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p
en rond Pinksteren doen weer vele jongeren
belodenis van hun geloof. Een hoogtepunt in het kerkeluk jaar: Maar beslist niet wanzelfsprekend. Elk gelovi$ woord is een wonder van de Heiljge Geest. Hef is
voor ieder ook een proces om zover te komen. Een
weg met pieken en dalen (en dat blij# meestal ook
zo],
De keus voor God
Wat mij daarbij opval t, wanneer
ik dat proces met jon,ncrcn nicemaak, is de toenemende bewusiwording van het leven ~ilelGod.
Nict hij icdcrccn, maar over hci
gcheel gcnomcn. Dal al o p jongere leeftijd keuzes worden
gemaakt, waarovcr gclovig
nagedacht is. Dat men daar ook
al voor staat. n a a m c c is nict
gczcgd dat hct gcloorsproces
tegenwoordig van cen lcicn dakje gaat. Maar het Ieefr, ca wordt
over gesproken, het is belangrijk
voor ze. en ik ervaar dat ze in
toenemende mate daarvoor uitkomen.
Dat is iets om van harte dank-
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baar voor te zijn. Het heeft iets
heel stimulerends, wanneer e r
een nieuwe generatie opstaat
die gcloven wil. En nm daarmee
dan in gesprek te zijn.
Kenrneïkcnd is daarbij d e uitspraak, dic ik mccr dan eens heb
gcl1oord:'voor God heb ik
allang belijdenis gedaan, nu
allccn voor de gemeente nog'.
n a t geeft te denken. Er is al wel
ccns ccrder geopperd, dat we de
openbare gcloofsbclijdenis wat
ccrdcr zoudcn kunnen laten
plaaisvinden. En dan niet als
een sluitstuk van de catechisaties, maar meer als een mijlpaal
daarin. Daar is iets voor te zeggen, in deze wereld waarin de
jonge mensen steeds eerder en

indringender worden gecrinfroiitccrd met het verschil tussen
geloof en ongeloof.
Op die manier heeft het postmodernisme ook z'n positieve uitwerking. Als in de samenleving
alles omvalt wat mensen hebben
bedacht, valt te meer op wat uit
God is, omdat het als enige overeind blijTi. Dat wordt gezien, en
hct breng1 inensen tot het besef
dat ?c moeten kiezen tussen niets
of allcx D;it is lielder. En dat ziet
de jeugd ook,gelukkig.

1

De vragen rond d e kerk
Maar zodra liet over de kerk
gaat, is die helderheid ineens
voor een groot deel verdwenen.

Dat is minstens zo opvallend.
Hei kieren voor God neemt in
duidelij klieid toe, dat gebeurt in
feite n1 eerder. Naar de keus
voor de kerk wordt steeds moeilijker. Dat i5 soms reden de
openbare belijdenis nog een
poosjc uit tc slellen. Want je binden aan dc kerk, dkze kerk? Nee,
daar is men zomaar niet aan toe.
De vragen en opmerkingen buitclcn dan over elkaar Iieen. Is dat
nodig, dal je kerklid bent? Wat
heb je daaraan? En d e kerk is
toch ook ergcns anders? Dan
willen wc ecrst nog wel wat vergelijken. En waarom gaan de
dingcn hij ons zo mueilijk vaak?
En waarom is e r in de diensten
zo weinig ruimte? Ergens anders
gaat dat allcmaal veel soepeler.
Het zijn veelal vragcn dic le
maken hebben met gevod cn
ervaring. Daarin scoort de kcrk
niet onverdeeld positicf. Hel
kerk zijn is soms ineer iets dat op
de koop toe wordt pcnomen.
Omdat het kennclijk moet.
Ik merk. dat ik pet jaar hiervoor
meer moeite moet doen. Om dc
jongelui ep het podium tc krijeen. De vraag klinkt: waarom
kan ik niet gewoon voor God
belijdenis doen'? D c gemeente
zie ik dan nog wel.. .
Ongetwijfeld is hicr kritiek op
mogelijk. Als we maar nict denken dat we op die manier ecn
overheersend gevoel wegnemen.
Dit vraagt om een voortgaand
gesprek. misschien moeten we
ook ergens aan tcgcrnoel komen.

1
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Wat wel is uit te leggen
Sommige dingcn zijn wc1 uit te
leggen. Bijvonrbeeld het vcrschil
in sfeer tussen een cvangelische
gemeenschap cn ccn gerecormeerde kerk. Bij ecrstgcnocmde
is het klimaat rnccstal ontspannen, is er veel mogelijk, socpcl cn
gemoedelijk. Maar dat heeft ook
alles te maken met d e insteek dic
men kiest. E r zal daar niet gauw
spanning ontstaan over de Iccr of
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over dc uitleg van de Schriit,
want daarin hcerst grote vrijheid.
Die prijs hclaal je vooiAdie m l spanncn sîcer. Terwijl een kerk,
die v6ói- aIlcs ~ u i v c rvan God wil
spreken en daarom d c wacht
betrekt bij de belijdenis, per
definitie te maken krijgt met verschillen van inzicht. Waarom?
Omdat het woord van God altijd
ook tegenspraak oproept. Dat
kun je wel 'ontspannen' uit de
weg gaan. en ieder Zn eigen
overtuiging laten. Dan ben je
helemaal van deze postmoderne
tijd. Maar het huis van God herken je aan de eenheid in geloof
in d e ene Heer (Ef.4). Nadat
Paulus in Efeze heel de raad van
God had verkondigd, waarschuwde hij voor grimmige wolven van buitenaf en voor dwaalleraars van binnenuit. Die zullen
komen, zei hij, ongetwijfeld
(Hand. 20:29,30).
Wil je als kerk je daartegen
wapenen, dan sta je in d e strijd.
Daar is geen ontkomen aan. E n
je krijgt interne spanningen zo af
en toe. Maar dalaraan is dan ook
TP rn~rkenwlat hij ons Liplangrijk
is.

Aan de andere kant: waar in de
bijbel wordt ons beloofd dat het
in de kerk altijd prettig en gezellig zal zijn? Die helofte ken ik
niet. We1 lees ik. dat allerlei
gemeentes die een brief krijgen
verrnuaiid worden om met alle
inspanning te werken aan een
goede omgang met elkaar. D e
KorintIiiërs krijgen les in d e liefde, de Galaten krijgen te horen
dat ze elkaar niet moeten opeten, Timotheus moet zich niet uit
het veld laten slaan door allerlei
tegenspraak. En ga zo maar
door. Kerk zijn moeten we leren.
kennelijk. Dat heeft niemand uit
zichzelf.
Het is ook niet een zaak van
vriendjes kiezen. 0 1van mensen
sclcclesen die eenzelfde ligging
hcbben. Of een groep zcieken
van mensen met dezelfde gevcielens en uitingen daarvan. Als je

Jezus volgt, de Gncdc Hcrdcr,
ontstaat er een kuddc dic pccn
mens heeft samcngcstcld. Je
krijgt broeders cn 7ustci.s die je
niet hebt uitgckozcn (en misschien ook nooit gekoxcn zou
hebben). Dat is kerk. Als jc die
inruilt voor een samenkomst
waarin de stem van de Hcrdcr
minder zuiver kan klinkcn, cn
waar mensen komcii die in
belangrijke mntc 7ich aangetrokken voelen dooi- eenzelfde
gevoel, dan heb je inderdaad een
zeer ontspannen situatie
gecreëerd. Maar dat is nict naar
het bijbelse beeld van dc
gemeente.

Wat eigenlijk niet is uit te
leggen
Andere dingen zijn mindcr goed
uit te leggen. Als kerk prctcndcren we middenin dc wcrcld te
staan, met ccn hartelijk welkom
naar ieder mcns. Wnnt God heeft
de wereld lief. Wc willen elkaar
ook helpen middcnin die wereld
te staan, om een levcnd christen
te zijn waar we woncn cn werken. Wcrnt G»$$ u k k r r is (ie
werekl.

Dit staat hoog in ons vaandel.
Maar waarom komt dat zo dan
niet over? Waarom moet ik uren
praten om jongeren te laten zien
dat wat ze mccrnaken loch d i p
kerk is?
la, dat hecft te maken met
geloof. Wij geloven dat Jezus ons
sarncnbrengt, en dat Hij er dan
ook %cl[is. Dat zien we niet, terwijl hct wel waar is. Wij geloven
dat Hij met ons aan tafel gaat,
temiddcn van de gebeurtenissen
in dczc wcreld. Hij schenkt vrede
temidden van oorlog en misdaad.
Dar geef? f l i j middenin d? w ~ r e i d .
Als jc gcloorl, zie je dat. Daar wil
ik best tijd cn energie in steken,
om dat te onderwij~en.Graag
zelfs.
Maar waarom is de afstand zo
groot tussen de taal, dc vormen
en d e gebruiken dic we mcl
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elkaar in het dagelijks leven
gewend zijn. en de praktijk in de
erediensten? We hebben zoveel
woorden die onze eigen jeugd
niet gebruikt, die ze niet eens
begrijpt. Laat staan een willekeurige gast. We zingen liederen met
daarin woorden als 'verbeiden'
en 'gebenedijd'; ik durf ze niet
eens o p te geven. Trouwens, wist
u dat ook een uitdrukking als
'heilige dis' niet meer begrepen
wordt? Eerlijk waar. E n dat is
niet zo gek, want het is geen
omgangstaal meer.
Dergelijke ervaringen doe ik ook
in toenemende mate op met de
catechismus. Er staan steeds
meer woorden in die we normaal
niet gebruiken, die jongeren echt
niet begrijpen. E n verstaan buitenstaanders die wel dan, in de
zogenaamde leerdiensten? Zijn
ze echt welkom, als we op die
manier een kerktaal in leven
houden? Staan we zo echt in de
wereld?
E n het is niet alleen de taal, we
hanteren ook onze eigen gebruiken. Kerkelijk geijkt, dat wel.
maar steeds verder verwijderd
van wat in de samenleving normaal is. Ligt daar dan onze
norm? Uiteraard niet. Maar het
is wel Gods akker. En het komt
gewoon steeds minder over dat
we als kerk werkelijk die akker
nog beseffen en wiilen bewerken. Iedereen moet zich maar
aanpassen aan ons, zo lijkt het,
aan hoe wij het gewend zijn. Op
die manier verliezen wij onze
plaats en werkelijke contacten,
de werfkracht neemt schrikbarend af.Terwij1 de wereld geestelijk zo leeg is als wat. Als Pim
Fortuyn een christelijke boodschap had uitgedragen, had hij
wellicht ook duizenden achter
zich aan gekregen. Gewoon als
gedreven mens, die optreedt in
een geestelijke leegte. Hier liggen zoveel kansen. zoveel mensen geven e r blijk van alle houvast te hebben verloren. Dit is

1
I

eenvoudig de tijd niet om intern
cultiverend bezig te zi,in, en allerlei achterhoedediscussies te voeren.
E n dan is jeugd scherp. Ik kan ze
geen praatjes verkopen. Geen
doekjes voor het bloeden. Z e
willen weten wat ze kiezen, waar
ze zich aan hinden. en terecht.
'Doen jullie het dan anders', zeg,
ik ze. Maar krijgen ze daarvoor
de ruimte?
Ze zeggen 'ja' tot God, en tot
zijn kerk. Z e zeggen het in
geloof. dat is de enige manier.
Maar dat is geen dooddoener.
Wclnt geloof mag VPCI verwachten, van God, maar onlt van zijn
kerk.

Een uitdaging
Het is echt gebeurd. Een dominee ging praten met allerlei jongeren in de gemeente, die hun
eigen hangpiek hadden gevonden. Ze kwamen niet tot belijdenis doen, of vielen kort daarna
toch weer terug in passiviteit.
Niet enthousiast te krijgen. Hun
wereld was een andere. D e kerk
boeide hen niet. H u n vrienden
waren elders.
Maar als ze hun vrienden nou
eens mee namen?
Hoongelach!
Meenemen? Hiernaartoe? Z e
zouden zich geen raad weten.
Toen kwam de deal: als jullie je
vrienden meenemen, mag je zelf
de dienst vormgeven. Doe het
dan o p jullie manier.
Een geweldige uitdaging. Een
brug te ver? Maar ze werd aangenomen. De vrienden kwamen,
en de kerkjeugd zelf liet zien wat
ze kon. De dominee preekte wat
korter, en niet vanaf een kansel.
maar gewoon met een loopmicrofoon. 't Was wel hetzelfde
evangelie. D e muziek kwam niet
alleen van het orgel. misschien
wel helemaal niet. Maar e r werd
gezongen. voor God. Voor de
gemeente was het erg wennen.
Maar d e boodschap kwam n u

Kerk zijn vandaag

ook bij mensen die het nog nooit
zo gehoord hadden. Vclcn kwamen terug. kwamen tot geloof en
bekering. 't Was fccst in de
hemel.

Een brug te ver?
Een brug te ver? Een begrijpelijke vraag.
Maar willen we nog middcn in
d e wereld staan. en in onzc cigen
tijd, ook tussen de (jonge) mcnsen van nu? Willen we hen werkelijk bereiken?
Bovcndicn, wat die dominee
deed was niet alleen een kwestie
van aanpassen van stijl. Het
gcheim was misschien wel vooral
dat hij de icingeren inschakekde.
Z e mochten iets doen. iets bijdragcn aan de eredienst. Daarvoor wildcn ?e hun bed wel uitkomen. Is dat niet heel
begrijpcli j k, en normaal?
Z o vinden we in de kerk tegenwoordig ook weer terug, dat pastoraat onderlin,g begint. en niet
bij het amhl.T11 van gemeenteleden laten zich met liefde inschakelen in d c kleine wijk, of hoe
dat hetcn mag. De betrokkenheid ncemt daardoor toe, en de
bcrcidheid iets te doen. Als dat
in de gemeente zo tot leven
komt, en we daar blij mee zian,
kun je verwuchten dat diezelfde
betrokkenheid en bereidheid
zich ook ~ u l l e nuiten ten aanzien
van dc eredienst. Wie heeft ooit
uitgevonden. dat de dominee in
z'n eentje zoveel aan hef woord
moel zijn? Of dat alleen een
organist voor begeleiding zorgt?
Ongetwijfeld zal dat in andere
situaties z'n waarde hebben
gehad, maar het is zeker geen
bijbels voorschrift.
Rerrokkenfieid, het is een sleutelwoord. Niet alleen psychologisch, om mensen te boeien.
Maar ook voluit christelijk, om
samen alles te delen in het leven
met de Heer. Om dat liiet alleen
te zeggen, maar ook te doen en
te ervaren.
1

