc werkconferentie wilde zocdan ook sterk op aan, dat c r volskcn naar een nieuwe positicbctrekte helderheid zou komen
paling van gereformeerd ondcrover d e juridische ruimte. Daarwijs in de zich wijzigende
naast werd benadrukt dat we
contcksl. Zeer gelukkig was de
toch vooral ook aandacht moegreep om le starten met de
ten geven aan de inhoudelijke
vraag: wal is precies de identiteit
uitwerking en d e praktische
van ons gereiormeerde ondervormgeviiig van gereformeerd
wijs? Door deze benadering
onderwijs in deze tijd.
kwamcn de vragen rond de
vormgeving (welke Ieerlingen
, V oorstellen en besluiten
laten we toc, wie kunnen lid worden e n wie zijn benoembaar?) op
Voor de opstelling van een eindde goede plaats te staan. H e t
noia vroeg het LVGS enkele
gaat daarbij imniers um d e vraag:
lioogleraren in het ondenvijswat zijn dc voorwaarden waarrcchl om advies. Daaruit bIeek.

1
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dat het beleid met betrekkiiig lot
benoeming e n Eidniaatschap wel
kan worden verbreed tot kerken
met dezelfrle grondslag en leer.
Maar een nauwe baiid met de
GKV moet wel hlijven beilaan.
Het LVGS concl lideert daaruit,
dat dil ineer i5 dan ccn ïorrnclc
zaak: de inhciud vaii gcrci'ormeerd onderwijs is verbonden
met de leer van de vrijgemaaklc
Gereformeerde Kerken. Dat
leidde tot de forinulering van
punt l iii hel voursicl:

dachl worden over de gerelor2. voor clr lnepassing van het
meerdc onderwijskundige visic:
onder I hedoclde heled z i j n ,
wie zijn we. waar staan we voor
o p gwnd vrin ~li~sprtlkcrt
van
en op wclke manier zijn we hesGenemle Sj'nodcn vnn GKV
kenbaar voor anderen? Hoe vcren C'GK over geconsiateerde
woorden wij de karakterislicken
eenfieid van de icerkelijke lper;
de L;?ri.sft~lijlt
~ q e r e f o r r ~ ~ r ~ r d r van gereformeerd ondci*wijsin
het jaar 2002 en volgcndc? Daarkerlcen gelijkgc~steldmrt de
om luidde punt 4 van d c voorg-ereformecrde kerken 1;rijg~stellen:
maak!
I

4. Het LVGS dieni sarnpn met de
3. de onder 2 verrneldc ilitspraak
gerc,fi~rn~
eerde scholen in ílr
geldr ook voor andere kerkgekomende tijd door gerichtr inimernschappen rner wie de
~ialievcnre Aevosi.leren, dlzr dc
GK V pìuntselijk ren door w n
karrrkteristieken won he I gerern~erderc
kerkelilkc
vrrgudeI . (Ir I I I I I I W Phonrl trtr.r.rr1 Oe gerpformrerd
ooderivij.~opnieuw
rins?
vrrn
dc
GKV
geacrorderrformeerdr srhnol en (Ir K P ~ P worden
Iieschrev
en. Het I,VE;S
de
samen
werlring
is
nangegann
fort.l~1eerdek ~ r k e nv r i j g ~ r n ~ u k t
reik1
dalanrtoe,
s
n
m
~ nmut andcop
l>iisi.~
valt
geconstateeP.llr
erz
dicni als krnmrrk van rlr p r r rc
gereformeerde
ondrrivzjrt~vschrifrelijk
vastgelegde
eenheid
fonneerdr orrd~rwijr.rir,J~ti~~g
gnnisuries en 70 rnogtgelijk met
in de k~rkelijkeleer
~~it~qnn,miunt
tr rijn vnn hrt
directe betrokke~iheidv n n i ~ i t
IP~P~P
I n- hrnor:~r~ing,v:skeleirE
de Christelijkp Gerrformcerdc
vnn dr. gcrefom7eer~Ie.r c;i'ionlDe ledenvergudering discussicerKerken, hnntlzrinie documende lang «ver dczc voor?tcllen.
verenigin~.
ten ann voor bespreking in de
Daarbij ging hel niet zo7cci- over
ALV en ten dirnrrc vrrn de eenpunt 2 - dat werd uiteindelijk
Dit deel vaii hel voos~tclwerd
heid van de gereformerv+dc
aanvaard met 5 stemmen tcgcn
mei algemeiic stcmmcn door de
scholen
en 26 voor - maar bociral civcr
ledenvergadering aanvaard.
punt 3. D e voorsltelTen bedoelden
De ledenvergadering aanvaardDit houdt in, dat de besturen e r
een algenieen bclcidskader te
de dit punt mct al,nernene stemnici voor willcn kiezen een kerscheppen, waarhinncn voor de
verenigingen ruimtc blijft om
men.
kclijke binding te vervangen
In een slotstemming werd het
zèlf te beslissen wannccr zc tot
door een inlioudclijkc grnndslaggeheel van de voorstellen aanuitvoering van dit beleid willcn
forniulei-ing in plaats daarvan.
vaard met vijf clcnimen tegen.
overgaan.TocIi
bleven
vclcn
huiHet LVGS \lcldc vci-dei-voor
verig.
Moet
d
e
pláátselijkc
kereen nieuwe kcrkclijkc binding te
bakens en koers
kelijke situatie eipenlijk nict
fosniulercn. Daarbij koos het als
meer bepalend ~ijn'!Als één
veslrckpunl lict lidmaatschap
Daarmee kwamen de besturen
school gebruik maakt van de
vrin dc GKV. Daar wilde het aan
na een grondigc discussie in eeii
voorgestelde beleidsruimte,
(oevocgcn kcskgcrnccnschappen
goede
sfeer tol ccn afronding
ocik
anderen
nict
dwingt
ze
dan
wearvan iiieerderc kcrkclijkc
van
deze
discussie. We mogen
hetzelfde
te
doen?
Eii
wat
7ijn
vergaderingen hebkicn uitgcsprndat zij, ondanks verconstateren
de
arbeicisrechtelijke
ccinscquenken dat daarincc cclihcid hcstaat
,
schillende
weging
van anderdeties
precies?
Vragen
dc
onduidein keikelijkc Iecr. Landclijk geldt
len,
samen
gezocht
hebben naar
lijkheden
niet
om
gratcrc
tcrugdit van dc CGK, mct wie nog wel
een goede richting om de problehoudendheid? Zijn wc I-iicr al toe
peen zichlbarc organisatorische
men cip te losscn waarvoor we
aan een verantwoordt bcslisecnhcid bcitaat, maai- wel een
ons
vandaag gcsteld zien.
sing?
De
vergadering
vond
uitinhoudclijkc cciihcid. Plaatselijk
Wanneer
d e sli-omingen in het
eindelijk
van
niet:
incl
21
stemZOU dit c ~ kuiincn
k
gclden van
vaargebied
veranderen, kan het
men
voor
en
10
tepcn
bcsloot
zij
kerkgemccnschappen over wie
goed zijn dat we d e bakens vereen uitspraak ovcr punt 3 uit te
ccn classis of particuliere synode
zetten. als hct maar geen wezenstellen to( een lalcr moment.
ccn \w-gcIijkhare uitspraak heeft
lijke verandering van koers hclcgedaan.
kenl. Het is dan ook te hopen,
Een vierde punt in de voorstelDat Iciddc tot de formulering.
dat de ledcn van het LVGS blijIeli raakte de inhoud van het
van dc puntcn 2 en 3 van het
ven streven naar een zo $root
voorstcl:
onderwijc. E r moct vcrder nacgeJAARGANG 77 - NUMMER 32 - 18 ME12002

mogcli.ike consensus wat betreft
het Icdcn- en benoemingsbeleid
mct h e t oog cip de gewenste eenhcid in de gereformeerde onderwijsrichting.

wat staat ons verder te

doen?

Het besluit van dc algemene
ledenvergadering van het LVGS
was een hr.slrrifwin de bestrtrt3n
en het was ccn kac/rrb~sl~tit.
Hoewel her en dcr d c achterban
wel was gerriadyilecgd. moet de
disciissie met de pIaatscIi jke
leden van de schoolverenigingen
en met de Icrai-cn en leraressen
in veel gevallcn nog op gang
komen. Plaaiselijk zal de cciiicrete kerkelijke situntic daarbij wel
eens anders kunnen wegen dan
de landelijke situatie voor dc
koepelorganisatie deed. Daarom
is het wijs, het onderscheid tussen beleidskader en bclcidsuitvoering soed te blijven Acn.

g de
en v n o r f g ~ ~ n nt or l~~r ~ i s r i nvan
gercfnrmccrde leraar. Het gaat
m e dan nicl om d e vakteclinische
scholing. maar om het doosdenken van dc principiële vragen die
spelen hij zijn werk. Algcmcen
aanvaard wordt dat het goed
voor je is je van tijd tot tijd te
laten nascholen. Nascholing op
principieel gebied kan ccn instrument zijn tot verdcrc profilcring en doorwerking van d c identiteit van de gereformccrdc
school. Dan kan ieder in toenemende mate een bijdrage geven
aaii de vormgeving van de identiteit van het onderwijs. Dit moet
gereformeerde schoolhe~turcn
zeer ter harte gaan, waarom ik
het graag aan de aandacht van
de besturenor~anisatieaanbeveel.

Drs. G.J. van Middelkoop is
eind-redacteur van dit blad.

