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JAN VAN SLAG
Het gaat niet goed in Klokkendam. Met de
gemeente niet. En mef dominee Jan van Slag niet
Eerst bleef het nog wel binnen de muren van de
pastorie. En achter de deuren van d e kerkenraadskamer. Maar langzamerhmd kreeg de hele
gemeente het in de gaten, En al gauw sijpelde het
natuurlijk ook naar buiten, Naar de kerken in de
buurf. Naar z'n oud-leermeesters. En ket hele land
door 'JmvanSlcig?Dieisaleenhelepoosvitde
running!'
1k heb laatsi met Jan van Slag
gepraat. Om ie peilen wat er aan
de hand is. En ik wil u verslag
uitbrengcn. En u vragen om erover mcc te denken. Want Jan
van Slag is lang d e enige nier. E r
zijn e r mccr, die 'in de berm zijn
genaakt'. Hel predikantschap
staat onder druk. In de kleine
oecumene. En in de grote oecumene. Wat is e r aan de hand?
Waar komcn de prublemen vandaan? Wat 7ouden we er aan
kunnen doen'!
Misschien kunnen we daar wat
meer zicht op krijgen.
Ik vraag u om mee te denken.
Daar ligt ccn gedachte achter.
Over het ene nodige en over het
andere nodige.
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Het 'cnc nodige' is dit: volledige
overgavc aai1 de HERE en aan
zijn genade. Overgave aan Hem
die de hemcl en d e aarde
gemaakt heeil. Daar ligt de
beslissendc start en de basis
voor al ons praten over predikantcnprohlernen en gemeenteproblemen.
Maar dan is er ook 'liet andere
nodige'. Nict blijven steken hij
wat thcologische achtergronden
en stichtelijkc oprnerkiiigen.
Ook nict volstaan met wat ervaringen en wijzc adviezen. Maar
óók methodisch cn conci*eel
nadenkcn over d e situatie en
een richting zoeken Voor oplossing e n hei-stcl.
789

Het verhaal van Jan van
Slag

1

Jan van Sla3 is 38. Hij staat nu vijf
jaar in zijn tweede gemeente. Zijn
keus voor tiet predikantschap
maakte hij destijds met volle
overtuisin$. En in zijn eerste
gemeente ging het niet slecht. Er
was wel eens kritiek. Maar hij
iiiciest het werk nos leren, niettvaar? In Klokkendam ~ i n het
g
eerst ook wel aardig. Maai- na drie
jaar begon het te rommelen. Op
nieer fronten tegelijk eigenlijk.
Het begon met kritiek op de preken. Oppervlakkig. Tijdlocic. Niet
praktisch genoeg. Weinig opening van dc Schriften. Niet echt
bevindelijk. Een saaie voordracht.
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Dc catechisaties gingen ook niet
echt goed. In Klokkendam was
de jeugd een ongoederrieren
volkje. Jan bleek veel te zachz.
Hij had geen gezag over de jongelui. Zijn boodschap kwam niet
over. Meer dan de helft van de
catechisanten bleef na verloop
van tijd gewoon weg.
Nu had Jan zichzelf altijd wel een
goede pastor gevonden: trouw.
i,jverig, invoelend. Maar in Klokkendam kwam daar de klad in.
Hij begon tegen bezoeken o p te
zien. Als hij de gezichten voor
zich zag van die be,jaarde mensen
die hij hun ouderlingen over zijn
preken hadden geklaagd. of van
die man met z'n hernia, die z"n
kinderen geliik had gegeven dat
ze niet meer naar catecliisatle
wilden. dan zonk de moed hem
in de sclioenen. Wat had hij daar
nog te vertellen?
Maar daar werd liet allemaal
natuurlijk nog weer erger van:Jc
ziet onzc domincc nooit' was dc
klacht. E r kwamcn bricven op de
kerkenraad. E r was cen gcmccntcvergadcring over 'kerk 7ijn in
deze tijd' waar een hcíiigc discucsic ontstond cn tvaar Jan cen
paar stommc dingen hccft
gczcgd. dic sommige mensen
hcin hccl kwalijk hcbbcn genomen.
En zo ging het met Jan van Slag
hoe langcr hoe slechter. Vaak
trok hij zich eL aan op, dat toch
dc hclft van dc gemecntc nog
steeds achter hem stond en hem
waardecrdc. En de kcrkcnraad
was gelukkig ook hcel loyaal,
Hocwel. soms vocldc hij zich
daar ook niel hclemaal veilig. E r
was geen open communicatie
rnccr. Dc broeders zeiden hij
allerlci items niet meer wat ze
dachten. Je wist dus ook nier
goed meer wat je aan elkaar had.
En in bo7e ogenblikken dacht
Jan: 'ze laten me stikken'.
Twee jaar geleden is Jan afgeknapt. 'Oververmoeid' zei z'n
vrouw. 'Hij heeft even een paar
weken nodig om op adem te