i

Persoonlijk zou ik niet weten wat
e r mis mee is, wanneer in de erediensten alle leeftijden wat meer
betrokken worden. Het zou dc
eensgezindheid en de uitstraling
zeer ten goede kunnen komen.
Tn ieder geval is het nodig dat we
samen beseffen, welke belemmeringen mensen kunnen ervaren
wanneer de gemeente tekenen
van verstarring vertoond. Dat
kunnen vreemdelingen zijn, gastcn, van buitenaf. Maar het zijn
tegenwoordig ook mensen van
binnenuit. onze eigeli jongeren.
zelfs als ze onderweg zijn naar de
openbare geloofsbelijdenis.
Ik ken initiatieven, om voor hen
dan een soort eigen samenkomst
tc organiseren. af en toe, huiten
de kerkdiensten om. O m daarin
dan de betrokkenheid te ervaren
op ecn manier. die binnen de
kerkdiensten niet schijnt te
mopcn. Daar kun je d e vraag bij
stellcn, of dal nu de beste oplossing is. Maar we kunnen het ons
ook aantrekken, en bewijzen
zien dat je voor meer persoonlijke betrokkenheid niet de kerkdiensten l-roeli te verlaten.
Onze gewenning is zo geweldig
stcrk aanwezig, dat het moeite
kost om eens even van een
afstand te kijken naar je eigen
kerkelijk leven. En toch zulEen
we dat moctcn proberen, want
anderen doen hei zéker ook. Wat
i s het beeld dat d e gemeente laat
7ier1, hoe komt zij over? Ik hoop
van harte als een kerk, die vóór
alles zuiver spreekt van haar
Hccr, en Hem in alles wil volgen.
Maar in het verlengde daarvan
niet mindcr als een gemeente die
e om
haar Hccr volgt in d e ~ tijd,
e r werkelijk te zijn in de wereld
van vandaag.
Bij de Predikcr lezen we: 'Zeg
nies Hoe komt het, &t de vroegere tijden heier waren dan &ze?
Wan( nirl uit wij.~heidzclit z* aldus
vragen' (7:10). Een opmerkelijke
uitspraak. Misschien waren de
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vroegere tijden wel beter dan nu,
in de wereld en in de kerk. Al
zou dat zo zijn. dan nor! moet je
dat niet steeds zeggen. Het verleden i5 niet om te koesteren.
Waarom niet? Omdat God je
cen plckjc peefl in d e wereld van
nu. Gnd heeft ook deze tijd
gemoakt (7:14).Om ook in hct
hcdcn er ie zijn met zijn Woord
en Geest.
Dan kun je wel wensen dat alles
anders was, en beter (misschien
zoals als vrocgcr). Maar als jc
denken daarin blijft hangen, stap
je uit het heden. Dan geven we
zelf reden tot de gedachte. dat de
kcrk 'iets van vroeger' is.
Daarom d e uitdaging: zullcn wc
van deze tijd 7ijn7 Misschicn
moeten we de jeugd cens uitnodigen om ons te helpen.

Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zwolle-

Centrum

A. Kamer

DE NAUWE DEUR
"..maar werden door de Heilige Geest verhinderd...
(Hand. 76:6)
"..maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe...
(Hand 76:8)

H

ef

H

Gezonden
De opdracht is de wereld te
bereiken met het evangelie. Het
eindpunt is bepaald. Handelingen 1 vertelt het ons. Wie of wat
bepaalt de reisroute?
Het boek Handelingen vertelt
ons hoe de Geest van Christus
na Pinksteren de gemeente leidt.
Marcus 16 zegt dat de HEERE
vanuit de hemel meewerkte met
het Woord. Door de gaven van
Zijn Geest maakt Hij mensen
bekwaam voor de dienst in het
Koninkrijk. Heel praktisch. Handelingen 16 vertelt dat de Heere
het hart van Lydia opent zodat
ze aandacht geeft aan hetgeen
gezegd werd. De Geest van
Christus bewerkt wonderen van
geloof en bekering en de Heer
ondersteunt de prediking door
bijzondere gaven.

Koersbepaling
Merkwaardig is in dat verband
ook de opmerking in Handelingen 16:6, dat Paulus en Silas door
de Heilige Geest verhinderd
werden het woord in Asia te
spreken. Na een aanvankelijke
wijziging van de reisroute op
gezag van de Geest, worden ze
opnieuw verhinderd een plan uit
te voeren. De nieuwe poging om
het noorden van Turkije in te
gaan liet de Geest van Jezus niet
toe, zo lezen we. Dat houdt in dat
de weg naar het zuidwesten en
naar het noorden was afgesloten.
Één weg bleef maar over. Richting noord-west.
En inderdaad: in Troas werd de
bedoeling van de Heer duidelijk.
Er kwam de roepstem om de

oversteek naar Europa te maken
om de grieks-romeinse wereld in
te gaan. De Heilige Geest wijst
de brengers van het evangelie de
weg.

Geleid door de Heilige
Geest
Is dergelijk aanwijzen door de
Geest iets uitzonderlijks? Gaat
het om een stem van binnen, een
ingeving, die gehoorzaamd moest
worden?
Let ook op wat Handelingen 21
vertelt. De apostel presteert het
om tegen adviezen die na een
openbaring van de Heilige Geest
gegeven waren, in te gaan en
toch te blijven bij zijn plan om
naar Jeruzalem te reizen. (Hand.
21 vers 4). De adviseurs van Paulus hadden wel gelijk. Hij ging
een levensgevaarlijke weg. Dat
had de Geest Paulus geopenbaard. (Hand. 20:21). Maar de
weg naar Jeruzalem werd bewust
aanvaard.
Was dat gepast?
Hield de apostel terecht vast aan
zijn plan en de opdracht die hij
meende te moeten vervullen?

De Geest werkt aards
Het werken van de Heilige
Geest omvat meer dan uitdelen
van het heil van Christus. Hij
werkt ook aards. Hij werkt in de
schepping. Hij geeft begaafdheden om vakwerk te doen. Ook
buiten het volk Israël. De
geschiedenis wordt door hem
gevormd.
We doen de Geest van Christus
tekort als van Zijn werk niet ook

de aardse contouren worden ontdekt. Jesaja 11:2 beschrijft Hem
als de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en
sterkte, de Geest van kennis en
vreze des Heren. Dat tekent dat
werken van de Heilige Geest als
allesomvattend. Daarbij past het
gebed van de gelovige onder het
Oude Testament (Ps. 143:10),
zeggend: leer mij uw wil te doen,
want Gij zijt mijn God, uw goede
Geest geleide mij in een effen
land.
Er is het geleide van de Geest in
de dagelijkse levensopgave. Jesaja 63:14 zegt dat Israël te vergelijken is met een kudde vee
onder de bescherming van de
herder. "Zo gaf de Geest des
Heren hun rust".

Prioriteit van voortgang
De Geest laat aardse prioriteiten
vinden ten gunste van de voortgang van het werk. Hoe het Paulus duidelijk werd dat hij niet het
noorden van Turkije in moest
gaan, weten we niet. Overweging
van de omstandigheden? De
taak bleef aanvaard. Ze gingen
verder in de wetenschap dat de
Geest van Christus ruimte
maakt en ook kracht geeft. Ook
als de opening nauw is. Gericht
op de voortgang van de dienst,
wetend dat de weg gebaand
wordt. Gedragen door de belofte
van Gods zegen over zwakke
arbeid.

Ds. A. Kamer is emeritus-predikant
van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Noord en woont te Hoogland

DOMINEES VIA DE
ZIJ-UITGANG

R.J. Meijer

n met God

OnlangS kWdmêle
een fraai ogendefoldet.
dacht erin voor de
is zeker iets voor te zeggen.M.C1drferwijl

de zij..

instroom op gang moet komen is het wrang iets
anders te ervaren. Sinds een paar jaar zwelt de
groep zij-uitstromersaan. Predikanten worden losgemaakt van hun gemeente. Ishet een kwestie van
disfunctioneren? Volgens mij iser meer aan de
hand.
Vooraf
Drie weken geleden heb ik iets
geschreven over de 'aankomst'
van ambtsdragers, m.n. de talstelling. Ik heb duidelijk proberen te
maken dat we hier nogal eens
geestelijk iets missen. Nu wil ik
vooral nadenken over de 'uitgang'. In dat geval gaat het me
vooral om de situatie rond predikanten.
Hier wordt gelukkig meer over
geschreven. Om misverstand te
voorkomen: ik ga over een heel
aantal factoren niet schrijven. Mij
gaat het opnieuw om de geestelijke achtergrond. Dat is een
behoorlijke beperking in het brede geheel, tegelijk is het iets wat
ik zelf steeds meer ga zien als
iets fundamenteels.

Voetstuk
Ooit stond er een stevig voetstuk
klaar voor de predikant. Ik vermoed dat dit wel eens heel eenzaam geweest moet zijn. Toch gaf
het ook duidelijkheid en veiligheid. Maar deze tijd ligt achter

ons. Het voetstuk is weg. Desondanks krijg ik het gevoel dat de
eenzaamheid er in de huidige
problematiek juist nog steeds
kan zijn.
Van je voetstuk afgehaald worden vraagt namelijk nogal wat.
Er ontstaat een nieuwe verhouding. Het vraagt om een opvangen van de predikant. Hijzelf
moet ook een nieuwe houding
aannemen en met beide benen
op de grond zien terecht te
komen.
Ik ben wel blij met deze verandering. In navolging van je Heer
kun je hier niet echt tegen zijn.
Jezus kende zelf ook geen voetstuk. In die zin biedt de huidige
situatie gezonde mogelijkheden
voor geestelijke ontwikkelingen.
Maar kunnen we het aan? Dat is
een vraag die me al een tijdje
door het hoofd speelt. Zijn we
hier geestelijk tegen opgewassen? Ik ben bang dat er predikanten zijn die hier juist moeite
hebben. En daardoor struikelen.
Je zult hierop aanspreekbaar
moeten zijn. Zonder terug te verlangen naar andere tijden moet

elke predikant open staan om te
functioneren binnen deze gegevenheid.
Maar ik vind wel dat hiermee het
verhaal niet uit is. Het vraagt net
zo goed iets van kerkenraad en
gemeente.

Dreigend vacuüm
Want wat kwam er in plaats van
het voetstuk? 't Is niet meer
zoals voorheen. Maar hoe is het
dan wel?
Nu dit proces zich in versneld
tempo zich voltrekt lopen we
geestelijk achter ten opzichte
van de feiten. In feite kan er
gemakkelijk een vacuüm ontstaan. Je weet wat je niet meer
wilt. Maar je bent nog niet toe
aan de vraag hoe je het samen
dan wel ziet. Verwachtingen
lopen ver uiteen en de predikant
is dan wel op de begane grond
terechtgekomen, maar alles
loopt daar door elkaar.
Daarom kom je er niet met een
goede regeling voor als het zover
is. Dat is nodig. Maar veel
belangrijker lijkt mij dat we visie
krijgen op wat er gaande is.Wie
we zelf zijn en wat we samen verwachten van ambtsdragers in het
algemeen en dominees in het bijzonder.

Profiel?
Ik vind dat je verplicht bent
terug te gaan naar het moment
van beroepen. En dan om in de
spiegel te kijken. Hoe ging dat?
Hoe communiceren we op dat
cruciale punt?
Ik kan mij soms verbazen als ik
via de krant de namen van pre di-

kantcn die beroepen worden zie
passcrcn van ui t ccn bepaalde
gcmccnte. Er zal een verhaal
achtcr ~ i i t e idat
i ik liiet ken.
hdaar ik vraag me wel af hoe
cnnsistcnl geineenten hierin zijn.
Predikantcn mcl ccii Iieel verschillend proiicl nchlereenvolgens voor dczcl Tdc vacalure. dat
roept np z'n minst vrssen op.
Wctcn we eclit wat we willen?
Wal we van hem verwachten als
hij hcl beroep aanneemt?
Daarmce wil ik ook aangeven
dat jc nicl van elke predikant
hetzclfdc mag verwachten. E e n
dominee met heldere preken, die
ook trouw is in het catechiseren
en pastorale bezoeken brengt
waar nodig - o ja. en die met de
jeugd kan omgaan: dat is dus
geen rea1ir;tisch profiel. Nu zal e r
niccslal ciok echt wel meer
g c ~ e g dworden, toch vermoed ik
dal we scherpei. kunnen worden.
Ek bedoel dat op twee vlakken: a.
een in kaart brengen van je eigen
profiel als gemeente. Durf alsjeblieft je eieenheid bloot te geven
iii een beroepinpprocedure en
vermijdt standaard-verhalen.
Iedereen wil de jeugd vasthnuden e n de ouderen nict vcrgctcn.
Zeg nou eens wat jc prccics voor
ogen staat'! En dan kant b: welke
gaven zoek jc in dc ic hcrocpen
predikant'.?Waar mag liia vcrvcilgens ook op rekencn'? Hoc vaak
is het gebeurd dat ccn pi-cdikant
op een dag in zijn nicuwc
gemcciitc wakker werd en zag
dat hij in ictc heel anders was
aanbeland dan hij gedruoind
had'?

Verwachtingspatronen
Wat voor gciueente wil je zijn?
De vraag is intussen tot mijri
vreugde in hct grciol aan de orde
o p de Syiiodc van Zuidhcirn.
Diezelfde vraag moct hier in liet
klein gesteld wordcn.
Vorig jaar mcrktc Ril1 Hyhelv tijdens de \VilIntv Crcck coiilerentie dit op: stcl ccns de vraag 'wat
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is het doel van je gemeente'. Nog
te vaak is het antwoord: 'wel, we
hebben tweemaal per zondag
dienst.' Ja, dat staat o p het bordje
bij de voordeur. Maar maak ook
maar eens een bordje met je
geestelijke missie. Wat is je visie?
E n welke rol heeft d e predikant
in dat geheel?
Wat ik momenteel zie gebeuren
is een cumulatie van taken. Dc
klassieke rolpatronen wci-kcii
vaak nog tot o p vrij grote hoogtc.
Zeker in kleinere gemeenten.
Daar 'bovenop komen dan nieuwere verwachtingen. In een overgangssituatie is dat begrijpelijk.
Toch is hct vcrre vaii gezond.
Omdat gccstclijk hct op een
gcgcvcn moment volslrekl
onliclder is gcwordcn wie de
domincc nog is.

Uitvoerder?
Kritick cn gccslclijke distantie
ontslaan naar mijn inscliatting
ondci- andctc liierdoor: er zijn
gcwnon totaal vei-schillende verwachtingcn. Ei1 wat nog erger is:
vaak nict allc uitge5prokeii.Vergclcken met d e preektrequenlie
én de bezoekfrequentie is het
een behuorlijke verandering ten
opzichte van 20 jaar terug. Maar
kom eens binnen in het catechisatielokaal? Is dat selijk gebIeven? En vociral: wat gebeurt er
verder allemaal nog meer, waar
voorheen niet in die mate sprake
va n was?
De geestelijke factor in dit lijnenspel zie ik cirkelen rond de
vraag: hoe zien wij de predikant?
Als iiitvoerder van een aantal
taken. Klassieke taken, plus wat
aanviilling vanuit de actuele situatie?
Het is wel het beeld dat regelmatig bij me opkomt in gesprekken
en bij ons nadenken hierover.
En zolang hier weinig in gedefinieerd is, maakt dat kwetsbaar
voor kritiek. Bij onrust of onvrede is de voorganger zo maar de
Mop van Jut. Immers hacl alles

zich op zijn bordje opgestapeld
e n is zijn rol binnen het geheel te
onduidelijk.

