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kenraad en predikant over de prediking. Dat hoorf
bJde taken van de ouderlingen. Hoe voeren zjj die
uit? Volgens Verhagen is daar vaak een zekere
terughoudendheid. Je hoorf ouderlingen nogal eens
zeggen: daar heb ik geen verstand van; ik heb er
niet voor geleerd. Maar als je dan vraagt, hoe lang
de ouderling al naar preken heeff geluisterd, blijkt er
vaak sprake te zJn van 7 5,20, soms zelfs 40 jaar;
Heefl dat niets te betekenen? Een geoefende hoorder - en dat is een ambtsdrager toch zeker - heefter
wel degelijk kijk op en verstand van. Daarom zou
deze hoorder toch ook aan het woord moeten
komen als het om de prediking gaaf. Voor de prediker geldt, naar de mening van Verhagen, daf de
hoorder een genudegave voor hem is (ook al zlef
niet elke predikanf dat zo).
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raad
In Iict gesprek van ouderlingen
en predikant /.OU het kunnen
gaan over dc vraag: heeft de prediking bcaniwoord aan de
bedoeling? Maar dan rijst
onmiddellijk dc vrarip: welke
bedoeling? wiens bcdocling?
Het zou verstandig zijn dat

?amen uit te maken in de kerkenraad.
Dan is een jaarlijkse preekbespreking wel erg weinig. Het
gaat nrn dc kcrnlaak vaii Iret
werk in dc gcmecrite. Z o u je
niet nioctcn ovcrrvcgcii ny clke
kerkenraadsvergadci-in g kori te
spreken over de kerkdiensten
die geholiden zijn? Verhagen
heeft daar enige ,rvai-ing mee.

'

D e predikant krijgt clan ccn
indruk van wat door het ambt
gckw;tlificeerde hoorders horen,
waar ze op letten en wat ze
belangrijk vinden. Hij hoort iets
vaii wat gastpredikanten bnachten. I-Tij Iioort ook wat de hoord e ~overslaan
*~
en wat niet. En
kcrkcnraadsleden ontdekken en
leren van clkaar hoe en wat ze
hoi-en, cn wal niet. Dat is biiitengewoon Iccrïanm. Want gemiddeld gcsl-ii-cikunzal dat ook wel
een arspicgcling zijn van het
hnrcn vali dc gcmeeiite. Zal zo'n
gespxk altijd pocd verlopen? E r
kan wel ecns icis misgiiaii, iiiaar
dat is niet zo crg, als hct maar
niet uitloopt op ccn dcbal cif
wedstrijd. Het mnct ccn gecilelijk gesprek zijn. waar alle deel-
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correctie, zcgt Rcrkhof, die daar-

Hef gesprek in de
gemeente

DRS G J VAN MIDDELKOOP,
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iieiiiers van kunnen leren. Zodat
hel wisseIen van onze woorden
bijdraagt aan een heter bezig zijn
mcl het Woord van God.

I

I

Verhagcn schrijC1 verder dat liet
gesprek nok brcdcr gezien een
onvervangbaar clcincnt i s in het
leven van de christclijkc gcineente. Hij vindt hct wat ver gaan dat
H. Rerkhufhct bijna als een genademiddel zict. Maar wat die
verder schriaft in zijn QirisrrJljk
Geloof (353 en vnlgendc) vcrdient toch wel overweging. Daar
kiin je lezen: het gesprck komt
niet in de plaats van de pi-ccliking. Maar de preck kan ook niet
zonder. Een preek vcronclcrslcll
volgens Berkhof de context van
een reagerende gemeente en
moet daarom in een gesprek ~iitmonde~i.wil de actualiteit van
Iiet Evangelie ten volle in het
leven van d e gemeente worden
opgenomen. Als er niet over de
preek wordt doorgesproken.
dreigt ze te verwaaien. Het is
algemene ervaring dat velen het
gcloof en de groei ervan veel
mcer Ze danken hebben aar1
gesprekken en gesprekskringen
over het geloof dan aan de preken en sacramenten. De Geest
gebruikt dit middel in toenemende mate. Berkhof denkt dan
iiaacl Iiet pastorale gesprek in
kleine kring aan bredere vormen
van gesprek in de gemeente,
waarin elk de ander dient met
wat hem of haar aan inzicht in
het heil geschonken is. Op bijbelkring, studiekring of gesprekskring kunnen we elkaar wederzijds hclpcn het heil dat in de
bijhclwoorden tcit ons komt. dieper te verstaan. Verder ook o m
beter te zien wclke houding dit
heil van ons vraagt in de zorgen,
verzoekingen en uildagingen
waarmee we te rnakcn krijgen.
Zo kan het gesprek ecn machtig
middel zijn tot bemoediging en

I

bij kan verwijzen naar Luthei-.
Die rekende het onderling
gesprek en d e wederzijdse vertroosting nndei- de middelen
waardnor h e t hcil naar nnq toekomt. O p dit spnor wil Verhagcn
er graag voor pleiten, dat we in
de gemeente met elkaar in
gesprek komen en blijven.

Kringgesprekken over d e
prediking

1

I
I

Maar het gaat hem met name o m
het gesprek over d e predikine.
Niet alleen de kerkenraad, ook
kringen in de gemeente kunnen
regelmatig d o o i ~ r a t e nover de
prediking. En dan op een betere
nianier dan tijdens een koffiepraatje op zondagmorgen. Als je
vcioral positief inzet bij wat de
prcck voor je heeft betekend.
kan 70'11 hcsprcking ccn hccl
nphouwcndc crvariiig rijn. Vcrhagen vcrtclt icts ovcr wat hij
rneemaaktc mct dit soort kriiiggcspi-ckkcn. Concreel ging dat
zo, dat stccds twcc vrijwilligcrs
hun imprcssic, hun gcdachicn cn
vragen, gevoelens en belcving
weergaven hij een recente kerkdienst. Daarna konden er vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt
worden. Vervolgens wei-d daarover verder doorgepraat. De
voornaamste spelregel daarhij
was, dat iedereen in d c beslotenheid van de kring zich vrij mocht
uitspreken zonder daarover
gekapitteld te worden. Het was
verbazend - soms ~ e l f verbiistes
rend - dat de een dit en de ander
dat of dat juist niet gchoord liad.
En wat daar dan de gedachten,
gevoelens en overwegingen hij
waren. Zo bleek er veel van
elkaar te leren. E n dat kwam ook
het horen van volgende preken
weer ten goede.

Gemeenteberaad
Naast gesprekken over d e preek
en andere over d e inhoud en de

betekenis van het geloof, noemt
Verhagen als aparte vorm het
'gemeenteberaad': een gesprek
over de vele vragen waarvoor de
gemeente zich vandaag gesteld
ziet. Daarover schreef onder
andere A. Noordegraafin zijn
Vijf broden en twee vissen (259260). Wat betekent het, vraagt
hij, in de omgeving waarin we
verkeren volgelingen van Jezus
Christus te zijn en hoe geven we
vorm aan de roeping Hem na te
volgen? In een tijd waarin christenen het gevoel hebben er
alleen voor te staan, is het
belangrijk hoeders voor elkaar te
zijn en samen te zoeken naar
antwoorden op vragen als: hoe
spreek ik met mijn kinderen over
God? Wat betekent zondagsviering vandaag? Wat moet geloofsopvoeding inhouden in deze
tijd? Hoe ga ik om met mijn geld
en kan ik weerstand bieden aan
de verleiding van de reclame?
Hoe ga ik om met medemensen
die een ander geloof hebben?
Hoe kan ik christelijk bezig zijn
in mijn werk?
Concreet kan dat beraad vorm
krijgen in de vorm van korte themagerichte of taakgerichte cursussen, waarin kennis en ervaring
wordt uitgewisseld. Je kunt dat
plaatselijk organiseren, maar ook
regionaal. Hoe dan ook, de christelijke gemeente zou een plaats
moeten bieden voor nadere
bezinning en toerusting op dit
soort gebieden, vindt Noordegraaf.

Kerkenraad en preek
Wat Verhagen op tafel legt, lijkt
me de moeite van het overwegen
waard. Hoe het in al onze kerken
gaat, weet ik niet precies, maar ik
denk dat de meeste kerkenraden
niet zo vaak aan een preekbespreking toekomen. En je kunt
toch inderdaad met alle recht
stellen, dat de prediking een van
de belangrijkste elementen is in
het kerkelijk leven. Het zou dan

ook heel reëel zijn daar maandelijks een half uur van de kerkenraadsvergadering voor uit te
trekken. Dat zou winst op kunnen leveren voor drie partijen.
De predikant hoort meer terug
dan hij uit de incidentele en toevallige reacties nu opdoet - als
hij al iets te horen krijgt. Als de
bespreking in de kerkenraad
goed verloopt, bestrijken de
reacties een breder veld: inhoud,
diepte, vorm, en komen de verschillende aspecten enigszins systematisch aan bod. De kerkenraad krijgt meer oog voor wat er
allemaal komt kijken bij het
brengen en bij het óverkomen
van het Woord. De kerkenraadsleden kunnen elk naar eigen
wijsheid een bijdrage leveren in
het beraad en adviezen geven. In
dit proces kunnen predikant en
raad gezamenlijk groeien naar
een beter inzicht in wat voor hun
gemeente in deze tijd en omstandigheden in het bijzonder nodig
is, zodat prediking, catechese en
ambtelijke zorg daar beter op
afgestemd kunnen worden.
Daarmee komt de gemeente in
beeld. Zou zij niet beter
gebouwd worden wanneer predikant en raad bewuster zouden
nadenken over meer structuur in
de prediking over een langere
periode gezien? Zodat niet de
indruk kan bestaan, dat er tussen
de preken op de verschillende
zondagen toch eigenlijk maar
weinig samenhang bestaat en ze
wat incidenteel lijken? Zeker bij
sterke wisseling van dienstdoende predikanten doet zich dit probleem voor. Of is het geen probleem en is juist de grote
afwisseling en onvoorspelbaarheid iets goeds? Hoe dan ook,
enige aandacht voor de doorgaande lijn in de prediking lijkt
mij de moeite waard. Concreet
zou het geloofsinzicht van de
gemeente meer kunnen groeien
door bepaalde thema's in meerdere preken te behandelen. Zo
zou het bijbelse zicht op het

werk van de Heilige Geest in het
leven van de gelovigen een
prachtig onderwerp kunnen zijn,
wat voor het geestelijk leven van
de hoorders individueel en
samen veel vrucht zou kunnen
opleveren. Of het thema van het
koninkrijk van God. Of - maar
dat kan het gesprek in de kerkenraad wel uitmaken, zeker
wanneer de ouderlingen daarbij
betrekken wat zij op de huisbezoeken bij alle gemeenteleden
aan behoeften en noden constateren. De vraag wat de prediking
voor de mensen feitelijk betekent, wordt op huisbezoeken
vaak gesteld; met de antwoorden
zouden raad en predikant misschien meer kunnen doen.