i
I

komen.' Maar die paar weken
werden cen half jaar. 'Burn-out'
noemde de kerkenraad het inaar,
naar de gemeente toe. Na dat
halve jaar begon Jan langzamerhand weer wat werk op te pakken. Z'n eerste preken vielen
goed. Net of hij door zijn ziekte
opgefrist was. Maar hij hield het
niet vol. Al na ze? weken lag hij
e r weer uit. En hij is sindsdien
nog niet weer aan hel werk
geweest.
Natuurlijk zoek je Iiulp. Jan is
twee keer hij de huicarts
geweest. Die kon niet vecl
anders dan bevcstigcn dat Jan
uitgeput was en rust nodig had.
Jan heeft urenlang met ecn oudere collega gcpraat. Dic was hartelijk mei hem begaan cn heeft
hem vee! goede raad gegeven.
Jan heeft in overlcp met de kerkenraad een paar preken voor
beoordeling opgestuurd. 'Deze
prckcn ;lijn nict onvoldoende. D e
gcmeentc kan er zeker door
gcsticht wordcn' - was het antwoord. Jan hccft een cursus
didactiek gevolgd om beter te
kunncn catechiseren. Hij zou er
nu wcer tegen moeten kunnen.
Maar als hij e r aan denkt dat hi,j
dc preekstoel weer op moet,
hrcckt hct zweet hem al uit.
In de gemeente vraagt men zich
intusscn af. wanneer men nu eindclijk weer eens waar voor z'n
gcld krijgt. Jan fietst nu al hijna
twce jaar rondjes om het dorp,
cn zijn traktement gaat maar
stccds door. Kan dat maar zo?
'Laat hem toch emeritaat aanvragen'. zei onlangs de hoekhoudcr van de kerk tegen een diakcn. Maar dat schijnt ook niet zo
maar te kunnen.
Laatst heeft hij met een studievriend heel eerlijk over zijn toekomst gepraat. Hij zou Srnrag een
nieuwe start willen maken. Zou
er niet ergens een plek als verpleeghuicpredikant voor hein
zijn? Of kan hij maar beter viltheffing uit het ambt vrageii? In
een commentaar op de kerkorde

I
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heeft hij gelezen, dat 'onvoldoende ambtsgaven' een deugdelijke
reden is. Maar vindt hij dat echt
van zichzelf? Z'n vrouw is het e r
niet mee eens. Die zegt: we moeten losmaking van deze gemeente vragen e n dan zien dat je een
beroep van een andere gemeente
krijgt.
Tol zover liet verliaal van Jan
van Slag.
Stel, u had ramilie in Klokkendam. Of u was daar visitator
namens de clascis. Of u zat o p
een ver,jaaardagsvisit met vrienden vali Jaii. Tk denk dat eigenlijk iedereen wel iets tegen Jan
van Slag en 7'n kerkenraad zciu
willen zeggen. Maas als die kerkenraad alle inbreng hij elkaar
legt. hccl't hij dan een visie op
de7c pi-oblcmatiek? Ziel hij dan
welke kant hct uit moct? En
heeft hij dan iets in handcn
waarmee ook andcre gcmccntcn
en predikanten wat kunnen?

Vroomheid: overgave aan God.
Alles zoeken bij Hem. Luisteren
naar Hem. In alle dingen gericht
zijn op wat Hij wil. Houvast zoeken in zijn beloften. Vurig bidden
om zijn Geest. Dat die je vernieuwt, diep van binnen. Alles
van Hem verwachten.

en de gerneense heel wat minder
beschadigd zijn dan nu het geval
is. Het kan een drama worden,
juist als we die eerste beginselen
van de 3 V's verwaarlozen:
vroomheid, vertrouwen en verantwoordelij kheid.

Kijken naar vier punten

I

l

I

'
Ik wil graag op twee niveaus
i
denkmateriaal en denkinstrumenten aanrcikcn dic hier kunnen helpen. O p het nivcau van
de gelovigc houding, de christelijke attitude. En op het nivcau
van het christelijk-kerkclijk
beleid.
Die twcc horcn bij elkaar! Een
van onze zwaklicdcn, misschien
wel kcttcrijcn, is dal wc hel
hemelse, het gccstclijke cn hct
praktischt, het aardsc zo slecht
weten tc intcgrercn. Vandaar dat
ik het zo wil zeggen: christelijk
geloof en christelijk hclcid.

I

Gelovige houding:
drie V's

In de driehoek predikant, kerI'
kenraad en gemeente zijn drie
dingen van kardinaal belang. Ik
noem ze maar even 'de drie V's':
vroomheid. vertrouwen en ver- i
antwoordelijkheid. En ik geef bij I
elk van die drie een paar steekwoorden.