Geestelijk leiding geven
Wat mijns inziens heel helder
gedefinieerd moet worden is dat
d e predikant een geesrelijk leider
is. Samen met de andere ambtsdragers. Hct Nicuwc Testament
tekent hel ambt uil in tcrmcn als
toerustcri en bchcci-ders van
Gods gchcimcnisscn. Waar dit
verbleekt ontstaat al snel een
consumptief verwachtingspntroon. Met bijhcliorendc uitwassen van kritiek en oppervakkigheid.
Alc wij vandaag een go1 T van losrnakingen meemaken - en hel
einde is nog niet in zichi... - dan
zegt dal voor mij icts ovcr ons
gccslclijk klimaat. Kritick wordt
gemakkelijk iip dc pcrsoon
gespeeld. Predikanten voelci~
zich onzeker en spaniiing komt
een juiste heroepsliciuding nicl
ten goede. Wat wij moelen aaiidurven is weer een klimaat tc
creëren van peeclelijk leiderschap.

1 Korintiërs 4
'Zo moet men otrs hescJtoriwen:
als dienaren vrrn Christzrs, ann wie
het beheer van de geheinzeniss~n
Gods is toevcrrroirwd. '
Voor mij is dit een belansrijk uitgangspunt geworden. Je zult bij
alle factoren die meespelen wel
opnieuw met bijbels gezag durven spreken.
Van elke predikant mag verwacht worden dat hij tronspnranr
is naar Christus. E n dat biedt
opening naar bespreekbaarheid
van een goed geestelijk functioneren. O m jezelf daarin te laten
toerusten en in te blijven bekwamen.
Naar de andere kant geeft 1 Kor.
4:l-4ook duidelijkheid. Paulus
zet zich hier af tegen onIieuse
kritiek op hem. En dat raakt hem

bijzonder weinig... Hct staat
Wie beoordeelt wie?
tegen de achtergrond van dc partijschappen in de gcmccnte van
Ik zie deze tekst als de onderKorinte. Tussen hpollos-groep cn
grens, d e drempel voor alle
Petrus-club ingeklemd komt
mogelijke kritiek. Een geestelijPaulus onder vuur te liggen.
ke filler. Allerlei menselijke kriIeder wilde zo z'n invloed. Maar
tiek mag nooit die vormen aande kerk is geen club, ook geen
nemen dat hct ccn beoordeling
democratische vereniging. En de
wordt. Niet van oudcrlingen of
ambtsdrager is e r niet om het
diakcncn, niet van elkaar als
iedereen naar de zin te maken.
gcmcenteleden, niet van de preZich in allerlei bochten te wrindikant. Maar 'l gebeurt wel.
gen en alsmaar te laveren.
.Ie gaat hier terug naar Christus.
'Ik ook mijzelf bcoordccl ik
Autoritair?
niet'. Dat doet Christus namenlijk. Dit is geen escape voor
Wordt dit autoritair? Terug bij
terechte kritiek. Het is een critchet voetstuk? Nee. absoluut niet.
rium voor kritick. In het aangeWc1 proef je een geestelijk gezag.
zicht van Jezus samen om de
En dat contra allerlei menselijke
tafel gaan zitten. Kom dan maar.
h~oorileling.Ik zie dat momenDat zegt iets over d e motieven
teel in levendc lijve voor me. Het
achter kritiek, het zegt iets over
is niet alles en speelt niet overal
d e Iading, de toon, het doel. E n
even stcrk, maar h e t speelt wel.
niet in het minst over d e ge2aAls de gezamenlijke verbazing
menlijkheid: samen sta je voor
over je gehrim in Chrisrus
Christus. En waar je over praat is
wegcbt, dan is de voedinssboover het beheer vnn hrt ~ r o t c
dem ontstaan voor ongelimiteer~ ~ h e i nnl.l ,Christus zei$
de kritiek, voor groepjes en een
sfeer van afstand. E n het geheim Leiderschap volgens
zelf sneeuwt ondcr...
Jezus
Autoritair gczag is een vorm van
machtsmisbruik. N u is dat niet
Ik ervaar zelf dat dit niet alleen
ondcnkhaar. Ook gereformeerde
veel vraagt van kerkenraad en
dorninccs zijn hier van nature
gemeente, maar ook van jezelf
vatbaar voor.
als predikant. Gezien de sterk
Momcntcel ;lie ik in het omgeveranderende situatie geloof ik
keerde ccn groter risico. Nainenook niet dat wij hiervoor vollijk d e on~ichtharemacht van
doende opgeleid zijn. Geestelijk
verdecldhcid en consumptieve
leider zijn vraagt veel. Omdat je
kritiek. O p het moment dat je
zowel midden in je eigen - veranderende - tijd zult moeten
hiervoor procedures moet scheppen, ben j¢ in leite al te laat. Het
staan, als dat je hierin ook nog
is al gchcurd. Meestal een onomeens voorop hebt te gaan. Als
keerbaar proces voor de betrokeen coach binnen je kerkenraad,
kenen.
als leider binnen je gemeente.
Maar bij alle vaardigheden die
Vanuit 1 Kor. 4 wil ik pleiten
dat vereist, blijft het ook een
voor opnicuw transparantie. Dat
geheim houden. Christus zelf in
is ecn ander antwoord dan je
zijn leiderschap. Zijn stijl, maar
puur berocpcn op je ambtsposiook Hem als bron.
tie. Paulus schrijft RI: 'Nu raakt
Jk zie de uitgang toch wel dichthet mij zeer weinig, of ik al door
bij. En dan niet d e uitgang voor
u of door enig menselijk gcricht
de predikant. maar de uitgang uit
beoordeeld word. Ju, ook mijzelf
de impasse. Ik zie het daar, waar
heoordeel ik niet.'
het werkelijke gesprek weer
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gevoerd kan worden. Te beginnen binnen de kerkenraad. E n
dan als een echt team. Waar de
predikant coach is en gecoached
wordt. Ik merk zelf, dat als geestelijk leidinggeven Iets wordt wat
je samen bindt. dat je echt met
plezier predikant kunt zijn. Tegelijk merk ik: dit is een proces.
Een zeer intensief proces, waarin
helaas vee1 menselijke angst en
moeheid in te overwinnen is.

Uitgang
Dc uitgang is dichtbij, maar
daarna begint het pas echt. Mijn
grootste zorg is dat we, bij alle
andere iacloren die spelen, oog
gaan krijgen voor de geestclijkc
hcoordeling van dc situatie. En
bij alle 'technische' maatregelen
zie ik ook pas een echte verandering komen als e r geestelijk iets
gebeurt.

Ds. R. J. Meijer is predikant van de
Gereformeerâe Kerk te Surhuisterveenlopende
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HET OUDSTE VERBODEN
BOEK IN NEDERLAND
Een bijzonder boekje vandaag. I Reformatie een heuse tijdbom in
eigen huis. De monniken e n nonGesclireven in de (oud-)T-lcilncn ~ i j n vonrzover ze zich e r
landse taal en gedateerd 1523.
dicp in hun hart al niet van hebHet behoort Lcil de groep van
ben losgemaakt - ingekaderd in
geicliri flen ui t dc Hci-vorinlngstijd, waarvan d c overheid stelde
de waan van de eigengerechtigdai dic toi dc kcttcrsc Icctuur
heid. De verdienstelijkheid van
de goede werken -juist achter
hchoordc cn daarom verboden
de Tware kloosterdeuren - is
~vcrd.Waar gaat hct c m ? En wie
voor menigeen een soort aflaat
is dc schrijvcr'?
Om mct hct laatste tc beginnen:
waarmee de vele zonden in de
dc naam van d c autcur staat nerwereld kunnen worden afbegens vcrn~eld,maar uit de
~aald.
inhoucl blijkt wel dat deze anoMaar tegen d e trots van deze
nieme figuur een gelovig man
eigengerechtigheid moel hel
was. en ... nog altijd een trouw
Woord van God in alle zuiver7oon van de Rooms-Katholieke
heid e n ernst in s t e l l i n ~worden
Kerk.
gebracht. Dan moet een mens
die woorden eerst gaan opzoeMaar, 7 0 kunnen we ons afvragen: Waarom werd het boekje
ken e n ze vervolgens ook toepasdan verboden? Wel, we hebben
sen. Doet de anonieme schrijver
me1 een geschrift te maken dat
van d e 'Suinma der Godliker
onder de titel 'Surnnta der GoclliSchrifturen' dat?
ker S~itrÌfitlrcn'een scherpe aanval opcndc op het kloosterleven. Doop en christelijk leven
En daarrnce o p dc roomse geestclijkhcirf. En dan niet maar om
In het eerste sedeelte schrijft d e
-hijvoorbeeld in de geest van
auteur over het geloof. zoals dal
Erasmus - de zedelijke wantoewordt afgebeeld in d e doop. Hij
standen ietwat spottend aan de
stelt in een helder licht wat
geloof is e n hoe d e mens daaruit
kaak te stellen. maar juist om de
- en niet door de werken hijhclse normcn van gerechtighcid en heiligheid hier naar
gerechtvaardigd wordt. Ja, I oe
de dood van Christus, als die van
voren te hrengen.
de testamentmaker zekerheid
Heiligheid en gerechtiggeeft over d e erfeiiis van d e volheid
komen verlossing aai1 allen die
geloven.
Deze woorden hebben het in
zich om cr hecl voorzichtig mee
"DL.
doop van den geioovigp verom te gaan. De kracht ervan kan
plicht rot het hoogste en hwrlijkzich zomaar tegen je keren. E n
ste in de gemeenschap met Cliristlrs en geen kliiizertnar of
binnen de kortste keren ben je
de grens ever, op weg naar
kloosterling mug zich iets Itzheelotiheiligheid en otigereclitigheid.
den wat hoogpr of h ~ ~ r l i j kzou
er
De rooIiise kerk heeft niet liet
r i b in c i oogrn
~
van drn drieman1 heil~genGod."
kloosterwezen in de tijd van de

1
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Hoog genoteerd

Dan volgt i11 hct tweede deel de
toepassing naar dc praktijk. E n
d e anonieme schrijvcr constateert dat hei ecnvoudig christendom is vervallen tot 'allerlei bijgeloof'.
"Een Rrriedicbu, een Augustinus
zotiden h~drnri~ingsch
hurtne
inst~llingniet nrerr herkennen.
De rnunnikeri />rengen~ichzelvcn
onder de wet van mrnschelijke
inzetring, waar Chrisrus en Zijne
A p o ~ l e l e nrnrpcn tot hergeen
geestelijk j.$ en vrijmaakr. G e ~ n
ceremonie maar geest is het ware
christendom. Gren gcloftc mag
dan ook iemund I?inden, waar zij
haar terug houri~van her h e n
ivut deLrg.w,slrs is."

Verboden lectuur
Op 23 maart 1524 werd door
laiidvoogdes Margaretha (een
tante van Karel V) een plakkaal
afgekondigd. waarin geklaagd
wcrd dat 'sekere prenters nieuwe
boucxkens geprent ende verco fl
cnde uijtgepeven hebben. conlraric ons placaet,' waarvan men
bewccrt dat die niet o p naam
van Luther staan maar op het
Evangelie gegrond zijn: 'hoewel
diczclvc houcxkens inhouden
divcrsche dwalingen'. E n dan
noemt de landvoogdes ékn boekjc speciaal: 'de Sonrrnc vnn dzr
gudlijke gescriften'. Wat er moet
gebcurcn? Wel, binnen acht
clagen na publicatie van het plakkaat moet men dit hoekje verbranden.
Enkele maanden nadat hel plakkaat van de landvoo@.es was uitgevaardigd, werd de Leidse
drukker .Jan Zeverts door hel
J01

Hof vaii Holland gevonnist van- i
wege de Summa. dat 'scandeleus '
boucxken'. Hij werd 'ten eeuwigen dage' verbannen uit Holland, Zeeland en Friesland, 'op
verbeurte van zijn lijf' en hij verbeurdvcrklaring van al zijn goedcrcn.

De rijkdom van de doop
We geven enkele treffende citaten uit liet tweede hoofdstuk van
dil kor;lelijke, verboden hoekje.
Dat lioordstuk heett als titel:
Wut dur doepsel A~duydet,en
dnttei niet don een teiken is".

"

/WP

"A1s wij dan ghednopt worden, so
sitll~nwij s~kerlic-kweten ende
gl~elr)ovpn,dat ons nl onse sonden verXPvrn wurtlen door Christurn, endr dat wy kinderen Gods
wor~len,W I I P IGod
~
wordt onse
V a r l ~ ende
r
Christus wort onse
bropdel; ende dntselve recht, iint
Christits h e ~ ftor
i die glorie sijns
V u d ~ r (Int
s erijgen wij o o k , want
die hrcle(lrr.7 h e h h ~ ngelijck~weei
recht, tot hli~livvnrlers gorr. Ende
dit vvrc-gcn uly nipt door onse
~ O P wrrken,
~ P
wan/ wy e n hebben noch nier goets gedrtm~aI.s wij
g ~ d o o p worden,
t
nrarrr pi~crlic(=
enkel) door die ghcnníie G o k ,
~ n d door
e
ons t q ~ I ~ odub
f . w i j in
liie gnnde Gods Aetrouwen ende
dat wij h e m voor een Heere ende
Scrlighrnnker kentien, want opdat
hi ons mocht levendich maken, is
hi gesrorven, ende opdar hi ons
groot mochr maken rwde rijck, is
hi c l ~ y nende nrm ~ e w n r d c n nis
.
sinre Poit wcls SP-vr in 2 Cor. VIII:
"Ci~risriisis om onsen wille arm
gI!e~~orden,
n1,s hi rijck wns. "
E n dat al die rijkdom door het
teken van doop:
Also ~ e g ~ q
ick
e dan dar door ons
ghelove alle oj-isesonden worden
vrrgevPn, pnde dcitse ons vcr,qevrn sijri, ~ n d (lor
e wi kinder Gods
sijn, {Int wi God toehooren, ende
dut GocE syn harmharticlrheirl
w r r ons toonen snl, dciar ontfan-

gen wi een pant op, dar k dar teyken des doopsels, opdnt also diclcwils als wi op dat teyken dencken,
dar wi dan souden artndachtich
wezen, war grctcie rn genade dat
God met ons heeft gcclncan, ende
dat wi God toebehooren, ende
dat wi Gods kinderen sijn."