Gemeente en preek
Ook de gemeente zou vaker dan
bij de koffie en op het jaarlijkse
huisbezoek kunnen reageren op
de gehoorde preken. Wij zien de
preek als de verkondiging van
een gezaghebbende boodschap;
Petrus' woorden 'spreekt
iemand, laten het woorden zijn
als van God'(l Petrus 4:11) geldt
wel het sterkst voor de kansel.
Dat neemt niet weg dat verder
doorpraten over die boodschap
wel heel wenselijk kan zijn. Als
gereformeerden zijn wij het op
vele punten niet met Berkhof
eens, maar zijn stelling dat de
preek voor de verdere verwerking toch eigenlijk het gesprek
nodig heeft, is niet zo gek. Ook
wij kennen wel de ervaring dat
we de betekenis en reikwijdte
van wat we hoorden (of lazen)
pas door verder doorpraten goed
gingen snappen.
Hoe zou je dat vorm moeten
geven? Soms zet een bijbelstlfdievereniging het onderwerp'
preekbespreking systematisch op
haar programma. Dat blijkt verrijkend en verdiepend voor alle
deelnemers. Maar d3in heb je nog
maar een déél van'de hoorders
te pakken.

Verdere toerusting

In her buitenland kun je de crvaring opdoen, dat de gemeentc na
de rniddagdicnst non. een poosjc
bijeen blijf oiii door te praten
met de predikant over wat hij die
zondag hccC1 gebracht. Zeker
wanneer n! voor de rnorgendienst daar een aantal aandachtspunten voor zijn uitgedeeld, bevordcrt deze aanpak
7owel het luisreren in de dienctcii als de bespreking e n verwerking daarna. Bij die aaiipak heb
jc wel de hele gcmceiite erbij,
maar het vraagt wel een heel
andere organisatie.
Bij ons worden soms op avondmaalszondagen 's avonds bijeenkomsten georganisecrd. waarop
eEkc groep de middagpreek zou
kunnen doorspreken. Maar dat is
vaak afliankelijk van dc goede
wil en h e t toeval. Zoudcn we het
kunncn ïoeken in een nadrukkelijker siurine. en het zo organiseren dat van tijd tot tijd in kleine
groepcn onder leiding van
ambtsdragers wordt doorgepraat
over dc preek van die zondag?
Dan zouden thema en hooîdpunten al ccrder moeten wordcn uitgedeeld cn zou de bespreking
ook moctcn lopen volgens
bepaalde (verwerkings)vragcn.
In dic bc5preking zou dan ook
expliciet aan de orde moeten
komen de praktijk van het alledaagse gclooisleven en de vraag
wat het bijbelwoord en de
gehoorde piedi king daarvoor
belckcnen kan. Als er dan ook
weer gerapporteerd wordt naar
de kcrkeiiraad. krijgt dic ccn
hctcr i n ~ i c hin
t wat er binnen d e
gernccnte leef en wordt dc
preekbcspreking daar ook weer
gevned. Zowel d e regelmatige
preekhcsprekiiig in de gemecntc
al?:die binncn de kerkenraad
kunnen er 711 aan bijdragen d e
zondr~gsepi-cdiking en het alledaagse ,qeloofslcven vati de
gemeente leden dicht bij elkaar
te houden. En zo icder te laten
grncien in hei geloof.
JAARGAN
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Uit de huisbezoeken en de andere gesprekkcn met groepen
semeentelcdcn kunnen ook
andere hehocften blijken. Bijvoorbeeld aan hulp en toerusting
voor de geloofsopvoeding van
kleine kinderen en van jongeren
in de puberteit. Kerkcraad e n
gcmeente zouden zich kunnen
beraden of daar iets voor georganiseerd kan worden. Dal zou een
kortlopend traject kunne11 zijn
van drie of vier bijccnkcimsten
met enkele weken tusscnruimte,
waar een beet,je deskundige
mcncen voor knnnen worden
gevraagd. Als je veel verplcegkundigen in de gemeentc licht.
zon jc ook voor hen een aanlal
avonden kunnen organisci-en.
Verdcr kunnen predikantcn in
een niet al te lang lopende cursus
voor bclijdcnde leden gemeentcleden helpcn zicht te krijgen op
de evangelische geloofsbeleving
en een standpunt daarover te
bepalen. Of ons sereformeerd
belijden op andere punten
opscherpen, waar d e huidige
situatie dai vraagt. Anderen kunnen bijdragen leveren aan de
bezinning o p de verantwoordelijkheid dic we als christenen
hebben in dc samenleving van nu
en o p d c manies waarop we
daaraan vorm geven. Dit soort
activiteiten moel wel aanvullend
zijn en niet in de plaats komen
van het wcrk van de verenigingen en bijbclstiidiekringen. Maar
wat daar gebeurt, is vaak in de
eerste plaats gericht op het beter
begrijpcn van een bijbeigedeelte
en o p de bclcving van het geloof.
Op de avondcn voor toerusting
e n gemeentebcraad gaat het om
een meer specifickc verdieping
van deelonderwcrpen die op
gewone verenigingsavonden niet
zo tot hun recht kunnen komen.
Zo'n tien jaar gelcden organireerden we o p acht plaatsen de
cursus Van Giszrren noar Morgrn, over grote voorgangers die

l

,

ons nog veel te zeggen hebben,
over beIangrijke perioden i i i de
kerkgeschiedenis, of over vcrschillende vormen van gelovcn
die we vandaag ontmoetcii cn
die om een standpunthepaling
vragen. Diverse onderwcrpcn
zouden ook vandaag de moeitc
nog 7cker waard zijn. Maar ik
zou nu de vourkeur geven aan
een meer plaatselijke (eventueel
regionale) opzet. Dan zouden al
dezc vormen van toerusting en
beraad ook weer een hijdrage
levcrcn aan de versterking van
de gemcciiccliap waaraan we
toch primair verbonden zijn e n
onze krachten mogen geven.
D a t zou er ook om vragen. dat al
dit werk wordt gestiinuleerd en
gefaciliteerd door de kerkenraad. En dat in de prediking e n
in het gesprek daarover ook de
d06rwerking van ons gclooî op
de verschillende puntcn van lijd
Fot tijd in beeld komt.
Duor zo met de prcck cn de verwerking daarvan bezig tc zijn
zouden we mees kunnen mnkcn
van d e toerusting tof dienstbclooii e n de opbouw van het
lichaam van Ctiristus, in de groci
naar de eenheid van het geloof
en d e volle kennis van Hem (Ef.
4:12-13).

Drs. G.J. van Middelkoop is eindredacteur van dit blad

MET WIE BOUW JE GODS
HUIS EN MET WIE NIET?
n.a.v. Ezra 4:7-5
' Nee!

Verzoek
Het ic echt een aantrekkelijk
vcrzoek. Eeii prachtig aanbod.
'-Laicn we samenwerken bij de
bouw van dc tcmpcl voor de
H FRF ." DClandshevolking wil
graag hclpcn. Dal opent perspectieven. Vergroting van draagkracht. Spreiding van de kcisten
over vccl mcci. menseii.
Je zou wel cigcnwijs om zci'n
aanbod af te slaan. Gooi jc nict
je eigen glazen in als je 'nee'
zegt?
Toch wijst de leiding van Gods
gemeente dit verzoek welbewust
af. "Er komt niets van in." Zijn ïc
gek geworden. die Zcrubbabcl,
Jesua en de andcrcn'?

1

,

Tegen die demonstratie van
gewenste gezamenlijkheid zegt
meli in het geloof 'nee'.
Daar is moed voor nodig. Die
nioed hebber1 d e leiders van het
volk. Gelocifsmoed.
Want het gaat om de eiie dienst
aai1 d e ene Here, door zijn elie
volk. E é n Heer, één geloof. één
... Wat zegt Paulus ook al weer
in Efeziërs 43
Daarom: "Wij alleen willen voor
de HF,RE
Here, de God van Israël
bouwcn."
Wij allccn. D a l klinkt eigenwijs.
Het is dat niet. Het is de andere
kant van hel 'de HEKEalleen' uil
het eerste en tweede gebod van
Gods wel.

Verzoeking
AiFemaal dezelfde God?
Nee. gek zijn ze niet. Eerder wijs.
Want ze donr7ien het verzoek.
Het komt niet uit dc hock van
medestanders. maar van tegcnstanders.
Zo worden de mensen die hier
opdraven getypeerd. Hun rnanicr
van denken en hun godsdienstigheid maken ze tot mensen die
tegenover Gods gemeentc staan.
Ze zeggen: "Wij vcrcrcn dc
H ERE ook.AI eeuwcn." Maar dat
is hooguit een halve waarheid.
Want God heeft bij hen een
pIaats in een heel rijtje van
goden.
D e gemeenteleiding herkent dat.
Ze beseffen, dat de zogenaamde
helpers het stempel van hun brede levensbeschouwelijkheid op
liet huis van de Here willen zettcn.
JAARGANG 77
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Waar zitten voor onc de lepenstanders? T11 dc evangelische
hock soms? Tk noem maar een
cliristclijkc dwarsstraat. Lij k t me
nict.
Waal- daii wel? Daar waar Christus nict verkondigd wordt alf dc
enige wcg tot reddinp.Waar God
een plaats krijgt in d e rij van
goden en godjes. "Want we diencn toch allemaal defelfde
God!?"

lsru.aPlietci?die uit de haliingschnp
wnrcn tcnlggekeerd maar ook
door de,ycfiendlc nzet de onreine
I~raclshevolkingIradAen gebroken
en zich bij de ísrnëlieten hndden
nangesloten onf de I-IEer, de God
van Isrraël, re vereren." (Ezra
6:21)
Er zijn mensen die me1 de oiireine landsbevolking breken. Ze
gaan God vereren in geest ei1 in
waarlieid. Open gemeente van
Christus in de gruei. Zo wordt
het huic vaii God gebouwd. Waar
mensen overal vandaan de Ncrc
gaan dienen. Ook Samai-itancn
en andere 'halflieidencn'.