Punt twee op de agenda is dc
Y rrrlert~doorden kin,? v n ~ de
i
inhoud en dergelijke van het
gereformeerde onderwijs. Naar
mijn idee hebben we in on7c
geloofsvisie een geweldig inspirerend kader voor ripvocding en
onderwijs. Binnen dat kader valt
nog veel te ontwikkelen en vorni
te geven. Dat kan zijn betekcnis
hebben voor een goede ontwikkeling e n toerusting van onze
leerlingen. Het kan nok de
docenten fris en hij de tijd houden. En op een eigcn w i j ~ ebody
geven aan de reclameboodschap
van de overheid: wie werk1 hij
het ondenvi,js kan veel hetekenen voor kinderen en hun vosrning! Het is dan ook goed dat
het LVGS deze verdcrc cloordenking wil gaan stimulcrcn.

uit de kerken

Spakenburg-Zuid - Rcdankt
voor bcrocp: R.M. Mcijcr tc
Hoogezand-Sappemeer
Rotterdam-Oost - Beroep aangenomen: M.A. van Leeuwen te
Zuidwoldc
Amersfoort-West - Nicuw adres
kcrkclijk burcau: ma. 19.30 20.00 uur: fam.TJ. nuisl. Soeslcrweg 576.3812 R P Amcrsîooi-t.
Tcl. U33 - 463 73 97. E-mail:
ijbui.~t@worl~lnnline.~~I

Enschede - Sinds 1995 is Drs. H.
Bos, in opdracht van de samenwerkende kerken in Overijssel
en de Noordoostpolder, werkzaam geweest voor het zendingswerk in Indonesië. In maart j.]. is
Drs. H. Bos met zijn vrouw gerepatrieerd: vanaf heden kan hij
weer een beroep in overweging
nemen. Zijn adres is: Drs. H. Bos.
Schumannlaan 6,7522 KE
Enschede. Tel. 0.53-4355547.

Daarbij past ook een derde punt,
dat ik al eens eerder noemde,
maar waarvoor ik toch ook nu
graag aandacht vraag. Dat
betreft de beroepsvoorbereiding
JAARGANG 77 - NUMMER 32 - 18 MEI 2002
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A. Kamer

PINKSTERFEEST:
"Maar wij hebben de zin van Christus.
(7 Cor.2: 76)
respectabel?
Mag je respect vragen voor het
woord van de kerk: de preek. het
onderwijs. het vermaan?
Op sezag van wie wordt gesproken7
De tekst seeft antwoord: wij hebben de zin van Christus. De
,
~ e m e e n t eheeft een gezag dat
eegeven is met de ontvangst van
de Heilise Schrift als instrument
vaii de Geer;t van Christus, D e
dienst van het Woord wordt ook
bedieniiig van de Geest senoemd
(2 Cor. 3: ti).Vers 3 zegt zelfs dat
de gemeelite een brief van Ctiristus blijkt. "dooi. onze (Paulus')
dien51 op~esteld,n ~ e met
t inkt
geschreven. maar met de Geest
van dc Icvcnde God, niet op tafclcn mil steen, maar cip tafeleii
vaii vlces in de harten".

de les van moed vatten.

I

Pinksteren leert ons opnieuw vrij- I
mocdigheid. De geineente leeft in
dc bclooíde gemeenschap met d e
Gcest van Cliristuc. We zrjn iii
Hcm gcdoci.pl. T-lij omgeeft ons.
Ani1 Zijn werk tieeft de gemeente
te danken het seloof dat eepreekt
wordt. sok ons geloven van dat
gepreekte geloof. Vati Hem
konicn de wijsheid, moed e n
kracht oiii de Naaili van HEER,
Gnds grote daden in Hen], te
bclijdcn en te verkondigen.

de zin van Christus
Paulus schrijft dat hij in ïwaklieid
naar Conntlic gckrimen is om het
evangclic brcngcn. Menselijke
widsheid hcct't licm daarbij niet
kunnen hclpcn. Icis andcrs i s liei

"

geheim van zijn wcrken: wij hchhen de zin van Christus, 70 schrijft
hij in v e n l h.
De Geest van Christus hccft door
de bediening van het evangelie
het hart gericht op het Koninkrijk
Gods. Er is nieuwe kracht,
gepaard met nieuwe kennis van
de alondc Schriftcn. Dat hceft dc
Geest van Christus tot stand
gebracht, zoals de Heer zelf
beloofd heeft.

de beste ~itru~ting.
Betere iiitrusting kan er niet
gegeven worden. Immers de
Geest kent alle dingen kent, ook
de diepten Gods / I Cor 2: 10). Hij
heeft ook de gemeente de zin van
Christus gegeven (v. 16). We kennen door Hem Gods werken tot
verlossirig {Jes. 64). de zin des
HEEREN.
Twee uitspraken tot onze t~.oost.
Paulus spreekt immers daarover
oog In oog met de wijsheid var1 de
wereld: de machthebbers van de
eeuw.

eigen aard.
Met de kennis, door Gods Woord
gegeven, mag de gelovige vrijmoedig in de wereld staan. Je
kunt de concurrentie met de wijsheid van de wereld aan. Op allerhoogst gezag. Bewapend met het
Woord van de Geest van Christ US.

Paulus wijst op de kracht van d e
'normale' ambtelijke bediening
van het Woord. die hi,j ook bediening. des Geestes noemt.
D e kennis van diepten Gods is
het kennen van de goedheid van
de HEERE. Zo diep is dat een
mens het niet aanvat. tenzij het
wonder gebeurt van geloof e n
bekering. Paulus zegt in vers 9:
wat geen mens heeft gezien, peen
oor heeft gehoord eii in geeii
mensenhart is opgekloinmcii, dal
heeft God geopenbaard. I-let was
al beloofd. Het antwoord op het
oebed o m veslossin~is gegeven
.,
(Jes. 64). Dat weten wordt
benoemd als het hebben van de
zin van Christus.

de sin van Christus.
de beste gaven.
De wijsheid van de Geest gaat
daar ver boven hen uit. De Geest
maakt de 'geesteli,jke mens', die
zich Iaat geven de weldaden van
de Heer Christus. De "ongeesteliike mens" komt oni iti eigenzinnigheid. zoals blijkt uit het feit dat
zij de Christus der Schriften hebben verworpen. Niet venvonderlijk, zo zegt de apostel, want de
geestelijke dingen worden door
het ongeestelijke verctaiid niet
aanvaard.

JAARGANG 77 - NUMMER 32 - 18 MEI 2002

Let erop hoe de apostel steeds
spreekt over 'wij'. D e apostel en
zijn helper inclusief de gemeente
tot wie hij sprak. delen in hel
geheim. dat op God5 gezag dc
Naam doet belijden en verkondipen. Ook wij gewone meiisen,
.,
geheiligd in Christus. bewerkt
.,
door de Geest van Christus, zijii
toegerust o m vrijmoedig tepenuver de wijsheid van de wereld
Godi grote daden ie belijden? We
hebben immers d e zin van Chri\tus. zo zegt d e apostel.

J. Luiten

POSTMODERN
wandelen met God
V o o r veel mensen is het geloof een probleem
geworden. Het zegt ze niks-meer, doet z e niks meer:
Ook in de kerk, onder ons.
Je gelooi7 wel, ergens, je bent erbij opgegroeid,je
bent dat zo gewend, maar ondedusse-nheb je er
ook je vragen b$ Klopt het allemaal wel, heb ik er
echt wel waf aan?

het voor .jou goddrlijke wijsheid
om het leven aan le kunnen?

Kunnen de oude antwoorden van hef evangelie
mij vmdc~ag
nog w e l verder helpen? Hebben de
grde woorden van de b e l i j d e n i s n i e f hun fod
gehad? Postmodern heet dat. 't IS het einde van
alle zekerheden, ook van h e t c h r i s t e l i j k g e l o o f ,

1

Het kan een probleem voor
jrzelf zijn. Je wilt dit helemaal

Zo is het toch al eeuwenlang geweest, koninkrfien
kwamen op e n verdwenen. Vandaag zjjn we blu
duf het k o n i n k r i j k van Hitler verdwenen is. I n m i d d e l s
is ook de Ber(ijnce muur afgebroken, hef Oostblok
ingestorf, Welk rijk zal v o l g e n ?

confrontafie
Is het zo ook niet met godsdicnsten en gecstclijke stromingen?
E n waarom OU liet christendom
daarop een uitzondering zijn? 1s
het evangelie wc! het eindpunt
van alle tegenspraak? En als je
dat dan ook zn YOPJI: ik doe er
niks mees mcc, wat dan?
Pak ik dan m'n bijbel, om nog
weer eens gocd naar God te luisteren? Als hel je zo weinig zcgt,
doe je dat niel.

I

il

1

Overal in d e wcreld heerst
bnzekerheid. Zoveel systemen
hebben al hun tijd gehad. Waar
kan je nng o p aan vandaag'?
Maar i n d e kcrk heerst zekerheid. de wijsheid van God, de
waarheid van het cvangelie. D a t
botst.

Het evangelie is de oude waork i d , de wijshcid van God.' Het

Natuurlijk. hcl kan ook: jij hebt
gekozen, voor het geIoof. 'Cemidden van d e botsing van de geesten heb je dc goede keus
gemaakt, voor God. Zoals nu
met Pinksteren zoveel jongeren
belijdenis doen van hun seloof.
Prachtig!

kruis van Jczus - in de ogen van
mensen dwaasheid - maar de
hoogste wijsheid van God!
Dat botst. Gocis wijsheid, maar
ik kan er niks mec. Dan ben je
nicl gemotiveerd daar verder
naar le luisteren. Vcel te veel
con frontatie.

