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o m hef voorbeeld heb ik niet gevraagd, het
wordt me zo in de schoot geworpen. Ik schreef vorige week. duf jongeren wel voor God willen kiezen.
Maar duf ze de kerk veel minder zien ziffen. Duf
geeft nogal gespreksstof tijdens de cufechisaiies.
Meer en meer ervaar ik, duf jongelui die voor God al
gewonnen zijn, nog een keer gewonnen moeten
worden muur dan voor de gereformeerde kerk. Volgens mij klopt er dan iets niet Prompt door overheen komt Henk Jasperse met z'n fweede verhaal,
waarin hJhet eerste nader verkkuarf, Illustreert hij wat
ik bedoel?Tof op zekere hoogte.
Een schokkende ervaring

A. de Heer-de Jong
Leid 393 'D'e dag dcior uwe
l
rngen'
Bi~ n sontvc

..

DE INZETVAN DE
BELIJDENISCATECHISATIE

Eerst moet mij van het hart, dal
ik het ronduit schokkend vind
wat collega Jasperse schrij R. En
dat niet zozeer vanwege z'n eerste verhaal. Daaruit sprak verwan-ing, een zekere geloofsnood.
Welnu, dat kan een mcns civcrkomen, hoe moeilijk dat ook
mag zijn.

Maar nu, in het tweede verhaal
(ND 18 mei) krijg ik te lezen, dat
hij toch niet met persoonlijke
gcloofsproblemen rondloopt.
Voor hem is Jezus Christus de
cnige weg, zo belijdt hij. Graag
aanvaard ik dat. Maar daardoor
loop ik nu helemaal vast in zijn
eerste schrijven.
Want als je gelooft in Jezus
Christus, je persoonlijke Verlos-

scr, hoc krijg je het dan voor
elkaar om ccn volkomen gedesoriënteerd artikcl le schrijven
onder de titcl 'wat geloof ik en
waar ben ik veilig?' (ND 27
april). Ecn arlikel. waarin Jezus
Christus gccii enkele sol speelt,
waarin Hij niet ccns wordt
genoemd'!! Wat is dat dan: geloven in Jezus Christus? Als jc
Hem in al je overwegingen niet
eens noemt, welke plaats neemt
~i(1
Hij dan in w ~ r k ~ ~ l i j k hin?
Let wel: dit zijn geen vcrwijten, ik
geef uiting aan mijn vei-bijstci-ing.
Ik zal Jasperse niet verwijten dat
l i i j verward is. Maar als hij eerst
in zijn situatieschets volledig aan I
Jezur; voorbijgaat. en vervolgens i
schrijlt dat hij geen geloofsproi
bleem heeft, hlijf ik achter mct dc j
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Afstand tot gereformeerd
Tot op zekere hoogte is dat precics mijn verbazing. als ik o p
hclijdeniccatechisalie sommige
mensen uit de lioek hoor komen.
Positief over God, maar begin
nict ovcr gereformeerd. Dan
denk ik bij rnezcll: hoe kan ik je
duidelijk makcn dal je niet weet
wat je 7egt? Wanl 'reforinatie'
heeft nooit icts andcrs betekend
dan:'terug tot God' en meer niet.
Van alle insluipsels en uitwassen
ontdaan, gewoon -terug tot God'.
Om in Hem alles te vinden.
En wat j c ook opcnslaal in de
catechismus of in dc belijdenis:
het gaat ovcr God en jou, over
verbondenheid liCrde, genade
en ecuwig leven.
W ~ l k ckgenstellilig is e r dan tussen God cn gcrefoimeerd? Waarom die afkcer soms van de helijdenissen?
Als verklaring kan ik bedenken,
dat het hun manier van zeggen
niet meer is. En dat d e vraag-enantwoord-vorm z'n tijd geliad
hceft. En uiteraard willen de
opgroeicndc jongeren het hebben over wat h ~ l nhczighouclt, en
bij voorkeur niet over van alles
wat al 'voorgeschreven' is. Dat
boeit niet.
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onthutsende vraag: mijn waarde
collega, wat is voor u dan de hetekcnis vort geloven? Heeft dat nog
iets te maken met vertrouwen en
houvast, met gekocht en betaald
zijn? Gereformeerde waarhedcn
zijn een bron van verveling
geworden, schri"iftJasperse. Heeft
hij dan nooit ontdekt dat die
waarheden over Jezus Christus
gaan, en die gekruisigd? E n over
jezelf, lioe je door God als zijn
kind wordt aanvaard?
Hoe is dat mogelijk?

Nee, boeit dat niet? Of is dat
maar een oppervlakkige indruk?

Mocl jc eens beginnen over d c
Dordtse Lceri-egels. Op mecrdere
gezichtcn kun je dan mctccn cen
rcactic Ic7cn van 'dat rnccnt ic
nict'. Want die 7ijn 70 stoffig!
Ja. totdal je ze ecl-ii paal le/.en.
Dan wordt keer op keer dc ervaring opgcdaan van gclool'svcrdicping. Nee, het staat nier in de taal
van de jeugd, helaas. Maar je
kijkt wel in het hart van God, in
de diepte van zijn liefde en genade. Voor de 'kick' die dat geeft
hoef je niet meei- naar ccn cvangelische samenkomst, om daar
'eindelijk' in het hart geraakt te
worden. Naar mijn vaste overtuiging hebben we hier een belangrijke oorzaak. Onbekend maakt
onbemind. E n het maakt ook
steeds meer ontoegankelijk. De
ervaring verdwijnt dat het in de
gereformeerde belijdenissen gaat
over wat wij geloven met het hart
en belijden met de mond, om
plaats te maken voor de indruk
dat van hogerhand wordt voorgeschreven hoe en wat iedereen
geloven moet. Op die manier ontstaat dan een 'systeem' waarin je
vastzit voor je gevoel, waarin
meer wordt verklaard dan waar
jezelf aan toe bent, enz. En voor
ik weet zitten er allerlei jonge uitgaven van Henk Jasperse in mijn
catechisatielokaal. Met God geen
probleem, en Jezus belijden wij,
inaar kan dat ook zonder sereformeerde waarheden? Want die
vervelen ons. daarin herkennen
wij ons niet.

Een nieuw catechisatieboekje
Wat ik in dit verband vooral uver
d e belijdeniscatechisatie had willen zeggen (ook zondcr Hcnk
Jasperse) is dit. We hebben dil
jaar ccn nieuw bockjc gchi-uikt,
deel 7 van de serie Ik Gekou$ uitgcgcvcn hij Dc Vuurbaak. De
cerst zes dccltjcs warcn al cerder
verkrijgbaar, cn voorzagen echt
in een behoefte. Vandaar dat ook
met een zekere verwachting werd
18.