Toch samen bouwen
Jezus Christus ~+oepl
Y C zelf uit
d e landsbcvolking cn andere vnlken en naticn. Tol verbazing van
;lijn Iccrlingcn praat Hij met een
Samaritaanse vrciuw bij d e Jakohsbron net huilen Sichar.
Ilij bouwt Gods huis door 7ijn
Heilige Geest en ;.i.jn woord. Van
dat huis zijn wij dc stenen. Ieder
die in Hein geloofi. Ixvcnde ste-

nen?
Met wie bouwcn wij Gods huis
en me1 wie echi nici?
(Lees ook eens 2 Koiiingen 17 en
Johaiincs 4)

Pichtgetimmerd?
Ds. A.J. Minnema is predikant van
"Wij alleen willen voor dc Here
een huis bouwen." Wordt dat een
dichtgetimmerd huis voor een
dichtgetimmerde gemeente?
Lees dit dan eens. " H ~ t p a n s l a m
werd niet alleen gegercn door dc
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elke verontschuldiging te ontnemen,, , artikel 2 van
de Nederlandse GeEoofsbelijdenis,
Wandel je wel eens'? Overdag of
in de vroege avond? Misschien
wel 's morgens vrneg?
En als je dat dnet, hoc doe je dat
dan? Nee. ik bedocl nict hardlopen of joggen of zo iets. Gewoon,
wandelen. En af en toc ccns stil<taan of zitten als je iets opvalt.
Want dat is natuurlijk hct aardige van wandelen: je kunt jc ogcn
zo mooi de kost gevcn. Misschien kun je het niet. Dat lijkt
me heel erg. Maar dan nog zijn
er wel hoeken of films die hel
bekijken waard zijn. Met oog
voor detail. Wonderlijk 7ijn Gods
werken. mijn ziel weet dat ?eer
wel...

Er valt zoveel te zien cii le
horen. Buiten. Ik maak vaak met
mijn hond Rex hetzelfde ommetje, het jaar door. Een parkje
rond, achter het grote kerkhof
langs. aan d e oever van de IJssel.
Een smal paadie. Hevig
beeroeid. Alles door elkaar heen.
De margrieten staan volop in
bloei. 1-Ioogopgeschoten. E n de
paardeblot men, gedwonsen
door de uitbundigheid om hen

heen worden bijna een halve
meter hoog. Fluizehollen worden
ze, gericht op uitbreiding. Wat
pluimen van het rict, naast opgeschoten nieuwe schcutcn, d e lisd o d d e ~Brandnetels
.
mei hun
aardige manier van bloeien
(maar wel uitkijken op een paadje van zo'n 30 centimeter brccd)
en in de buurt altijd de wecgbree. Wie de brandnctcls niet
ontwijkt kan de brand daarna
blussen door een blad van dc
weegbree te kneuzen cn dic op
de plek te wrijven. E n voor jc het
weet is d e brand voorbij.
D e witte dovenetel is e r ook en
het paars-blauwe hondsdraf. Ik
ontmoet er de wilde wikkc en de
smeerwortel in wit en paars. Tk
pak zijn blad, ruig voclt dat aan.
Je zou er bijna mee kunnen vcrven. E n soms pak ik een bloem
uit d e tros en zuig er aan het uiteinde: honing proef je...
De vlier staat in bloei en de
esdoorn heb Ik zien uitbotten
een maand of wat geleden. D e
wilg staat er, maar de katjes zijn
al weer verdwenen. E n rottend
hout is er ook... en langzaam
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maar zeker, jaar na jaar, wordt
het meer en meer in bezit genomen. Het staat prachtig in het
voor,jaar: zo'n pinksterbloem
daarbovenop. Met aan dc vnct
het1lage, heldere specnkruid.
Ik ga e r voor zitten.
Maair wel oppassen: niet te dicht
bij de reuzenbesenklauw.. Het is
niet leuk die aan te raken, heb ik
en7aren.Straks bloeien ze weer:
e n scherm van dertig, veertig
centimeter soms. Het zeven blad
is er klein bij en het scherm van
het fluitekruid is iel bij dat van
de bereliklauw vergeleken.
Zoveel verschil in zoveel detail.

En dan het kruipend en krioelend e n vliegend gedierte! Padden en kikkers hoppen voor je
uit, o p zoek naar voedsel. Momm e l ~vliegen af en aan. E n de
drol van Rex van gisteren is vandaag al bijna weg: de larven kruipen eruit: iiieuw leven uit afval
en straks weer meer vliegen . Ik
loop e r langs en het zoemt alle
kanten op. Vlinders zie ik weer.
Als je erbij gaat zitten, komen ze
soms op je landen. Een dagpauwoog, een koolwitje. Kun je
ze goed bekijken. Dat fijne poeder o p hun generfde vleugels en
die kleuren. Hun ogen en die
sprieten. Die voor ons begrip zo
merkwaardig gevormde poten.. .
Wie geluk heeft ziet ze de honing
uil liet herderstasje peuren: wat
een tong voor zo'n klein bekje!
Tk zie rupsen op grote klonten
bij elkaar. Hele struiken zijn
behangen met hun rag. Draden
hangen van boven naar beneden
te bewegen in de trage wind en
zclf gaan de beestjes op hun
merkwaardige manier van voort-

bcwcgcn. strekken en krommcn,
van hciicden en iiaar boven e n
omgekeerd. Als ik uren de tijd
had zou ik weter1 waar ze uitkwamen,..

Ik zic dc ijver van de mieren dic
elkc dag Iiuii luizen melken. Af
e n aan: licl hciudt niet op. D e
sporen van dc na;iktslakken zijn
te volgen np 11cl pad. Eli overal
de huisjesslakkcn. groot ei1 klein.
Een merel piktc c r een laatst op.
Ze sloeg hem mcl de snavel te
pretter op dc grrind. Het
k1onk:tik en nog eens. Eii toen
Iiet huis geharstcn was, was het
even lekker eicn gchlazen. D e
snavel erin gcbrinrd cn trekken
maar.
De meerkoet 7wemlii1cl haar
drie ,ioneen o p d e rivier.
E n het waterliocn snipt naar passerende eenden mct ;rijn harde
droge tikkend, scherp gcluid,

Tk /ie ... wat een leven. Wat een
geschenk:ogen te hehbcii cn (e
kunnen zien. Wat een verdriet als
je dat verniogen misscn moet.
Want wie zou het jc kunnen vertellen van die kleuren, dat wriemelende leven? Dan hch je ook
wal om naar uit te kijkcn straks!
Al die kleuren van leven allccn
al.
En daarhoven me, acliter en o p
de uit~ekireidedijk is hct kerkhof. O p de ratid. vlak bovcn waar
jc loopt is het strooipad. E r liggen altijd wel kleine hoopjes versc grijze as. Met wat blociiien
ci+hii.Rozen. Chrysanten. Een
liclitje. Er is plaats voor gcniaakt.
Acli. wie nichtig. ach wie fluchtig
is1 das Menschenlehcn ... Uit d e
as herrijzen kleine blocmcljes.
wat gras. lijkt het. Dat maakt de
tegenstelling niinder g o o t tot d e
uitbundigheid van dat rnini-siukje schcpping schepping van God
eromheen.. Maar toch.. . dic
tegcnslclling. Z o bijna boven op
elkaar. Hel grijs van een klein
hoopjc as, de kleuren van groen
en van gccl en noem maar OP.
JAARGANG 7

Het krioelende en groeiende,
bonte Ieven en het grijzc c i i ~ d e
van wat eens een mens was als
ik. Die misschien ook wc1 licp l e
genieten met open ogcn. Zou liii
of zij Hem gekend hehbcn, die
acliter dat alles 7it?
Je loop zomaar wat te meditcrcn
voor jezelf. H e t is iets van dat
gsotc geheim tussen God en zijn
schcpping. Ook met jezelf. Je
begrijpt er niet veel van. Ik tenminste niet: hoe kon het allemaal
zn gcschapen warden? Blijvend?
Hoc cn waarom die kringloop'?
En zovccl, zo heel veel meer?
Hoe oiit7apwekkend wonderlijk
groot moet d e Here wei niet zijn
als o p zo'n paar vierkante meter
al zoveel van H e m spreekt?
Maar ook van zoveel vergankelij kheid'?

Al ons doen cn n1 om streven,
heel de wereld duurt maar ven.
Wie God vreest zal eeuwig
leven, zingt Ciczang 271 ons
voor.
Open ogen om lc zien eii te
genieten: aan hel denken gezet
te worden?
Dan ook een opcn hart!

Middelburg - De Depiitaten
Tocrusling Evangeliserende
Gcmeente (DTEG) en het
bestuur van de vereniging Evangelisatie en Zending {€&R)
organiseren o p zondag l h juni
ecn voorbedezoiidag voor het
evangclisatiewerk. Z e roepen de
kcrkcn op deze zondag ili Iiet
bij7ondcr tc bidden voor Iiet
evangclisatiewerk dat de kuinende znnicr op veel plaatsen zal
plaatsvinden.
Schildwolde - Beroepen:
H. Offereins tc Lccns

Urk - Beroepen: M.J.C. Blok te
Amersfoort-Emiclacr

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

Lied van de week
23 juni:
Voor zoildng 23 juni slaat
gezang 114 uit liet Liedboek
voor dc Kcrkcn op het rooster. Dit licd is al eerder aan
bod geweest. Ecn bespreking
heeft gestaan in D c Reforinatie. jaargang 75, nunimer (i.
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W. M. Bakker

Ile volken

,,U moet kiezen. Allccn Jezus
kan u redden."Terwijl Rebecca
mcl een Iraanse standhouder
onderhandelt over de prijs van
ccn scliilderij. ziet 7c kans de
verkoper op een natuurlijke
manier met de hijbelsc hoodschap te confronteren. De man
haali /'n schouders op cii lacht:
,,!k gcloof alleen in goedc mensen."