1. Een oudere persoon met een duidclijkc geloofsovertuiging en die

E n al moet over dit boekje van
1523 ook gezegd worden d a t e r
nog wel enkele roomse invloeden op te merken zijn, we noteren graag d a t dit geschrift - volgens onderzoekers - een
machtige invloed heeft uitgeoefend op de lóde-eeuwse reformatie in de Nederlanden. En dat
ondanks het verbod - of ook
misschien dankzij het verbod? van de wereldlijke overheid!
De auteur /s kerkhistoricus en
woont in Zuidhorn

Persbericht
Faculté de Théoloaie
Evangélique de s;ngui
FATEB

-

Financial Accounting Staff op de
FATER
FATER is een 25 jaar oud thenlogisch instituut op internationaal
'maqters' niveau en verbonden aan
kerken in de 17 landen van Franqtalig Afrika. Het instituut wordt vanuit
Nederland ondercteund door deputaten Buitenlandse Zending van (Ie
Christclijkc Gcrefumecrdc Kcrkcn
met geld en mct dc inzet viin dr. B.
van den Tuien die ook namcns de
(Hervormd) Gcrcforniccrdc Zendingsbund ter plaatsc werkt. IIct
hceit een jaiirlijks budget van oiigcvccr cc11Iialf miljoen dollar. Op dit
inomcnt is dc linancii;le afílcliiig
bemand door een Centraal-Afrikaanse accountant. die een coflega
nodig heeft om zo de afdeling adequaat te laten functioneren. FATEB
zoekt iemand uit Europa of NoordAnierika die voor een korte periode
(6 maanden tot 2 jaar) deze taak op
zicli wil riemen, maar die de bereidIieid heeft om deze periode. indien
iiodig, te verlengen.
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Christus pcrsocinlijk als zijdhaar
Verlosser kcnt.
2. Dcreidheid om een Afrikaanse
levensstijl te acceptereli en zich
daaraan aan te passen, mals de ecrinornlscbe - en levencomstandigheden tijdcns de peiiotie aan de
FATEB dat vragen.
3. Minlmaal een afgeronde 1-1B0
opleiding in Bedrijfsecoiioinic met
een link naar d e boekhouding bij
een fonds.
4. Werkervaring met d e bockhoiiding bij een fonds en dc bckwaamheid om boekhoudsystemen crcaticf
te gebruiken,zodat het voldoet aan
d e eicen van FATEB in verband met
de bedoelingen van de het management en d e donorrelaties.
5. VToeiend Frans is 7eer gewenFt in
verband met de contacten met personeelsleden en studenten. Vloeiend
Engels is een absnlute vereiste,
omdat dit de voertaal met internationale contacten ic.
6, Ervaring met computer hardware
en suftwaic is zeer gewenst, ïodnt de
afhankclijklicid vaii dcrden verklcind kali worden. ten gunste van
andcr zcndingspcrsoiicel in Bangui.
T. Lcidinggcvcndc ciipacitciten voor
diigclijksc wcrkzaamlietleii,
bekwaamheid om te communiceren
met het hoogste niveau van liet
FATEB management eii oni dc
financiële vooruitnichten eti invloeden van de verschillende gebieden
van d e taak van FATEB naar voren
te brengen. met de nadruk op financiële contrnleq, budgettering en
boekhouding in alle financiele
aspecten.
8.Vanuit ervaring uit uw arheidsverleden kunt u aantonen dat LI qteeds
mccr vcranlwuording nenien kunt
cn dat u zccr goctl kan runctinneren
ontlci minimaal toezrcht.
4. Stcrkc analytische vaardigheden
cn de capaciteit urn objectiei prohlemcn op Ic lo5sen
essenrieel.
10. Vriardiglicid cn bereidheid om
gocd om te gaai1 met de Iioge werkbelasting e n strcssfactoren en cleïe
te associéren met d e voortgaaiidc
o~itwikkelingvan liet iiistituut.
Voor nadere informatic kuilt ii contact opnemen met ds. M.C. Mulílcr
(Goes): tel. 0113-222146 cii/of ds. H.
Last (Zendingsbureau Chr. Gcrci.
Kerken,Veenendaal): tcl. 0318-

582,760,e-mail: zending@cgk.nl

DE MAN GROEI

R. ter Beek

m
achtergronden

/k ken een man met de voornoom Groen. Er is een
familie waarin Groeneveld voorkomt als voornaam.
Het ligt voor de hand te denken aan achternamen
die gepromoveerd zijn tot voornaam. E
n het Engels
gebeurt dat ook: Green en Greenfield zijn familienamen die ook als voornaam worden gegeven,
Zulke namen zou je kunnen gebruiken als weergave van Ts@rnach,een symbolische naam voor de
koninklijke figuur die de Here volgens Jeremia en
Zacharia in de toekomst zal inzetfen om orde op
zaken Se stellen. Tof nu toe heet hij:Spruit. In Nederland wei bekend ais fcYrnilienaarn, maar niet als
voornaam. Lafen we hem niet Groen maar Groei
noemen.

Wie is Groei?
Sinds 1995 is Woltcr Hendrik
Rose vcrbondcii aan de Tlicologicchc Universiteit van de Gereformccrdc Kerken i11 Nederland
(Brncdcrwcg) als universitair
docent vcicir dc Semiiische talen.
Na dc studie Theologie iil Kampen cn dc studie Semitiïclie talen
in Lcidcn heelt Iiij in 1997 zijn
studies n f ~ e r o n din Oxford. met
een promotie bii professor
H.G.M. Williamson. Zijn proef5chriCt ging over de koninklijke
Seuur met de naam Tsèrnach
(mcestal vertaald als 'Spruit') die
wc tegenkomen in Zacharia 3 : 810 en 6 : 9-15. Rose gebruikt in
7ijii hoek Zemah als Engelse
weei-gave. Onder de titel Zcnrnh
urid Z~rrrhAahrl.Mrssicrnic
E.~p(,ct(rtiorr.s?nrlw Ertrlv Pnsre,r ilic Prriori is dc7c studie in 2000
versclicncii in de Joiirncrl for rhe
S t ~ r r bof thr Old Testnrnent Srrpp l r m ~ i S~ ~t r i e r .

In lijn proerschi*irt onderzoekt
Rmc, wie deze Zemah is. Het is
tamelijk gebruikelijk om hem
gelijk te stellen [net Zeriibbabel,
de zoon van Sealtiel, die na de
ballingschap even opduikt in het
Oude Testament (zie Hag. 1 : 1;
2: 23: Ezra 3 : 2; S : 2; Neh. 12 : 1).
Deze nazaat van David ClKron.
3 : 17) was ergens tussen 538 en
520 voor Christus stadhouder in
Jeruzalem. Zacharia en Haggaï
zouden in hem het begin van
herstel van Davids huis hebben
gezien. Rose laat zien dat deze
veronderstelling in vrijwel alle
opzichten fout is. Hij ziet Zemah
als de symbolische naam voor
een toekomstige koninklijke persoon.

De man Groei bij Zacharici
Het portret dat Zacharia van van
deze Zemah geeft, is in 3 :8-1 0
tamelijk schematisch. niet meer
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dan ccn silhouet. De tekening is
6 :9-1 5 is gcdCtaillccrder.
Samengenomen ~ i c nwc dc vnlgende tien trckkcn:
I . Hct i s Jhwh dic Zemah doet
vcrschijncn (3);
2. Hij wordt '7ijn knecht'
gcnocrnd (3);
5. E r is een verbiiidii~gmet dc
priesters, beide profetieën ;lijn
gericht tot Jozua de hogepriestcr
(6; Jozua en de ~ i j n e nin 3):
4. Zidn komst spccli zich af in dc
toekomst (3 en 4 ) ;
5 . Hij krijgt de symhoIischc naam
Zernah (d en 6);
6. Hij kan niet worden geïden tificeerd met de aangesprokene (6):
7. E r is bijzonders. iets wolidei*lijks aan de hand liiet zij11
:ifkoinst (6);
8. Hij houwt de tempel van Jhwh
(6);
9. Hij ontvangt koninklijke waardigheid (6):
10. ken priester staat Iiern ten
dienste (6).
Vanwege die koninklijke waardigheid beschouwt Rose de
Zemah-teksten als voluit messiaans.

Groei van de grond af
Een belangrijke rol bij de uitleg
van de Zemah-profetieën speelt
de betekenis van het woord dat
gebruikt wordt voor de syrnbolische naam, tshpiach. Rose toont
aan dat dit Hebreeuwse woord
geen betrekking kan hebben op
een onderdeel van een plant, een
nieuwe tak of scheut. Het woord
heeft betrekking op het hele
groeiproces van de plant al5
geheel of van planten als collectief. Hij vertaalt met 'groei'

I

I

i
l

Zemah] troon zijn'. De pricsters
uitleg door een aantal zaken
(growth), 'begroeiing' (vegetazijn zich met d e nieuwe, maar
helemaal fris te bekijken. Om Ite
tion) of 'groen' (greenery).
sobere en gebrekkige lernpcl
beginnen vat hij de kroning van
Mede hierdoor kan Rcise d e versterk bewust van hun hulpcloosde hogepriester Jozua (Zach.6 :
binding van de Zeinah-pi-ofeheid en afhankelijklieid. Z c mis9-14) niet op als een kroning die
tieen met Jesaja 11 :l losseisen een politieke verankcring
koninklijke waardigheid vermaken: er ml een i-ijqc voortkovan de Jhwh-dienst. Onzeker als
leent, maar als een soort garanmen uit dc tronk van Isai'en een
ze zijn over de tockrimst van de
tieteken bii d e belofte dic Jozua
scheut uil lijn wortclen. In deze
dienst aan Jhwh ontvangen zij
krijgt inzake Zemah.
teksl is c r iiog icts van de oude
via d e profeet de troost dat Jhwh
Rose had al duidelijk gemaakt
David aanwezig: dc schijnbaar
in de toekomst een koninklijke
dat de bevoegdheden van de
dode wortelstronk van Isaï, cn
figuur op de wereld /ct die de
hogepriester in het begin van dc
die kiemt verrassend opnieuw. In
tempel zal uitbouwen en de
Perzische tijd uitsluitend lagen
Jec.ja's tijd zit Davids huis nog
dienst aan Jhwli 7al verankeren
o p d c troon. Dc toekomstvero p het terrein van tempcl cn erein zijn rechtvaardige wereldheerdienst. Ornrlreeks 520 voor
wachting voor hct koninklijk
schappij.
Christus liad de hogepriester
huis kan aansluiten bij iets wat e r
geen burgerlijke macht. Die
nog is.
Je houden aan de tekst
berustte bij de Perzische overMaar na. d e ballingschap, in de
heerser. oftewel bij de door de
tijd van Zacharia, is d e troon van
De uitleg van de Zemah-profePerzen aangestelde stadhouder.
David verdwcncn. Als God een
tieën in Zacharia is sterk beinDat veel oudteslamcntici na d e
vcrvcilg gccft, moet Hij van de
vloed door lilcraire kritiek. Men
ballingscliap ccn 'diarchie' zien
grond ai' beginnen. De verschijmaakt onderscheid tussen visioeopkomen - rcgcring door twee,
ning van Zemah is nog verrasneii en godswoorden, men
een koning en ccn priester - is
sender dan de scheut uit de dode
onderscheidt verschillende lagen
stomp van Isaï. Zelfs die is nu
niet alleen historisch, maar ook
in d e tekst, en bewerkingen van
verdwcncn. Zemah lijkt 'nerexegetisch onwaarschijnlijk volde oorspronkelij kc tekst. Ter
gens' vandaan tc komen. Wat
~ e n Rose.
s
verificatie van zijn uitleg gaat
In d e toelichting op het visioen
God gaat doen, kan Hij niet
Rose de voor deze operaties aanvan de zevenarmige kandelaar
laten aansluiten iets wat e r nog
gevoerd~rcdenen en motieven
die rechtslrccks uit twee olijven
is.
na (hoofdstuk 5 ) . Hij komt tot dc
De hand tussen .lesa.ja I1 en
liun brandslof krijgen (Zach.4)
conclusie dat er niet voldoende
Zacharia wordt daarmee wel los- I wordt over dczc twee bomen
literaire gronden zijn om de tekst
ser, maar niet opgelost. Want tus- I gezegd: 'zij zijn dc twec gezalfzoals die is overgeleverd te wanden die voor de Hcrc der ganse
sen Jesaja cn Zacharia bevinden
trouweii (al is niet alles makkezich de Zcmah-proktieen van
I aarde staan'. Rose maakt aanneJeremia 23 : S cn 33 : 15. Z e laten
melij k dat dil niet ovcr Zeruhba- , lijk te verklarcn). Geen enkele
poging om ccn oorspronkelijke
bel en Jozua gaat, hct koppel van
een oiil\vikkcling zien. Jeremia
tekst te reconstrueren heeft dc
priester en beoogde koning. D e
maakt dc val van .Jeruzalem mee.
zaak verder geholpen. Rose sluit
vertaling 'gezalfden' is hier het
Hem wordt duidelijk dat er van
zich hiermcc aan hij d e groeienresuItaat van het misverstand
Davids huis hclcmaal niets meer
d e bereidheid van moderne hijover die 'diarchie'. Zondcr d e
verwacl-rt kan worden. Daar
belwetenschappcrs om zich te
uitleg tot in de finesses uit te
leren we van dat de liaam
Iaten uitdagen door d e tekst
werken, ziet hij eerder hemelse
Zemah verwijst naar dc gcdachte
zoals die is overgeleverd en
gestalten in de twec olie-leverandat God cim rijn wcrk met Israël
voorzichtig te zijn met literaire
ciers dan functionarissen op aarin de toekomst voort te zetten
kritiek.
de.
een volledig nicuwc start gaat
Je zou je nog kunnen afvragen of
maken. Allccn al dit ontbreken
de prorect Haggaï dan geen bijE r is geen gelijkheid tussen
van disccintinuïtcit maakt het
priester en koning. In d e Zemah- , zondere verwachtingen wekt
cinwaarscliijiilijk dat Zacharia
over een koninklijke r01 van
profetie neemt de vage priestermet de benaming Zcmah aan
stadhoudcr Zerubbabel in zijn
figuur een positie in terzijde van
Zeruhhabcl hceft gedacht.
proreiic (2 : 20-23). Rose wijdt e r
de koning, als raadsman. Rose
een hoofdstuk aan. Hij Frekt de
vertaalt in Zacharia 6 : 13 niet
Alleen of samen op de
conclusie dat het in deze prrifctie
'hij [= Zcmah] zal priester zijn
troon?
niet oin het koningscliap draait.
op zijn troon' [NBG], maar 'een
I-Iaggai belooft Zeru hbabel dat
priester zal bij zijn [= van
Rosc maakt ruimte voor deze

l
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hij veilig zal zijn in de liefderijke
zorg van zijn God: Jhwh heeft
hem uitgekozen als zijn dienaar
en dat maakt hem zo kristbaar in
zijn oog, dat Hij hem zal hem
beschermen en dragen als een
waardevolle zegelring.