1

dat men o p twintigjarige Iccftijd
uitgekeken naar deel 7, de editie
ncrncn aan, dat die ondeiwerpen
met al die belangrijke cinderwervoor de beIijdeniscatechfsan1en.
nu allemaal bekend zijn, en
anders kunnen ze in die andere
pen heel anders omgaat dan vier,
We hebben het samen doorgcvijf jaar terug? Daarom voldoet
werkt in het afgelopen seizoen,
deeltjes nageslagen worden. Dat
die terugwijzing niet. hct is niet
i s een opzet waarvoor je kiezen
en daarbi,j zijn mij twee dingen in
kun t.
praktisch en het sluit niet aan.
het bijzonder opyevallen.
Aan de ene kant de manier waarEigen ervaring is betrek.
op de jorqere persoonli j k belrok- Resultaat
ken wordt hij elk ondcswcrp Als
Maar wat is daarvan hct resultaat
het over God gaal, is dc titel 'Wie
Ik besef, dat ik hier nogal wat zeg
is God voor jou?'. Mctcen wordt
in het helijdenisjaar? Dat je een
over een boekjc waarin veel geïnboekje doorwerkt dat cigcnlijk
de jongere anngesprokcn in zijn
vesteerd ia. Maar hct gaat mij om
verhondsrelatie met God. In het
nergens meer diep op ingaat. la,
de jongens en meisjcs die ik voor
verlengde daarvan gaat het nict
op de eigen ervaring, dat wel. En
me heb. Jongel ui die soms jarendat is heeI waardevol.
meer over 'de betekcnis van de
doop', maar civcr 'wat heb je aan
lang niet echt geraakt werden, ZO
Maar mijn vraag is: waar begin1
rond de 18 ineens het licht zien,
je doop?'. Op dic manier wordt
ervaring? Nu wordt steevast het
en wat krijgen ze dan te verwerde les v e ~ d c ook
r ingevnld. de
uitgangspunt gcnomen in: wat
ken? Ecn hoekje dat steeds
caicchisant krijgt een heel aantal
men a1 weel of merkt of voelr.
begint bij hun eigen ervaring, cn
persoonlijkc vragen om over na
Dat kan positicf zijn, of negatief,
dat over God en het leven met
le denken. Dan gaat het over
en daarover praat jc dan met
God veel dicpgang weglaat,
elkaar. Met als gevolg dat je
zekerheid, vergeving, relatie, en
omdat dat cerder werd behanook over trouw cn gehoorzaamsteeds vnnuit d a prfikrijk praat, en
deld. Of is het een vorm van cnpiheid. Ecn schnt in de roos lijkt
dat je van daaruit probeert in
lulatic, in de zin van: als je maar
mc. Evcnzo wordt het avondmaal
contact tc komen met wat we
liartclijk gelooft en als christcn
hehandcld. als iets voor jou. Hier
belijden.
En dat voldoet niet. Geloof en
wordt dus bepaald geen afstand
, wilt Icven, dan hoef je de gcrcformecrdc leer verder niet zo IC
ervaring ontstaan doordat je God
gekweekt, daarom hen ik blij met
ovcrïicn?
leert kenn cn. Hel rlitgnngspunr
dit bockje.
Persoonlijk hen ik van mening,
Aan dc andere kant trof mi,j, dat
ligt daarorw in God, in wol Hij
wil je ervaringen à la Henk Jascr 7 0 hij7onder weinis catechiszegr en dort rn gerft en beloofr.
pcrse voorkomen. dan moet je
mus meer in voorkomt. De opgeDaar zul je dus gewoon aandacht
juist mensen die gelooísbclijdenis
nomen vragen en antwoorden
voor moeten vragen, en dan de
willen afleggen laten ervaren dat
dicptc in met elkaar.
zijn 017 de vingers van één hand
7c horen bij de kerk der ceuwen.
te tellen. O m van de Nederlandse
Daar komt bij. dat het praktisch
Luthcr en Calvijn moel jc niet
Gclorifsbelijdenis en de Dordtse
gezien onhaalbaar is dat de cateves~wijgen.maar juist dich thij
Lecrrcgcls maar te zwijgen. Het
chisantcn (nog) beschikken over
i s ccn bockje met heel veel ervaalle voorgaande deeltjes. Ze zijn
brcngen door te laten lien dat zij
in hun tijd stonden voor dczelfcle
ring erin, terwijl de feitelijke kenweg, hcduimeld, vol gekliederd,
belijdenis van Gods genade.
nis minimaal wordt gevoed.
in hct water gevallen, of op andeEvenzo in catechismus cn
re wijze onleesbaar geworden.
Waarom? Omdat catechisanten
geloofsbelijdenis. daarin klinkt
Opzet
7nveel door van God cn bijbel
i tot pakweg 16 jaar niet altijd zo
wat door eerdere gencsaties als
Nu moet ik hier wel iets bij zeggcrnotiveerd zijn. Bijbeltje e n
onr~l>geefl>aar
werd ervaren. Dat
gcn. Namelijk dit. dat het een
boekjc gaan onder de snelbinders
biedt een verrijking van het pervan de fiets, in weer en wind,
deeltje is in een serie. In de voorsoonlijke geloofclevcn kn tegeliimaakt niet uit. E n daarin werd dc
gaande deelt,jes wordt wel veel
kertijd van de gemeenschap die
catechismus behandeld. En daarwet behandeld, en het gebed!
men zoekt aan liet avondmaal.
in worden ook onderwerpen aanDat de wet niet herhaald wordt,
De gemeenschap immers met d e
gesneden die in dit laalsle deel
en het Onze Vader maar hccl
kerk van alle tiddcn en plaatsen.
niet meer allemaal hcrhaald worsummier, vind ik een groot gcmis.
den, zoals de apcistcilischc
Juist in het beli,jdenisjaar, nlr men
geloofshelijdeiiis, Iici gchcd, de
toegroeit naar
w~rkelijkeover- Een vergelijking
wet, de uitverkicziiig, d e bekegave aan God, zoudcn die beide
Het kan ook anders. In voorgaansing. de kerkclidk tucht en wal is
onderwerpen n1.i. centraal moed e jaren, voordat dit nieuwe
percrormccrd. De schrijvers
ten staan. Het is toch zonneklaar
'
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boekje verscheen, maakte ik
gebruik van dc catcchesemethode van de Hervormd-Gereiormeerde Jeugdbond. Hcl deel
Leer ons helijden is ook daar de
afronding van ccn serie. Maar
evenzogoed zijn c r nficinderlijke
hciofdstukken ovcr God de
Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest, waarin vecl
hchandeld wordt over schepping.
vewcieninr, en tieiligrnaking cn
alles wat daarmee samcnhangl.
In de les over doop en avondmaril worden de formulieren
afgedrukt e n helemaal besproken
en toegclicht. Wet en gebed
komen naar vuren. met tal van
toepassinngcn. E n alles steeds
voorzicn van citaten uit de bijbel
en dc belijdenisgeschriften. Maar
licfst twintig bladzijden zijn
gewijd aan de kerk9eschiedenis.
Augustinus. Luther, Calvijn, het
ontstaan van de belijdenisgeschriften mcl samenvattingen en
een bIad7ijde niet de belangrijkste jaartallcn, alles passeert de
revue. In grote letters wordt d e
grote lijn besclireven, in kleine
letters vindt de nieuwsgierige
catechisant een cchat aan verderc
kennis. Daarbij heeft elke les een
lied en ccn bijhelleesrooster.
Nadeel van deze uitgave is wel,
dat dc formulieren in oude versic
slaan afgedrukt. Ook staan er
over de Icgenwoordige positie
van Isracl wat ongebruikelijke
dingen in.
Maar toch, vanuit deze rijke
methodc naar deel 7 van l k
Gi.loo[hch ik ervaren als een
stap tcrug. Hel spijt me dat ik het
zeggcn moel.

Nu een keus maken
Nogmaals: om het voorbeeld van
Henk Jaspersc heb ik niet
gevraagd. Maar nu ons die situatie overvalt. worden we gedrongen tot een keus. Ecn keus die
alles ze maken hecft met d e
vraag. wat wij als kerken onze
jeugd willen meegeven.

Een keus ruwweg tussen deze
InfereSS~
twee mogclijkhcden: laten we het
gereformeerde ccn beetje zitten,
Ik wil niet eindigen 7ondcr cc11
vraag te stellen naar hct hart.
als de jongeren maar overtuigd
christen willen zijn, h l gaan we
Uiteindelijk is dat d c hele toonopnieuw aandragen dat gereforzetting van dc catcchisatic.
meerd in alle eenvoud een gewelIk wil de vraag stcllcii, of het
dige schat in zich hccrt aan keneigenlijk nog wel interesscert of
nis e n ervaring'?
er zuiver van God gesproken
Het eerste heeft iets aantrekkewordt. Ja natuurlijk, dat is heel
lijks. Want als het goed is, voegt
belangrijk, zal menigeen meteen
gereformeerd niets toe aan het
reageren. Maar Ipilrres.~errthet je
christen zijn. Het is slcchis het
ook, wil je het onderzoeken, hch
resultaat van het I-icrhaald terugje er tijd en aandacht voor, kun jc
keren tot God en 7ijii dicnsl.
i er desnoods wakker van liggcn?
Toch zou het een capitulatie zijn
Ja, echt waar?
voor de geest van deze tijd, waarWanneer ik merk en lees dat
in mensen steeds meer losse indigereformeerde waarheden verveviduen worden. Want als je hct
Ten, krijg ik het beeld voor me
gerelormeerde weglaat, om de
van verwende kiraderen. Je kent
christen over te houden. bcn je
dat wel, een kamer vol speelgoed
meteen de geschiedenis kwijl p n
en ze weten niet wat ze moeten
wat God h a r i n gedaan heeff ook
doen. Zo is er in onze maatschapvoor de jeitgd vrin nu.
pij van alles te gebruiken en te
Daaroni kies ik vol overtuiging
beleven. maar veel mensen zijn
voor optie twee: laten zien en
Iccg en vervelen zich te pletter.
ervaren waar de scharnieren
Ze geven goud geld voor een
lage11 (en liggen) waarom het
echte kick.
draait in de geschiedenis van
D e vergelijkinn; ligt voor de hand.
Gods kerk, van alle christenen
We hebben een gereformeerde
samen en persoonlijk. En dat nict
kerk vol zegeningen, met een hisin een versleten taal, en zeker
torie die getuigt van Gods trouw
niet als uitgemaakte waarheden.
en wonderlijke liefde. We hebben
Want Gods waarheid kan al wel
een Heiland die ons eIke zondag
ceuwen op aarde bestaan. toch is
bij elkaar brengt in een duur
iedere persoonlijke belijdenis
bevochten waarheid. Gaan we
daarvan nieuw, en ieders wcg
ons dan vewekn met die wolk
daar naartoe een persoonlijke
van getuigen o m ons Iieen, e n
ervaring.
temidden van alles wat zij met
Wij hebben beloofd Gods daden
Gods hulp ons mochten nalaten'?
te vertellen. Sterker nog: dat is
Dic vraag mag ieder zelf beantGods wil. Wij zullen doorgeven
wooi-den. Misscllien leidt het ook
l
van generatie op generatie hoe
tot een bespreking hier of daar.
Hij zijn volk heeft bevrijd (gerePersoonlijk zou ik willen zeggen:
formeerd) uit tal van situaties
er is genoeg te doen om het vuur
van dwaling en verval, waarin het
een beetje brandende te houden.
door eigen of andermans schuld
Hct vcrlcden hoeven we niet te
vcrzcild was geraakt. We zullen
cultiveren, maar mcl ccn beetje
ook zo Icvendig mogelijk vertelkennis van d c cerdere rcrormalen wat wij aan de generaties
ties is ieder geholpen dic ook
voor ons tc danken hebben, welvandaag reformeren wil.
ke keu7cs cr werden gemaakt en
tot welke prijs. Als de jeugd zich
Ds. B. Luiten is predikant van de
daarin niet verdicpl, kan ze ook
de vruchten daarvan niet plukI
Gereformeerde Kerk te ZwolleI
ken.
, Centrum

GODS WEKKER GAAT
(n,u,v,Ezra 7)

Trrriiinnng?of: Piep, piep,
piep
Hoe laat gaat bij u de wekker's
morgens? Bij ons om 7 uur.
Althans doordeweeks tijdens de
schoolperiodes. Dat is herkenbaar voor velen van u,denk ik.
Maar misschieii ben je wel veel
vroeger. Wanneer je moet inelken. Of wanneer je voor de files
uit op je werk wilt zijn. Misschien
is het ook wel later, wanneer je
gepensioneerd bent. In vakantietijd loopt de wekker later af dan
in schooltijd. Als je de wekker al
zet i11 d e vakanties......
Moderne wekkers hebben een
repeleerfunctie, Na 10 minuten
gaat Iiij weer af, als je het alarin
niet hebt uitgescliakeld. Of liet
nu een ouderwetse rinkelwekker
of een moderne zoemwckker
met radio is, hij gaat af op de tijd
die jij liebt ingesteld.