In dc enorme hallen gaan Rehccca en Danig1 »p zoek naar kleding, schoeisel en pannen. Het is
aangenaam slenteren tussen dc
stands me1 velerlei producten.
Van sokken tot shampoo. van
jassen tot jerrycans, van boeken
tot banken, Prijskaartjes nodigen
uit tot ondcrhandeIen, wat vooral Rehecca rnct verve doet. Na
twee uur moctcn we eerst naar
de auto om allc inkopen in de
kofferbak te sloppen, zodat we
de handen wecr vrij krijgen.

Tc onderhandelen valt cr
genocg, deze zaterdag. Wc bevinden nns in een van de hallen van
de Bevcrwijkse Bazaar. Een
bord bij dc ingalig wenst ons
..mazzel c n vermaak" toe. Vijf
uren hlijkcn niet genoeg om allc
uithockcn van ,,Europa's grootste ovcrdckte markt'' te bereiken.

Rebecca cn haar man Daniël wilden er graag heen, cimdat ze
gehoord hadden e r goedkoop te
kunnen winkelen e n bovendien,
o p de Oosterse Markt, productcïi
te kunncn kopen die een doorsnee silipermarkt o p d e Veluwe
niet op voorraad Iieeft.
Tegen de middag mengen we ons
tussen hct gcineleerde publiek,
op zoek naai- koopjes. Nederlanders vormen hier een minderheid, te midden van mensen uit
onder nwcr Arabische en Afrikaanse landcn. We snuiven de
asngenarne gcur o p van uitheemse kruiden, passeren
allochtone kappers e n laten ons
verlelden in ecn vali d e vele restaurants (,,Hallo, tafel vrij!") een
smakelijke shoarmaschcitel of
Turkse Pi77~1
te nuttigen. T-Teerlijk!
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Terwijl ik erover loop te peinzen,
lvijsl Rehecca m e o p een christel i jk symbool in deze overwegend
islamitische omgeving. In een rek
met schilderijen valt haar oog op
een aflieelding van de Heere
Jwus die met Zijn discipelen hei
avnndmaal viert. ,,In Egypte
hcbbcn bijna. alle christenen zo'n
schildcrij in huis hangen". weet
Daniel. ,,Daaruit blijkt dat je
christcn bent." Hij vindt het een
gemis dal Nederlandse gelovigen
vrijwel nooit bijbelse afbeeldingen een plck in hun huis geven.

Te midden van alledaagse zaken
voor huis. tuin en kcuken valt o p
deze markt de religicule kocipwaar op, variërend van vlees bij
een islamitische slageï tot wandspiegels versierd mel teksten uit
de koran bij een rncubelverkoper. Verderop presen teert een
stand het aanbod van uitgeverij
Noer: "Boek voor kleinc moslims", "Zeden en gewoonlen in
d e islam", maar nok intrigerende
titels als "Vrees voor Allah" en
"Oprecht berouw".

De dame die in Staphorster klederdracht door d e drukke paden
schuifelt. valt hier bcduidend
meer o p dan de tallo7c vrouwen
met hoofddoek of sluicr, uiteenlopend van vrolijk blauw tot volledig zwart. Pk waan m c in hel
buitenland en geniet van dc geuren die ik opsnuif, de talen die ik
om m e heen hoor spreken en d c
Arabische muziek die uit de luidsprekers klinkt. Tegelij k is hct
aangrijpend te beseffen .dat 70
velen in deze omgeving onbekend zijn met de bijbelse boodschap vaii redding voor verloren
zondaren.

1

,

Rebecca infoi-mcerl o[ de verkoper uit Egypte koml, maar de
man blijkt ccn Traniëi*te zijn.
,,Gelooft u dit ook?" vraagt ze.
wijzend op hct schilderij. ,.Ik
geloof alles", zcgt d c man met
een lach. ,,Dat kan ilict",
reageert de Afrikaanse vrouw.
,.U moet kiezen. Alleen Jczus
kan u redden."
D e man maakt ccn afwijzend
gebaar en probccrt Rehecct? vervolgens tot aankoop tc stimuIeren. Na enig aandringcn is hij
bereid de prijs met een paar curo
te verlagen, waarna Rcbecca dit
schilderij onder de arm mccneemt.
Het is haar mooiste aankoop van
vandaag. glundert ze.
Bij de uiteang passeren we twec
mannen die met linnen tassen
collecteren voor een nioskee in
Den Helder. B e t is opnieuw de
islam die de aandacht van het
winkelende publiek vraagt. Maar
dankzij een Afrikaanse christin is
vandaag in elk geval één ongelovige cip deze zwarte markt o p de
Hccre Jezus gewezen.

J.R. Douma

DE PREEK:
STEM VAN CHRISTUS
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oriënteerde preekvisie./n de twee voorgaande arfikelen heb ik aangegeven te willen kiezen voor een
radicaal christocenSrische prediking tegen de c
fergsond van een spirituele chrisfoiogie.Mei dal
sfe bedoel ik een christologie die inzet biJwaf d
k ern van ons c
t zijn is:
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De 1-'redik e t: paicic
Chrirtiic

Dc artikelen zijn mce ingegeven
cloor vragen die gestcld zijn over
mijn dissertatie Verir Creator Spiritrls.ln dit derde en de volgende
twee artikelen stel ik daarom een
paar meei. specifieke thcma'r; aan
de orde waarover ik nok in mijn
dissertatie gesctireven hcb. Ik wil
daas nu opnieuw iets ovcr zeggen, maar dan vanuit ecn veel
meer christolcigische invalslioek.

l

Preekdefinitie
In dit artikel ga ik met name in
o p dc preekdefinitie. In mijn dissertatic heb ik een mijns inziens
belangrijk onderscheid gemaakt
tusseii ccn duidelijk theologische
definitic van de prediking (De
prediking is d e bediening van
Gods Woord in de gemeente van
Christus) en een meer praktische, homiletische definitic (Preken is tckst en hoorder in relatie
brengen). Deze laatste definitie
riep wc1 vragen op: is de rclatie
immers niet hij voorbaal gcgeven?

Continu\Ieit
D e vraag kan dan gesteld worden: hoc verhoudt zich wat je nu
schrijft tol datgene wat jc in je
dissertatie naar voren hebt
gebracht'? Voor mezelf hreng ik
dat zo onder woorden: desrc artikelen zijn een duidelijk vervolg
op mijn discertatie. In dat vcsvol3 is sprake van continuïteit:
alles wat ik in mijn disiertatie
heb gezcgd neem ik in grote lijnen nog s t c e d ~van harte voor
mijn rekening. Sterker nog: vcel
van wat ik in deze artikelen zcg
is niet denkbaar zonder die dissertatie en vormt e r een genuanceerde herhaling van. Maar er is
ook sprake vaii discontinuïteit:
bepaalde accenicn zijn in mijn
dissertatie te eenzijdig. Dat
hctrrft vooral de nadruk op het
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werk van de Geest. Maar ook
over verschillende aiidere onderwerpen zou ik nu wat gcnuanceerdcr wilIen schrijven. Welke
ondcnverpen dat zijn, wordt in
het vervolg wel duidelijk.

1

Theologiscli antwoorcl ik daal.
van hartc met 'ja' op: Gods
Woord is pcr (tlieologische)
definitie relevant. Toch is de werkelijkheid wc1 eens wat weerharstiger: als gemeentelid vind je hcá
vaak moeilijk om die relevantie
te zien: 'Wat heeít dit bijbelwoord nu voor concrete selevantie in mijn levcn?' Veel gemeen-

--

-

!
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telcdéll L I L L M met die vraag in
de kerk. En precies daar ligt nu
ook de bclanyrijkste praktischhomiletische opdracht voor d e
predikant: laat die relevantie
zien! Dát heb ik willen zeggen
met dc definitie: preken is tekst
en hoorder in relatie brengen. In
mijn dissertatie heb ik dat overigens hccl kort en te snel verbonden met dc laak van de Godsverduistering: het in relatie
brengen is nodig omdat er mensen En de kcrk zitten die aan den
lijve ervarcn wat het betekent
om te levcn in een cultuur zonder God. Daarover wil ik in het
vierde artikel graag wat meer
zeggen.

C . Veenhof
Nu vind ik hcl aardig om te laten
zien dat ik m e nict mijn homiletische preekdefinitic in goed gereformeerd gezelschap blijk te
bevinden. Niemand ininder dan
C. Veenhof, de leermccstes van
veel van de oudere prcdikanten
iii onze kerken, begint z i j n
(ongepubliceerde) cnllcgeaantekeningeit met de vnl!~encle
opmerkingen: 'De rituatie bij de
prediking wordt bepaald door

Iwcc grootheden. l e Iiet bijbelwoord, 2c dc samengekomen
gcmcentc. Dic mocicn voor CIC
ptcdiking in relritie met elkurrr
wordr.n gcbrrr( tit. Dc prediking is
hcdicning van hcl hijbclwoord
aan dc vc~gadcrdcgcmccnic. T r i
dat Ir; s ~ l ~ i thsrngen
ie
kom1 rot
stancl, wordt werkelijkheid waartoe tiet woord hestemd is. In het
woord wareti, zijn, blijven de
mensen betrokketi. Het woord is
intentioneel op de mens gericht.
Het is aatispraak, toespraak,
boodsdiap.'

weten aangesproken vanuil de
leksl. Uikindelijk zal clkc gcrcrormccrdc gclovigc hct cr ook
mcc C C ~ zijn
S
dat het Woord van
God niet een objccticf-afstandclijk gelicel is dal rniddcls ccn
locpassing hij dc gcmccntc moct
wtirdcn gebracht. Dat er heel
directe lijnen lopen van het
homiletische explicatie-applicatie-scherna naar het filosofisclie
object-subject-schema betekent
nog niet dat alles wat er in dat
filosofische schema te vinden is
terugkeert in het homiletische
model.

Er is dus niet zoveel nieuws
onder de zon. Wat ik zelf wel een
beetje als nieuw heb ervaren.
bleek al hetocisd te zij11 (en daar
kwam ik pas na de afronding van
iiiijn proefschrift achter) door
Veenhof. Alleen is zijn homileliwh ciiiderwijs ncioil gesvstematiwerd liaar cinv toegekomen.

Kortom: het is weinig vruchtbaar
o m elkaar met verwijten o m d e
oren te slaan rond Iiet uitleg-toepassing-schema. Het veliement
verwerpen noch het vehement
verdedigen ervan zal ons verder
helpen. In mijn dissertatie heb ik
me aan het eerste schuTdig
gemaakt. Achterai vind ik dal
dus nogal vruchteloos.