Een groen veld
Rose behandelt alles bij elkaar
maar een paar kleine stukjes bijbeltekst. Hi,i trekt eén draadje
uit de oudtestamentische profetie van na de ballingschap. Maar
daar zit geweldig veel aan vast,
grote en kleine onderwerpen.
Hoe kleinei. de selectie, hoe
meer losse eindjes en hoe ingewikkelder om je stuf te ordenen.
D e kunst is dan o m Je hciek uverzichtelij k te componeren. Rose
IiccA dal iiaar mijn smaak rcdclijk gedaan, rnct gcvocl voor

grammaticaal. taalkundig e n literair-historisch gebied.
Het is mooi dat Rose het terrein
betreedt van de profetie o p de
grens van het oude en nieuwe
testament. In de gereformeerde
exegese in Nederland is het o p
dat terrein een tijd lang al te rustig geweest. H e t is dan ook veelbelovend te horen dat de theologische opleidingen in Kampen
en Apeldoorn zich pro.jectmatig
zullen p a n bezighouden met de
profetie van liet Oude Testament. Nergens zie je scherper
het snijvlak van Gods Woord
met d e wereld van de nlcn5cn
dan in het optreden van d e profeten. D e studie daarvan moet
veel kunnen opleveren voor de
gereformeerde uitleg van dc Rijhel, want die hechl grotc waardc
aan her historischc karakter van
hct Woord van God.

ie kerken
Kerkdienst vanuit Nieuwerkerk aan den 1Jssel

1

logica.
Een extra moeite is dat hij hier
en daar zo ongeveer van de
gi+onda l moest beginnen. In dit
opficht kun je hel bock een
grondige sludic ncicmcn. Rosc
nccml nicts ;ronder mccr ovcr.
hij wil zijn keuzes zclf kunnen
verantwoorden. D e hijbelleksi is
voor hem leermeester hij uitstek
en laatste autoriteit. Zijn respect
voor grote namen in d e oudtestamentisclie wetenschap toont
hij door hun werk gewelensvol
na te rekenen. lemrind schrccf
zelis dat Rose bij zijn behandeling van Haggai 2 : 23 'disagsees
with virtually al1 previous scholarship' (Pad Redditt in Oid Testnrnent Abstrnrrs, Vol. 23: 'het
niet eens is met praktisch al zijn
voorgangers'), Deze opstelling
typeert Rose alc een deskundig
en ook als een gererormeerde
oudtestamenticus. Zcinder zich
los te maken uil de wetenschappclijkc discussies, vcran twoordt
hij zich in Iaalstc instanlic Zcgcnovcs de tekst zclf. Daarhij is hij
niet hang ecn eigcn wcg te kiezen. hij hceft genocg in huis voor
ccn 7clfstandigc positickeus op

Rose 'heelt zich rnct dczc afronding van zijn acadcmischc studies uilstckcnd gekwalificeerd
voor zijn docentschap in Kampen. Met d e kopmannen H.G.L.
Pccls in Apeldoorn en G. Kwakkc1 en W.H. Rose in Kampen zie
ik over het vcld van dc gereformeerde oudleslamen tischc
wetenschap onmiskenbaar ccn
tere, frisproene waas. Dat befooft
nieuwe groei. Dat wckt vcrwachling. Elk wit veld is groen begonncii.

Ds. R. ter Beek is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Capelle a/d
IJssel
Besproken: CVolter H. Rose,
Zvrnah nnd Zer~~hbahel.
Mersinnic
Expcrtations in tjie Enrly Poste-~iEic Pïrrorl, Sheffield: Sheffield
Acadernic P r e ~ s[2000];288 blad7ijden; gebonden; ISBN 1 X4127
074 1 (JSOT Supplement Series.
304); prijs £ 53-50 1 3 X4,00.
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ïkanen met tuiten
Televisieprogramma's waarin
gchuild word t, scoren vaak het
beste. Vnciral als icmand huilt die
zijn broer of zus, vader of mocdcr
na laren terugziet. Es wordt van
ontroering gehuild, of van verdriet
of woede. Rehalve het zichtbare
verdriet op tv. is er ook veel verborgen vcrdriet en zijn es verhorgen tranen.'Trancn met tuiten' is
dan onk het thema van dc tclevisiekerkdienst vanuit de Gerefcirmccrdc Kerk Vrijgemaakt in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Voorganger in de dienst is ds. Wim
dc Groot. Hij heeft een paar maanden voor de uitzci~dingeen beeldhouwer gevraagd om nu ccns niet
tranen van memen, maar tranen
van G6d uit te beelden. De kunstenanr. Wilco van Hoogdalem. ging
aan de slag en het rerultaat werd
een praclitige, gladde bol. De7e bol
stelt de aarde voor: volmaakt en
gepolijqt. Maar in de televisiekcrkdienst is te zien dat de bol helemaal niet gaaf meer is; de bol is
gebroken en er zittcn scheuren in.
Vol~ensde Aijhel namelijk is dc
schepping, de aarde. niet perfect
meer en daar zijn mens en schepping kapot van. D e vraag die iiidcns de dienst wordt gesteld is:
'Zou God daar ook om huilen,
heeft onk Hij daar verdriet van?'
Het antwoord is 'ja'. En tegelijk
gccll God troost: Hij gaat alle tranen van de ogen afwissen. In de
uitzending wordt dit muzikaal vertolkt door een lied van de kinderen van dc gemeente. Aan de uitzending werken vcrder mee Bas de
eld der-(orgel), Anneloes van
Hoogdalem (klarinet) en liet Faniilie Blijdorp Kwartet.
De kerkdienst wosdl gchouden in
de R.K. Kerk 'St. Jo~epli'in Nicuwcrkcrk aan den IJssel.
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HET VOTUM IN DE
KERKDIENST

J. Smelik

liturgie en
gemeente

Reformatie heeft hct vutidm nict
altiid (alleen) aan het bcgin van
n o n z e hulp is in de naam van de Here die
d c kcrkdicnst geklonken. In de
hemel en aarde gemaakt heeft". Deze woorden uif
liturgie van Valcrandul; Pollanus
(1551) voor d c gcrciorrncerde
psalm 724 zijn overbekend omdaf elke kerkdienst
vluchtelingenkerk
tc Engeland
ermee opent. Met een duur (c.q.Icrftjjns) woord
klonk het a d j i i t o r i ~ n lna hel yinwordt dit Iiturgische element het votum genoemd,
gen van hct eerste taíel van de
dat letterlijk "geloffe" betekent, Ondanks de overbe- Wet en voorafgaande aan een
kendheid bestaan er dikwijs veel vragen over heropwekking tot schuldhelijdenis.[
komst en functie van het votum. In djf arfikel wjl ik
Ecn vaker voorkomend verschijnsel is dat het votrirn in het
proberen waf antwoorden te formuleren. We zullen
zoeken naar historische worteis, en bekijken hoe het
s"aramentsbbrieniiig pcbruikt werd. Bijvoorvotum gebruikt is en gefunctioneerd heeft. Ven/olin de
t,an Bern
gens zal ik ingaan op een aantal praktische uspec(1529) N,erd
uitSesproken na
fen met betrekking tot h e t gebrik en de ~ i t v ~ e r i n g de preek e n liad het een plaats
van hef votum in onze liturgische prakfgk.
binnen d e avondrnaal~liturgie.~
E r bestaan verschillende doopliturgieën uit de zestiende eeuw
Zoalr g w c g d . komen de woorzegeningen e n schuldbclijdcnisdie met liet Onze Hulp beginneti.
den van Iiel votikm uit psalm 124
Ten. Algemener verspreid raakte
In de Kerkorde van de Kurpfalz
' de praktijk om het uil ic spreken
vcrs 8. In het latijn begint d a l
uit 1563 begint de doopliturgie
psalmvers met het woord atljiitoals inleiding o p hct cunfiteor,d.i.
als volgt: "Utiser hilf stchc! im
riiinz. Wat wij als votrrrn kennen.
de schuldbclijdciiis cn smeekbenamen des fierrn, der Izimrnel rcnri
wordt daarom ook wc1 eens
de om 7ondcvcrgeving die aan
erdm erschrz,flen har ( P r 124,8),
ndjlrtoriitrn genoemd. Allerlei
het begin van de mis plaatsvond.
Amen. Diewcil unser herr .I(sL~s
hespieseling over (dc inhoud
Dit gebruik wcrd ufficieel vastCf~ristux
sagf,dub rvir underst
van) termen en of dc bcnamiiig
gelegd in het Misr;crl~Romnnum
nicltr in das reich Golres mijgen
vorrlrn wel juist c n ivcn\cli,ik is.
van 1570.
kommeri.... ".' Petrus Datheen
laat ik hier rusten. Evenmin zal
Het vofunz functioneerde hier als
nam dit formulier in ccn vcrtik ingaan op andere lilurgische
uiting dat d e mens in zaken die
aling ovcr in 7ijn kcrkhock uit
teksten die wc1 met de term
zijn heil betreffen, niets kan zon1566, cii 7.0 komt licl dat het
votllm aangeduid wcirden, zoals
der hulp van God die hemel e n
vn!urn ook in Ncdcrland awvaii"In ric ~Varrrnvan dr Vodpr el? de
aarde gcmaakt heeft. Wanneer
kelijk als opening van h c t doopZoon ct! c k Heiligr Grpst. '+ In dit
het uitgcsprokcn werd voer een
formulier stond aangegcvcn."
artikel beperk ik mc ~cithet
schuldbelijdcnis. had het daarIn het gereformeerd protestanvotitm met de tcksl uil psaIm 124
naast ook ccn duidelijke functie
tisme in Nederland werd het
vers 8.
als inrorplng van Gods hiilp.
votrrnz door de prnvincialc synoHet votzdnz wcrd tijdens de Midcle van Dordrecht 1574 officiccl
Geschiedenis
deleeuwen nict uill;luiteiid als
1 incgevoerd. Op 18 juni hcsloot dc
opening van de kerkdienst
kerkelijke vergadering: "Men sul
Dc oudste sporen van hct ilotrrm
gehruikt, zoals in on/c hedenclc predicatic hrghin~ienvan
als lilui-gisclie ncte leiden naar de
daasse praktijk. En dat was
desen woorden na t ' g h ~ s a n g hdm
clrde eeuw. In de Middclccuwen
tevens in de reformainrische
Psrilms, Orlse hrrlpe s i j rndm
weid het ndjrttoritinr hier cn daar
liturgiepraktijk uit dc zcs(iende
naem dcs Heerrn etc."'
pchi4uiktals inleidend vcrc op
eeuw het geval. Ook binnen de
Ni] is het een illusie te denken

'
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dat sinds dezc hcpaling d c kcrkdiensten dus bcgonncn op dc
wij7e waarop wij dic kennen: een
prcdikant hctrad dc kansel,
sprak hct votun~uit. waarna successievelijk de andcrc liturgische
elementen aan bod kwamen. Het
werd bijvoorbeeld een veelvoorkomende praktijk dat d e predikant niet eerder het kerkgebouw
binnenkwam voordat dc voorlczer de schriftle7ing (cn hct voorlezen van de wet) voltooid had.
Pas als de predikant de kanscl
had bestegen, werd het v n ~ ~ l r n
uitgesproken. Voor velen begon
op de dienst pas op dát moment
("kerkdienst = prcck"). En in dc
negentiende ccuw haddcn divcrse gezangentegenstanders daarom geen problemen wannccr cr
vóór het vnium een gezangvers
werd aangeheven.

I

I

I

i
1

I

I

Predikanten hebben niet altijd
de woorden uit psalm 124
gebruikt als votum.. Vaak kon je
ook als votrlrn horen: "(Ons
hegir~zij) in rirn Nuani dei.
Vaders er1 de$ Zoon LW dcc HeiliRc>n C;rrste.s". Ook wcrd hct wc1
gebruikelijk om psalm 1 24 vcrs 8
uit te hrcidcn, hijvocitbceld met
dc wo~irdcn"die rrorlwe houdt in
~ ~ r t w i ~ei7
h ~riirl
i d Inat irarpn CJP
wprkrn rijner hnnd~n"(v21 PS,
14h:h cn pc. 138:8)" ciC met woorden uit Opcnharing l. Pas in de
twiiitigstc eeuw kwam e r binnen
dc gcrcformeerde (vrijg.) kerken
eenheid in het gebruik van het
votrim.

De lilurgisctie bezinning in liet
Ncdci-laiids protectantisme aart
het einde vali de negentiende e n
hcgin viin d e twintigste eeuw,
resulleerde in d e algemeen verbreide praktij k om liet adjrirorizin7 als cipeiiing voor de kerkdicnsl Ie gebruiken. Dat wil
7cggcn: dat hct rungcerde werd
als eerstc officiclc litiirgischc
actc van ccn dicnst, waararin
vooraf gecii schrii't?c;.ingcn o.i.d.
geplaalsl wcrden.

Het plaatsen van Onze Iiulp aan
element, als markering van een
nieuw deel van d e kerkdienst
hel begin van de dienst is een
(bijv. d e bedienin9 van sacrapraktijk die aangetroffen wordt
menten). Het votiim had niet uitin zestiende-eeuwse liturgieën
uit de kring van Johaniles Calsluitend een plek aan het begin
vijn. Bijvoorbeeld, in het Straatsvan d e dienst.
b u r g s ~dicnstbock uit 1542, dat
1 Betekenis
de bijnaam P.i.eicclorurnnna
draagt,' staat hct acljrttoriiun aan
hct hcgin van de dienst en wordt
Iiilussen is in dit artikel divcrsc
hel direct gevolgd door de openinalen gesproken over functies
harc schuldbelijdenis. Ook in Ln I en betekenissen van het vofunz.
Forrn~C ~ PriIr~s
S
(Genève 1542) I Mel i11 ons acliterliooïd dc histohccft hct O n z r Hi~lpdeze plaats.
rische gegevens wil ik claar nu
T. Brienen schrijft "Crilvijn ~noti- vcrdcr op ingaan. Ik concentreer
verrt hrt heginnen vrrn (Ir l i i e ? ? ~ ~ rnc daarbij mct name o p d e plek
met fier votuni door te zeggen, dar
dic hct votrtm in dc orden van
ul nuze daden en onderuerningen
dienst heer1 die wij keiincn cn
morrrn heginnpn met het inropgebruiken.
pen vun de nannz en CIP
hulp des
Zowcl lijdcns dc Middelecuwen
Heren".WHij vci-wijst daarbij
als ook in dc Rcrormatic is het
vvtunl nooit een op zichzelf
naar Calvijns Institutie (Bock 111,
hfdst. XX. 3). Daar laat Calvijn
staand liturgisch element
zich cchter nict uit ovcr hct
gcwcest. Het was altijd gekophcgin van dc kcrkdicnst noch
pcld aan ccn andere element,
over hel votum. Wel blijkt uil die
zoals een schuldbclijdcnis of een
doopbediening. Nu hcb ik de
Iusritutie-parapraar dal Calvijn
sterke indruk dat in twintigstegrote waarde hechl aan hel aaneeuwse liturgiccn hct votun?
roepen van Gods naam, omdal
mcer als ccn zrcf:~landlg~
liturgiGod nabij is dic Hcm in waarschc actc hcscliouwd wordt. Dit
heid aanroepen (Ps.145:1 8).
Niet onbelangrijk ii le conslatewordt vooral gcsuggcreerd doordat de oiiderdclen votrtm en
ren dat in d e Pseudoromana eii
in La Forurze des Prières het
zegmgroet in orden van dienst
votum voorafgaat aan d e upengenummerd word ei^ als " 1 " en
bare schuldbeli,jdenis ("Confes"2".Dat is ook liel geval in hct
sion des Pkchés"). Daardoor
I
Gereform~erdKrrkbork (pag.
kriagt het votum een accent als
507-511). Nu i s hct nummeren
het inroepen van Gods hulp.
van onderdelen van ccn orde van
Deze praktijk is dus een voortdienst sowieso nict ideaal, omdat
zetting van de middeleeuwse
het d e indruk wekt dal we tc
maken hebben met zakeli jkc
liturgie, waar het ndjutorium fungeerde als inleiding op het confiagendapunten voor ccn vcrgadereor (schuldbelijdenis).
ring. Wanneer votum ei1 groet
genuminerd wordcn als "1 " en
"2". wordt hel karaktcr van het
Evenals in de Middeleeuwen wil
larljutoriurn a 1s opcnin gsformule
het vorztm in de reformatorische
van, en inleiding op ccn ander
traditie uitdrukken - en in Ireriiinering roepen - dat de sanieligeliturgisch eleinenl (c,q. dc zegenkomen gemeente voor d e wergroet) vertroebeld. Dc f n l ~ i d c n d c
king van wat in de liturgie volgt,
fuiictie van het votum is dc reden
waarom in h c t I,iturgicch katern
gehee1 nfl~ankelijkis van God(c
bij het Gerrf(7rmeercl Kcrkhoelc
hulp). Teveiis kunnen we noteren
het voturn en dc gmet op één
dat het votum tegelijkertijd ook
regcl vcrmcld worden: '-Votum
ftinctioneerde als openirtgsformuiie voor een bepaald liturgisch
en vredr-/zrgengroef".
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Dat het adjutorium bedoeld is als
inleiding op, als openingsformule
voor het daaropvolgende onderdeel, betekent ook dat het een
kórte formule moet zijn en blijven. Deze overtuiging werd binnen de twintigste-eeuwse liturgische bezinning gemeengoed,9 en
zorgde voor verdwijning van de
praktijk dat predikanten het
votum uitbreidden met bijvoorbeeld de woorden uit de psalm
146 en 138. Ook een uitbreiding
in de vorm van een toelichting
op het votum ondermijnt de
beknoptheid die het inleidende
karakter vergt. Een toelichting
op het votum fungeert dus als
inleiding op een inleiding, en verzelfstandigt het votum teveel. Dit
alles nog afgezien van meer
inhoudelijke argumenten om het
votum niet nader in te leiden, en
waarover we straks nog te spreken komen.
Intussen mag duidelijk zijn dat
het Onze Hulp veel meer
inhoudt dan een zakelijke openingszin, die inwisselbaar zou
zijn voor elk denkbare andere
opening. Juist ook vanuit de historie wordt duidelijk dat het
votum meerdere betekenislagen
en functies heeft. Hierboven is
dat al ter sprake gekomen. Daarbij bleek eveneens dat de overheersende functie en betekenis
van het votum mede afhankelijk
is van de plek waar het uitgesproken wordt.
1) Misschien wel het meest duidelijk is dat het votum functioneert als een korte belijdenis van
onze afhankelijkheid van God en
als uiting van onze aanhankelijkheid aan Hem. In het Onze Hulp
spreken we ons vertrouwen en
onze verwachting uit dat God
ons nabij was en is.We belijden
dat - om met de woorden van
Abraham Kuyper te spreken "ons heil alleen in de reddende
macht onzes Gods is". In deze
betekenis slaat het Onze Hulp