Gods dubbele wekker

wekken van de geest van Joodse
ballingen in Babel. Het een heeíl
alles met het andere te maken.
Want God Eaat zijn wekker
afgaan en de geest van mensen
wordt wakker.van een heidense
koning en van geluvige kindereii
van God.
God heeil liel gezegd Icgcn ;lijn
geineelite: "Als het mijn tijd is,
zult u uil ballingschap mogen
terugkeren." Zover is hel. Voor
Babel zijn 70 jaren om. Voor
Gods volk ook. Dan bcgint dc
Here opnieuw Ie tcllcn. Het eerste jaar van Kores.
Een nicuwc dag. Ecn nieuwe
lijd. Ecn nicuwc Icntc en een
nieuw geluid.
Voor Gods gerneenlc in ballingschap gaat Gods wckkcr. Wakker
worden! Opslaan! Opwekking
voor ecn doods volk. Opwekking
uit de doden. Een dal vol dorre
doodsbccndcren wordt door
Gods Gccst tot leven gewekt.
Een doodgewaand volk wordt
opnieuw geboren.
Redenk wel: God doct het. D e
Here laat de wekker aflopen.

God heeft ook een wekker. Hi,i
houdt de tijd bij. Zijn tijd en
onze tijd. Als het zijn tijd is, laat
de Hese zijn wekker afgaan. Trr- Verdragend en doordrinriiinnng! Wakker worden !
gend
Opslaan, de nieuwe dag breekt
aan.
Gods wekker klinkt ver. Het
In Ezra l lezen we liet verliaal
dringt door tot in het hart van de
heidense koning. En dan klinkt
va11 de dubbele wekker van God.
d e stcm van Kores ook ver. Hij
Of de duhbcle wcrking van Gods
wckkcr.
geeft stem aan de boodschap van
God. Hij geeft de gemeente van
T
. c kunt ook zeggcn: opwekking
in tweevoud. Hoezo dan?
God verlof om terug te gaan
naar huis in Jeruzalem en Juda.
Opwekking in tweevoud
De wekker gaat. Opstaan! U
mag naar Huis! Ieder die dat wil,
Ik lees in Ezra 1 van het wekken
waar hij ook woont. "En God zij
van de geest van Kores, de
met u,'' zegt Kores
Worden de mensen ook wakker?
koning van Perzië, en van het
JAARGANG 77

Staan 7e o p om te gaan? Velen
wel. Zo'n 50.000 mensen maken
7ich klaar voor de reis. Een voetbalstadion vol. Dat zijn allemaal
mensen, "wier gees! God had
gewekt om o p te trekken teneinde
het huis van rie Herc, d k in Jerzrzalcm woon!, te boil wen."
God zelf heeft hun geest wakker
gemaakt om op reis te gaan naar
de herbouw van Gods huis in
Jeruzalem. Ze zijn wakker
geworden om d e Here te dienen.
Hij maakt ze door zijn Geest
enthousiast voor zijn zaak in d e
wereld.

Klaarwakker?
Opwekking van de geest van uirgebluste kinderen van God. Dat
is een heleboel pasen en piiikstcren tegelijk. Zie je wel. Ik dacht
al dat Pasen en Pinkstcrcn op
één dag konden vallen. Dat is
toch Gods tijd. Bij Ilem gaat
alles stipt op tijd.
Hoe laat staat u vandaag op?
Bent u al wakker?
Hoor de wekker. Ontwaak, gij
die slaapt, en sta op uit de doden,
en Christus zal over u lichtcn.
Nieuwe dag, nieuw elan. Een
nieuwe geest voor ons allen?

Ds. A.J. Minnema is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Balkbrug

W.M. Bakker

AMBULANCE

Paniek bij bungalow 122. Als ik op
vrijdagavond ccn Bosnische familie
op het AZC wil bezoeken, arriveer
~k vrijwel gelijktijdig niet een
ambiilnnce. AI snel worclt duidclij k
dat mevrouw Sura naar het ziekenhuis moet. Haar man, Jusuf, loopt
gespannen door de bungalow, de
kinderen hangen op dc bank cn
worden hij de minste of geringste
beweging tocgcsnauwd dooi. een
buurvrouw die het blijkbaar ook
allemaal te veel wordt.
Het arnhulaiicepersoneel maant het
opgewonden gezelschap tot kalmte
en zorgt ervoor dat Sura in de ziekenwagen beIanclt.Vlak voordat dc
auto vertrekt, vraagt Jusuf me de
volgcndc ochtend naar het 7iekenhuis te komen. Met de buurvrouw
cn dric kindcrcii -van wie de oudste twee beteuterd kijken en de
jonystc aangrijpend liuilt- blijf ik
achter. ,.Sura niet goed, Sura nict
goed!" roept de buurvrouw. De
taalharrihrc niaakt cen gcsprek
nauwelijks mogelijk.

De toestand van Sura is al langer
een bron van zorg voor haar naaste
omgeving. Ooit namcn iandgenoten
van haar die bij ons in de kerk
komcii inc mee naar dit gezin dat
van huis uit islamitisch is. Sura zat
zwijgend op de hank, keek wezenloos voor zich uit. Zo was hel al
weken. vertelde haar man, die er al
nerveuzer van werd. temccr omdat
hij zag dat zijn kinderen ook steeds
angstiger uit Iiun ogcn hegonncn te
kijken.
Stukje hij beetje vertelde hij me
haar vcrhaal. Ecn aancenschaketing van traumatische gebeurtenissen. Haar oudcrs Iieeft Sura op tijarige leeftijd zien veron~elukken,

waarna ze door oma verder werd
opgevoed. Ze trouwde jong. t n 1992
werd ze meer dan eens door soIciaten bedreigd en verkracht. Haar
cigcn man liet Iiaar rinverwachts in
de steek. Met hun twee kinderen
vertrtik hij naar liet buitenland.
Lange tijd bleef hun woon- en verblijfplaats vaar Iiaar rinhekend.Totdat bleek dat ze ergens in Canada
zaten.

op. Het enige concrete advies luidde voorlopig "hclpcn afleiding voor
haar te zoeken". Verder zouden
medicijnen en gesprekken hij de
riagg toch hun werk moeten doen.
Ik zag ertegenop het Juruf te melden, want wal was hij daar nu mee
geholpen? Eenmaal in de hungalow, Iiocf~lcik mijn verhaal niet te
doen. Sura moest naar het ziekenhuis

Sura trouwde opnieuw, maar kon
lict vcrlcdcn nict van zich ahcliudden. Uiteindelijk vluchtte ze met
liaar iwcedc man cn dric kindcrcn
naar Nederland, waar ze asiel aanvroegen. Tot tweemaal toe was liet
antwoord op hun asielverzoek
negatief. Nu is het wachten op de
uitspraak van de rechter. Een paar
weken geleden hoorde het gezin
dal de vader van Jusul in zijn land
is overleden. Vanaf dat moment
ging hct mcl de Bosnisclic vrouw,
die al lange tijd last had van depressie\ nachtmerries en herbelevingen, nog ~icndcrogenachteruit.

De volgende ochtend hoor ik van
Jusuf wat cr de afgelopen dagen is
gebeurd, Sura sprak niet meer, at
niet meer, dronk niet meer. Vormde
een gevaar voor zichzelf ei1 haar
omgeving. Oin cinsligc uitdroging
te voorkomen. heeft ze nu een
nacht in het ziekenhuis aan ccn
infuus gelegen. Tegen de middag
gaat ze naar een psychiatrisch zickcnhuis. Jusuf is blij dat ik er ben
en verwacht dat ik mee zal gaan.
Samcn mct hem volg ik de ambiilance en maak -op zijn dringend
verzoek- de intakc mcc, waarna we
Sura in een separeerkamer moeten
achterlaten.

Nadat Jusuf het hele vcrhaal had
verteld, stelde hij een vraag. De
Iiulp van de riagg haaldc in zijn
ogen niets uit en het vertrouwen in
de hulpverlener was hij kwijtgeraakt. Of ik ervoor kon zorgen dat
zijn vrouw góéde hulp zou krijgen,
zodat ze snel bctcr zou worden.
..Wantv. zei hij in gebrekkig Nederlands en met traircn in dc ogcn.
,.m'n kinderen en ik gaan er ook
aan onderdoor." Ik rnerktc dat hij
meer van me verwachtte dan ik
waar zou kunnen maken.
Navraag Iiij de riagg en een gespecialiseerde instelling voor hulp aan
getraumatiseerde vluclitelingen
leverde weinig hoopvolle berichten

Tegen het eind van de middag verlaten wc het psychiatrisch ziekenhuis. De opname van zijn vrouw
betekent voor .Jusuf ecn zckere
opluchting. Yu kan hij even op
adem komen en hopelijk een nacht
gocd slapen. Ik breng hem terug
naar het AZC, waar hij me hnrtclijk
bedankt voor ,,allesw wat ik voor
hem heb gedaan. Ik denk aan mijn
machteloze gevoel van gisteravond.
het idee dat ik Juruf nauwelijks een
warirdcvol handval kon bieden. En
ben blij dat ik intussen toch nog iets
concreets voor hcm hcb kunnen
betekenen. Al was het dan nauwelijks meer dan een eenvoudig autoritie naar het ziekenhuis.