Explicatie en applicatie
Geheel in lijn met theologen als
Veenhof. Holwerda en Trimp heb
ik in mijn dissertatie ook nogal
heilige kritiek geoefend op het
explicatie-applicatie schema. D e
bclaiigi*ijkclereden daarvoor lag ,
in hei lheologische uitgangspunt I
dat liel Woord van God per
deiinilie aanspraak is: Gods Verbondswourd gaat van hart tot
hart en is intenticineel cip d e
l
mens gericht. Het cpreken over
uitleg (objectief) en tciepnssing
(subjectief) doet daaraan geen
recht.
Toch leverde miin afwijzing van
het uilleg-toepassing sclieiiia
nogal rorse kritiek op. T< het wel
tcrccht oin IC suggereren dal uitItig allijd objcc~icCn~slaiidclijk
is
en dat hct pas hia dc toepassing
persoonlijk-hctrokkcn wordi'! Ik
denk inderdaad van nict, Opcrcrend binnen ecn cxplicatie-applicatie-krirl::r kan e r echt wel hartelijk gepreekt worden. zó dat de
hoorders zich van Godswepe
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Als nieuw
Niet vruchtelous lijkt nie echter
Iiet zoeken naar een antwoord
op de vraag: 'I-Eoe wordi dal dan
bereikt, dal de gemeente hccl dc
preek ervaart als nanspr~~ak?'
Zelf heb ik geprobeerd om daar
iets over te zeggen vanuit d e
omschrijvingen: 'De preek als
neiips Wort' en 'Preken als hel
uitvoeren van teksleii'. Mel
name de eerste ornsclirijving riep
lioeal wat kritisclie vragen op,
mee oindnt ik de uitdrukking
'geleend' heb van een nict-gcrcformeerde Duitse theoloog
(Ernst kinge). Hel voer1 IC ver
cim dal hier allemaal i e bc5prcken. Mijn inlcnlic is in clk gcval
gcwccsr om dc 'nicuwhcid' van
dc prediking in dc zin van 'vcrrasscnd'. 'aansprckcnd', 'on tdckkcnd','als nicuw' voor hct voctlicht tc halcn. Ptcdiking is geen
eindeloze herhaling van oude
waarheden, maar, als het goed is:
het op-nieuw hoorbaar worden
"

van het levende evangelie zodat
het de gemeente raakt en verandert. Daarover heb ik in mijn dissertatie vooral veel prakiiwhhomiletische e n talige
opmerkingen gemaakt (met
name over de metafoor). Nu zou
ik daar weer een wat tlieolcipischer insteek aan toe willcn WCgen door te spreken over dc
preek als stem van Christus.

Stem van Christus
In een christocenlrische Iiomilctiek (leer over d e prcck) zal ook
de preek ze11 allereerst in christocentrische termen moctcn worden gedefiiiiccrd. In het als-nieuwe. vernieuwende Woord van
God (een poging lot Nedetlandse vertaling van hcl Firrlris W o n )
hebben we IC rnakcn met de
Stem vaii Christus Zelf. Christus
koin;t sprekcnd naar ons toe. In
Hoogstcigcn Persoon. Preken we
rnisschicn niet te veel over Chrislus 7ondcr tc beseffen dat Chrislus Zelf aan hct Woord wil
kanien in on7c prediking?
Door hct Woord van God direct
tc verhinden met de Stem van
Christus, wordt ook van rneetaf
aan duidelijk dat het in de prediking nict allereerst gaat om meer
invicht in d c bijbel, om het 'spellcn' van de Schriften, maar om
ccn ontmoeting met de levende
Hccr die sprekencl onder ons Is.
Hicr kan juist die zo fundamentclc Paulinische tekst over d e
verkondiging ook een belangriik c rol spelen in onze homiletis c h ~ovcrwegingen:'Wi,j zijn dus
gczanten van Christus. alsof God
door onze mond u vermaande; in
naam van Christus vragen wij u:
laat u met God verzoenen' (2
Korintiërs 5:20).Hier wordt een
ontmoetingsgebeuren getekend:
God Zelf spreekt ons in Chrisluc
aan. De stem van Christus klinkt
in zijn naam. Christus zeli zegt:
Faat u met God verzoenen. Dic
verzoening wordt alleen pckcnd

en helccrd in dc gcrncenschap
met Christus.

Jezus sprekend
Met dat \iFc de prcek cimschriiven als de stcm van Christus, xullen we ook mei bijzonder vecl
aandacht gaan luisieren als Jeztis
Zelf spreekt in de evanyeliën.
Hoe predikte Christus'? Naar
mijn iiidriak is de gereformeerde
homiletiek in sterke mate
gekleurd door de vraag hoe de
apostelen predikten (in Handelingen. in de briei~en).Een chric~cicentrisclielioniiletiek zal ook
iii de leer gaan bij Jezus zeIf. Wat
wai-cn zijn woorden vaak uitnodigcnd en worni cii persoonliik.
Wnt waren zijn wriordeti soms
scherp en hard en striemend.
Wal wareii zijn wciorden vaak
bccldcnd cn verlialend. Wat
warcn yijn woorden krachtig e n
gcïaghebbcnd. Je7ul;' manier van
prckcn cn leren zciu veel meer
bcpalcnd nioeteii worden voor
ciiize manier van preken:'dichtbij de Vader en dichtbij Zijn kindereii'. Of: 'dichtbij God en
dichtbij mensen'.

En legelijk zal ook duidelijk
worden dat de comrnunicatie
van liet evangelie enorm veel
verzet oproept ei1 riaar menselijke maatstaven serneaen vaak
'mislukt'. Dat Jezus gekruisigd
wci-d i s daarvan het onomstoteIijke beivijr. Wij redden onze preken cciminunicatief sezien dan
cicik niet met een metafoor hier
e n een vertiaal of visueel voorwerp daar. Onze prediking is
alleen reddend i t i de kracht van
Christur;. En Hij was niet wars
van metaforen ('Ik hen.. .') en
verhalen ('Het Koninkrijk der
hcniclcn is gelijk.. . ') en visuele
voorwerpen ('Zij hrrtciiten H e m
ccn rchellinp ...').

Zijn stem kciml tol kliiiken in
rln7c levens. A;in het hcpin van
d c preek staat niel een leksl,
maar ccn Persoon: Jeziis.

Deze twee zijn één?
In dii tlicologis~hcuitgangspunt
zou ik cen hcrnieuwdc bc~inning
np de preek willen hcginnen. Ik
besef heel goed dat vragen cn
discussiei rond begrippenparen
als 'tekst en hoorder', 'uitleg e n
toepassingl.'verstand e n gcvnel',
'voortgang e n omgang' hinncn
dat kacler opnieuw aan de orde
zullen komen. In een eerdere
schets van dit artikel had ik een
aardige one-liner genoteerd die
ik als oplossend zag ('In Christus
is noch explicatie noch applicatie').
Nu geloof ik echter dat we dergeiijke polariteiten niet zo
semakkelijk zullen overwinnen
in ons nadenken over de prediking. Ze zijn nu eenmaal diep
ingebakken in ons mens zijn. Is
dat erg? Het lijkt me nies. Als we
maar beseffen dat alles besint en
eindigt bi,j die ene Persoon die
alles was voor zijn Vader e n die
alles wil zijn voor ons: Jezus
Christus. In Hem is ook al onze
homile'tische wijsheid verborgen.
In Hem kamen onze gedachten
over spannende polariteiten tot
rust.

Di: J.R. Dourna is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Bevenuijk

H. Prins

nieuw uitgekomen

W P kondig~riJiier k r i p [ - t n k ~ l ~ ~
i i i e ~ i i vi t i t g ~ k o m e nhoeker; actll.
Mogelijk kon?, ons hlod iir cJen

hrríierr hrspsrki17g o p éPn of
meer fitcis i?ri(!er icjr~ig.

Haticl itr hand: O v e r hornosckslralitcit, geloof en kerk door Mark
S.Th. Westergraaf.
lernand een hand geven.
iemands hand vasthouden, dat is
een gebaar. dat weinig tot geen
woorden nodig heeft. Elkaar een
hand geven is een teken van verbondenheid. Homoseksuali~eit;
e r is al veel over sesclireven.
Vaak door mensen die zelf Iietero zijn. Deze brochure niet. De
schrijver van dit kleine boekje
probeert aan te geven waar voor
homo's knelpunten kunnen xilter1 in het omgaan met jezelf en
met God. Ook spreekt hij over
hoe men binnen d e gemeente
een homo-vriendelijker klimaat
kan creëren. Daarnaast spreekt
hij over het onderscheid tussen
homofilie e n homoseksualileil
e n over de vraas of homoseksualiteiz een ziekte is en in welke
opzichten het een gave kan zijn.

Uitgegeven door Colitrario,
werkgroep voor homo's en !esDit artilcel is ook te vinden op:
biennes in de vrijgemaakte
w ~ ~ ~ : j # . ~ d o l ~ m a . r r ~ / p r c d i k i n Gereformeerde
~
Kerken. 33 hl?.
3,50 euro (bestelling d.m.v. ovc rmaking van 3,50 euro op Gimnummer 6240341 t.n.v.Werkgroep Contrario te Rodep.raven.
O.V.V. 'Hand in band'.)