Toch, we leven in een ti,jd dat e r
meer dan ooit aan 011s getrokken wordt. Je geloofl, maar wat
doel het je nog? Wat heb ik er
nog aan in de wereld van vandaag? Is het voor mij m'n enige
troosr in leven en stcrveii? Is

JAARGANG 77 - NUMMER 32 - 18 MEI 2002

In de praktij k staat het geloof
veel verder van ons ar dan w e
vaak willen weten. Wc maken
plezier e n doen ons wci-k, o p
zich OK. maar God staal erhuiten. God staat vaak buiten ons
hele leven. Is het cvangelie d a n
praktisch niet dwnarheid geworden. een lachertje'?

I
(

)

1

niet, je wilt graag bewust in ban J
met GO^ leven, maai- hct glibhert je door de handcn. Je komt het ook t w n bij a n k ren, bij je kinderen, vriendeii en
bekenden.
De vraag is: wat kun je eraan
doen? Moet je gelijk in de coilfrontatie? Kun je voor die vragen begrip hebben'?

Nu, in Paulus' tijd was er ook al
?oiets aan de hand. Het evangc-

Fic tcmidden van de cultuur van
dic lijd, met ook de v r ~ c g ~van
n
dic lijd.
Joden vragen tekenen.' bcwijycn
iii de vorm van wonderen. Of
Jezus zijn evangelie even bcwij7cn wil, dat het echt van God
komt. Is Hij Gods Zoon, terwijl
Hij ook nog doodgaat aan het
kruis? Daar stoten ze zich aan.
Grieken vragen wijsheid. Helpt
hct hun kijk op de wereld te verhctcren? In het licht van hun
Griekse wijsheid was het kruis
een lachertje. E n een opstanding
uit dc dood is voor hen een
onmogelijkheid.
Tegenover dat 'nee' van Joden e n
682

Grickcn stelt Paulus de waarheid
van het evangelie. De dwaashcid
van liet kruis, wat dwaas lijkî, is
wijshcid van God! Het kruis is
Gods wijze plan om mens cn
wcrcld te redden. Planncn van
knappe mensen vallcn daarhi,j als
stommiteit door d c mand.
Dus, dat is confronlatic! God
tcgenover de mensen. Zijn wijsheid tegenover onze dwaasheid!

God dank ik mijn leven. Jezus'
Maar sarncn leren zien: tvat heeJ
.Jezus danr voor ons napr Art k r ~ ~ i , kruis.
~
daar heb ik Jzuuvasr aan!
gedann? Hoc is Hij daar ondeiheel de zinloosheid van het
Of is hel: jc wilt wel houvast.
waar dan ook aan, maar niet aan
bestaan doorgegaan!
Jezus' kruis'? Je zoekl overa1,je
D e zinloosheid van het bestaan,
dal ic hct gevoel dat je zonder
kunt het nergens vinden, maar
dal Cr cen God is zo in lict leven
Jefus' kruis zal hel hij voorbaat
nipt zijn!
gegooid bent. Alsof je aan het
Je gaat Jezus' kruis dc maat
hungec jumpen bent, zo in de
wereld gevallen. Dá6rbij ;.it je
nemen. Kan dat mij wc1 genoeg
nog aan cen kabel vast.Jezrc~
houvast geven?
kwam ccht in het diepe, aan het
Zoals de .loden toen: heeft Jezu?
Zich genoeg bewe;.cn met wonkruis. Hij zonk weg van Vaders
1 ogcn en viel in lielse diepte: Mi"jn dcrcn? Nooit wa5 het genoeg. Of
Dus geen enkel hcgrip? Maar
wat heeft de Mcrc Jezus voor
God, waarom liebt U Mij verlaal%de Grieken toen: past het in
ons gedaan? Is dat niet ~ i j nhele
lcn? Dat is het leven zonder
onrc wijsheid? Nooit konden ze
hart ons gegeven. vol incdelijden
God tcn voeten uit, uileindclijk
in het kruis van Christus wat
en meeleven met ons mensen?
d e dicpte van d e hel. Dic heeft
zien dat hen boeide.
Toen Hii hier op aai-dc was ging
Jezus doorgemaakt aan het
Gaan wij ook Jezus' kruis meten
Hij om met zondaars, rollenaars,
kruis. voor ons, Als jc dan voelt:
aan onze eisen? Jk zoek houvast,
hoeren. I-lun /.onclen keurt Hij
wat is het leven nog, bedenk
in de wereld vaii vandaag. i%
Sczus' kruis daar genoeg voor'?
uiteraard niei goed. maar Hij
dan: Jezus heeft dat allemaal o p
gaat wel naar ze toe. staat voor
her e r ~ s t edoorgemaakt aan het
Heb ik daar liouvast aan? En zn
nce, dan hoeft het voor mij nict.
ze opeii,ja Hid gáát voor ze, ook
kruis.
naar het kruis!
En Hij is erbovenuit gekomen,
Ga je dan niet Roven God en
7.ijn wijsheid slaan? Je overziet
Zelfs spot en tcgcnspraak heeft
in zijn opstanding. Dan kan je
Hij verduurd, vijandigheid en
dc wereld, met al 7'n systemeii,
altijd, bij wat je ook meemaakt,
onrecli t.
toch God danken. Hij helpt je er
cn dan ook Rel geloof, alsof hct
Wat is waarheid. zuchtte Pilatus
weer bovenop, Hij geeft je uiteen systeem van beneden is. in
vanuit ïijn Griekse wijsheid.
zicht. Dat is zijn wijsheid.
plaats van wijsheid van hoven,
en dan zeg jc: niets kan mij boeiZijn soldalcn spijkerden Jezus
wat wil je?
cn. Ga je dan nict boven God
aan het kruis. Rcken hun die
zonde niet toe, had Hij tot zijn
staan? In plaats van Hem te rlnnVader. Zo is Jczus. Zulle11 wij
Maar dat moet je wc1 willclz! Je
ken voor wat Hij geeft? Waar
houvast zoeken bij wat in de
inderdaad verder niets standdan niet opcnstaan voor mensen
houdt, alles gaat voorbij, maat
in hun rnoeitcn en vragen? Of
ogen van men ecn lachertje is.
zelfs als ;.c dc waarde van hel
En God daarvoor u'ankcn!
juist in Christus zie je een graf
kruis helemaal niet meer zien?
Wil je dat? Dc tijd vrrndang
dat opengaat. de dood ovcrwonOok wij warcn vanouds vijanden
leert: Jezus' kruis kan lang niet
nen. D a t is hct enige echte hoiivast!
van God. Als jc gclooft, is dat
op tegen de problemen van nu.
een genadepaec van God. Dan
Van die oude anlwoorden zie ik
God is vol liefdc en begrip, vonr
past 011s openhcid en liefde voor
dc wereld no? niet hctes wormensen dic iiog nict zo ver zijn.
den.
ons mensen in onze zonden cii
Laat het in clk geval niet aan
zwakheden. ook o p het punt van
Maar het evangelie zegt: Jezur;'
ons liggen als ?ij met hun vragen
kruis, daarin ligt dè reclding van
het geloot Maar uiteindelijk zulei1 kritiek niclt naar ons kcimen:
len we wel moeten kiezen. Jezus'
de wereld!
kiiidereii lliuis. medebroeders en
Met de tijd van vandaag mee
kruis, is dat uit God of uil men-ziicters in d c gemeente, anderen
sen'? Hoogste wijsheid van God,
gooi je het weg. In geloof dalik
om »n%heen.
je God uit d e grond van je hart.
of iets stoms hcdacht door incnsen? Een lhcorie die ik aai1 de
Dus, dat moel jc wìilcn. Dat is
Eli dan nict maar discussiëren
meer dat hei accepteren van ékn
kant schuif, of een wonder waar
%ie e r gclijk heeft. Het evangelie ' waarheid. Dat is buigen voor
ik God voor dank?
is niei maar een theorie, hel
God, Hem danken en loveii.
geloof gccn systeem. Systemcn
Niet maar ecn weetje: het zal
Dus, met allc begrip. want e r is
zijn cr genoeg gevallen.
wel zo zijn. Maar van harte: aan
best wat aan de hand in dc
m
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wcrcld van vandaag. Het gevoel

PERSBERICHT

dat jc daarbij hebt, ic goed voor
tc stcllcn. Maar evengoed, hoe

Congres GemeenteNprqjcd

hoog hch jc daarbij onze hemelse God cn Vadcr? De wereld is
nog altijd zijn wcrcld. En hoc
heeft Mij dat laten zicn in Jczus'
dood en opstanding!

'houvast
En houd je je daaraan vast, dan

hen je gemotiveerd voor het
leven. en kun ie ook wat voor
anderen betekenen. Kincleren,
vrienden, wie ook o m je heen. 't
Maakt nogal verschil of je
teleurgesteld door het leven
gaat: nergens houvast, of
getroost en blij: Gnri is mijn
houvast. Daarmee kun je ook
anderen motiveren.
Want, e n zo werkt dat dan: het
ei)unge/i~
is een kracht van God
tot redding. Jezus' kruis géc:fr
Iiouvast. Ik kan daar zelf aan
twijfelen: wat merk ik ervan?
Maar door de dwaasheid van d e
prediking werkt God! Z o
bereikt wie Hij wil. redt Hij wie
pelciven. Inderdaad. van beneden is liet niet. 't Is een gave van
God. zijn genade.
Hij gééft tiouvast. Dan, door het
geloof. heb je ook houvast. En je
wordt gered, jezelf en zoveel
anderen. o o k vandaae!
G,

1. l Kurintiers 1:18 - 2115;.
2. 1 Korintiërs 1:22.
3. 1 Korintiërs 1 :21 .