CHRISTOCENTRISCHE
PREDIKING
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Met deze woorden begon ik op B j u n r 2UUU de verdediging van m jjn proefschrift met de fitel: Veni
Creafor Spiritus. De meditatie en het preekproc~
Sinds de verschijning van dat ~ r o e f shriff
c zijn er i
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prirnbeer ik met name de kritische opmerkingis n ook
verwerken. Alleen doe ik duf zonder die cjpmerk
gen en vragen eerst weer te geven en er dan o,
in te gaan. Daf levert alleen maar een erg lang
verhaal op met als groot gevaar dat we elkaar
vanuit onze eigen stellingen bestoken zonder werkeljjk samen verder Se komen,
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Christologische correctie
Voor één kritische vraag maak ik
een uitzondering. Die is gesteld
door mijn collega dr. E.A. de
Boer in een recensie die verscheen in het (niet voor iedereen
toegankelijke) huisorgaan van d e
Predikantenvereniging: Pro
Ministerio. D e kern van zijn kritiek formuleerde hij in d e vraag:
had er bij de grote aandacht voor
het werk van de Heilige Geest
nici ook ecn icrugkcippcling
moelen plaats vinden naar de
Pcrsoon cn lict wcrk van Christus'? Die vraag raakt voor mij de
kern. In mijn zoektocht naar een
hernieuwde gereformeerde
JAARGANG

zich wat meer uitgekristalliseerd
en ben ik e r aan toe om een
schets van een geheroriënteerde
p ~ e k v i s i ete geven. Ik noem hei
een 'schets' omdat ik grondlijnen
wil tekenen en geen compleei
uitgebalanceerd verhaal aani-cik.
Preken en het nadenken ovcr
preken blijft te allen iijdc ccn
zoektocht. U als Iezcr wordt dus
verzocht mijn verhaal tc lexen als
een stap in een zoekproccs.
Ongetwijfeld zijn er n u wcer
nieuwe eenzijdighcdcn. Stoort u
er zich nici aan. maar vat ze op
als uitnodigingen om mee te denken.

preekvisie is mijn ontdekking
van de pneumatologie (leer van
d e Heilige Geei;i) als theologische bron enorm belangrij k
geweest. Maar, vraag ik rnc nu af:
is de Geest waarovcs i k spreek in
mijn dissertatie niet ievccl dc
Geest van God en ie weinig d e
Geest van Christus?
Mct dic vraag heb ik al geworstcld vanaf hct verschijnen van
mijn dissertatie. Sterker nog: de
icoon van Christus op het omsiag
was al een poging om een christologische 'correctie' aan te
brengen op de eenzijdig-pneumatologische benadering. Enmiddels hebben vraag en antwoord

Radicaal nieuwe inzef
Mijn artikclcn bevatten dus een
schets van een geheroriënteerde
pi-cckvisie. Die heroriëntatie
bestaat in een voer mij volkomen 'nieuw' Oriëntatiepunt:
Jezus Christus. Nieuw in de zin
van: het was bij mij tot nu toe
niet opgekomen om het nadenken over de prediking radicaal in
te zetten bij de ene Naam Christus. Maar voor zo'n radicale inzct
wil ik hier dus een pleidooi VOCren. Daar zijn allereerst bi jbelsc
redenen voor. In het Nieuwe Tcstament wordt herliaaldelijk duidelijk dat preken is: Christus prcken. 1 Korinte 1 vers 23 en 24:
'Wij prediken een gekruisigde
Christus, voor Joden ccn aanstoot, voor heidenen ccn dwaasheid, maar voor hen, dic geroepen zijn, Joden zowcl als
Grieken. (prediken wij) Christns,
d e kraclit Gods en de wijsheid
Gods.' 2 Korintc 4 vers 5: 'Want
wij predikcn niet onszelf, maar
Christus Jezus als Here, en ons-

zelf als uw dienarcn om Jezus'
wil.' Verder zal ook voor iedereen duidelijk zijn dat Jc1.u~
Christus het centrum is van hel
evangelie, het ccntrum van het
christelijk geloof. Christus is de
inhoud van het cvangclie. Chris- i
tus is het evangelie in hoogst,
eigen persoon.
Voor d e radicale inzet bij Christus heb ik ook nog een andere
rcden. Veel disci~ssiesin on7e
kring rond de prediking spelen
zich af tussen twee polen die ook
nog ccns vaak als tegenstellingen
worden opgevat. D e meest
reccntc wordt op deze noemer
gebracht: tckst - hciarder (hier
heb ik 7clf ook een bijdrage aan
gelcvcrd). E n de hoofdstelling is
dan ongeveer: 'Natuurlijk moet
de tekst goed worden uitgelegd.
maar het gaat crom dat de hoorder wordt hcrcikt en aangesproken.' En tusscn deze twee polen
ontspint zich dan een discussie
waarvan ik de indruk heb dat die
niet wcrkclijk verder komt.
Zo zijn e r mcer van die tegenstellingen. Dcnk bi jvourheeld
aan 'heilshistorisch - exemplarisch': 'We rnocrcn niet vervallen
in het gemakkelijke exemplarisme maar lalcn zien dat alle lijnen
samenkomen in Christus, het
middelpunt van de heilshistorie.'
In de discussic hierover is gepleit
om naast de voortgang uok aandacht te vragcn voor d e omgang.
Helemaal mcc eens (ik heb e r
zelf ook voor gcpfeit).Maar het
helpt ons nict werkelijk verder,
omdat dc tcgcnciverstelling van
die twee in een of andere vorm
gehandhaafd blijft.

preken. E n toch zal de twccslag
als zodanig ons voortdurend
weer dringen in een of-of discussie: Moeten preken nu vooral
exegetisch zijn (explicatic) of
moeten ze juist vnoral praktisch
zijn (applicatie)'?
Het zijn allemaal begrippen die
ik (bij nader inzien) niet zou willcn missen, maar geen van de
bcgippenparen vormt een werkelij k vruchtbaar uitgangspunt
voor het fundamenteel doordenken van de prediking. Mijn stelling is nu: we zullen in onze prediking cn in ons nadenken over
de prcdi king niet werkelii k verder komcn als w e onze discussies
blijven voeren in de bestaande
begrippelikaders. Niet omdat de
begrippen geen waarde hebben
(ze zullen wat mij betreft in een
geherorienteerdc preekvisie vanzelf weer op hun plek vallen),
maar we moctcn nu eersl eeii
radicaal nicuwc inïel k i e ~ e n :
Christus cn de gemeenschap met
Hem.
E n als ik hct dan even op liet
scherpst van dc snede inag fvrmuleren: wc moclcn niel lieilshistorisch willcn prcken, ook niet
bevindelijk. ook niet verbondsmatig, ook nicl aansprekend, ook
niet cxcgetisch o i liuordergericht
of exemplarisch. We moeten
Christus prcken! Ik wil met dergelijke uitspraken geen valse
tegenstellingcn creëren, maar
wel prohcrcn hel allereerste
Beginpunt van alle prediking aan
te wijzen: Christus! Hij is het
Begin, het Midden en het Einde
van alle prediking.

Heilshistorisch
Nog een andere interessante
tweeslag is die van 'explicatie applicatie'. Tegen dit schcrna heb
ik me in mijn dissertatie hcftig
verzet. Het is bij voorbaat cen
verloren strijd, want de tweeslag
is diep geworteld in het gerefnrmeerde denken e n spreken over

Daarom heeft dit artikel ook als
titel: 'christocentrische prediking'. Voor niet weinig lezers zal
dat overigens vertrouwd in de
oren klinken. Is dat niet juist d e
kracht van veel gereformeerde
prediking geweest: dat tiet chris-

tocentrisch was! Daar moet ik
echter wel een paar kanttekeningen bij plaatsen.
In de gereformeerde homiletiek
(specifieker: d e homiletiek van
de vtijgemaakt-gereformeerde
kcrkcn) speelt de hei1r;historische prediking een zccr bclangrijke rol. Dczc prediking is ook
wel genoemd: christoccn trischc
prediking. Waarom? Omdat d e
hcilshistosische prediking Iiaar
kracht zoclil in hel vanuit d e
tekst latcn zien hoe de lijnen
lopen naar Christus als hci Middelpunt van de heilshistoric.
Oorspronkelijk ging Iici Iiicr
over de prediking van historische
stoffen uit het Oudc Tcsiamcnt.
Naar mijn indruk hccft d c term
heilshistorisch in haar uitwerking
en toepassing echter de klcur
van alle prediking bepaald, of
het nu over het Oude of het
Nieuwe Testament ging, over historische stoffen of niet-historische stoffen. Z o was het van den
beginne echter niet bedoeld.
Ik wil dus graag die term christocentrisch weer oppakken, maar
dan niet in d e betekenis van de
IieiIshistorische benadering: dat
de preek laat zien hoe de lijnen
vanuit de tekst lopen naar Christus als het middelpunt van Gods
heilsgeschiedenis. Christocentrisch preken betekent voor mij:
dat d e levende Christus het
begin, het midden e n het einde
van alle prediking is. We hoeven
in de preek geen lijnen te trekken naar Christus. want Christus
is al onder ons nog voordat het
eerste woerd van de preek
geklonken heeft. De Christus die
leeft, de opgestane Gekruisigde,
Hij is het die in d e prediking aan
hel Woord wil komen. D e prediking moet niet uitlopen cip de
verkondiging van d e Christus, de
prediking begint daar. Sterker
nog: dc prediking is d e verkondiging van dc Clirislus die voor ons
geleefd cn gclcdcn hccít, geslar-

ven i s ei1 opgestaan. Hij is de
Verheerlijkte. Hij is er!