Prckcn i s d u ~Chriclus
:
preken.
Stcrkcr nog: in dc prediking is
Christus sprekcnd onder ons.
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P. van den Berg

SKETCHES IN DE KERK?
Visuele ondersteuning in de gasfendienst

Evangelische gemeenten pussen het foe in wc
komstdiensfen. Bij de Wiilow Creek Communi@
icago rag ik dat sketches i
en in seekeu-services,diens
belanastellenden.
0~een studiedaa van de A
, ik h e f i
( van G)en tvHoofd,dorp r,
t
voor i
rkdienc;f
T
e
als vIdeo frc
.. . .
.*
linfir+ mee. skercnes in een e r e o , ~ , pust aar:, ra:+r'nt
rk? In I inna P aublj ons
n gereiforme~
lowna
n w e v'an wei
'gelop(?njare,n hebD e n arie Keerjongeren een Korre sketch opgevoera
in kerkdiensten todens het E&R-project,Is er ruimte
voor sketches in een gereformeerde kerkdienst?
>I W U I

Mijri starthouding tegeliover
sketches iii de kerk was behooi-Iijk
positief. doordat ik sterke toepassingen ervan ge7ien had. Ik was me
ervan bewust dat ecn skctch een
vreemd clemen( in cinzc kcrkdicnsten is - vrccnid in dc rin van onbekend. Maar. zo woeg ik inc al': is
het ook een wezensvreemd CICment, past liet niet in on7c dicnsten, gereformeerde kerkdicnstcn
tot eer van cen hciligc G o f l En
val je m niet in de valkuil om dc
keikdienst en t e willen "oplcukcn",
dus met kunst-en-vlicgwcrk Icuker,
aanti-ekkeliiker, iiiakcn? Toch is
dat op zich geen nïdocndc tcgcnarguinent. Miybruik sluit goed
gebruik nicl uit. Ecn goed gebruik
acht ik mogclijk cn ik denk dan
vociral aan ccn missionaire conLext, aan gaqtendiensten. Is er
ruin:tc voor sketches in een gerelormeerde kerkdienst? Ik zie daar
de ruim te voor schriftuurlij k, conCessioneeil. missionair. cultureel e n
kcrkordelijk. Zo is dit artikel ook
opgeboimd.

Voor dit artikel heb ik gebruik
gemaakt van het proefschrift uit
1995 van H.D. Schuringa over het
horen van Gods Woord in een
visuele tijd: "Hearing. the Word in a
Visual Age". Hij bespreekt de Bijbelse gegevens, confronteert de
traditie van de Reformatie daarmee en analyseert de huidige visuele tijd. Zijn hoofdconclusie is dat
er ruimte is voor visueIe communicatiemiddelen, zolang het hóren
van het Woord prioriteit blijft houden.'

l

Past een sketch in een gereforméérde kerkdienst? Je zou ~ c g gen van niet. Zegt Paulus niet: 'hct I
seloof is uit het h6reri' (Roni. 10:9)
en heeft oiize I-Iere Jezus nict
gezegd: 'zalig zij die niet zícn cn
toch geloven' (Jcili. 20:29). dan
moet 'het W6cird toch ~ckci-ccntraal staan'? Indel.daad, <Fit zijn
fundamelilele notics voor de gereformeerde eredienst. De vraag is
l

alleen of ze alle visuclc clementen
in het brengen vali de boodschap
afwijzen. Deze tekslcn willen m.i.
iets anders zeggen, zc gaan niet
over onze vraagstelling.
In, Romeinen 10 is dc spits niet de
w i j ~ ujrrnrop
e
de boodschap
gebracht wordt, maar d(it de boodschap gebracht wordt en gelovig
ontvangen wrirdt.'Horenl is hier:
het horen, Iict hcluisteren, het aannemen, het gelovcn van de boodschap. In Johannes 20 gaat het
eroni of .ie ~cll'rteIieilsfeiten hebt
meegemaakt, 'gezien', of niet. Thomas gclonft in de Oppestane Heer
als hij J C ~ Umet
S eigen ogen heeft
gczicn. Dan prijst de Here Jezus
diegcncn gelukkig die in Hem ali
Heer gcl ovcn, zonder dat ze Hem
Iiebbcn gezien, zonder dat ze zijn
tekencn hcbben meegemaakt en
/ijn ondenvi,js hebben gevulgd (/ie
ook vs. 30-31 $.Degenen dus dic hct
via bctrnuwbare ooggetuigen 'van
horen zeggen hebben'! Ook als wij
cindcrsteunend beeldmateriaal
gehruikcn bij de prediking geldl
dat we de opgestane Heer niel
hchhcn gezien. meegemaakt en dat
het geloof uit het horen is.
Tk dcnk ook aan Luther. Voor hcm
was "evangelie" niet allereerst dc
hocken van de vier evangelislcn,
maar de boodschap. Het bliidc
nicuws van de vrijspraak, het hIijde
nicuws van de Verlosser JWUS
Christus. Dat nieuws moel vcrteld,
verkondigd, gepreekt, gebracht,
gehoord worden.'
Verder valt ook te wijzcn op het
vele beeldmateiiaal dat dc HERE
in allerlei wetten in hel O.T. gaf,
b.v. de reinigingsweliten. dc offers,
de heili$heids\verlen, dc tabernakel en de tempel. Daarin was de

HERE ccn Pedagoog voor zijn
.
Calvi,jn viel
volk toen, ~ c k c rVoor
al clat visuclc ondcr dc schaduwen
die in Christus v c i ~ u l d;rijn.Met de
I
deputaten Ercdicnsl trek ik een
iets andere lijii: als wet heeft dat
voor de nicuw-icïtarnentische
gemeente afgedaan, nu mogen wij
in de vrijheid van de Gccst h c ~
visuele een plaats geven.'
Kijk verder naar het aanschouwtlijk onderwijs van de profeten. Hct
bevatte vele visuele elerncntcn,
iiiet alleen in de vele visincncn cn
allegorieen, maar ook in dc prcdi1
kiiig lelf. Ezectiiël maakte een
model vsii een belegering (Ez. 4 1 3). pakte z'ii biezen (Ez. 121 -7),
gebruikte twee stukke11hout..Jesaja licp naakt eii barrevoets rond
(Js. 20: 1-6). Denk aan de linnen
gordcl die bedierf bij Jeremia (Jr.
13:l-11) en hm hij een houten en
vervcilgcns ccn ij~esenjuk gebruikte (Jr. 28). Zic hot: de Here Jezus
allerlei bccldcn gebruikte in zijn
prediking.'

Confe~ioneel
In Zondag 35 vaii de Heidelbergse
Catechismw leg1 de kerk van de
Reformatie hel lwcede gebod uit,
het 'beeldverbod'. De HERE verbiedt dat wij Hcni dieiieii via
afgodshecldcii. Mei afgodsbeelden
prohccrdc men de gciddelijke werkelijkhcid ;.ichlhaar, be~chlkbaar
en manipulccrbaar te maken. Dat
mag niet, zegt de HERE, want
daar hen Ik ic heilig. te verheven,
te machtig voor: Ik beïcliik over
jullie. jullic nicl over Mij. Gods
volk mag Hcm niet op de verkeesde rnanicr dicnen en eer geven aan
'stomme hccldcn'. Zondag 35 geeft
op de vraag "Maas zou men de
beelden als 'bockcn der leken' in
de kerken mogen tciclaicn?" als
antwoord:"Nee, want wij moelen
niet wijzer zijn dan God. die rijn
christenen niet door stomme beelden, maar door dc levcndc vcrkondigine van zijn Woord wil laicn
ondeiwiizen."
Dat staat tegen de achtergrond van
JAARGANG 77 - NUMM

Rooms-Katholieke Kerk in de
Middeleeuwen waarin de gewolie
gemeenteleden het rnncstcn docn
met 'de beelden als bockcn dcr
leken' en de preek naar dc marge
verdrongen was. Uit dc praktijk
van de prmessies met cn het kussen van de beelden van Maria cn
andere 'heiligen' blijkt dat men de
beelden vereerde. Dát is in strijd
met ket tweede gebod. De RKK
probeerde (en probeert) dit wel te
verdedigen door onderscheid te
maken tussen 'vereren' en 'aanbidden'; het 'vereren' van heelden van
heiligen zou legitiem zijn. maar
'aanbidden' mag je alleen God.
Tcrccht zei Calvijn in dit verband:
laat jc niet i11 de war brengen door
wat zc zcggen. kijk maar naar wat
ze docn! De eer van God is in
gcding.
De Reformatoren herontdekten
de bijbelse wcrkclijkheid dat door
cle prediking van licl Woord de
Here zelf sprcckt lot heil van de
gemeente. Vandaar het afschaffen
van het Latijn als kerklaal, het herstel van dc prcdikiïig i11 de kerk. de
bijbelvertalingcn. Dc gemeente
moest de boodschap Iioren in
begrijpelijke taal! Ik kan mij vinden in wat Schuringa samcnvattend stelt: "De 'stornmc beelden'
van Zondag 35 cn dc neiging ioi
een anti-visuceI vooroordeel in de
perefonnccrdc traditie iuoet eerder begrepen wordcn vanuit de
context van de Reformatic dan als
een voor alle tijdcn gcldig velo op
visuele vormen in crcdicnsl cn prediking."'

Missionair in onze C

zoek zal steeds vaker het verbale
p l r i ~het visuele de meest effectieve
vorm van communicatie zijn.
Ik kali hier best wat van aanvoelen, beoordelen kan ik het niet. Als
dit juist getypeerd is, mag je m.i.
zeker proberen de mensen te
bereiken in de 'taal' die zij sprekcn. D c kcrk is inissionair in defc
cultuur. Als visuclc hulpn-iiddcfen
aan het overbrcngcn van hcr cvangelie een bijdragc kunncn Icvcrci~,
waarom zou jc dat dan nalaten.
Dan gaat hct dus nict om ccn consurnpticf 'aantrckkclijk' niakcn
van de kerkdienst, maar om het
brengen van de boodschap 70
dicht mogelijk bij de mensen, in
een 'taal' die zij verstaan. Sketches
als een legitiem middel voor een
missionair doel in deze cultuur."
Maar als het een bijdrage kan leveren om het evangelie dichter bij
gasten te brengen. waarom dan
ook niet voor onszelf? Die vraag
kun je inderdaad stellen.' Inderdaad, wij zijn allemaal kinderen
van onze tijd en leven in deze CUEtuur van beelden. De vakgroep
homiletiek pleit niet voor niets
voor 'beeldend preken'.' Maar
eigen kerkleden hebben meer 'eredienst-ervaring'. Zijn het luisteren
meer gewend dan je van anderen
mag verwachten. Dat kan een
argument zijn om juist in gastendiensten ondersteunend materiaal
in te zetten, waaronder b.v. een
~ketch.Aande andere kant wcirdt
ook hij jongeren dit probleem als
nijpend ervaren. Vandaar ook her
en der de jongerendiensten. waar
drama, sketch. mime wordt toegepast."