Ds. J. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Alkmaar

.long en nucl..op EI vnrigr congrc,c
vcrznrgdr de 79-jrzrigr .l. Krrmphili.~
een inspirrrende hijhrl,\triciir.
Dit juur znl prlf: W van 'f Spijker
drrt rlnen.

Enthousiasme, van elkaar leren
en commitment aan God. Dat
zullen d e resultaten moeten ~ i j n
van het " Bereidheidscongres
2002", georganiseerd door
GerneenteNproject.
Wie d o m mep

Deelnemers zijn jonge mensen
(20-35 jaar), die stimulans zoeken om in de gemeente aan de
slag te gaan. Op het vorige congres waren ook 40 plussers en 50
plussers. Ook zij zijn welkom.
Hes vorige congres in het jaar
2000 leverde 300 aanmeldingen
op. Dit was het dubbele van de
verwachting. zodat nu gekozen
is voor een groter congrescentrum met C750 slaapplaatsen. Op
zaterdag verwacht men bovendien veel ambtsdragers als daggast.
Programma
Op vrijdagavond zal drs. Bernard Bos van GVI Steunpunt
Gemeenteopbouw met groepen
aan de slag. gaan. Dit zal inzicht
moeten verschaffen voor ieders
eigen mogelijkheden in het houwen aan d e gemeente. Op zaterdag zullen hiervan d e concrete
resultaten te zien zijn die aanste-
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kelijk werken. De afsluiting op
vrijdagavond seheurt in de vcirm
van mime door Peter van Dijk.
Prof. Van 't Saiiker verzcir~lOP
zaterdag d e bijbeistudie oker h e l
theina roeping. Musicalarticsi
Rruce Kuhn uit EngcPand rccitccrt op kunstige wijze gedeelten uit dc hijhcl. De
iniddagworkshops op zaterdag
staan in het tckcn van: Ik wil
prof~tischl e v ~ nik. wil korai~klijk
l e i ~ nik, wil p r i e ~ t ~ r l i jEEVPPL.
k
De
predikanten .T. van Langevelde
(voorzitter van de Christelijke
Gereformeerde Werkgroep voor
Gcmccnteopbouw). K.P.A.
Moedt, P.J.C. Colijn, G.H. Hutten cn S. Kruidhot nemen dat
voor hun rekening. leder neemt
een inspirerend gemeentelid
mee. die uit eigen leven laat zien
hoe dingen tot stand zijn te
brengen in de gemeente.
Info en aanmelding
Het congresthema is: Hier ben
ik.... om ri te dienen, H ~ e rH. e t
Bereidheidccongres 2002 vindt
plaats in D e Bron te Dalfsen o p
13 en 14 sept. Aanmelding is
mogelijk via de wehsite:
mww.GerneenteNproject.nl
Informatie Klaas Koelewijn 0651 44 59 30 of Gerard Markerink 043-36 30 120 of E-mail:
g.mankerink@GemeenteNproject.nl. Aanmeldingsformulicscn
zijn bij Gerard aan te vragcii.

Gocdc muziek en j o n g ~ r ~I~oren
n
hij elkctar:

TELEURSTELLING

W. M. Bakker

. ..- k alle volken
"Es is één reden waarom ik niet
meer i11de kcrk kom, e n dat hen
...
jij!" Met een kwaad gezicht kijkt
Diran me aan. En met stemverherring vcrvnlgt hij: ,.Ik heb een
ongcluk gchad en de kerk heeft
iiicis voor m c gedaan; jij ook
niet!" Verbouwereerd hoor ik de
Irakees aan. Al ccn paar maanden hcb ik hcrn niet meer in de
kei-k gczicn. Als ik informeer
waarom we hem al die tijd hebben gemist, komt er ineens een
stroom van kritiek los. Na een
paar minuten vat Diran z'n gric- ,
ven in één uitroep samen: ..Waarom hclpt de kerk me niet?!"
Het is niet voor het eerst dat
Diran op een heftige manier
tegen me uitvalt. De eerste 7011dag dat hij in de kerk kwam, was
het meteen al raak. T-let was ccn
avondmaalsdienst en ik innaktc
hcrn duidelijk dat wij eeen open
viering kennen. Daarop volgde
ccn uitbarsting van ergerniv en
onbegrip. Of ik soms dacht dal hij
geen goecle christen was! Terwijl
de kerkenraad binnen kwam,
regenden Dirans uitingen van
ongenoegen als een koude douchc over me heen. Brrr!
In dc maanden daarna kwam de
Irakees nog verschillende kcrcn
in de kerk. vooral als hij hulp
nodig had. Zijn kritische cn agrcssieve houding: liet liij nimmer
thuis.Trien hij het op den duur
voor gezien hield. raakte hij langzaam maar zeker uit beeld. Totdat
ik hem een par maanden latcr
op een donkere ;ivcind o p hct
AZC ineens tegcn hct liJ F loop.
Hij vraagt hoe hci mct me gaat en
uit beleefdheid informeer ik ook
naar ziin situatie.Als ik zcg dat ik

hem lang nict in de kerk heb
gezien, wij~thij mij zonder aarzelen als de schuidi,oe aan.
Hij vcrzoekt me mee te komen
naar zijn bungalow, want hij Iiecft
nog mcer op z'n hart. Met eeii
cingcmakkelijk gevoel volg ik
hem. Diran schotelt m e een kop
Arabiscl-ic koffie voor en zet een
schaal ~troopwafelsen gevulde
koeken o p tafel. Dan begint hij
over het ongeluk dat hij cnkcle
maanden geleden heeft gchad. Ik
herinner me dat hij ~ c i i ~ dgeldig
cr
rijhewijs en in een onvei+~ckcrde
Fcird bij een aanrijding betrokken
was. De week erna ben ik nog hij
hem geweest om te informeren
hoe het ging. Hij bleek CT zonder
kleerscheuren vanar gckomen te
zijn.
Diran blij kt zijn eigen vcrwachting van mijn bezuekje van toen
te hebben gehad. Hij dacht dat ik
hem kwam vertellen dal dc kerk
de schade wel zou vergoeden. tk
leg hem uit dat we gccn verzekeringsmaatschappij 7ijn en veronderstel dat hij zijn verwachtingen
van de kerk misschien wal moct
bijstellen. Het lijkt me bovendien
wel erg gemakkelijk om dc kosten van bewust gemaaktc overtredingen zomaar op dc kcrk af te
schuiven. Er is toch ook nog
zoiets als eigen veran twriordelijkheid?
,,Oki", ze$ Diran, waarna hij z'n
tweede beschuldiging op me
afvuurt. ,,Waarom hch je me niet
geholpen om wcrk te vinclen?" I k
breng iii herinncring dat ik ooit
een flinke krantenwijk voor hem
heb geregeld, maar dat hij het zelf
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in de tweede week al lict afweten.
,,Dat was geen goed wcrk".
rcageert hi"ifel. ,,Ik wil zwárt werken?" Hij kent mijn bc7waren
daartegen, maar vccgt die zonder
pardon van talel. ,,De overheid
dwingt mij ertoe. Ik mhét wel
zwart werken. Anders kan ik mijn
auto niet betalen."
Als Diran al z'n teleurstellingen
uitgebreid heeft gcuit, vraagt hij
nors waarom ik zijn koeken
onaangeroerd op tafel laat staan.
O m hem nict nog eens tegen h e t
zere heen te raken, neem ik een
stroopwafel. Diran heeft zijn hart
intussen blijkbaar voldoende
gelucht en vraagt wanneer ik bij
hem kom ctcn. Ik kijk hem verbaasd aan, waarna hij me verftkert een uiigcbreide Arabische
maaltijd voor me te zuIlen berciden. Het makcn van een afspraak
stel ik nop cvcn uit, maar ik
beloof hem binnenkort in elk
geval nog ccns op te zoeken.
Anderhalve week later belt
Diran. Hij moet het land uit cn
vraagt wat ik voor hem kan doen.
,,Je moet me hclpen", zegt hij
nadrukkelijk. Een oplossing heb
ik niet, maar dcsondanks klop ik
een paar dagen later hij zijn bungalow aan. Ik tref een anderc Trakees. dic vertelt dat Diran er niet
is en ook niet meer terug zal
komen. Hij is vertrokken, zonder
iemand over zijn reisdoel gcïnfornieerd te hcbben. Het lijkt ei-op
dat de driftige Irakees toch 7'n
eigen oplossing heeft geuondcn.
Dat hij intussen blijkbaar vcrgeten is dat ik nog een inaaltijd van
hem icgoed had, neem ik hcm
maar iiict kwalij k.
685
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Psalmenexpositie in Eindhoven
In de Stadckerk St. Calhrien in
Einclhovcn is tlm vrijdag 24 nnii
2002 een groot aaiital unieke uitgaven van psalm boeken te zien, van
de alrervrocgste uit de tijd van de
Reformatie tot moderne berijmin- '
gen c n vertalingen. Hct hetreft een
parliculiere verzamelii-ig.Bovendien wordcir etsen van Marc ChagaIr er1 anderc schilderijen getoond
dic psalmen als oildcrwerp hebben.
De expositie gaat twee jaar door
liet land en trok reed? sterk dc aandachi in de Dornkcrk te Utrecht. dc
Laui-cnïkerk in Roiicrdam en in
andcrc plaatsen. Random de tentoonstellii-ig worden tal van activiteiten georganiseerd. mals muziekiiiivocringen. lezingen cn andere
bijeenkomsten. die overal vccl
heznekers trekkcii. Voor de tentoonstelling zijn aanvrageli vanuit
het biiiicnland zoals Zuid-Afrika
en Japan.
Het materiaal kamt uit de privkcollectie van de in Vlaanderen
woonachtige Gert-Jan Duitink. Hij
heeft zijn hczit tijdelijk in bruikleen
regeven aan het N B G De vele
exclusieve uitgaven worden
getoond i i i vitrines met kleurrijke
achtergrondeli. De ongevccr 300
tentoongeslclde p~alrnboekenzijn
r1,jk gevarieerd: psalinen in oude en
n i e u w talen, psalmen in een
katholieke o f calvinistische tradi tie,
pvilnien als curiosa. etc. Naast boekcii worden de psnlmeii ook in
beeld gchracht in alievcrfschilderijen van Rciiaat Rosschaert, aquarellen van Leen van Tichelen en bronzen beeldjes van kiinstenares Car61
Cairns te Gouda.
Een spcciale lioekuitgave Hcjt verh a d van rlí~p.salrn~n
vergezelt de
Eentoon~tellin~.
Nii rccds i s er een
twecdc Iier7iene en uiigchrcide
druk van vcischenen. Het hoek
hevat tevens de catalogus van de
lciitc~ongecteldewcrkcn. Het is ook
te bcstclleti hij het NBC, tel. (023)
51 4 h l 68 of c-niail: JvdVeenWbljhclgenootschap.nl. Dc prij5
bedraact slechts E 5.- pcr stuk.
voor Mcci informati; NCB wcrkgroep: Tel. (040) 285 71 70.