volgens Kuyper niet expliciet op
de kerkdienst ("onze hulp voor
de komende kerkdienst is in de
naam van de Here"). Op grond
van exegese van Psalm 124 stelt
Kuyper dat het votum een veel
ruimere strekking heeft: "Wij,
verloren zondaren, die door zonde en satan schier (bijna - JS)
verslonden waren, zijn door God
gered en behouden, en als verloste en geredde schare komen we
hier nu samen, als eersten toon
van het hart uitsprekende, dat het
God, en God alleen was, die ons
van den dood redde, en die ons
nu, als geredden, als verlosten
onder het geklank van zijn
Woord doet saamkomen."lo
In het votum wordt de Naam van
God genoemd. G. van Rongen
legt hier een verband met het
"aanroepen van Gods Naam",
waarover in de Schrift veelvuldig
gesproken wordt. Hij verwijst
naar de kerkvaders en Calvijn
die gewezen hebben op het
belang van het aanroepen van de
NaamY Het "aanroepen" is kenmerkend voor de christelijke
gemeente, en is door C.Trimp
aangewezen als "dé omschrijving
van het publiek vereren van
God". Bij "aanroepen" zijn volgens Trimp de volgende betekenissen te onderscheiden: "1. het
bidden tot en danken van God,
terwijl men zijn naam publiek
uitroept, 2. Het publiek uitroepen
van Gods (of Christus') naam
tegenover de pretenties van de
heidenen en hun afgoden, 3. De
naam van God (of Christus)

publiek noemen en roemen." 12
Wanneer we in het votum de
Naam van de HERE noemen, dan
is dat metterdaad het aanroepen
van die Naam, waarin de betekenissen van bidden, danken,
publiek uitroepen en prijzen
mee klinken.
2) Doordat het adjutorium in
onze liturgische praktijk de
dienst opent, heeft de belijdenis
van afhankelijkheid ook direct

het element van "toewijding".
De gemeente richt zich ermee op
de Here. De toewijding gebeurt
niet individueel, maar gezamenlijk.
3) Dat brengt ons op een andere
functie: het Onze Hulp fungeert
ook als constituering. De samengekomen gemeenteleden verenigen zich tot de zichtbare en
hoorbare gemeente die de eredienst (de ontmoeting tussen
God en zijn volk) gaat vieren.
Het votum is hier dus een markeringsformule, en markeert het
moment waarop de dienst
begint. Deze betekenis geeft ook
Kuyper aan het votum. Hoewel
hij zich bewust is dat de vergelijking erg mank gaat, vergelijkt hij
het votum met de opening van
een vergadering door de voorzitter. Het is een plechtige verklaring waardoor de samengekomen gelovigen pas de
"vergádering van geloovigen"
worden. Losse individuen worden met het votum tot een kerkgemeenschap gesmeed die God
gaat ontmoeten.13
4) Volgens A.F.N. Lekkerkerker
heeft het votum niets te maken
met een hamerslag waarmee een
vergadering geopend wordt,
zoals Kuyper beweerde. Hij doet
Kuyper hier niet helemaal recht,
want Kuyper heeft - zoals we
zojuist zagen - wel iets meer over
het votum en zijn inhoudelijke
betekenis gezegd. Hoe dan ook,
Lekkerkerker wijst er op dat in
Frans-gereformeerde kerkboeken vanaf 1562 boven het votum
de titel "gebed" stond. Hij heeft
het dan over het feit dat in de
afdeling "Formulaire des Prieres
ecclesiastiques" (kerkelijke formuliergebeden) het votum onder
de titel "Priere" afgedrukt staat
voorafgaande aan een "Exhortation" (oproep tot schuldbelijdenis) en een bede om waarin de
gemeente haar zonden voor God
belijdt.14

Ook in Nederlandse kerkboeken
werd volgens Lekkerkerker tot
in de negentiende eeuw het Onze
Hulp geschaard onder de "gebeden bij de aanvang van de
samenkomst der gemeente"Y In
hoeverre Lekkerkerker hier op
een algemeen verbreide praktijk
iJ;lNederland wijst, is zeer de
vraag. In circa tien kerkboeken
van voor 1900 die ik steekproefsgewijs geraadpleegd heb, staat
het votum zelfs niet (meer) afgedrukt onder de "Christelijke
Gebeden", laat staan dat het
aangeduid werd als een "gebed".
Maar voorzover het in Nederlandstalige kerkboeken inderdaad voorgekomen is, stond het
votum evenals in de Franstalige
dienstboeken, in relatie tot het
daaropvolgende gebed waarin de
gemeente haar zonden beleed. In
de Nederlandse dienstboeken
staat dit gebed bekend als
"gebed voor de predicatie". Vanuit dît gegeven en deze plaats is
het inderdaad verdedigbaar om
het gebedskarakter van het
votum te benadrukken.
Terecht zegt Lekkerkerker dat
dit karakter overeenstemt met
het gebruik van het votum als
inleiding tot de persoonlijke
schuldbelijdenis van de priester
in het Romeinse Missaal. Hij had
ook kunnen wijzen op het feit
dat in Franse orden van dienst
uit de zestiende-eeuw het adjutorium diende ter inleiding op een
openbare schuldbelijdenis.
Dat de interpretatie van het
adjutorium als gebed bestaan
heeft, staat wel vast. Tot ver in de
twintigste eeuw bleef het gebruik
bestaan om tijdens het Onze
Hulp de ogen te sluiten. Lekkerkerker vindt deze gebedshouding
terecht omdat het Onze Hulp
"een belijdenis in de sfeer van het
gebed" is.Alles wat wij doen en
laten, is en blijft afhankelijk van
Gods hulp. Daarom roepen we
de Naam van God aan (vgl wat
ik hierboven hierover schreef).

Door het Onze Hulp plaatst de
gemeente zich in een afhankelijke houding tegenover God de
Schepper.
Samengevat blijkt dat we het
votum vanuit verschillende
invalshoeken kunnen bekijken
en kunnen duiden. Het votum
blijkt dus niet alleen te fungeren
als belijdenis van afhankelijkheid
en aanhankelijkheid, maar ook
als uiting van toewijding en als
een inroeping van Gods hulp.
Het heeft bovendien relaties tot
noties die in de Schrift aangeduid
worden met het "aanroepen van
de Naam".
Daarbij dienen we ons te realiseren dat al deze zaken nauw met
elkaar verbonden zijn en dat je
ze niet tegen elkaar kunt uitspelen. Wel zou je kunnen zeggen
dat het gebedskarakter van het
votum sterker naar voren komt
wanneer het voorafgaat aan een
schuldbelijdenis(gebed) of wanneer men de gebedshouding aanneemt. In alle gevallen is het
votum bedoeld als een openingsformule, als inleiding op een volgend liturgisch element.

Praktijk
Wat betekent het bovenstaande
nu voor de praktijk, voor de wijze waarop wij met het votum
omgaan?
Dat het Onze Hulp bij ons een
"inleiding" is op de zegengroet,
betekent dat het zeggen van
"amen" na het votum beter weggelaten kan worden. Daardoor
wordt immers het adjutorium in
zekere zin losgekoppeld van de
groet. Dit nog afgezien van het
feit dat er anders wel heel snel
tweemaal "amen" gezegd wordt
in een kort tijdsbestek.
Vooral het laatste decennium is
het binnen onze kerken vaak bon
ton om liturgische onderdelen te
voorzien van een toelichting. Die
toelichting kan variëren van één
enkele zin tot een preekje-in-

notendop. Ook het votum wordt
meer dan eens voorzien van toelichtende woorden. Er zijn predikanten die de dienst beginnen in
de trant van: "We zijn bij de
Here,laten we daarom onze
afhankelijkheid van Hem belijden: Onze hulp is in de naam van
de HERE " Of: "We belijden
dat we afhankelijk zijn van God
met de woorden: Onze hulp... "
Dergelijke verklarende toevoegingen zijn overbodig. Want er
wordt in de toelichting gezegd
wat het toegelichte nu juist al
woordelijk uitdrukt! Ook zonder
de toevoeging van de predikant
is toch voor iedereen volstrekt
duidelijk dat het votum een belijden van onze afhankelijk van de
Here is?
Daar komt nog bij dat de toelichting de meerdere betekenislagen
die het votum nu eenmaal heeft,
ondermijnt. De toelichting
beperken zich tot één betekenis
en functie van het votum. Zoals
we gezien hebben, werkt het
adjutorium - naast belijdenis van
afhankelijkheid en aanhankelijkheid - ook metterdaad als constituering van de gemeente, inroeping van Gods hulp, en
toewijding van de gemeente aan
God. Al deze elementen verdwijnen uit het zicht wanneer de
voorganger de gemeente eenzijdig focust op de afhankelijkheidsbelijdende functie.
Verschraling treedt ook altijd op
wanneer je afwisselend de verschillende functies zou kunnen
verwoorden als inleiding en toelichting op het votum. (Waarom
zou een voorganger voor de
kerkganger trouwens moeten
bepalen welke betekenis in die
dienst aan het votum toegekend
moet worden?) Functie en betekenis van het adjutorium zijn
altijd veelomvattender dan in
een kanseltoelichting gezegd kan
en moet worden. Het mooie en
intrigerende aan liturgie is nu net
dat bijvoorbeeld met formules
(zoals het votum) of handelingen

cr mccr gc7cgd cn aangeduid
kan worden, dan men in één zin
kan samenvatten. Dat moct jc
nict "vcrniclcii" door toclichtingcn.
Dit alles nog afgezien van de
vraag of toelichtingen op onderdelen van de kerkdienst liturgische bewussworditig e n kennis
wel (kunnen) hevorderen. Ter
vergelijking: als je het spel moet
spelen, moeten de spelregels al
bekend zijn. Toelichtingen in de
dienst zijn vergeli,jkbaar met een
voetbalscheidsrechter die bij een
handsbnl eerst fluit, e n - alvorelis
de vrije trap genomen wordt aan spelers en publiek gaat uitlegsen (toelichten) dat je de bal
tijdens het spel niet met je handen mag spelen. Een dergetijke
uitleg is overbodig. en haalt de
vaiirt, het ritme uit het spel.
Bovendien verbreekt het de
spanning van d e wedstrijd.
Een soortgelijk effect hebben
toelichtingen in een kerkdienst.
Voorlichting over of verhelder i n van
~ litursische onderdelen
horen thuis in het liturgisch
onderwijs dat gegeven moet worden op de catechisatie, de scholen en in huisgezinncn. Als icrs
toegelicht moet worden, is CT ciT
iets mis met (dc logica van) dc
orde van dienst, óf'nici hct catechetisch-liturgisch ondcrwi is, ór
met beide.
Kortom. ondanks alle gocdc
bedoelingen dic mcn hcct't mct
inleidende hcwocirdiiigen op hei
vofum. wcrkt hcl 0 1 1 7 ~Hulp uiteindelijk hct iiiccst optimaal
wanneer geen pogingcn ondcrnomen worden om hct vntu17i toc
te lichten. Het is voldocndc om
na het '.verheft uw harten tot
God" een kort ogcnblik stiltc in
acht te nemen. en vcrvolgcns
zonder enicge toevoeging het
vofrtnr i i i t te spreken of te zingen.

Uitvoering
En met de laatste zes woorden

zijn we terecht gekomen bij de
'-uitvoeringspraktijk". Tot voor
kort was het in alle kerken
gebruikelijk dat de voorganger
het Onze Hulp uitsprak. Gezien
d e strekking van het votllrn, is
het zeer goed verdedisbaar dat
iemand anders dan de voorganger de woorden in de mond mag
en kan nemen. D a t kan uitstekend ook door de gemeente
gedaan worden. Tegenwoordig
zijn e r diverse kerken waar het
votum door de gemeente gezons e n wordt. In het Liturgisch
kntern bij hei Gereformeerd
Kerkboek is een aantal mogelijkheden (meloclieën) opgenomen
waarvan een paar geschikt zijn
voor gemeentezang. Het is echter ook denkbaar dat een cantorij het voiutn zingt. Ook daarvoor staan in het Liturgisch
Kntcrn mogelijktieden.
Laat ik tot besluit van dit artikel
wijzen o p een andere mogelijkeheid die binnen on7c kerkcn
(voorzovcr ik weet) niet gchruikt
wordt. maar die wel voor de
hand ligt en direct door alle
gemeenten gebruikt kan worden.
Mcn kan hct V C I I I Gnamclijk
~
ook
als beurtspraak uitsprrken. Dal
kan als volgt:

gesproken wordt, is hel misschien zelfs wel te preiercrcn om
het vorunr dan ook maar uit le
spreken. Votum en groet zijn
immers aan elkaar verbonden, en
die eenheid wordt een bectjc
ontkracht door het ene tc zingen
eii het andere uil l e sprckeii.
Uit oogpunt van "ecnhcid van
stijl en uitvoeriiig" is hel m.i.
mooier om óf beide te zingen óí
beide uit te spreken.