Vertrouwen: in God en in elkaar.
Dat is echt heer basaal. Dat je
Gods beIoften vertrouwt. Ook
zijn belofte dat Hij d e gemeente
wil bouwen. niet breken. E n dat
je elkaar vertrouwt, open harten
hebt naar elkaar toe. Elkaar krediet geeft. E n ais het moeilijk
wordt niet tegenover elkaar gaat
slaan. maar naast elkaar.
Verantwoordelijkheid: tegenover
God en tegenover elkaar. D.W.Z.
de dominee verantwoordelij k
voor een goede amblsuiloerening. En de kerkenraad ei? de
gemeente veranlwoordelijk om
hcm zo gocd mogclijk daarin tc
stcuncn. Dus nict: hij zijn pakkiean cn ik het mijnc. Hij Icvcraiicier en ik kriliscl-ie klant. Maar
samen verantwoordeli.ik voor d e
cnc opbouw van d c pcmecntc cn
van clk lid.
Mijn concrcte aanhcvcling in dit
verband is: spreek dit met clkaar
eerlijk door. Dat moet eigenlijk
elk jaar een keer op de agenda
van d e kerkenraad staan, Wie
7ijn we voor clkaar? Hoc hchbcn
wc het mct clkaar? Laten wc ons
wcer verbinden aan clkaar. Ecn
soort vcrhonds-vcrnicuwing.
Samen buigen voor de Hcrc. En
je dan buigen voor elkaar.
Die peeslelijke communicatie is
bui tengewoon belangrijk !
Uit je tcgcn clkaar. Daar zullcn
dc verhnudiiigcn innigcr van
worden! Maar een verzwijgkerk
vermolmt, van binnenuit.
Als dat uiten en doorpraten in
Klokkendam gebeurd was. zou
Jan van Slag misschien binnenkort wel ontheffing uit het ambt
vragen. maar dan zouden hijzelf
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Het eerste niveau. de drie V's,
ligt het diepst. Dat beschouw ik
als liet allerbelangrijkste. Alles
wat hierna volgt, zal alleen kwaliteit en effect kunnen hebben als
dit eerste. die onderbouw, die
diepe grondhouding, e r is.
Maar vervolgens helpt het als je
dieper sysiernatisch inzicht probeerl ie krijgen in de functie van
d e predikanl. Nel zo goed als een
dokter niet helpen kan zonder
systematische kennis van het
menselijk lichaam en net zo goed
als ccn domincc niet goed catechisatie geven kan zonder een
stukje systematische kennis van
ontwikkelings-psychologie en
van didactiek. net zo goecl is het
voor problemen in de kerk rond
het prcdikantschap nodig om
daar ook systematisch naar te
kijken.
Ik heb daarvoor (samen met een
van onze studenten) een hulprniddcl ontwikkeld, een model
waarmee je het complexe functioncrcn van d e dominee wat
mcei- inzichtelijk kunt maken.

Bij de functie van de predikant
kun je onderscheiden in vier
componenten:
- positie (ofwel positionering)
- inbreng
- ondersteuning (ofwel
facilitering)
- resultaat

Als u dit even toepast op uw
eigen functie en werk, zult u dit
denk ik snel herkennen. Deze
vier dingen gelden eigenlijk bij
alle beroepen.
In elk van de componenten moet

Na dc moord op Pim Fortuyn leek
de Ncderlaiidse samenleving in
ecn crisis. Wat is e r eigenlijk aan
de hand? In CVKoers van juni is
Ronuld W~sterbeekin gesprck
daarover met socioloog Herman
Vuijsj~,historicus A. Th. WOPIDeursen, godsdienstsocioloog G. Dekfter en evangeliïutieconsulent Slefan P m r , ~ .

Met behulp hiervan kuniien we

Premier Wim Kok reageerde
verongelij k1 cip de afstraffing
van Paars dour d e kiezers - beide kabinellen hadden Nederland toch ongekende welvaart
gebracht? Volgens Dekker heeft
de muteriële voorspoed de onvrede j u i ~ tin de huad ~ e w c r k t,.Als
.
in je basisbehoeften is voorzien,
ga je hogere eisen stellen. Wat jc
nu in de Nederlandse samenleving zict, is dat mensen eisen dat
alles gocd moet zijn. We kunnen
niet mccr omgaan met tegenslag, vcrdriet of teleurstelling.
Menscn accepteren het niet
mccr als ze even zonder geld 7itten. even moeten wachten - we
wunt it al1 and we want it nnw."

dus nadenken over dc principes
voor liet functioneren van het
prcdikantschap. Kunncn we ook
hctcr analyseren waar eventueel
knelpunten en problemen zitten.
En kunnen we aanbevelingen
docn.