!uw uitgekomen

zen

Morgen doe ik het b ~ t e r ;
Gids voor gewone christenen
door prot. dr. H.J. Seldcrhuis.

Dc Pirier Roomsma schreef in hct
Cen!rnal Weekbind van 26 april
over vertrouwen in het geloof:

'Heb jij dat ook.?Ik heb nier veel te
v~rrrllt,ri.Ik maak weinig nire. Ik
gdouf in de Here .ltzri.~.Soms zie ik
hei lil hrr ge1oc)f fhclerncicrl ~ i t i ~pini
soins helerntiril nret, maar docirg~inns
1s het gewtion g~100fVcrdaclli
gewoon.'
Ecii citaat van prof. ScIclerhuis. Ren
jc nct zo'11 'gewone' gcloviye al< hij,
clan is dit haek voor joir. Want is het
eigenlijk wel de bedoeling dat we
wperchristciien worden? We ivorden tenslotte nict heliouden door
ons chricten-~ijn,
maar door genade. En toch ...J e wilt za graag groeien i n de geloof, maar ctat miclukt
regelmatig. In (li( boek wijct de
iiuteur op humoristische en teeelijk
gcvoeliye manier een \+cgciin met
je zwaklreden toch in _eeloof te
leven. Bij clk hoofdstuk staan vragen voor pcrïcionlij ke verdieping of
bespreking in ccn groep.

i

IJrtgcvcrij De Vuurhadk Rarncveld. 9.20 euro (1 16 't~17.)

De duIveE
door Ton van d e r Hoeven.

Het is cen vage grens, die er ligt
tusscii vcrlruuwen e n zorgefonsheid. Je7us ;..egt. dat we ons geen
zorgen moctcn liiaken voor de
dag van morgen. Ongewtijfled
hiedoelt Hij daarmee niet, dat we
maar moelen zien hoe de dingen
lopen. Het is een oproep, een uitnodiging om le vertrouwen.
Hegel cle dingen zo goed al,$je
kunt, ninnr d o e het in vertrouwen
dar dc Heer met je is.
E n wanneer je rncskl dat je niet
weet hoe het vcrdcr moet. ga dan
maar de meest voor de hand lisgende weg. God kan nu eenmaal
een bewegendc men? heter leiden
dan een aftvachtcr. Maar verwacht Hem wel. Wic God leert
vertouwen, zal ook nict hang zijn.
God mag dwars door ons kijken.
want wat Hij ziet is bij Hem in
3oede handen.

l

Een hcldere, eenvoudi~,inforinatief en toch uitdagend boekjc ovcr
een van de meest fascinerendc cn
_eevaarlijkstc figuren uit de christclijke cultuur: de duivel. Wie is hij,
wat doet hij? Dc auteur gaat o.a. na
welke denkbeeldcn er leven over
dc íliiivel, wat de bijbel hierover
zcgt en hoe er in de gcscbiedenis
ovcr is gedacht. Een bockjc dat
icdcreen wil helpen die in dcze
modcriie tijd zit met vrngcn civer
goed cn kwaad. De auteur is prcdikant in dc Nederland~eHervorindc
Kerk en proinuveerde op een ciudie naar het iinago vali Satan in
onze cultuur.
Uitgeverij Roekeiiccntrum Zoetermeer. 8.90 eiiio (74 blz.)
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PAULUS' ZENDINGSAANPAK

V o r i g jaar verscheen van prof .dr. J.van Bruggen
een beschrijving van het leven en het werk van de
apostel Paulus. NcrtuurEijk komt daarin ook het zendingswerk van Paulus uitgebreid aan de orde. In korfe tijd kwamen mensen tof geloof en ontstonden
gemeenfes in derlei verschillende plaatsen, Wat
was het geheim hierachter? Kunnen we spreken van
een bjjzonder succesvolle zendingsmethode bij Paulus? Hoe zaa die methode er dan uit?
Een aantal elementen uit Van Bruggens beschrijving komen in dit arfikel naar voren. Ik wil ook
ingaan op de vraag wal-wjj van Paulus kunnen
leren in ons zendings- en evangelisatiewerk.
Had Paulus een missionair plan?
Was cr bijvoorbeeld in samenwerking niet de zendende kerk
tc Anliocliië eeii beleidsplan
opgesteld? En werd de uitvoei-ing van dit plan met regelmaat
gccval ueerd?
Wie in liet Nieuwe Testament
naar dergelijke gegevens op zoek
gaat, 7al ze niet aantreffen. Wel
vinden w i j een beschrijving van
allci-lci gebeurtenissen in Paulus'
werk, maar deze beschrijving is
verre van compleet. Ook over
ccn eventuele zendingsstsat~gie
of ecn uitgewerkt missionair
plaii Ic/en we niets. Hieronder
volgt cc11 aantal gegevens waaruit wc icls over Paulus' methode
kunnen a fleiden.

geen zendende kerk
Paulus' ccrsic zeiidingv-eis
begint in Antiochic. We zijn
qeneigd ic dcnken naii een zendende kerk dic ccn plan heeft
ontwikkeld cn in dal kader twee

B. van Zuij/ekom

F1
*kgeschiedeni s
karakteristiek voor d e weg die
Paulus is gegaan als apostel.
Beslissingen in verband met zijn
zendingswerk nam Iiij vaak op
grond van visioenen die hij
krceg. Terug van dc eerstc /,endingsrcis "gaven Paulus cn T3mnabas verslag van al wal God
met hen gedaan Iiad en dat Hi,j
ook voor de Iieidenen een deur
des geloois geopend had"
( ~ d14:27).
.
GO^ wees de wcp en
bood dc mogclijkl?cdcn voor
Evangclicvcrkondiging. Soms
verhinderde de Geest planncn.
Dit gebeurde l~ijvocirbeeldtijdenc de tweede zendinfisreis
toen 11ii naar Asia ei1 laler naar
Rilynië wilde trekken om daar ie
preken (Hd.l4:6-7).Allerlei vcrliindcringcn Fciddcn crtoc dat
Paulus uikindclijk tcrcchlkvilarn
in Griekcnland. In een visiocn
ziet Paulus een Macedonischc
man. een vertegenwoordiger van
de toen overal verspreide en
alles dominerende Gi+iekr;ecultuur. Veel gelovige Joden warcn
onde-r invloed van d e ~ cultuur
c
verwereldlijkt. Paulus, oorspronkeli j k Farizeeër, kom1 als hct
ware in deze Macedonische man
zijn machtige geestelijke tegenstander legen. Deze man rocpl
uitgerekend urn hulp.. .. Dc
mccsl invlocdrijkc cultuur hccft
Christus nodig! Paulus, gcwcnd
aai1 visiocncn, trckt zijn conclusies en reist naar Grickcnland.