1

:

'

I
Christocentiische prediking is
dus prediking die van begin tot
cind ernst maakt met het feil van
Jezus' Persoonlijke Tegenwoordigheid onder ons. Door het
geloof woonl Hij in cins. Zijn
Geest brcngl Hem in cins hart en
leven. Schcrp geTormufeerd:
Christocciilri\clie prediking gaat
nict ovcr Christus als het Middclpunl van de Iieilshistorie,
maar over de Nu Levende Christus: 'Christus onder u, de hoop
der heerlijkhcid. Hcni verkondigen wij' (Kolosscn;lcn 1 :27).

Dat is dus iegclijk ook een radicaal nieiiii)te.vromrn~ ~ F C inzet
IIP
als het gaat cim de prediking. E n
in deze prediking ~ u l l c nonze
ogen e r ook voor npcn gaan dal
Cliristus, die onder ons is,
DezeIfde is als de Christus dic in
Iiet centrum van dc hcilsgcscliiedenis werd geboren uit ecn
maagd, e n dat God ccuwci~lang
naar dat grote momcnt hccît
toegewerkt. Geweldig! Mijn
Christus, onze Christus, is clc
Christus van Adam e n Abraham,
van Mozes en Maria. Mijn Cliris
tus. onze Christus is d c Christus
van profeten, pricsicrs en koiiingen uit nudc tijdcn

Christus V O O ~O
Christus in ons

Schets
Ik zei het al: ik geef ecn schcts. ik
gebruik geen fi.jnschrijvcr maar
een penseel, ik probeer ccn richting En te slaan, ik proiicer cen
'nieuw' beeld op te mcpeii.
Natuurlijk moet de radicalitcit
die ik hier voorsta worden ingcbed in een bredere context. Zo
zal een radicaal christocentrische
prediking zoals ik die voor ogen
heb eeir prediking zijn waar je
ook bijvoorbeeld de woorden
trinitaiisch e n eschatologisch
kun1 (lees: moet) zetten.Trinitarisch: de Zoon is ondenkbaar
,
mndcr fijn Vader e n zijn Geest.

i
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Dc Gccsl bracht Christus in de
wereld en brcngt Chi-islus in uiis
hart. En als wc van Je~iisiets
leren is het wel dit: dat de Vader
alle eer cn lol cn heerlijkheid
toekomt. Filippenzen 1 vers 9-11:
'God hccft Hem ook uitermate
verhoogd cn Hcm de naam
boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus zich
alle knie zou buigen van hen, dic
in de hemel en die op aarde en
die onder de aarde zijn. en allc
tong zou belijden: Jezus Christus
is Here, tot eer van God, de
Vader.' Eschatologisch: we leven
hier en nu, in en met e n door
Christus. maar we zijn wel op
weg naar de dag van Christus. En
die dag zal de dap van God blijken te zijn. 1 Korinte 15 vers 28:
'Wanneer alles Christus onderworpen is. zal ook de Zoon zelf
Zich aan hem onderwerpen, die
H e m alles onderworpen heeft,
opdat God zij alles in allen.'

Zuidbroek - Rel.oepen: E.S.
Mcijcr. kandidaat te Kampcn

Heemse - Rcrocp aangcnomcn
(4"prcd.plaalc): A. dc Rraak IC
Ten Boer
Breda - Scribaatwijziging: C.J.
Bijl, Pieternel Koomanssiraat 3'1,
4822 WC Breda.Tel. 0765422814) Postadres blijft: Postbus 7013,4800 GA Breda.

Rijnshurg - Scribaatwijziging:
R.T. Offereins, Pieter Breughelstraat 8,2231 BP Rijnsburg.
Tel. 071-4020673. E-mail:
r.offereins@worldonline.nl.

~ en
S

Dit eerste artikel eindig ik, als
opmaat naar het tweede, met een
citaat van C. Trimp waarin voor
mij duidelijk wordt waarin de
heilshistorisch-christocentrische
benadering in de prediking
tekort schiet (namelijk in de eenzijdigheid van het 'Christus voor
ons'). 'Echte Christusprediking is
prediking van de Christus vóór
ons en de Christus in ons*
(Klank en weerklank, bladzijde
25).
In liet volgende artikel hoop ik
in ie gaan op d e vraagwelke
Christus is het Oriëntatiepuilt
voor alle prediking?

DI:J.R. Douma is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Beverwijk

Wageningen - Nieuw bestuur
VGS W: Gert Kamphuis (Preases), Dirk Malda (Ab-actis),
Marieke Folkerts (Fiscus) en
Trienika Luth (Assessor).
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TV-kerkdienst Op D.V. 2 juni
a.s. (11 .O0 uur) zal de Stichting
Zendtijd voor Kerken een TVkerkdienst uitzenden vanuit de
Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel. Voorganger in deze dienst za! zijn ds.
W. de Groot.
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van die synode is in feite de kerkelijke machine
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In dat voorstel wil men dus naar beide kanten k
ken. Maar dit wordf niet aangenomen en de s)
de besluit om alleen een onderzoek te doen nciur
de opvciifingen die afwdken van de gangbare
rneninaen, De onderzoekscomrnissie wordf overigjens w1v/bresbd sami
eld. Naast professor
1iepp zi'ften bj,ivoorbt
>k de hoo~lerarenC
.. ae commissie, professor HE
aanus en xnnaer in
t
31 snel
?fschrijven VGrn een brochì
r
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_
bescriu~urg~
van arwgking van ue DeIJsenw. uil
voor professor Greydunus een van de redenen
ontheffingvan zijn depufaotschap fe vragen. 2
begint hef werk van díf deputaat:
a/ heel
stroef Ook voor enkele anderen h
n werk^
mef H e m OD deze manier haast nier lar:
m ogelji
N a vee
.en bec:luiten d e hoogIerare3n Scki'Ider
en Vollennoven een eigen rapport in te aienen,
naast hef rapport van de rest van de benoemde
commissie. Op de synode van Sneek in 7939
komen de zogenaamde leergeschillen dan aan
de orde. De depufafen hebben hun rappon'en
ingediend. Voor een deel op tijd,
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De periode die we hier beschrijven is bijzonder moeilijk
geweest. Want niet alleen is e r
sprake van d e nodige spanningen
binnen de Gereformeerde Kerken, maar ook de algemene toestand in ons land is niet zo best.
Het zijn de laatste jaren van de
grote economische crisis. Hoewel
de wereIdeconomie weer
opkrabbelt. overigens mede door
de wapenwedloop. hIi,jft Nederland economisch nog beRoosliJk
achterlopen. Internalionaal
groeien de spanningen door dc
c>pkomslvan lascisme in JtaliC cn
vociral door de opkomst van
Nazi-Duitsland. De agrcssicvc
houding van Hitler maakt stccds
duidclijker. dat een conflict
naderbij komt. Tn ons land blijft
mcn hopcn o p neutraliteit, net
als in 1914 bij dc Eerste Wereldoorlog. Het biijkt een ijdele
hocip.
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Want na hct uitbreken van d e
Tweede Wereldoorlng in 1939
tussen Duitsland en de geallieerden Engeland en Frankrijk, vallen op 10 mei l940 de Duitsers
nok ons land binnen. Nederland
wordt in enkele dagen bezet
gebied. In die spannende en
moeilijke periode groeit het conflict binnen de Gereformeerde
Merken helaas naar een climax.

De synode van Sneek
I939
Op 1 september valt Duitsland
Polen binnen en ontketent daarmee de Tweede Wereldoorlog.
De strijd, die vanaf die dag hni726