DI: J. Smetik is hymnoìoog-musicoEoog en woont te Zuidhorn. Sinds
1993 is hij lid van het deputaatschap Eredienst
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"Uiewvf w r dur lvoclzrnini
Herren
heg011 wcI!cnd. so sye riiznser anfarr~in
dent nriinincanIIFB IIcrren.. " Geciteerd \ia: Markus Icniiy, Die E i n h e ~ ~
( l a ARhr.ninnhhgorrt,~dtr,~~si
hri CIEIt
rhawi(.hrii ~ ct ri i srh it,rvr~risrlzoi
R~lrirnitifnrrn7.urich 1468. I h?.

voorganger: O n ~ hltip
e
is in d p
Nuum van de FJI:KE
gcmecntc: {lip h e m ~pn
l crarile
gernrra kt heeft.
Deze uitvoeringsmogelij kheid
sluit nauw aan bij het parallellisme, eeii literair stijlfiguur dat
volop in de psaliiien nangetrofTc11 wcisdl. Hcl belekenl dal twee
vcssrcgclc (in houdclijk) bij
clkaar hotcn. In dil geval gaai
hct om dc zinnen: I ) O n ~ hulp
e
is in de Naam van de FTccr 2) die
hcmcl cn anrdc gcmaakl heeft.
Hct is nict onwaarschijnlijk dni
dczc vcrsrcgcls in het Oudc Tcstament in beurtzang (beurtspraak) uitgevoerd zijn. En aangezien de daaropvolgende
zegengroet niet gezongcn maai-
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Vcrlemndris Po'ollanris Llrilrgia rrirra
(1551-1555).opnieuw uiigegeven en
van een inleidiny vuurzien dcicir A.C.
Moiideis. Leiden 1Ci70 (= Kerkhisrorisclic Dildragcn onder iett. van J.N.
Hakhui7cn vaii dcn Drink, ct. al. Nr

F. Sehling.

ri.nngr>lirt*lt~r~
Klrchcra-

orrlnirngrn d r XVI.
~
fuliihiinderrc Bd

X l V (Kurpfalz},~l'~liinpcn
19h9,33F;

'

Zie: D? Pstilinrn Buivrli (looi P P ~ F I ~ T
D n t h ~ t i ~k
i~
scsirnilevan de uitgave
Heidelberg 1566. M e t inleidingen
door drc. J N 1Jkel en dr. W. van 't
Spijker. Houten 1947, pagina 72.

> r hr iunortrn (Irr z p < i i r n d P~P L ( W . 'qGrneenhage 1 X4'1.143 (herdruk: Dordrechi I riX0).
"

R e opmcrkinp En hct handbock Dc
weg v011

df Iiritrglc (Loctci nicci F 998.

1 ' 3 ) dat dc Dordtse syriodc Iict votuin
n1 uitbrciddc tnct dc woordcn uit

Psalm 116 cri 1 ?X.

I<

onyuiqt.

Dit dienstboek werd in Straatsburg
door Pierre Brull. uitgcgvcn en
hcvat cen orde van dieiirt die mngelijk de7elfde is als Calvilii tilden? LiIn
vcrhlijf in Straaishtirg ontworpen
had.

"- I
Prins

nieuw uitgekomen

lifirrgi~
hry Johrir~ner
Calvijii. Kampen t 987,221

Kainpcn 1 Y 1 1,177-178:G. van der
Lecuw I.r[ur,qirk. Nijkei k 1946. I hl .

I

"

l'

l'

l'

Inschikken en opschuivert; mcnsen over de Christen Unie door
M . Aangeenbrug en H. Valkenburg.

'Kunt u het verschil aangeven
tussen de RPG en hct GPV?'
G. van Rongcn. M p r ( J / (lp heiligen
werd RPF-fractievoorzitter Leen
Lrrrtrgrt, iii Hr.rn(d r.pi o p Aorrlc Deel
van Dijke tijdens een spreek3, BarncveId 1090.14.
beurt gevraagd. Hij moest het
antwoord schuldig blijven. Z o
C. Trinip, 1 3 gciripptlfe
~
en hriar Iirirr
ook zijn GPV-collcga Gert
~ I Kainpcn
P
19XO. 63.261.
Schutte, die dezelfdc vraag voor
Kr]) per. O W ~k-(,r(,(lir'ri~t.
P
179-180
zijli kiezen kreeg. Er zal maar
weinig lucht tussen dc twee
T w c voorlrceIden vdn aclittiendcbeginselpartijen. Zodoende
eeuwc Waalre kerkboeken dic i n
besloten de partijcn samen te
Ncdcrlrind pedruki ~ i l eii
n waarin dit
gaan en werd op 22 januari 2000
voorkomt:
de Christenunie opgericht. Met
- L P TP ~ r u ~ i i n (k
p r D n v ~ dPYILT en vr>n
chirurgische precisie werkten de
fronçois, rrvitr It: t t p p r ~ ~ zpor
~ ~ It.
.P~
besturen naar een politieke fusie
Synnllc Wulon ( I i i Prov~tzcw-Unicr.
en een organisatorische unie toe.
Amstcrdam 17hX. 640.
Beide partijen hcbhen geduren- Les Prr,orimr,\ rle David W I I T epi vrbri
de het samenwcrkin~straject
frrincoic ; vrijris ct approitvPz prrr /r
gegeven en pcncimen. D e ChrisS~nndr>
Wrilui~(les ProvicictTr lin~rs.
tenunie is hcl resultaat van
Amsterddm 1796. pag. 27h.
inschikkrn en opschuiven. In dit
hoek geven mensen van binnen
A.F.N. Lekkerkerker. K ~ t ~ r t e k t w i ~ ~ g r n en buiten de ChrislenUnie hun
visie op de7e nieuwe christelijke
Rrl Iirr Ht>ri,orolrleDienrrhark. neet
I . F-Grnvenhaye 1952.47-48.
partij. Naast ccn inleidend
hoofdstuk over de geschiedenis
van het GPV eii de RPF komen
onder andcren Leen van Dijke,
Kars Veling, Maria van der Hoeven, Hans Dijkstal, Willem
Ouweneel cn Ras van der Vlies
aan het woord.
Uiigever1.i Ruijlcn &L Schipperheijn Amsterdam. 11,50euro
(11 1 blz.)

ten voor Hemelvnairt cn Pinksteren verzameld door Rien van
den Berg.

Op kerkelijke haogtijdagcn
staan we stil bi"i datgene waar
ons verstand in tekort schiet. We
rncpen d e hulp in van de kunsten: muziek, zang en poezie. Dc
waarde van poëzie voor vici-ingcn en andere kerkelijke samcnkomslen wordt steeds meer
gezien.Veel dichters weten op
een trcffcnde, toegankelijke
manicr le raken aan het onzegbare van het geloof. In deze
hlocrn7ezing gaan dichters aan
dc slag inet de verhalen rond
Hemelvaart en Pinksteren. De
ecn lekent de discipelen, nog starend in hel gat dat Jezus vallen
liet. Een ander toont zich jaloers
op de blik die Stefanus vergund
werd in de open liernel. Een derde belijdt d e verwachting van dc
wcderkomst. Immers: het is bij
de Hemelvaart van Christus dat
de cngelen zijn wederkomst
voorspcll en.

" T. Briencn,

" Zic o.a. A Kuyper. Orirc Eeredir>iio

Ofde hemel nok open is; G ~ d i c h -

Uitgeverij Mozaick Zoetermeer,
8,90 euro(58 blz.)

gwijs
U zoekt betrouwbare
bijbelstudies?

1

Kijk op
www.bijbelsludiebond .n1
<h~p:~/wviw.bijbeirtudiebond.nI~
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedurn

Tel. 050-3013636
e-mail: administratieBbijbelstudiebond
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J. M.de Jong

KUNST ZONDER KERK

/n Uden is hedendaagse kunst te zien waarin c:hristhema's een rol spelen, In de kelder van het
fraaie Museum voor Religieuze Kunst staan o f h un_
gen 27 werken van uite6nlopend formaat. gekozen
uit de Rjjkscollectie,
Schilderkunst is veruit in de meerderheid; er zijn
maas vier ruim felwe werken. Ongeveer de helft
van de geëxposeerde werken heeff een voorstellinu die min of meer direct herkenbaar is vanuit de
~6i~telijke
iconografie, de beeldtraditie van de
eeuwen achter ons, Er is figuratief werk bij, maar
ook surrealistisch en postmodern.

fel*

Traditie en moderniteit
Sommige passen alleen in hct
concept van de tentoonstelling
omdat de titel, of het eigcn commentaar van de kunstenaar naar
iets uit het christelijk geloof verwijst. Van dat laatstc is de bekende Anton Hcyhocr ccn goed
voorbeeld. Hij toont stcrcotiep
kinderlijk geëtste figuurgrocpcn,
verdeeld over een groot vlak,
met daar tussen, in ccn gchrekkig handschrift (vanwege de etstechniek otirqpronkelijk in spiegelbeeld geschreven) enkele
godsdienstig gctinlc leksten.
Keinoud van Vught vond in d e
hoek van zijn atclicr-~oldcrcen
crucifix. Hij bracht ecn dikkc
verfi aag aan op ecn ondcrgtond
en druktc het crucifix crin. zcidar
er een negaiievc, reliëfachtige
afdruk ontstond.
Een ander werk op de grens van
wel en niet herkenbaar is van
Marc Mulders. Op een groot,
breed en grijs geschilderd doek is
een licht strepenpatroon aange-

bracht. O p enige afstand en met
wat moeite is daarin de plattegrond van een gebouw te lierkennen, de Sint Pieter in Rome.
Midden op het schilderij citeert
hij een werk van Remhrandt, de
anatomische les van dr. Deyman.
Rembrandt zelf citeerde de verkorte vorm waarin het opengesneden lijk o p tafel ligt weer van
de 'bewening van Christus' door
de Italiaanse kunstenaar Mantegna. Teruglezend: de aangetaste. gestorven Christus is het middelpunt van de kerk van
Rome.. ...of zoiets.
Andere werken putten wel direct
uit d e christelijke beeldtaal. We
lierkennen onmiddelIijk het
geziclit van Cliristus zoals dat
sinds d e zesde eeuw gebruikelijk
is weer te geven: een lang gezicht
met een rechte neus en een in
tweeën gesplilste baard, een
?achte maar ook enigszins strenge hlik in dc ogcn. Wood? van
Amcn koos voor de versie van
dc lijkwade van Turijn, waar d e
ogen van Chrisluï gesloten zijn.
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Voor het gezicht bracht hij een
dubbelkruis aan, als een soort
raam waar jc door heen kijkt.
Nou goed, daar zie je dan die
reproductie.. .." Z O ongeveer
interesseer ik mij voor wat ik
niet ken, zonder mijn eigen cultuur ondergeschikt te maken",
zegt hij e r zelf van. Kunst zonder
kerk, kunst zonder christelijk
geloof. kunst zonder Christus, al
lijken we Hem te herkennen.
Dan zijn er ook nog d e (reproducties) van heiligen, d e letterlijke citaten, de zoekplaat,jes met
christelijke symbolen, de uitvergrotingen, d e karikaturen, van
meer of mindere beeldende kwaliteit. E n dan wordt het recept
toch gauw duidelijk: een christelijk plaatje, een scheutje modernlteit. een palet met verf en een
grote kwast om flink te roeren.

Hoe niet, hoe wel
Het enige werk dat er voor mij
echt positief uitsprong (en kennelijk voor d e afdeling publiciteit
van het museum ook) is dat van

I
Jan P P P M~iilwijk:
~
~ I t d ~met
n
schanpjps, lY8Y.
Irtstitz~~t
Collectie N~drrland.
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Jan Peter Muilwijk: man met
schaapjes. Midden in een groot.
vierkant groen vlak zit een man
in kleurige vrijetijdskleding. In
zijn schoot omarmt hij een
schaap. No9 vier andere schapen
omringen hem op de vier hoeken l
van het schilderij. Van de mansfi- 1
guur straalt kracht, maar ook
l
tederheid uit. Onmiskenbaar is
dit de Goede Herder.
Voor christen-kunstenaars die
wcirqielen met hes probleem van
christelijke thematiek in hun
eigen wcrk. i s de/c tentoonstelling een must. Om tc 7ien hoe
het niet moet. maar ook zo her
en dcr hoe het wel kan. Dat zelf-

d e geldt ook voor ieder die hoe
dan ook in christclijkc cn hcdcndaag" kunst gcïntercssecrd is.
Overigens, tegelijk mct de tcntoonsrelling vcrschecn een boek
van de kunsthistoricus Joost de
Wal, waarin hij de relatie tussen
de Nederlandse beeldende kunst
en de religie in kaart brengt voor
de periode 1945 tot 1990. I k
hoop later uitvoerig o p dat boek
terug te komen.

N.a.v. tcntoonstclling,Kunst zondpr
kerk; .Wederlanrlse chrisreiijke
kirnst irit de Rijkscollectie, 19801990. Tc zicn in het Museum voor
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religieuze Kunst,Vorstenburg 1 te
Uden (NRr), tot en met 9 juni
2002. Geopend: di tlm vr 10-17 u.
za e n zo 13-1 J u. Toegang E 4,-: tot
16 jaar gratis; studenten € 1.(CKV-bonnen geldig).