zendelingen uitzendt: Paulus cn
Barnabas. Toch gebeurt in Handelingen 13 iets anders. Tcrivijl in
Antiochië een aantal hrocdcrf
en 7ustei-s aan lict vasten c11 bidden is. spi-cekt dc Hcilige Geest
via een profcct: "Zondcl- voor
Mij Barnabas cn Saulus aC voor
het werk waartoe Ik licii heb
geroepen". Het initiatief gaat
niet uit van ecn zcndcndc kcrk
maar van d e Heilige Gccst. Dc
Geest had d c ~ twee
c
mannen a1
eerdcr voor dil wcrk geroepen.
Vervolgens Iczcn wc in dit
hoofdstuk dat dc gcmccntc lien
laat gaan. Zij woi-dcn nict door
de gemeente uitgezonden maar
beschikbaar gesteld aan dc Hcilige Geest. Ook bij Paulus' latere
zendingsrcizcn Iczcn wc niet
over een uitzending door cn ccn kracht en zwakte
organisatorische bindin,n aan ccn
zendende gemeente.
Kcnmcrkcnd in Paulus' optreden
was verder zijn kwctshaarheid,
d e Geest opent deuren
zijn zwaktc. Dic stak schcrp af
tegen d e kracht van dc Heilige
De leiding van de Geest is
Gccst dic hij mocht Tatcn zicn.
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Paulus heeft als EvangelieprediWe herkennen in Paulus' optrcker veel geledcn. Hij i s gesteden hes beeld van Je7us Clirisnigd, verjaagd, uitgelachen,
tus. Ook Jezus deed machtigc
gevangen gczcl, geslapen en
wonderen. Hij hielp cn gcnas
gegeseld, uitgcjo~wd.Hij leed
mensen. Tegelijk waren zwaktc
tot driemaal toe schipbrcuk. Hij
en Iijden kenmerkend voor zijn
wist wat honger is, dorst, kou,
optreden. Hij was niet de
slapeloosheid. Hij wist wat
beroemde koning die in vliegendcicidsgevaar is. Paulus' optreden
de vaart orde op zaken stelde,
was liiet zodanig dat je zegt: dc
denkend in termen van aardse
meiisen hangen aan 7ijn lippcn;
macht. Zijn koninkrijk is niet
liij kwam niet met schittering
van deze wereld. Hij leed aan
val1 woorden. Hij was geen
miskenning. tegenwerking e n
gcwcldige verschijning.
prcieiende haat; zijn lijdensweg
Andcrzijdc mocht hij tekenen en
liep uit in een vreselijke kruiswondcrcn doeii. E n wel op zo'n
dood. Dc prediker iiierkt dat het
manier dal zelfs heidense toveEvangcFie iil alle hevigheid botst
naars erdoor overweidigd waren.
tegen harde harten van mensen.
Rar-Jezus, een tovenaar op het
Tegelijk bewijst de HERE de
eilaiid Salamis die Paulus' zenkracht van het Evangelie door
dingswci-k wilde dwarsbomen,
tekencn cii wonderen. Doos
werd mcl hlindlieid geslagen. D e
alles heen hrcckl Gods koninkin die tijd alom bewonderde
rijk donr. Ondanks de zwakte
magie wcrd lc kijk gezet. Zo
van d e hoodschappcr!
gebeurde hct vaker dat de zwakke Paulur; machtige tekenen en
zelf een levend
wondcrcn kon doen. Na een ste- voorbeeld
niging cn doodverklaring in Lystra staat P a u l u ~cip en de mensen
Hiermee hecft ceii ander aspect
zien hem gcwoon weer lopen.
van Paulus' optrcdcn tc maken.
De inwoncrs van d e ï e stad zien
In de Griekse wcrcld mnakle je
Paulus en Basnabas als Zeus en
indruk wannecr jc mct je bciodHermeq. Als gevaligene onderschap o p ecn prorcsiiunele
weg naar Rome is Paulus enige
rnanicr voor dc dag kwaril. Pautijd o p Malla. Flij overleeft een
lus 7ag daarvan ar. Hij vraagt
heet van ccii giftige slang.
geen vergoedingen voor zijn
optredens. Hij was lcnlcnmaker:
anders
een ambachtsman die 7cli /ijn
boterham verdicndc. Hoc kan
Verrassend is slceds de eisen
hij meetellen in d c Gricksc
zwaktc cn hul lijden van Paulus
wereld van zijn tijd waarin je
l indrukwekkende
die n a a ~ dc
alleen populair wci-d en aanzien
wondcrcn zichlbaar bleven. Hij
kreeg met nicuwc filosofie, rijkwas daarin aiiders daii de mendom en bekcndhcid? Opfet telijk
sen ver\irachtlcn. Tovenaars
onderscheidt Paulus 7ich van
waren juist rncnseii inel macht.
anderen. Hij vroeg in CIC rcgcl
Zij lieten zich gcldcn en ver$een financiële steun van d c
droegen gccn lcgenslaiid. Uit
gemeenten. Hij liet zich niet
angst voor goddelijke vergelding
lietalen voor dc wondcrcn die
durfden dc iiiciiccn hcii iiiets
liij mochi doen; Paulus wcrklc
aan te doen. Door vervolging e n
hard om op niemand een hcrocp
Iijden te verdragen, onderscheidte hoeven doen (1TesrZ:ci).
de Paulus zich van dcze toveOcik hierin was hij een levende
naars. Het ging Iicm hli.ikb;iar
illustratie van het Evangelie. In
niet om eigen roem cn ccr maar
de Griekse wereld vol eerzucht
om zij n Heer.
en trots, laat Paulzis de nederigJAARGANG J7 - NUMMER 32 - 18 MEI 2082

heid, belangeloosheid en persoonlijke iiizet van Chris'tus' liefd e zien. Hij lijkt onder te gaan in
zo'n wereld, waar immers alles
groot inset zijn. Maar hij baant
ccn nieuwe weg. D e weg van d e
navolging van Jelui Chrislus.

boodschap
Ecn bclaogrijkc vraag wat
bctrcft Paulus' apoïlelschnp is:
Waiinecr hij lijn predikiiig in
een stad begon, wat was dan 7ijn
boodschap'? Moe bracht hij het
Evangelie in d e Griekse wereld?
Hoewel we hiervan gecn m m pleet beclcl krijgcn, kuiiiicn we
tocli ui t allcrlci pcgcvciis ccn
goede indruk krijgeil. Vonral
Paulus' oudste brieven. die aan
de pas gestichte gemeente te
Tessalonica, geven ons een
indruk.
Wij merken dat Paulus i n deze
brieven geregeld zinspeelt op
het basisonderwijs dat de TessaIonicenzen van hem hadden ontvangen. De volgende elementen
vallen te ontdekken. H e t Evangelie is niet alleen een woord,
maar ging gepaard met kracht
e n werken van de Geest. E r
gebeurde iets. Mensen kwamen
tot geloof. wonderen waren te
zien, Paulus benadrukte ook dat
hij geloof verdrukkin9 hoort.
Heidenen die tot geloof kwaiiien. ondervonden zware tegenstand uit hun omgeving. Bij het
volgen van Jezus hoort het loslaten van je oude leven e n de verwachting vali een hemels
koninkrijk. Het christenleven
moet verder beheerst warden
door getuof, hoop en liefde.
waarbij de liefde centraal staal
(lTess.1:3: 43-10). Paulus onderwees ook dat d e gelovigen ziclz
hebben te houden aan de overlevering: Paulus' brieven e n zijn
inondelinge onderwijs. Daarin
zijn bclangrijkc punlcn: Icvcnsheiliging, Gods oordeel over
on7c ~ o n d ede
. plicht om te wcrkcn voor eigen brood, verwacli688
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ting van d c wcdcrkomsl en rekening hnudcn mct ticl wcrk van
satan. Tcnslollc was Pnuluv
gericht op lict aanslcllen van
oudsten, vcrantwciordclijke leiders in de gemecnte.
Paiilus' zendingswerk was crop
sericht om nieuwe gemeenten tc
stichten die gebaseerd waren op
de leer van cle apostelen. In een
cultuur vol heidendom en kcizerverering riep Paulus de christenen op om als heiligen te leven
voos een andere Machrhebher,
de Heer Jezus Christus.

Zorg op afstand
PniiIus heeft voor zijn zendingswerk veel sereisd. Hij heeft zich
nooit aan een nieuwe gemeente
gebonden dcior er definitief te
gaai1 wonen of door e r jaarlijks
ccn heïoek te brengen. De kerken die hij sliclitte. waren niet
van kiem afliaiikelijk. Uit zijn
brieven blijkt dat hij pastorale
zorg bciod o p afstand.
Paulus bleef het Evangelie verkcindigeil, ook wanneer hij doorrcisde naar andere gemeenten.
Dan schsccí hij brieven. Ook
toen hij gevaneen genomen was
om in Rome voor de keizer te
vercchiinen, bleef hij schrijven.
Niet om de gemeenten aan zich
le biiiden. Dat kon ook moeilijk
want Paulus zou wel eens kunnen \terven.
Tn dit verband valt op hoeveel
medewerkers Paulus om zich
lieen verzameld had. Denk aan
Prisca en Aquila. In zijn brieven
iioemt Paulus vee1 ineer namen
van medewerkers (bv. in
Rcim.16). Deze mensen zetten
de prediking voort en ook waren
zij belangrijk voor het cuntact
lussen Paulus en de kerken. Kort
voor zijn sterven schreef Paulus
als gevangene zijn tweede brief
aan Tiinoleüs. Daarin blijkt dat
een aantal rncdcwcrkcrs d e banden rnct Paulus hccft verbroken.
Sommigen dcdcn dat "uit lietde
voor de wcrcld" (2Tim.4:I 0);

,'

',
1
'
,

blijkbaar konden zij als volgelingen van Christus de verdrukkingen niet aan.
In deze laatste brief beschrijft
Paulus hoe hij d e toekomst van
Tiniotcus als zijn medewerker
zict. Hij inoct zorgcn voor dc
voortgang in prcdiking cn
geloof. Timotetis moet betrouwhare mensen blijvcn toerusten
mct datgene wat hcm i?tocvestsouwd zodat dczc mensen in dc
toekomst andcrcn kunncn
onderrichten. Als trouwe arbeiders van Christus ziet Paulus
mensen met een onseveinsd
geloof, een geest van kracht, liefde e n bezonnenheid. Paulus
waarschuwt voor hoogmoed,
dwaling, afval en verwereldlijking.
Wat Paulus doet, is dus: zijn
medewerkers binden aan het
Evangelie. Hij bindt hen niet aan
zichzelf. Hij roept hen o p bereid
te zi"inom te lijden als goede soldaten van Jezus Christus
(2Tim.2:3). Hij weet ook dat
medewerkers kunnen teleurstellen, afhaken zelfs. Maar Paulus
bleef moed houden. Want liet
hechte fundament van Christus
staat onwankelbaar met dit
merk: de Heer kent de zijnen!
(2Tim.2:19).

oude en nieuwe
gemeentes
In het laatste gedeelte wil ik
nagaan hoe Paulus de verhouding zag tussen cle gemeenten in
Jeruzalem en Antiochie enerzijds en de nieuwe gemeenten
anderzijds. Bouwde hij aan een
kerkverhand? Bieven de nieuwe
gemeenten nog Iange tijd afhankelijk van een "moedergemeeiite"?