ten onze grenzen woedt, lijkt ons
Schrift e n belijdenis. Dit is extra
vreemd, omdat drie van deze
land voorbij te gaan.
deputaten ai5 curatoren van dc
Maar ondanks mooie beloften
Theologische Hogeschool in
van Hitler wordt toch de Duitse
houding tegenover ons land
Kampen Schilder nooit erop
hebhen aangesproken. Ze Iichsteeds dreigender.
Op 28 september 1939 kondigt
ben integendeel steeds weer hun
de regering de algemene rnobilitevredenheid betuigd over lict
satie af. Op diezelfde dag, op
doceren van Schilder.
Scliildcr hccft toen een brief
maandagavond konien de ufgevaardigdcn van de Generale
gestuurd aan de voorzitter van
commissie-l W.A.van Es om ontSynode van de Gereformeerde
Kerken in Sneek bij elkaar. I-Iel
heffing tc vragen. Hij kon
is een bijzondere dag. De treiimmers loch geen rechter in
nenloop is behciorliik in de war
eigen zaak zijn? Na sterke aandrang van verschillende kanten
door d e vorderingen voor militair transporl. Dc hnieders afgcis hij tenslotte toch lid gebleven
cn heeft verder meegewerkt.
vaardigdcn hchben daardoor
soms vccl mocitc om o p tijd in
Omdat d e commissie niet tot een
Sncek te komen. Dc rapporten
afgerond rapport kan komen,
kunncn de 'leergeschillen' voorvan dc dcpuiatcn liggcn (voor
lopig
nict behandeld worden. In
ccn dcc1 op tijd) op dc synodciaProf. d t K. Schilder
fel. Een rapport van de hooglcrade herfst van 1'139 heeft de synoren Schilder en Vollenhovcn, cn
d e de meeste zaken van het
een (nog niet compleet) rapport
agendum afgehandeld. Omdat de
rapportage
van commissie-l nog
van de vijf andere deputaten van
ding van de behandeling van de
niet
klaar
is,
besluit de synode
de benoemde nnderzoekscom'leergeschillen' in handen te legmissie. De conclusies en de aanom
in
het
voorjaar
1940 in voortgen van een commissie: 'Comhevclingen van dc hcidc rapporgezette
zitting
weer
bij elkaar te
missie 1 ' genoemd.
ten lopen ver uitccn.
komen.
De Acta, voorzover gereed, zulSchilder en Vollenhoven 7ijn van Geen afhandeling
Ten alvast verschijnen.
mening dat de mak niet rijp is
voor kerkelidke behandeling. Ze
O p die voortgezette vergadering
D e samenstelling van deze
komen tot de conclusie. dat de
in
april 1840 blijkt opnieuw, dal
'Commissie-l' is merkwaardig te
bestaande verschillen maar
de
rapporten nog niet afgerond
noemen.
De leergeschillen worden
gewoon verder doorgesproken
zijn.
Weer een brede samenstelling.
opnieuw
tot een latere datum
moeten worden. 'Gangbare
D e hoogleraren Hepp en Schilaangehouden.
Dan overvalt het
meningen' normatief gaan oplegder worden beiden benoemd in
gen vinden ze onjuist. D c rapoorlogsgeweld
ook ons land. Op
deze commissie. D e beschuldiportage van de andere vijf depu10
mei
1940
vallen
de Duitsers
ging aan het adres van professor
taten komt met heel andere
ons
land
binnen.
Nederland
Schilder staat pas in het tweede
conclusies.
wordt 'bezet gebied'.
deel van de rapportage van de
Verschillende opvattingen die
~ m s t e r d a m s e - d e p t a t e nDit
.
1
Toch verder met de 'leerbotsen mct dc 7ogcnaamde
tweede deel is bij de benoeming
gangbare mcningen worden
van de commissie-l nog niet ver- i geschillen'
besproken en steeds is de concluschenen. Daarom gaat Schilder
Het behandelen van d e 'geschilsie dat deze nieuwe opvattingen
akkoord met zijn benoeming.
j
len'
wordt wel veel moeilijker
in strijd zijn met Schrift en belijAls het tweede deel van het
denis. Met hetreft daaarbij o.a.
door
de Duitse bezetting,
Amsterdamse commissierapport
publicaties van A. Janse, ds. l.d e
Schilder
schrijft op 7 juni:
van prof Hepp en zijn mededeWolff. de hoogleraren D.H. Th.
"Begraaf
zo spoedig naogelijk de
putaten G.Ch. Aalden. J.L.
Vollenhoven e n H. Dooveweerd,
hele
morerie
". Hij krijgt steun
Schouten, G. Dienier en J. Thijs
van
een
paar
Particuliere Synods. S.G. de Graaf, ds. J.C.Feenstra
versclrijnt, ontdekt professor
en ook van hun mededeputaat
des.
Maar
d
e
hoogleraren
Hepp,
Schilder dal liij in dai rapport o p
prof. dr. K. Schilder.
Kuyper
en
Grosheidc
willcn
van
cen krasse manier wordt
De synode hesluit de voorbereigeen
wijken
wctcn.
D
e
zaak
hcschuldigd vali afwijking van

I

1

moet worden doorgezet en nu
d e volgende zitting in mei 1942.
Aan de toelichting wordt loegcmoet alles maar eens worden
Op 26 mei 1942 komt de synode
voegd, dat ieder ambtsdrager
afgehandeld.
voortaan geacht wordt in te
dan opnieuw bij elkaar in
In augustus 2940 komt d e synode
Utrecht. Nog steeds dus dezelfde
stemmen met de leeruitspraken
(van Sneek) opnieuw bij elkaar.
synodc van Sneek 1939.
van de synode.
Nu in Utrecht. De Particuliere
Intusscii hebben twee particuliesynodes van Noord Holland en
rc synodes, 21 classes e n 16 kerBuigen of barsten
Geldcrland stellen de synode
kenraden aangedrongen op het
voor dc zaken niet verder te
niet verder behandelen van d e
D e synode van Sneek-Utrecht
behandelen. Maar de synode
van 1939-1943wordt gesloten.
kwesties. Volgens G..Tanssen in
besluit toch door te letten.
'De Feitelijke Tncdracht' (17)
Binnen twee maanden komt al
De rapporten van de commissie
vertegenwoordigen zc twee derde volgende synode bijeen in
en de mindcrheidsrapportage
de van de ledcn van de GereforUtrectit: de zogenaamde revisievan de hoogleraren Schilder en
meerdc Kcrkeii. Toch wordt met
synode van Utrecht 1943-1945
Vollenhovcn wordeii aan de pri- ' 27 tegen 23 stcmmen besloten
Van verschillende kanten wormi afgevaardigden gestuurd.
om de zaak voort tc zcllen, en
den bezwaren ingediend tegen
Onder strenge gehcimhoudiiig. 1 wel in geheime zittingcn.
de synodebesluiten en door
Een groot probleem is intussen
GaJanssenschrijft: " Riiif~n
de
velen wordt gezegd dat men die
1
dat de commissie in hct algekerken om irz hehancieling grnobesluiten o p grond van artikel 31
meen vrij de stukken kan toemen, tegera de wil der kerken
van de DKO zo niet kan aanlichten en er over publiceren,
doorgedreven, kwam rl(~arna(Je
vaarden.
terwijl prof. Schildcr is gearres.flandeling buiten de k ~ r k ~ r z
D e bezwaren worden allemaal
teerd en niet kan schrijven.
om (21-22).
afgewezen en de besluiten worProfessor Schilder had namelijk
D e tioogleraren Schilder en
den nadrukkelijk bekrachtigd.
in De Reformatie een krachtig
Greijdanus willen niet meer
Professor Schilder schrijft in die
geluid laten horen tegenover d c
meewerken aan de afhandeling
noodsituatie aan alle kerkenrabezetters. Velen, ook buitcn dc
omdat ze die als onkerkrechteden een brief, om te wijzen op de
Gereformeerde Kerken, lazcn
li.$ beschouwen e n omdat het
verkeerde gang van zaken. Door
met instemming de artikclen in
kerkvolk door de geheimhoude synode wordt dat niet geacDe Reformatie. Dan grijpt de
ding onmondig wordt gemaakl.
cepteerd en d e brief wordt de
bezetter in. De Reformatic
Ook professor Vollenhoven
aanleiding voor verdere maatrewordt, als een van de eerste bla- , neemt vanaf die dag niet meer
gelen. Als een soort orde-maatdcn onmiddellijk e n definitief
deel aan het werk.
regcl wordt daarna op 23 maart
verboden. Professor Schilder
1944 de ondergedoken professor
wordt gevangen gezet in ArnDe synode besluit....
Schilder geschor5t.
hem. Na drieëneenhalve maand
En vier maanden Eater ook prowordt hij vrijgelaten maar inet
Iii een toelichting op de bcsluifessor Greijdanns. Op 3 augustus
een streng publicatieverbod.
ten spreekt de synode uit:"dut
wordt tenslotte professor
In maart komt de synodc
volgens de belijdeni.~der kerken
K. Schilder als 'scheurmaker'
opnieuw in besloten zitting bijhet zaad des verbond3 Icmchtens
dcfinilief afgezet Men mciest buieen. Ondanks het probleem dat
de beloften Gods te houden is
gen voor hel juk van d e synode.
Schilder zich niet kan verdedigen
voor wedergeboren en in Chri~tus Dc synode regeert! I-Iue nu verbesluit de synode loch door te
geheiligd, totdat tiij her opwassen
der?
gaan met het treffen van voorheuir hun wondel of leer het tegenreidingen voor de behandeling
deel blijkt."
van de 'leergeschillen'.
Hierbij is alleen tot het KuyperiDrs. C. Hoksbergen is o.a. oud
aanse deel van het compromis
docent van Gereformeerde HogeNaar een climax
van 1 905 besloten.
school in Zwolle en studieleiderHet vervolg van de uitspraak van
coordinater van de Opleiding
In december 1941 komt de s p o 1905," dat het minder juist is te
Gereformeerde Godsdienstleraren
de weer bijeen. Tii strijd met de
z r g p , dar de h o p aan de Icinkerkclijkc afsprake11 continueert
deren der geloovigen bediend
de synocfc ;.iclizelf en besluit de
ivtirdt o p grond van hun ondervolgendc synode uit te stellen tot
síekie weclergeboorre, omddt de
1943. Verder wordt besluten de
grond van de doop is het bevel pn
'leergeschillen' te bchandelen op
de belofle Gods" onrbreekr.

l'

"

A. de Heer-de Jong

LIED 393: 'DE DAG DOOR
UWE GUNST ONTVANGEN'
Het lied van dc wcck voor zondag 9 juni a.s. is opgenomen in d e
rubrick 'Ochtcnd cn Avoncl'. Bij
licd 384 hcginncn dc nvondlierlcrcii. Zcven daarvan 7ijn tc vinden in dc sclcc~ievan 255 cn
daarbij zijn cr vicr door de C'JS
van Leusden vrijgegeven; 'De
dag door uwe gunst ontvangen'
is er daar een van.
Maar ook voordat dit licd in dc
procfiundcl werd gcprcscntccrd
was het al bekcnd. Oiigctwijfeld
heeft de hekendheid van het lied
te maken met de centrale
gedachte e r van. Die centrale
eedachte is: op aarde wordt de
ìof Gods nooit onderbroken.
Strofe 2 en 3 verwoorden die
gedachte: als ergens o p de aarde
de nacht daalt en de lofzang verstomd is elders een plaats waar
de zon weer opkomt en de lof
Gods opnieuw wordt aangeheven. Het is ecn ademhenemende
gcdachte: rnct hct daglicht draait
ook dc lofzang rnct dc aardc mee
'zodat dc dank, U toegezonden
op aard nooit onderbroken
wordt'.