J.M. de Jong is leraar culturele en
kunstzinnige vorming aan de Gereformeerde Scholengemeenschap
Randstad in Rotterdam en docent
kunst- en cultuunvetenschappen
aan de Evangelische Hogeschool te
Amersfoort
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DE GEEST VAN PINKSTEREN
VERSTERKT GELOOFSBANDEN F*i
ode-im pressies
'ALL OVER THE WORLD'
Jc xuli maar vanuit Nieiiw-Z~PIund in Nederland o p zakenreis
zijn. E n je krijgt o p vrijdagmorgen 17 mei een fax-bericht met
het dringcndc vcrzoek om diezelfde dag naar Zuidhorn door te
reizen. Want daar zal dc GKVsynode dic dag zich huigen over
hct vcrzoek van ',jouw kerken'.
dc Rcrormcd Churches van
Nicuw-Zccland, om een zusterkerkrelatic met clkaai*aan Ie
gaan. Daar wil jc graag bij /ijn.
TOCh ?
Het moet een wonderlijkc dag
geweest 7ijn voor dc Nieuw-Zeelandse oudci-ling John Le~nders.
Hij vertoefde voor zijn zaken in
Nederland, bij kennissen in het
Overijssclsc Dcn Haiii. Direct na
de fax van zijn thuiskerk zocht
hij zijn wcg naar 'liet hope noorden', waar hij precies tijdens d e
lunchpauze in 'De Rank' arriveerde. Er was nog net genoeg
tijd oiii een broocje met zijn
nieuwe broeders en zusters mee
te eien. Eli wat hij vervolgens
mccinaakte was een van die
wonderlijk mooie dingen van de
synode van Zuidhorn. Met de
RCNZ (b9 gemeenten, 3000
leden) gaan we als GKV een zusterkerkrelatie aan!

hoorde veel Engels in allerlei
landse kerken (of g o e p e n ) waar
we als GKV mee in relatie staan.
accenten (een van mijn medebroeders had voor de zekerheid
Dan mogen we intussen al wel
zijn woordenboek in d e binnenaan bijna 60 gerneenscliappen
zak); verder ook Portugees,
denken. AI is verscliil in de aard
van d e relatie.
Spaans en Indonesisch. E n dan
klonk daar dat "alfbakken' HolDe reiskosten zijn voor eigcn
lands van emigranten die nog
rekening. behalve wanneer er
kerken worden uitgenodigd om
even weer aan het 'oude nest'
een zusterkerkrelatie met de
roken, maar meer dan eens
GKV aan te gaan; dan kan men 1
moesten zoeken naar de juiste
ticket vergoed krijgen door de
Hollandse woorden - Canadezen
Nederlandse kerken.
en Australiërs en ook de man uit
Nieuw-Zeeland. O m van het
Zuid-Afrikaans alleen maar te
Intussen is liet lieel bemoedigend dat d e kerk van Jezus
vermoeden dat claarin nog iets
doorklonk van het dialect van
Christus zo'n rijk gemêleerde
Jan van Riebeeck die precies 350
gemeenschap vormt. E n dat we
jaar geleden voet aan wal zette
veel voor elkaar mogen betekenen. Geestelijk en ook materieel.
aan d e Kaap.
Het instrument van onze kerken
Het aantal buitenlandse gasten
heet kortweg BBK, het zijn de
in Zuidliorn was deze keer 21,
afgevaardigd door 15 verschillendeputaten Berreicklnjien Buit~nde kerkgemeenschappen uit alle
Iundse Kerken: een groep harde
werelddelen. Het 'bijzondere' is
werkers met een groot stuk deskundigheid en ook fijngevoeligdat ze allemaal 'gewoon gereformeerd' zijn, dat ze zich bijvnorheid. Beide onmisbaar.
beeld laten leren door de Heidelbergse Catechismus en ook dat
0,0007%
ze zich houden aan de leerregels
Wie intussen denkt dat we in al
van Dordrecht 1618119.Soms
naast hun Wcstminstcr Confcsonze buitenlandse betrekkingen
te maken hebben met een serie
sie. Een stukjc warc gercformeerde oecumene. Dat haddcn
grote gemeenschappen die mag
de rekenmachine e r wel even bijUrsinus en Olevianus nooit durGereformeerd-oecumeni- ven dromen. Maar in het oude
pakken en met mij uitrekenen
sche ontmoetingen
om hoeveel procent gereforDordrecht was er al wél iets o p
te merken van een Europese
meerden het gaat als we kijken
De degen voor Pinksteren stonnaar Spanje: het aantal broeders
oecumene. We trekken die lijn
den o p de svnode-agenda in het
en zusters daar is 300 o p een
vandaag dus stevig door.
leken van de betrekkingen met
bevolking van zo'n 40 miljoen.
Het antwoord staat boven deze
de buitenlandse kerken. Onmid- Reiskosten voor eigen
dellijk bij aankomst in D e Rank
rekening, behalve . ..
paragraaf. E r zijn overigens zo'n
zag jc al dal het drukker was dan
200.000 protestanten in Spanje
andcrs. En Cr werd in allerlei
Nu vertegenwoordigden die 21
(= 0,5%).D e gereformeerden
talcn met elkaar gesproken. soms
buitenlandse afgevaardigden niet I hebben e r 6 gemeenten, die
'
de volledige groep van buitenbezig zijn met een stuk kerkopook 'mcl handen en voeten'. Je

l

i
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bouw dat te vergelijken is mct
het wcrk van Nehemia.
Bij 'onïc' buitenlandse relaties
zijn C r ook grotere kerkengrocpen, in Korpa bijvoorbeeld telt
men mccr dan 200.000 belijdende leden in dc Presbyterian
Church of Korca, maar over het
algemeen 7ijn d c kerken waarmee we een rclalie hebben
betrekkelijk klein. Dat betekent
in de rnecstc gevallen ook een
vrij sterk isolcment. En dan is
het juist goed om sanien te leven
in een wereldwijde broederschap. We kunnen clkaar bezoeken, helpen en nndcrstcunen o p
allerlei manier. Ook dat is een
kenmerk van hcl ware gereformeerde leven.

Wie helpt wie?
Vanuit onze positic 7ijn we intussen gauw geneigd om te denken
in termen van hulp uil Nederland voor de armc kerken in de
rest van d e wereld. En daar moelen we zeker mec hczig blijven.
Zowel voor geestelijkc als liiateriele steunverlening.
Maar het zou on7c ogen kunnen
sluiten voor ecn hccl andere
vraag:Wat kunncn wij in Nederland voor hzilp krijgen uit het
buitenland? Matcricel hebben
we waarschijnlijk niks n o d i ~
maar hoe zit het hij ons in geestelijk opzicht'? Op d c synode
werd gevraagd naar ideeën van
buitenlandsc kcl.ken omtrent
gemeentegroei, ccn zaak waar
we hier in toencmcnde mate mee
le maken krijgen. Nicl alleen
vanwege d e toencmcnde seculnrisatie, maar nok docir de multiculturele samenleving. Is het
straks mogeIijk rncnsen uit andere werelddelen in ie schakelen
VCiQr zending, missic in ons eigen
land? Kunnen we van hijv. d e
Kcninnen leren hoe ze wcrkcn
aan vcrdeie uitbouw van Iiun
stadsgeliieenten in de richiing
van de dorpen op het plnlleland?

En hoe ze zich confronteren met
de Islam en het Hindocisme? E n
zo zijn er meer vragen tc %tellen.
Maar zo is e r dus éCn ding wel
duidelijk: er is een heel siuk
wederkerigheid aan te wijzcn in
d c manier waarop we me1 buitenlandse kerken omgaan. Daar- I
op moelen we dus alert blijven,
En in dat alles willen we samcn
leerlingen van onze Heer J C ~ C
Christus zijn en blijven.

Betrokkenheid en
bezorgdheid
In d e toespraken van d e zusterkcrken uit Austrnlië en Cunado
blcck een sterke betrokkenheid
bij hct kerkelijk leven in Nederland. Men had oog voor het velc
goede dat cr in het 'oude vaderland' op te merken is. Dankbaarheid is e r voor d e centrale positie
van 'Kampen' - juist aIs gereformccrd studiecentrum voor de
rest vaii de wereld.
Ook had inen zorg over een aantal zaken dic onze kerken 'oeroeren. Waar het paat om - globaal
aangeduid - vernieuwirigen in d e
liturgie. de invoering van gezangen, hel onderhouden van de
rustdag. Het zijn allemaal ondcrwcrpcn die d e synode van Zuidhorn nog gaat bespreken. De
zustcrkcrken wensen ons daarbij
de wijshcid toe van Gods Geest.
In d c hicr geschetste relaties
docl zich soms het - bijna tc verwachten - gegeven voor dat d c
huitcnlandse 'zuster' moeite
heeft mct het aangaan van een
zusterkcrkrelutie vanuit Nederland mcl een daar bestaande
kerkgemeenschap van gereform e e r d ~idenliteit. Daarbij lopen
we nict allijd met elkaar in de
pas. Ja, men loopt elkaar voor de
voeten. Dal op te lossen is een
taak die wc als synode moeten
proberen o p tc lossen. D a t
iemand toch wccr een bepaalde
stag zet, moet zcllen, is een zaak
van goede voorbereiding e n
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open communicatic. Ook hierin
is fijngevoeligheid van alle
betrokkenen een wczcnli jke
zaak.

De synode is nog niet klaar
gekomen met d e bespreking van
de zusterkerkrelaties met dc
GKSA (de Zuid-Afrikaanse
Dopperkerken, d.w.z. dc kcrkcn
die regelrecht voortgekomen zijn
uil de Afscheiding van Hendrik
d e Cock c.s.), en evenmin met d e
hcoordeling van de relaties met
cnkele Braziliaanse kerken.
Daarover dus later meer.
De sprekers van d e GKSA hebben in hun toespraken tot d e
synode wel duidelijk gemaakt
hoc indringend e n zeer verantwoord deze kerken omgaan met
interne kwesties. die bijvoorbeeld gaan over de manier van
bij beluitleg met een speciale toespilring naar de vraag omtrent
dc vrouw in het ambt. Daaruit
bleek dat d e GKSA, die in 1976
de relatics met de Gereformeerdc Kcrken (synodaal) i r i Nederland hebben verbroken, bepaald
niel als een Schriftkritische kerk
kan worden aangemerkt. Dat
geeft vertrouwen voer een gezamei~lijketoekomst. D K C..].Smit
heiiadi-ukte dat het de GKSA
volle ernst is met de handhaving
van d e 3 Formulieren van Eenheid - juist ook met betrekking
tot d e kenmerken van de ware
e n valse kerk.

Lied van de week
2 juni:
Voor zondag 2 juni staal
gezang 328 uit hct Licdboek
, voor cle Kerken o p het rooster.
Dit lied is al eerder aan bod
geweest. E e n ibesprcking lieert
gestaan in De Reformatie,
jaargang 75, nummcr 36.
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Jezus was ook jong
Ds G. Lustig schreef enige maanden geleden in TIJDschrif!,hct
jongerenblad van de Hervormd
Gereformeerde Jeugd Bond over
de jeugd van Jezus, gewoon en toch
anders, vulgens Lukas 2:40 en 52:
Lukas 2 5 2
En dan vers 52. Daar wordt
gezegd over Jezus' leven van
twaalf tot dertig jaar: 'En Jezus
nam toe in wijsheid, cn in grootte, en in genade bij God en de
mensen.' Naarmate Hij ouder
werd en groter (letterlijk!). was
e r bij de Heere Jezus ook een
anderc groei zichtbaar. Opnieuw
in wijsheid, maar ook in Zijn
relatie tot God én de mensen.
Een groei 'in genade bij God e n
de mensen', slaat er. Dan denk
je: had Jezus dan die genade
nodig? Hij was toch zonder zonde en Gods eigen Zoon? Zeker,
maar hier wordt bedoeld dat Hij
een goedc indruk bij de mensen
achterliet, dat er velen in Zijn
omgeving van Hem hebben
gehouden. In gunst bij de mcnsen, maar met name ook bij
God! Dat staat voorop. Zijn
Vader was liet die Zijn Zoon bijzonder hceft liefgehad, waardoor
Hij vooral ook genade bij God
liad. E n dat heeft dan ook weer
alles te makcn met het doel van
Jezus' leven o p aarde: gekomen
urn zondarcn te redden en om
jou en mij vergeving en ceuwig
leven te kunnen geven.

...

Gewoon en toch anders
Wat heeft jou di t allemaal tc zeggen? Vanuit deze verzen proberen we iets vcrder te denkcn:
1. Blijf besefren, ook als het over
de jeugdjaren van de Heerc
Jezus gaat, dal Hij Gods Zoon is
é n blijft.
2, Pas ervoor o p onze tijd te vergelijken inet de tijd waarin Jezus
Iccfde. We kunncn ons niet precies voorstellen hoc het was om
tocn le leven cn hoe de Heere

Jezus in onze dagen zou hebben
geleefd. Toch, had je in Nazareth
gewoond, had je gewoon een
vriend van Hem kunnen á j n , op
school, in je vrije tijd. Met al die
verhalen en gebeurtenissen die
je zelf ook dagelijks beleeft,
nieuwsgierig naar alles wat
nieuw en andcrs is, vol met plannen en ideeën.
3. Ook d e Heere Jezus heeft dc
groei naar d c volwassenheid
meegemaakt. Steeds meer
geleerd en kennis verzameld op
allerlei gebied. Ook moet Hij
ontdekt hebben dat Zijn lichaam
d e groei doormaakte naar de
volwassenheid: in kracht, maar
ook in de seksucle ontwikkeling
van jongen tot man. Jezus is in
alle opzichten volgens d e Bijbel
voluit mens geweest.
4. Hij was gewoon ... en loch
anders! Hij kent je dus in alle
d i ~ g ~ook
n , in de uitdagingepr en
verleidingen van je jonge leven.
En Hij kan en wil je clke keer
weer kracht geven nm niet van
Hem vandaan te groeicn. Wij kan
en wil jc helpen om voor Gods
aange7icht oprecht t e wandelen.
Zonder Hem kun je nict echt
jong 7ijn, niet echt grocien!

Groeien
Iets om over na te denken: lioe
zit dat eigenlijk met jouw groei?
D e tijd als jongere is een tijd van
ontdekken en groeien, en dat
geeft naast de mooie kanten, ook
soms teleurstellin,oen en soms
verlies van zelfwaardc. Je kunt
behoorlijk met jezelf in de knoop
zittcn en je kunt je welccns erg
eenzaam voelen. Zeker als het
gaat om je relatie met anderen,
met een ander waar je mecr dan
gewone belangstelling voor
krijgt.
Daarom: hoe ga je met elkaar
om, in je vriendenkring. Hoe sta
je in je relatie? Oog voor de buitenkant én dc binnenkant! Mooi
als e r dan wederzijdse trouw cn
respect is. Als dat mag groeicn!
Z o heeft God het ook bedoclcl
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en daar is Hij verheugd over.
E n... hoe zit het met die groei in
je persoonlijke omgang met
God? Er is niets nzooiers dalz duf
je in je groei aarrr d~ volwassenheid, ook die gee,~telijkegroei en
verdieping mag hebben. Waarom
zou dat alleen gelden voor als je
oud geworden bent? D e Bijbel
benadrukt juist d e waarde van je
jonge jaren als hct gaat om het
leren kennen van God (o.a. Pred.
12:l). E n...de Heere Jwus ging
ons er in voor!

,

'

Je7us is ook jong geweest, omdat
Hij z6 dichtbij en naast ons wilde
komen. dat je niet om Hem heen
kunt. Ik hoop ook dat je niel buiten en zonder Hem leven wilt!
En tcnslotte, tot troost en
bemoediging: voor elke fasc van
je leven wil Hij ook je Middelaar
en Redder zijn. O m je zondci~ie
vcrzoenen,je kracht en mocd te
geven als alles je ontbrecki, en je
levcn ook al jong te vormen daar
Zijn beeld.
Ook in dal opzicht zullen je
jaren als jongere de mooiste van
je leven zijn. Niet alleen omdat je
70 heedijk onbevangen was,
enthousiast e n vol plannen, maar
omdat je die Jezus leerde kcnnen
die ook was als jij: gewoon, en
toch ... anders!
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