E r was zeker sprake van verwantschap en verbondenheid.
De gemeenten in Antiochie en
in Achaje (2Kor.8-9) verzamelden geld voor de broeders en
zusters in Judea toen daar hongersnood en armoede heersien.
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Paulus brengt de geestclijkc verwantschap duidelijk ondcr woorden: "Indien de heidcncn aan
hun geestelijke gocdcrcn decl
gekregen hebben, bchorcn zij
ook mct hun stoffelijke goederen hcn te dienen" (Rom.15:27).
In omgekeerde richting worden
vanuit Jeruzalem Barnabas
gestuurd wanneer daar bekend
wordt dat in Antiochie Grieken
tot geloof 7ijn gekomen
(Hd.] 1:22). Ook de nieuwe
gemeenten in Turkije wisten zich
verwant en verbonden met de
gemeente te Antiochie. Paulus
deed bij zijn terugkeer van d e
eerste zendingsreis verslag van
zijn ervaringen en de pasbekeerde christenen wisten daarvan.
Toch sticht Paulus niet een kerkelijke organisatie met Jeruzalem of Antiochië als iiioederkerk
waar de nieuwe gemeenten werden ingevoegd. We lezen dar
Paulus in iedere gemeente oudsten aanstelde en hen vervolgens
onder bidden en vasten aan de
Here opdraagt (Hd.14:23). De
gemeente is vooral een plaaisclijke. zelfstandige gerneentc en
niet inriebed in een grotcr organisaturiscli verband.

samenvatting en
terugblik
In enkele punten wil ik samenvatten wal we hebhen gczien.
1.Paulus was niet in dicnst van
een zendende kerk oni een mi?sionair project uit te voeren,
maar werd door Antiochie losgelaten voor de diemi aan God.
Hij volgde in zijn werk vooral de
leiding van d e Gccst; zijn eigen
voornemens en planncn waren
daaraan ondergeschikt.
2. PauIus was in zijn opstelling
niet uit op eigen eer: hij wildc
een voorbeeld lidn van Jezus
Christus en was in zijn navolging
van Christus bereid om te lijden.
In lijn pscscntatie gingen de
machtigc wonderen die d e Geest
hem lict doen, op wonderlijke
689

wijze samen met ccn ncderige
verschijning.
3. Uit zijn hricvcn aan de Tessalonicenzen kunncn wc afleiden
wat ongeveer Paulus' eente
oiiderwijs aan de heidcncii moet
ïijn geweest. Dit onderwijs wa.r
gericht o p het maken van ccn
kcuï. Ook was PaiiIus erop
gericht om in een heidensc
orn~evinr;concreet volgclingcn
van kuning Christus te 7ijn.
Kracht en geluk verwacht ccn
clirisien vali Hem e n niet van
afgodcn cn de hijbe tiorende
offcrdicnst.
4. Paulus zette veel medewerkers in; hij bond hen niet aan
zichzelí inaar aan het EvangcIic.
Vin hen onderhield hij contacten
mcl dc gemeenten en werkte hij
aan conlinuïteit in prediking en
geloof.
5. De apastcl organiseerde $een
kerkvcnband maar stichtte zelfstandige plaatselii ke eerneenten
onder Icidiiig van oiidsten en
drocg Iieii o p aan de HERE.
Terugkijkciid op het leven van
Paulus zien we elementen waarin hij uniek was. Hij kon wondescn docn door de kracht van de
Gccst, Iiij kreeg visioenen. Dat
kunncii wij zo niet verwachteil.
Maar d;irirmee is niet gezegd dat
wc van Paulus' werk als apostel
niet zoudcn kunnen leren.

onderscheiden
Pauluc' bucidschap stelde de
mcnsen voos een keus. In een
hcidense wereld verkondigde
P ~ U ~ een
L I Fandere Heer, de verwachting van een ander koninkrijk. In dat koninkrijk gelden
hccl andere wetten (hijvoorhccld: dieneii in plaats van trots,
C C I ~ X Udan
C ~in~ de
) toenmalige
Gricksc wereld. Hij zocht aanknopingspunten in het toenmalig dcnkcn (bijvoorbeeld de keizervcrcsing) cn gaf tegelijk het
ingrijpcndc ondersclieid aan. In
een matcri;ilistisclie wereld
JAARGANG 77 - NUMMER 32 - 18 P

waarin iedereen op zock is naar
geluk, zoekt een christcn zijn
geluk niet in gcld cn goed maar
bij Jezus Christus. In ccn wereld
van "iecles voor zich" bckoinmert een christen zich om zijn
naaste. H e t eren van God gaat
vóiir het zoeken naar eigen eer.
H o e stellen wij in d e Evangelieverkondigitig mensen die de
HERE nes niet kennen, voos
heldere keuzes?
Daarbii is van cruciaal belang
dat cliristeneri, zoals Paulus
dccd, zeli een voorbeeld zijn van
het Evangelie. Oproepen tot
xclrverloucheiring en soherheirl
klinkt ongeloofwaardig wanneer
wij als christenen die deugden in
ons eigen leven niet waarmaken.
Indringend en confronterend is
dc manicr waarop Paulus zelf
ecn Icvcnde illustratie was van
7ijn boodschap.

afhankelijk
Cccrxaam is Paulus' afhankelijkIicid kan de HLRE e n van de
Hciligc Gecst in veel opzichten.
Hij was zich er ten volle van
hcwust dal de FIERE zijn Ieven
Icidt. D e openlieid voor de aanwijzingeii van de Geest zet aan
lol naderiken. Ook voor mensen
mals \\ij, geneigd en gewencl om
mct belcidsplaiinen en organisatie hct stuur zelC in handen te
nemcn. Dal geldt als het gaat om
kcwcs die wij in cins persoonlijke leven moeten maken e n ook
alc her gaat om missionair werk.
Wani~eeronze voornemens niet
gcrcaliseerd kunnen worden,
zicn w e dat al sirel als tegenvalIcrs tcrwijl d e Geest ons wellicht
ccn andere richtiiig wiI wijzen.
Lccrzaarn is ook Paulus' diepe
ahankelijkheid van de Geest
wannccr hij d e pasbekeerde
christcncn en hun gemeente al
na kortc tijd weer verlaat e n aan
de Cicest tocxlcrlruiiwl. Ei- is hij
hem gecn sprake van dat een
nicuwc gcmccnle nog jarenlang
afhankclijk blij fl van een zen-

deiide kerk. E r bleven wel contacten. Via medewerkers probeerde Paulus te zorgen voor de
voortgang van prediking e n
geloof. Maar het belangrijkste is
dal d e Geest in de gemeente
wcrkzaarn blijrt en danl.om kan
Paulus vcrdcr rciïcn . Dczc
nnbcvaiigcnhcid rocpx vragcn
op als hct gaai over gemeentes
van pasbekeerden die soms
dccennia laiig afhankelijk hlijvcn van fcnden d e kerken.

tenslotte
Wie Iict 7cndingswcïk van Paulus h c ~ l u d c c r lgaal
,
ïicli verwcindcrcn ovcr d e kracht van de
Gccst cn dc groofhcid van Godï
liefde. Wat ecn wondcrcn
gebeurden er! Wat een vaart zat
e r in de verkondiging van het
Evangelie! In een Griekse, punr
heidense wereld kwameii mensen tot geloof in cen Hcer dic
van hen een totaal andere
levenshouding vrncg dan gangbaar was in hun cultuur. Als
Gereformeerde christenen in
een steeds meer heidense cultuur voelen wij de brandende
vraag waar onze broeders en
zusters toen hun kracht vonden.
We horen van dc apostcl Paulus
dat christenen in navolging van
hun Heer bereid moeten zijn o m
te lijden. Zoals Jezus ons gebiedt
o m achter Hem aan ons kruis o p
ons te nemen. Als verkondigers
van Gods Woord in de gcmecnte, als christenen in ccn hcidense
omgeving. Kunnen wij dat? Willen wij dat? Levende getuisen
zijn van de Heer, d e weg gaan
die Hij ging...?