U ~ U ~

Schuringa typeert dc huidipc lijd
als een visueel tijdperk. Stecds
meer mensen verwerven kennis
door visuele middelen. Predikanten zouden daarmee moeten leren
omgaan, zo diep is de visualisatie
geworteld in de moderne samenlcving. E r zijn zeker situaties waarin
woorden effectiever zijn dan visuele niedia, maar volgens onder-

Ondertussen Iijkt het misschien
makkelijker, dan het is. Wil je het
visuele goed gebruiken - v o o r w c
pcn, video-fagmen ten OT een
skctch - dan \telt dat voor nprtrtc
ciscn. "Visuele en verbale inlormaticverwerking ~ i j niet
n hetxlfde en
cffcc~icvcprediking moct dan ook
rekening houdcii mci \iet
verschil.""' Het mc~;?;urn- verbaal
of visueel - is nietLals een neutrale

envelq, voor elke boodschap.
Daaroiii pleit Sdluringa voor
hiiiidhoeken. en geeft &Eeen
i lijst
mct punten cim Iiet visuele effectief tc gebruiken in de prediking."

Kerkordelijk
Visualisering is cip dc Generale
Synode ter s p r a k gcwecs1 i.v.m.
rle aangepaste dicnslcn \{oorverstandelijk gchandicaptc brocderi
en zusters. Juisi voor hcn is die
nodig. In 'fccst voor icdcreen'
staan Richtlijnen voos de/e diensten. Na een I-ielc scric mogclijkheden voor visualisering tc hchhcn
opgesomd. schijven dcputatcn:
"Een en ander moet wel in de
kerkdienst kunnen functioneren.
Een zekere ten~ghouctendhcidis
sepast als het gaai om drama cn
het dramatiseren van de hijbelse
gescl~iedenis".~?
De Richtlijnen
geven diis - heperkt en voorzichtig
- eniye ruimte voor sketches. Dit in
Iiet kader van de aangepaste diensten voor gehandicapten. Die
ruimte zie ik ook voor diensten
waarin de missionaire doelsielling
nieer centraal staat.

de kerkdienst. Schriftuurlijk, coiifessioneel, missionair. cultureel cii
kerkordelijk.

P van den Berg is sinds kort pred~kant
van Veendam, daarvoor was hij predikant met een missionaire opdracht in
Anna Paulowna (i-jamme38,9642 JV
Veendam. 0598 - 627575. ds-pvdberg-ap@hetnet.nl.

H.D. Schuringa. F7enritzg tl~eWord iii u
VisirralARC,Kamlicii 1995. Reina \Viskerke gaf een s;iincnvattiiiy uiidei-de
iiiel 'Ei-muzen meei- plriatjes bij de
preek' in Iiet ND. \van l5 deceniher
1905. in r/(, ScI~i.ifi
ziel Schurinya tmee
Ii.jnen. De hoolillijn: liúúr GudsFWuurtl.
en een iweerle lijn waurin er uuk heel
veel ie ~ i e nvali. 117(/PIrnditie IWI iie
Refi>mr(~ri(~
is hea acceni op d e pi-edikiiiy
evident. tezenover tle beelden in de
Roomi Katholieke kerk: inch liet Schuringn ook aandacht voor he! vicuele. Rij
Luther onbevangener. dan hij Calviln,
niaar ook hij de Taaisle. Lees niei alleen
de lnsliiutie 1.1 1.5 en JV.10.73 {.vereer
God alleen op een door Hem geboden
wijTe. dus niei mei beelden), maar ook
I. I I l 2 en 1\!.10.30 (de gaven van beeldliouwwerk en schilderkunst kiinnen een
plaats hebhen in onderwijs:vornien zijn
onk athankelijk van de tijd). Schuringn.
p 126-13X. D<.
I~irirli,grrijd txpeeri Schuringa m.h.v. ~omniunicaiietleskunili.oen
al<een visueel lijdperk.

H Drost eii PW. van de Kamp geven
d ~o to k aan in hl111sei ie uver de g:i*ieiidieniicii in De Refririii2iiie jadir~iino
73
ni 15-17 (17.24 eii 31 jaiiuiiii 1WS): kenmerken vrin de eredienst die Le minder
geschikt voor Risten inriLen. ~ i j nuvk
X uur ciiis 7elf een belemniering.

' Ctii cle sei ie :irlikelen .van (Ie bakproeli
hnmilitiek doel ik m n.op het artikel van
C J. de Ruijter. De Reit~rmaliejrg. 73 nr.
30 ( 2 mei IO(lt;). p.MOv.
"

.

In de 'cirden van dienst' in artikel
óS van de K.O. senoernd. staat het
onderdeel 'sketch' uiteraard niet
vermeld. Je kunt dan zeggen: 'het
staat er niet. dus mag het niet' cn
ook 'tiet worclt niet afsewezen, dus
mag Iiet'. Beide benaderingen
gaan me te kort door de bocht.
Juist ter bezinning schreef ik dit
artike1. Mijn inziens mag je in gastendienszen het onderdeel van de
sketch toevoegen, b.v. voor de
schriftlezing of als een inleiding op
de preek.

Sketches in de kerk?

Een belangrijk punt in de redenatie van
Schuririga is dat liii aangeeft dnt ie wc1
voor een goede cotnhinatic van woord
en Iiecld moet zorgcti. t c n onkundig
gebruik van het viwele qchnndt dc cotnmunicatie. maar een goed, <ymhioti<ch.
gehruik kan de doelmatigheid van hct
vcrlinle Iicvordcrcti. Zo 7ict Iii,i de
Iicdcndaag<ccomrniiiiicaticwctcn~chappcii ondcistcuiicii wat hij ook i i i de hijhcl cn dc grcfoi-inecrde theologie
gcvondcn Iiccft. nl. dat cr ccn positieve
nianicr van zicii is dic op hct s p o r van
hct Iiorcn vaii hct Woord zit cn dic dat
Iiorcii kan vcrstcrkeii.

Schuringa, p.1 l5
Rapport I3eputnten Frediensi voor de
Generale Svnode van Rerkel en Rodenril< 1996. hoofdstuk 5 Rilhelse rijnen
i.c:tn. hoe de Irlnen van oude naar nieuwe verbond getrokken moeten rtcirden.

' Schuringa. hoofdstuk 4.

Ai5 het de verkoridiçjng van Gods
Woord cindersteunt, als het de
impact van de boodschap versterkt. a.is het zorgvuldig sebeurt,
als hct ?cc11rornnieltie uf een
spektakel wi,vdt.dan zie ik ruiinte
voor sketches i.1 een gcretormeerJAARGANG 77 - WilMMER JB - 15 JUNI 20

Stclltiig 4 hij hct 1iiocfsctitrft vnii Schuringa.\;rinuit andcre iiistcck hcctt overigcn5 clc Rcforniatorisctic \+'ijshcgeertc
ook bctoogd dat dc gc~cha1ictisitituigcti
vol011 mec ino_c.cndocn. Zic ii v. ralvin
Seervcld. R M Iho w c for ilie follcii Wnrlil.
1980 en Otz Bciii: Iz~uiilin

Zie Iiei N.D. van noenstlag 22 mei j.1.
"Dram;i en Hei Roek in jnngrendiensten" in Zwrille met nrpanisntoren uit de
Neilerlnnds Gerebrmeerde en dc Cicrci-ornieeríE (vrijgemankte) Kerk. Fin 7ic:
DaghladTrouiv van 30 mei i,lLUJeugdkerk. Mime. mwjiek. dans. preekie: Mhn
dil is hei". (Beiclen onder verwij7itrg
na:rr:'wwiv.~jeug~Ikerken.d').

l'

schuring;^. stelling 2.

Schuringa. p22ívv. Schuritiga ondci7mht nok het ghniik van vi<ualiscring
door Willoit Creek en komt tot ccn
overwegend pnqitief oordcel. Hij 7ict
wel het gevaar dnije op dc cmotics gaat
?pelen Sketclies van lV~l!owCtcck7iln
door de Iinpti<tetigcmcciitcdc Mccrkerk in Hoofddorp vcrtaatd cn hcivcrkt
De qkctchcq ziln te Iicstcllcti (ong. 15
euro pet stuk) cn ccii o\icr7icfitsliist is
op te vt agcti (tcl.nr. 021-56358721.

DE STIJL VAN HET
KONINKRIJK VAN GOD:
STENEN DIE LEVEN!
De synode startte op 7 juni haar
vergaderingen inel \pcciale aaiid;icliE voui- I i c l tlicin;~'Icvcndc
stcncn' volgcns dc woorderi van 1
Petrus 2. Hct wnnderlijke hnuwwerk van de kerk van Qiristus
bestaat uit hoiiwmateriaal waarvan inenseii kuiinen dciikcn dal
lict iiict pnsl i i i dc stijl van Gods
rijk. Hct uni-cti hclcmrial spannend als God zelf Zijn keurend
oog naar de kerk richt: Zal Hij
daar vreiigde aan beleven? Nee
toch? Al die zonde, al die ellei-idc... .Ta loch!Wani Gcid/iciin
<,'l~ri.itztr.naar dc bruid van ~ i j n
Zoon. Hij heeft haar als bruid
venvorven en tiaar bevrijd van
zcinde eri schuld. Eli daii kan het
niet anders uE iedereen die ~ i c h
laal w;ivien dcior Iict blocd van
Jc/us pasi i i i hci ~ ~ I I W W dat
C T ~
'kerk' Iieet. En liet functioneren
als 'levende stenen' komt dan ook
vanzelf als blijde opdracht op alle
christenen af: nnar God toe, nnar
elk;i:ir. Ei1 dan w e d je: het koml
gocd, riok n1 hcgsljpcii wij nict
allijd hoc. Ook a1 hcbbcn wij
altijd wcer tc vragen naar dc door
God gewenste szijl van leven in
Zijn koninkrijk.