Lied 393 is van oorsprong een
Engcls Iicd uit de 19de-eeuw. De
dichter is John Ellerton (18261893)-cen Anglicaanse geestelijke die in de wereld van tiet 19deeeziwse Engelse kerklied een
belangrijke rol speelde. De oorspronkeiijk tekst Iuidde:
TIre rlnis Thori RnvrTr, Loril. i7 en&(/>
Tlre rinrkiit.ssfril1.irrt TIiy hrhexf;
Tri Thrr orrr nromiiw h~*rniis
uiretirlrrl.
T/IVp r n ~ sd!11//
~ sr~trc/$v utIr rc~t.

-
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van de week

W rlirink Tlicc tlznr TIw cl?rirch,utirlecl~ing,
N1h'lirleeorth rolls nnwai.d info light,
Tlrroltgh ril1 rlie unrld her ivalch is k e q ~ l t ~ &
Arrd rrTitrnor xrow />vh
v nr night
Ar n ' ~ r ~ ~rontrnpni
l r h and iilrind

Tlic dnivti leads on nnorhcr rlny,
T h ~ ~ o iocfep r p e r is never iiEent,
~Vnrdier rhe rtraztl nf~imireaw+
Thesrin rhnr hidr rts rcrt ir waklrig
Oiri.hrcrhi.cn Ncoth tbc ncrrern slcj~,
Ai?d linur Ay hoiir frcrh lips nre naakmg
Tjiy w'nnrirnr~~
iioings heard ori Izlgh.

i

i

I

So be rt, Lord, Th! throtie h r l l nrvrr,

Lzlte enrtli S prolid cinpir~s.pnss u m y :
T~J
kvigrlnnr
J
stnnrir, nnd Krowr furcvr.i;
Trll al! Th)>crentzriur oizjri Thy s w q

1

I

Als je de Engelse tekst naast de
Nederlandse legt. zie je dat liet
origineel explicieter is dan de
vertaling. Dat heeft alles te
maken met de coiitext waarbinnen het lied ontstond, namelijk
het Engeland van de 19de eeuw.
In de eerste plaats was d e 19de
eeuw de bloeitijd van de Engelse I
hymn. Maar de 19de eeuw was
ook het tijdperk van de grciie
ontdekkingsreizen en voural van
de uitbreiding van het Engelse
koloniale bezit. in Afrika e n
Azië. Als gevolg daarvan kwam
de wereld als geheel steeds meer
in beeld: de binnenlandeii van
Afrika, India en omstreken. e i i
daarnaast iiatuurlijk Amerika
met de grote trek naar hel Westen. In liet kielzog van de koloiiiale uitbreiding gingen d e 7cndelingen op reis naar de verrc
heidenlanden; de 19de eeuw was
niet alleen belangrijk in dc
geschiedenis van dc kolonisatie,
ze was ook dc ~cndingseeuwbij
I

uitstek. Lied 393 moct tcgen
deze achtergrond pclczcn worden. H e t beeld van dc lof Gods
die de aarde rond gaat is kenmerkend voor de tijd waarin
'The day Thou gavesl, Lord, is
ended' ontstond. Strofe 3 van het
Engelse originecl illustreert dat;
bovendien schrccf Ellerton zijn
lied met hei oog np zendingsbiieenkomslen ('A liturgy for Missionary Meetings', 1870). Naderhand bewerkie hij hct voor de
bundel Cliurch Hymns' uit 1871,
eeii bundcl waarvan hij co-editor
wac. Ook dat is typerend, want a1
maaklc mcn in die tijd graas
onderscheid tussen 'inwendige'
en 'iiitwcndige zending', in de
praktidk lict men het ene doel
graag hel aiidcre dienen.
In de uitgave van Church Hymns
rncl mclodieen ('Churcli Hymns
with Tunes') uit 1874 versclieen
het Ticd voor het eerst met een
rnclodic. De maker ervan was
Clement Cotterill Scholefield
(1839-1 904), 7oon van een
Engels parlementslicl. Hij was
gecstclijke, maar schreef met het
oog o p 'Church Hymns witli
Tiincs' ook enkele hymnmelodiccn. D e meest bekende daarvan werd 'St. Clement', de melodie hij Ellertons tekst 'The day
Thou gavest, Lord, is ended'.

De vertaling van 'The day Thou
gavest, Lord, is ended' in hel
Liedboek werd gemaakt door
Jacqueline van der Waals (186K1922). In deze vertaling is het
lied bekend geworden. maar de
eerste Nederlandse vertaling is
het niet. Al in 1912 verscheen in
P29

I

i

i

I
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de Zendings-liederen Bundel 2

een vertaling die begint met de
woorden 'De dag, dien wij van U
ontvingen'; wie de vertalin?
maakte, is lot nu toe niet achterhaald. De vertaling van Jacqueline van der Waals werd
opgenomen in de Hervormde
Bundcl1938 (gezang 281). Vervolgens vcrschcen het lied ook In
de bundel van dc Nederlandse
Protestantcnbond ( l 944) en het
Gezangboek dcr EvangelischLuthei-SCKcrk (1955). Het i5
overigens opmcrkelijk dat T-iacper het lied niet npnam in zijn
Geestelijke Liedcren uit dc
Schat van de Kcrk dcr Eeuwcn,
hoewel hij wel een ander licd
van .lohn Ellerton opnam (nr.
587 'When thc day of ioil is
done').

melodie
We kunnen ons het lied amper
voorstellen zonder de melodie
van C.C.Scholefield. Toch kcnt
het lied nog een andere mclodic.
een die ons ook bekcnd is. Op
Engelse wijze wordt dic mclodic
wel aangeduid met 'comrnendcrnents' of, iets uitgebreider. met

393

'Les commendements de Dieu'.
Die melodienaam verwijst naar
een lied van Louis Bourgeois uit
het Geneefs Psalter, 1543, namelij k de melodie van het Tien
Gebodenlied (ofwel psalm 141).
In de bundel '38 stond het lied
onder nummer 281A met deze
melodie opgenomen,
Overigens is e r geen enkele
reden o m de melodie van Scholefield te vervangen. Scholefields
melodie is een fraaie, typisch
Engelse hymnmelodie. met een
breed stromend karakter. De
opvallende sprong w *ddrlnee 7e
begint. bepaalt meteen het
karakter van de melodie. (Deze
sextsprong is harmonisch
gedacht en gaat vaii de dominant
naar de terts van de eerste trap.)
Verder valt d e driedelige beweging op. Dczc clcmcntcn, namclijk dc mclodic dic gcdacht is
vanuii dc harmonic ti1 dc dricdcligc hcwcging, vrapcn om cc11
rustige, fraai stromende wijze
van i n p e n . Een ~openaamd'vlot
tempo' i s voor deze melodie d e
dood in d c pot en bi-cngt clc 7angcrs bovcndicn slechts in adcninood.

Dc dag, door uwe gunst ontvangen

L

,

r De dag,

door u

is weer voor - bij,
en dank

-

-

we gunst

ont-van-gen,

de nacht ge-naakt;

baar klin - ken on

-

ze zan- gen

Churcli Hymns was een van de
belangrijke laatiicycniiende-eeuiv~e
Engelse liedbunde11. In Iiei toenmalige kracliteiiveld binnen de Engehe
kerk nam deze hundel een middenpositic in: niet al te 'highchurch' maar
ook nict al te 'evangzlicaf'.
Een uitgave tan'den Boekhandel vnn
den Ztind1n.r~-Studie-Raadte -E-Gra\enhage'. De hrintlel werd gemaakt
met hei u09 up de endi in est eesten
X an hei Christelilk Nationdal Zendingsfeesi.

A. de Heer-de Jong, is musicus en
publicist (kerkJrnuzieken liturgie. Zo
woont in Amersfoosl
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T h e day Thou gavcst Lord is ended
C.C . Scholefield 1839-1904
St. Clement
< " f
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GEZONDE RELATIESI

D e kerk staat middcn in d e
wereld. En: hcïnvlciedl zij d e
wereld? OT is hel ineer van dat
anderc: dc wereld heïiivloedt de
kerk'! En: wal merk je van deze
dingen op dc syiiode van Zuidhorn? Wc hchhen liet wel weer
gemerkt. D e kerk me1 haar
beperkte plaats in de wereld.
Nauwelijks o p tc rncrken.Toch
aanwezig, en hoc! De kerk die
ook bcdrcigd wordt door zonden
en waarop wc moelen reageren in de wijshcid cn dc kracht van
onze Heer.