Ds. B. van Zuijlekom is predikant
van de Gereformeerde Kerk te

Ridderkerk

A. de Heer-de Jong

LIED 320:
'ZINGT EEN NIEUW LIED
VOOR GOD DE HERE'
In de liedcren 31 K tot 321 maakt
het Liedbciek voos CTC Kci-kcn
een rondje om de kci-k. I.ctlcrlijk, want in d e ï vici~ licdcrcn
gaal Iict om dc bouw of dc ingebruikneming van een nieuw
kcrkpcbouw. Van deze vier liedei-cn ~ i j ncr twce door d c Synode
van Leusden vi-iigcgcvcn, namclij k 31 Y en 320. D e andcrc twcc
bchorcn tot dc sclcctie die Deputaicii Kcrkrnuzick voorafgaande I
aan de Leusder synode presenteerden. Lied 320.'Zingt een
nieuw Ficd voor God de Here' is
licd van dc wcck voor zondag 26
mci a.s.
'Zingt ccn nieuw lied voor God
c2c Hcrc' hcstaat uit vier coupletten. In het cerste couplet wordt
npgerncpcn God een nieuw lied
te 7ingcn. Het tweede couplet
i-ocpt kindcrcn op uit elke windrichting saincn tc komcn en de
stcncn hij clkaar tc brengen. In
dc dcrdc slrofc gaat het over
Gods gcnadc en in vier komt het
werk van Gods Creesi ter sprake.
Dc dichtci- is Jan Wit en hij nam
hcl licd op in 7ijn bundel Ministeriale ( 1 96h). Daar gaf hij het de
titel 'Kinderlicd bij d c eerste
stecnlcgging vali ccn kerk' mee.
Tn de tciclichliiig schreef hij:'DII
lied I...y Iieh ik ~cschrcwelzo p
verioek vrin ~ l N.
c H . grn~ecnletc
A ~ r ~ I ~ n l i oHel
i i i . wrrs tz)evkclijk de
Arrlo~lingdor ílr kinderen, w n marclierenci rlit t i p v i ~ ir~ i n d ~ r r e ken, cir rerstr stencnnmersrldrn'.
In het Compendium licht jan Wit
verder toe: 'Wie hrr g ~ h n ~ r e n
duur in Aerdenhoi~rvoor zich ziet
in1 ti0 /,cks~
~ e r n a k k ~ l ikiknnen
jk
volgen. Dr. tiveede hcift van de
derde slroir is ePn toc.speling op

P-

lied van de week

De Heilge Geest geeft taal c n tcken.
her gel?nuiv van levende stenen uir
Chrictus deelt al zijn gaucn iiit.
I SCIK
2. In de vierde strofe wordt
De Vader 7elf wil tot ons sprckcii
rrl vonrt~r~gelop~lz
op het gereed
komen van lier kerk,qehozrw en I z ~ r en elk verstaat wat het bcdiiidt.
Wee? ons nabij
grsciriederr doar vnn ivoord en
en maak ons vrij
sacrflrnent.'
in dit iiw heiligdurn.
Het lied werd dur; geiclircvcn
Kom. Here Jezus. koni.
voor de plechtigheid van een ccrste steenlegging. D e kinderen van
Dccondanks is het zinvol je ervan
de gemeente droegen de stenen
bewust te zijn dat het lied een
aan terwijl zij dit lied zongen.
andere kleur krijgt als hel wordt
Wie met deze kennis in h e t achlosgekoppeld van de bouw cn 1 of
terhoofd liet lied dciorziilgl, 0111inpebruikneming van cc11 kcrk.
dekt dat het dcicir zijn ontstaan
Dat geldt zeker voor ilrofc 2. Wie
een heel specifiek karnktcizich claarvan bewust is cn nict
draagt. Het is mijn indruk dat hct
alleen voor het lied kies1 omdat
lied regelmatig wordt gezongen.
het zo lekker zingt ei1 blij klinkt.
Ongetwijfeld heeft dal te makcn
zal het bijvoorbeeld Ialen ing gen
met de bekende eii aaniprekcildc
aan het begin van een kcrkclicnst,
meIodie - nanieliik die van Valeof als lied vocirafgaandc aan d e
rius' Komt iiu met zalig van zoete
schriftlezing. Hij zal ~ i c hook
tonen'. Wel is de conclusie dat
afvragen of het altijd inv vol is o m
het lied veel vaker wordt g e m n ook strofe 2 te zingen, of dat dit
gen dan er kerken worden
juist aanleiding tot misinlerprctagebouwd. Dat bren$ met zich
tie geeft.
mee dat er al zingend wordt cr
dus een stap in de interprctatic
(branle)
wordt gemaakt, namelijk dc stap
van de bouw van een concrcct
'Uiteraard moest voor m ' i i gelekerkgebouw naar de bouw van
genheid ad hoc een bekcnde
de geestelijke kerk.
mclodie gekozen worden en ik
Hei is duidelijk dat hel lied daar
kwam op het Valeriuc-lied 'Komt
zelf toe bijdraa9t. Als je het hebt
nu met zang van zoele toncn"
over een aards kei-k~ehciuwdan
(Jan Wit in het Compendium).
heb je het ook over d e kerk van
Zeker in de tijd van ontstaan
alle tijden en plaatseli. O p cc11
waren de liederen uil Valcnus'
mooi manier verbindt Wit dc7c
'Gedenck-clanck' voor dc meeste
beide elementen:
Nederlanders bekend, als trouwe
begeleiders van Koiiinginncdag
God wil aan ons tclkcns wcer tonen
en andere vaderlandse nangeledat Hij gcnadig is en trtiuw.
genheden. In liet Liedhock zijn
Dat I-lij inct ons samen wil wonen,
een aantal van die Valcriusliedegccit ons dc moed voor dit gebouw.
ren opgenomen, ondcr de numMaar iiiet met steen
c n hou1 iillecn
i
mers 412-418. Zoals hij vcel
andere liedboekliedcrcn staat
is 'lgiote werk gedaan.
linksboven de nolen ccn nadere
't Zal urn oiiszelve gaan.
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typering van de mclodie. In liet
geval van de Valeriuslicderen
staat daar soms de tiiel van het
lied waaraan dc melodie is oiitleend. en soms staat er tussen
haak,jes een uitheems woord:
paillarde-courante (41 21, courante (413), branle (415) of voltc
(417). Achter deze van oorsprong
Franse woerden gaan allerlci
dairsvormen schuil; naast dc hicr
genoemde dansen waren er nop
veel meer, zoals pavane. saltarel10, allemande. sarabande, gigue,
bourréc, gavotte. Iciure, menuet,
rigaudon of siciliaiio.
D c melodiet;n van de Valesiusliedcreli zijn dansen. om precies tc
zian, dansen uit de Franse, Italiaansc en Voms ook Duitse of
Engclsc Rarok. I R de Barok
waren dit soort dansen vrij populair, of ze nu van vcilkse afkomst
waren of auist in de hcifcultuur
waren ontstaan. Bnrokcomponis-

ten voegden graag een aantal van
dergelijke dansen aaneen tot ccn
Suite. Bachs orkestsuitcs zijn een
bekend voorbccld. Ook werden
er liederen op dansrnclodiccn
geschreven (en danste men op
liedmelodieen met een dansritme). Vele van deze dansvormen
I'
zij11 bovendien tot in onze tijd
bekend, niet zozeer als dans als
wel als titel van een muziekstuk;
zo krijgt vrijwel elke blokfluit- of
pianoleerling wel eens een stukje
op de lecsenaar dat een van de
hovcngcnoemde dansen als titel
heeft.
Rij 'Momt nu met zang van zoete
tonen' (en dus ook hij lied 320)
staat vcimeld dat het hier om een
braiilc gaat. Een branle (of
bransle} is ccn van oorsprong
Franse dans, in ccn 'wiegende
pas'. Praetoriuq ccn bekende
muziek thcorccticu5 en componist

320 Zingt een nieuw lied vcior Goc1 de Here.

-

Neder-landtsche
,. , Valerius'enck-clanck
1626
wijze: Komt nu met zang van zoek! tonen(aranie)
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de br)UW van Christus' kerk.
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uit de Barokke tijd, tekent hij de
branle aan dat het om een rustise
dans gaat,'allein mit den Knien
ohne Spriinge' (alleen met de
knieën, zondes sprongen). Je had
ovci+igensbranles in verscliillend
tempo: in dc zogcnaarndc suyltc
d e branslcs (ccn suitc dic allccn
uit hranlcs hcstond) licp hct tempo pcr dans op, van langzaam
naar snel.
Hct is aan dc melodie duidelijk
dat Iict gcbasccrd i s o p cen
levendige ritmische hcwcging. Dc
beweging gaat uit van de tweeslag. Het meest typerend is het
figuur van een kwart gevolgd
door twee achtstcn ('Zingi ccn
nieuw lied.. .'. Hct licd is opgcbouwd in de zogenaamde harvorm. wat wil zeggen dat d e eerste helft bestaat uit twee gelijke
delen. In dit geval: r.1-2 en 3-4
zijn gelijk. De tweede helft. hier
r. 5-8, is iets anders van karakter.
Belangrijk bij het zingen van dit
lied is de keuze voor een juist
tempo (bewegelijk, maar zonder
op hol te slaan) en een alerte,
lichte mariier van zingen. vanuit
de opwaartse beweging van de
rnelodie. R1-2 en 3-4 komen het
mooiste uit ars ze in i é n doormande beweging worden gezongen.
I . De hicrwcgyclaten tekst luidt:' ...en
hei \olyende. .'.Wit venvilst hiel naar
lied 321:O vader die urn wuniiig sticht'.
dai ook in Ministcriale vulydc up*Zingt
ecii nieuw I~edvoor God de Hcrc'. Deidc
liederen werden voor dczclfde gclcycnbeid yesclirzven. liet eei-steals 'Kinderlied
hij de eci ste steenIegging. van een kerk'
en hei iwecde als 'Gemeentelied bij de
eersie sieenlegging van een kerk'

A. de Heer-de Jorlg, is musicus en
publicist (kerkjmuziek en liturgie. Zij
woont in Amersfoort.
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