Integratie gehandicapten
Hoc concrcct maakt ccn kerk het
als het gaat om samen kerk-zijn
met de gehandicapte broeders en
zusters? Zorgt 'men' ei. wel voor
dat er 'iets gedanli' wordt? Of ic
de gcrncciik ïcIT adicf cn h c t r ~ d ken op haar cigcn Icdcn? Hct
gevaar is namelijk niet denkbeeldig dat de 'aangepaste dieiisten'
in de regro gaaii betekenen dat
de eigen kerk niks meer doet. En
ook dat mcn vcrgcct dat er nog
wel eens meer kerkleden zijn die
de kerkdiensten verzuimen vanwege heel persoonlijke redenen,

-

de-im pressies
merken, ook door d e menvenwcreld lief te hebben vaiiuil hcl
Evangelie van peilridc cn vrede.
D e lellei-T lijkt in dit verhaal wat
nieuw. Hct gaat om Training die
wc vanuit Nederland organiseren
voor allen die in hun eigen land in Afrika,Azie en Lalijnc- Aii-icrika - willen lcrcn niirrionrrir te
werken vcilgcns GocFs opdracht.
Hcl [RTThebben we daarvoor:
liet lnstitute of Refortned Theological Training, waar we al eerder
aandacht aan schonken. Ook op
die manier ben je met jc /ciidingsopdracht gncd bezig. En wat
is dat tcgelijk leerzaam voor d e
missionaire taak die we iii ons
eigen land hebben.

zoals (zciipeii vociï) iiicnscii mct
autisnic, ïobiccn. adhd-kinderen,
cnzovnorts. We mogen gewoon
NIEMAND VERGETEN - dat
is een diaconale taak van elke
semeente. Dit aaiidaclitspunt
werd nog eens weer hecl duidclijk
nangcgcven door dc deskundigen
van onze kerken, via hun woordvoerster Berber Wesseling. Zij
gaan cloor niet hun niet genoeg te
waarderen werk onder een plieuW P naam: DEPTN, d.\v.~.dcputatcn iiitcgralic van mcnsen met
ccn handicap. Het gaat nog steeds
om 'levende stenen' - die je zelf
bent en die je ook ziet in je al oC
niet gehandicapte medechrislcn.
We zijn tocli allen 'in dc kcrk
gchoscn '?

Zuid-Afrika: toewerken
naar zusterkerkrelatie met
GKSA

ZHT: zending, hulpverlening en training
De synode nam een historiscli
besluit inzake dc zending. Mct
algcmciic stemmen werd besloten
dat voortaan alle kerkelijke activiteiten voor zending, hulpverlening en training (ZHT) samenwerken binnen een
deputaatscliap, waarin elkc 'ardelilig' in een bchoorlijkc mate van
7eli'stwidighcid vcrdcr werkt aan
dc bestaande doelen, maar waarhij de onderlinge afstemming tot
goede werkwijzen in deze complexe materie zal (kunnen) leiden. Daarbij is de betrokkciihcid
van de plaatsclijkc gemeenten en
van dc afzonderlijke kerkleden
een bijzonder belangrijk 003merk: van ieder wordt verwacht
dat het hem OT haar tcr liartc gaat
wal er gebeurt in zciiding, hulpveslcning c n training. En dat
betekent: bidden, meedenken,
mee verantwoordelijk willen zijn,
meebetalen. Levende rienoi
laten hun lietde voor de Hccr
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Voor de eerste keer op de synodc
van Zuidhorn staakten de slcinmen. Verdeeldheid dus'! Het ging
om d e vraag oC60nzc' kcrken op
dit moment de bestaande (en dus
nog beperkte) verhouding met de
G c r d o m c e r d e Kerk van SuidAfrika (GKSA) zal omzetteil in
een volledige zusterkerkrclatic; óf
dat we moesten hesluilcii om gezien een aantal zakcn waarover
geen volledige duidelijkheid
besloiid - daarmee te wachten tot
de volgcnde synode. Die verschuiving naar 2005 was voor
velen niet gewenst, rnct name
omdat door on7c kcrken al in
1981 was uitgesproken dat we d e
GKSA beschouwden als een
ware kerk van Christus. Aiideren
wezen op de geluiden van deputaten van de Vrije Gercfr~rmeerde Kerken in Zuid-Afr'ika (VGKSA) waarin zorg we,rd
uitgesproken over rnoge]ijk
Schriftkritische 1 ~itlatingcnvan

I
thcologcn in dc GKSA cn ovcr
oecumenische relaties van deze
kerken waarin de gereformeerde
leer niet gehandhaafd wordt.
Depulalen gaven toe dat zc waarrchijnlijk te weinig informatic
ovcr dc in gcding zijndc punten
hadden verschaft. Daarbij speelden helaas ook communicatievtoornissen mel de kerken in
Zuid-A ti-ika ccn rol. Hct gccft
wel aan dat cr een rand van onzekerheid aanwijsbaar was waarom
het uitstellen tot 2005 door veel
synodeleden als de veiligste route
werd aangeiiierkt .
Uitcindclijk wcrcl na ccrdere sta- I
kin2 van cle stemmen een voorstel aangenome t i om zeker wel
verder te werkcii in richting ven ,
de gewensle ~ ~ ~ ~ ( c r k c r k r c l a l i c' ,
iiiaar dal niet ( c doen zonder
daarin dc VGIZSA - on7e eerste
zusterkerk in Zuid-Afrika - te
betrekken. En tevens om de
gesprekken met de GKSA te conccnlrcrcn op vcrcchilpuntcn r.a.v.
hei (mcigclijk) verdragen van
Schriftkritiek. ook in de relaties
met andere kerken. De GKSA zal
o p haar synode in 2003 hierover
helderheid moeten verschaffen.

Een radicaal en reailisfisch
rapport over echtscheiding
Ook in de Gereformeerde Kerken komen steeds vaker vastgelopen huwelijken en echtscheidingcii vocii-.Gcficn dc vclc vragen
rondom dit onderwerp hebben
veel kerkenraden en amhtsdragers moeite om te komen tot een
ccinstructieve a:inprik.
Tijdeiis een uitgebreide en hijzoiider Iiclderc prcsc1it;itic heci't lict
studicdcputaatscliap-Echtscheiding een aantal voorstellen
gedaan orn de probleempunten in
de kerkelijke praktijk rond de
hcuordeling v;in ~~htsclicidiiig
ic
ve,-inindcrcn cn inensen in huweIijks tiood concreet te helpen. Er
ziln 4 kernpunten in het rapport
aan tc ijzen:
I . Depiit<:tc'n roepcn a!lerccrst o p
tot gezamegilji"lt verootmoedisin€, l ~ i i v ~ > ~ ~ in
b ~een
' e lspeciaIe
d
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gebedsdienst. Echtscheiding moet
gezien worden hinnen de context
van het hele christelijke Icvcn:
'het is een van dc signalen dat we
hct radicale onderwijs van Jeziis
Christus niet opvolgen. Willen we
zicht kri"igenop echtscheiding dan
moeten we onze schuld helijden
over het feit dat we in oni Fcvcn
zo vcr van dit onderwijs af staan.
Christus volgen, betekent ook een
weg gaan van zelfopoffering en
trouw!'. Het huwelijk slaal in het
perspectief van Christus' koninklijk en is zodocndc cen groeiterrcin voor liefde en zelfopoffering,
Dat is de levensstijl immers van
Gods kinderen?
2. Vervolgens moeten prcvcntic
en counseling (= raadgeving) een
aandachtspunt zijn in iedere
gcmccnte. Bereid mensen voor
op hun huwelijk en maak huwelij ksproblernen bespreekbaar. Er
zou verder nagedacht niocicii
wosdcn ovci- dc hctekenis van het
(eerst gegeven) 'ja-woord', ook in
relatie tot een mogelijk tweede
huwelij k. Het kan betekenen dat
je van een tweede huwelijk afiiel.
3. Daarbij wordt kerkenradcn
gewemi op hun cigcn oordeelsvorming in cchtscheidingszaken.
De twee, veel toegepaste, echtscheidingsgronden overspel ei1
verlating, zijn niet eenduidig lc
hanteren. In alle silualic5 7ai de
geestelijke Laxatic van dc betrokkenen incdc richtinghepalend
moctcn zijn voor de pastorale
handelwijze.Depi1taten adviseren
o m naast de bestaande vormen
van kerkelijke tuclit scliel bczig
te zijn inet het on(aikkclci1 van
CCII chiistclijkc levensstijl in het
huwclijk. Hicrtoe behoort ook de
overweging nm af te zien van
bevestiging van een tweede
huwelijk (na scheiding).
4. Tenslotte slcllen dcpulaicn
voor om ccn advicsraad in het
Icvcn te roepen die kerkenraden
kan ondersteiinen bij begeleiding
van huweiiiksprobIemen en pr<)cedures.
[Dc vollcdigc tekst van het rapport kunt u vinden op de internetpagitia: fiw.gkv.nl]

Eenheid van gereformeerde belijders
Deputaten Kerkelijke Eeiilieid
spraken zich - hij rnondc van ds.
M.H. S1igger.j - in hlij& bcwoordingen ui( over dc ontwikkelingeil rondom kerkelijke eenheid.
Er was steeds meer enthousiasme
en gedrevenheid op le mcrkcn
om te werken aan kerkelijke eenIieid van alle gcrcfomeerde belijders. Zii vroegen de synode om
hun
ter bevordering van die
eenheid voort te zetten, op basis
van vertrouwen en nolmoedigheid. Ook slell mcn voor om deel
te nerncn aan het COGG, het
Contactorgaan voor de Gerefurmeerde Gezindte. Deputaten willen graag contacten st imurcrcn,
vooral met d e CGK op plaaisclijk
of regionaal niveau. cn geven de
kerkeli daartoe de benodigde
informatie en adviezen. Zo zullen
er meer regionale conferenties
belegd worden ter ondcïstcuning
van kerken dic tc maken hebben
mt.1 sanicnsprekingen.
De pcsprckken met de NGM die
ccrst stroef verliepen, veranderden van karakter waardoor en nu
sprake is van een grote mate van
openheid. Een belangrijk gegeven
daarbij is dat dcze kerken de
bercidlieid hebben uitgesproken
7ich te bezinnen o p [iet functioncren van de belijdenis in de eigen
kerken, ook in de jaren 113 dc
scheuring van 1967.
111de bespreking clie op de preselilatic volgde. werd duidelijk
dar ook de synode blij was met de
toenemende wens naar eenheid
van gereformieerde belijdcrs. Met
de CGK bestaat geen vcrscllil in
beoordeling van Schriftkritiek,
aldus depulaat prof. dr. B. Kamphuis. in ccn reactie o p vragen naar
aanleiding van mogelijk SchrîC1kritische uitspraken va11di'. R.
Loonstra. Mei1 nam met blij&
schap keimis van de mededeling
dal dr. Zoonstra bepaalde passagcs op dit punt uit een vair zijn
studies had teruggenoinen.