Genormeerd handelen
De kerk heeft hCt Woord voor de
wereld. En daarmcc is d e directe
relatie aangegcvcn toi onyc
Almachtige Koning van hemel
en narde. En dus mag dc kcrk
met dat Verlossende Woord
optreden in de wcreld om haar
heen. Zout - Licht. Hoc stcrk
werken juist 76 gocdc rclaties
donr. Dc syiiodc ïici dal graag.
En de mannenhrricdcrs denken
daarbij ook diep na ovci*gevolgen van zonden in rclatics. En
hoe je dan verdcr moet. Zodat
kerk en wereld zullcn zien hoe
onoverwinnelijk Gods gcnade is.
Vroeger sprak mcn van de onwederstandeli.ikhcicl vaii Gods
genade. Een onovcrirorren relationele kracht.
Waar ging het op de synode ovcr
in wee k 23? Heel veel nvcr rclaties: van God tot zijn volk, van
gelovigen mes elkaar. Met daarin
steeds weer de vraag: Wat kenmerkt ons in die relaties, hoe treden we daarin op? D US: welke
zijii de ncirmen die we met het
oog op de dienst aan God in acht
JAARGANG 77 - NUMME
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hehben te nemen? Over genormeerd handelen moet je goede
beslissingen nemen. De onderwerpen waarmee d e synode zich
bezig moest houden wordcn
hierna in goede orde aan u voorgesteld.

onze deputatcn gekozen voor
zelfstandig optrcden.
Een aspect in dit werk is de keus
dic dcputatcn maaktcn om gecn
(nicuwc) dcfinitic op tc stcllcn
ten aanzien van het huwelijk. De
synode heeft die keus nvergenomen. D e Christeliake Gereformeerde Kerken hadden intussen
wel een eigen omschrijving van
het huwelijk gegeven. Wellicht
komt cen latcre synode van ons
er nog eens o p terug.

Kerk en overheid

In een aantal gevallen is het
goed - ook als een parlementaire
democratie goed functioneert o m als kerken zich te presenteren bij d e landelijke overheid.
Zeker als het gaat om zaken die
Hierover komt geen bericht naar
heel direct liet helijden van de
kerk en het leven als christen
buiten. Ik zwijg in alle talen.
raken. Daarvoor hebben onze
Slechts de direct betrokkenen
kerken deputaten aangewezen.
(de appellanten) krijgen bericht.
De synode vergaderde in comité.
Z e hebben zich in d e afgelopen
tijd tot d e overheid sewend in
Dus.
verband niet de invoering van
Studiefinanciering
het 'homohuwelijk' e n toen het
wetsvoorstel o m 'euthanasie
Voor onze theologische studenonder bepaalde voorwaarden te
ten in Kampen is er naast de
legaliseren' in het parlement
'wereldlijke' studiefinanciering
werd behandeld. Daaruit blijkt
dat de overheid het instituut
ook een 'kerkelijke', voIgens art.
19 KO. E n daar hebben we ook
kerk een stem wil geven in het
(voor)overleg m.b.t. diepingrijenkele deskundisen voor die
pende zaken. Het effect is niet
elke aanvraag op zijn merites
direct meetbaar - immers het
beoordeelt. En tevens regelingen
paarse kabinet heeft haar
toepast in geval een student
onchristelijk karakter in dezen
stopt met zijn theologische studie, waardoor hij in de resel verniet 1osgelaten.Toch kan nooit
plicht is tot (soms gedeeltelijke)
gezegd worden dat - nog afzezien van de christelijke partijen
terugbetaling van ontvangen gelin de Tweede e n Eerste Kainer den. D e hulphelioevende studenhel Wocird van God de regering
ten bestaan dus itog steeds, al
niet hccft bereikt.
loopt hun aantal wel terug.
In dczc materie is veelal gekozen
voor gcmec~ischappelijkhenade- , Communicatie naar de
ring met 'vcrwanle kerken', maar kerken
in gcvallcn waarin er peen
gemeenschappelij kc boodschap
U heb1 natuurlijk al diverse
kon worden opgcstcld hehben
keren d e brochure 'Werk in d e

1

'

kerk' bcstudccrd. Dal is nou zo'n
uitgave van deputaten dic hct
werk van de synode dichterbij dc
mensen hrengt. Wat de dcskundigen allemaal doen, is in een paar
woorden gezegd: (Ir rrlritic,.~h l t i nen de kerkgc~rnern.rc11~1p
zo goed
mnjielijk onclcrlinudrrr. Daarvoor
is info dus gewoon noodzakelijk.
Wat e r allemaal gebeurt kunt u
lezen o p pag. 27 van de brochure.
E n anders: kijkt u eens op de
website: gzuidhorn.gkv.nl en u
vindt er een karrenvracht vol
info. Zo onderhoudt u de relatie
met ons. Doen!

Bijbelvertaling
Hct schijnt dat d e helft van de
cliristenen in Nederland niet
wcet da( e r eeii nieuwe hijbelvcïtalinp (NRV) iii d e inaak is.
En niisschicn weten onze kerkleden er nok wc1 lc weinig van. D e
deputatcii-bijbelvertaling liebben het stcrkc vcrrnoedeii dat
daarin vccl mccr vocirlichling
nodig is dan lot nu toe plaats
vond. Want het is belangrijk
genocg om te welen wat er up
stapel staat nict betrekking tot
de bijbel zelf. Want daar paal het
om de rcchtc communicalie met
de Here zcl f.
Depulatcn doen Intussen veel
aan krilische hcgeleiding van het
vertaalwcrk dat 'ondcrweg' is. En
met het Ncdcrlands I3ijbel.enootschap zijn cr pocdc coniacten waarin duidelijk merkbaar is
dat vertalers rckcniiig willen
houden met kritisclic stemmen
ook uit onze kcrkeii. Rinnen een
paar Jaai- zal dc cersle voorlcipige
bijbelvertnliiig nali de kerken
worden aangeboden.

Seksueel misbruik in pastorale relaties
Dit oriderwerp was al eerder
gepresenteerd op de synode. Nu
kwam het zover dat het besluit
viel om een nieuw meldpunt in
te siellen in gevallen van seksu-

I
,

eel misbruik in pastorale relaties. Geestelijke verzorging
Er komt nl. een oiiaíhaiikelijke
militairen
stichting waarin onze kerken
dcclnemen naast d e CGK en
Onze kerken Iieihben twee langNGK. Deze stichting organiseert
durig dienende dominees i11een
een meldpuiit waar de eerste
uniform van defensie: ds. A.H.
van der Velden e n ds. J.P. van
opvang en begeleiding plaatsvindi. Daarnaast wordt een
Bruggen. Hun taak li+iktduideklachtcncomrni~sice n een
lijk, maar de uitwerking ervan
bernepscnnimissic ingcstcld die
binnen de krijgsmacht is aan
bindcndc uitsprakcii doet over
allerlei (defensie)regelc gehonde gegrondlicid van klachlcn. Zij
den. Met het oog daarop doen
deputaten veel om een zo helder
doen ook voorstellen asli een
kcrkcnraad over l e nemen maatmogelijke plaatsbepaling te regeregelen. Vcrdci- zal prcvcnlie een
len, zowel t.o.v.d e overheid als
belangrijke taak voor lict meldde kerken.
punt zijn. Gemeentelcdcii cn
D e zorg voor 'onze jongens in
kerkelijk werkcrs zullcn hicrbij
diensi' raakt ook de plnalselijkc
betrokken worden. Door middel
kcrken: mei1 kan de twee Iegcrvan gesprekken, vonrlicli tin; cn
predikanten o.m. zien als dc rclacursnssen wordt inlorinaiie gegetie tussen d e kerken en onze solven over seksueel misbruik.
dalen. Zeker bij de uitbreiding
van militaire takcn 'al1 over rhe
Zodoende kan een bewustwordingsproces o p gang gebracht
world' ccn nict zo simpele zaak.
Maar in relationeel opzicht - in
worden over de oorzaken van
deze problematiek. Totdat het
een sáecds vcrdcr seculariserend e wereld - van bijzondere waarnieuwe meldpunt e n de klachtencommissie geïnstalleerd zijn
de!
blijft het huidige meldpunt en de
klachtencommissie van stichting
Artikelen 65 en 67 K 0
De Driehoek functioneren.
De bespreking over deze twee
Aangepaste diensten
bepalingen uit de kerkorde Is
afgelopen zaterdag ter synode
Deputaten - onder hen de 'moevoortgezet. Het lag nog niet in de
der Teresa' van de gehandicapbedoeling een besluit te nemen,
ten, mevr. Delhaas-Post uit
daarvoor waren de hesprekingen
Assen - maakten hekend dat ze
nog net iets te veel uiteenlopend:
p a a g de 'aangepaste diensten'
zich bewegend tussen de polen
voor verstandelijk gehandicapvan 'strikte 1ancieli"ikeafspraken'
ten willen inruilen voor 'diensten
en 'plaatselijke vrijheid en verantwoordelijkheid'. E r is
met aanpassingen'. Dat past
beduchtheid voor 'wildgroei'.
beter in een beleid dat erop
gericht is de verstandelijk gehanIntussen is e r op de synode wel
dicapte broeders en zusters te
een heel duidelijke tendens
integreren in de plaatselijke
zichtbaar geworden om samen kerkbreed - het beleid uit te stipgemeenten. Het gaat voor hen
pelen over d e zaken die hiermee
heel sterk om zo groot mogelijke
herkenbaarheid e n plaatselijke
te maken hebben: liturgie en
bclrokkenheid. E n dan moet je
gezangen. U zult er nog meer
geen diensten houden in een
van horen. Blijft u ons 'volgen'?
E n ook ons werk opdragen aan
'vreemd' kerkgebouw bedoeld
de Here God?! Dat getuigt van
voor de hele regio. Maar vociral
'gewone diensten' waarin duideeen G E Z O N D E RELATIE.
lijk rckcning gehouden woi*dt
met de hicr bedoelde groep.
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