De bedoeling is: nict alleen
maar oplossingen biedcn voor
probleemsituaties, maar vooral
nok bijdragen aan de goede
kwaliteit van alle functioneren
van predikanten in de kerk. Wij
steken vaak te vecl bij de 'probleemgevallen' in. Maar goed
beleid is stimulcrcnd en vitaliserend voor iedereen.
Dir is her eerste decl van pen
Irzing die proh dl: M, te rilde
voricqjaar hield voor een Christelijke Gerefnrmeerd~nnibtsdragerL~coi?,ferentie
rn die Inter werd

Jaren zestig

gepubliceerd in Ambteiijk Cori[flct.

Prof. dr: M.te Velde is hoogleraar
kerkgeschiedenis en kerkrecht aan
de TU Kampen

i

l

G.J.van Middetkoop

Verweesde samenleving? I

je rekening houden met drie
invalshoeken:
- gegevens uit dc Schrift en de
kerkelijke papicren, de narmen en waardcn, d e richtingbepalers
- waarnemingen uit de praktijk,
empirische crvarinpsge~evens
uit het werktetrcin
- aanbevelingen en adviezen,
gcricht o p toekomstig beter
f~inctioneren

Hct is te makkelijk om het
onbehagen af te doen als dc
vrucht van Paars, mccnt Vuijsje al heeft d e paarse zakelijkheid
het zeker in de hand gcwcrkt.
,,Het is een gestage nntwikkeling geweest sinds de jaren
zestig. Toen heeft er ccn omslag
phatsgevonden in de samcnleving.Tot die tijd waren w c een
tamelijk traditionele samenleving, met kleine gemccnschappen waarbinnen menscn o p
clkaar letten. We wildcn doIgraag bevri+idworden van die
sociale controle, die we als knelIcnd ervoeren, en van de godsdienstigheid, met alle regcfs en
taboes. Maar we hebben Iict
kind met het badwater wcggegooid. Jn de loop van d e jarcn
tachtig en negentig is de indivi-
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dunlisering volledig uit (iele~rrclzr
gevlogen. Nu willen we toch
weer terug naar die homcigcniteit van toen. Inmiddels zicn wc
dat godsdienst méér was dan we
toen dachten. Hei zorgdc ervoor
dat je was opgenomen in ecn
gemeenschap. dat mensen op
elkaar betrokken waren, dat zc
verantwoordelijkheid namen. en
dat er een gezamenlijk nnrmcnen waardestelsel was."

,.In alle westerse landen zie jc
die ontwikkeling naar individualisering, maar in Nederland
gaat het op een rare, schoksgewijze manier". meent Viiijsjc.
.,Het is hier lang tegengehouden
door d e verzuiling, waarbij wc
alles binnen onze dijken pi-obeerden te houden. Tocn het
niet meer te houden was en dc
dijken braken, zijn wc in E n
keer doorgeslagen." Toch gaal
de - steeds vakcr gehoorde roep om herstel van normen en
waarden zelden gcpaard aan een
roep om herstel van dc chrisleTijke godsdienst. Christenen
moeten niet doen alsof zij d e
normen en waardcn in pacht
hebben, kregen christclijkc politici bi,jvnorbeeld rond hel euthanasiedebat te horcn. 'Goddeloos
betekent niet per SC
waarde(n}loos'. sneerde weekblad ElL7evieronlangs nog.
,,Godsdienst is inderdaad geen
voorwaarde", zegt Vuijsjc, ,,maar
het is op z'n minst w61 handig als
mensen binnen een kcrk geza-

(Vervolg op pllginu 808j
792

ONDER GODS HAND
VEILIG NAAR JERUZALEM

A.J. Minnema

ef

n.a.v. Ezra 8:27-23
Knecht van kaliber
Ezra, een wat merkwaardig bijbelboek. De naamgever van het
boek komen we pas tegen over
de helft van het verhaal. Dat zegt
iets over de compositie van dit
bijbelboek.
Het zegt nog meer over het kaliber van deze knecht van God.
Ezra, niet slechts zomaar een leider van een groep Joden, die
terugkeert uit de ballingschap.
Maar een schriftgeleerde, die een
behoorlijk stempel heeft gezet
op het godsdienstige leven van
Israël in de eeuwen die resteren
tot de geboorte van Christus. Hij
is bekwaam in de wet van Mozes.
Hij wil dat opnieuw aan Gods
gemeente onderwijzen. Niet zo
groot in Gods Koninkrijk als
Mozes. Wel een knecht van kaliber.

Man met een missie
Ezra, ook een gedreven man
voor de zaak en het woord van
de HERE.God de Heilige Geest
drijft hem aan. Hij heeft zijn hart
aan God en zijn wet gegeven.
"Ezra was vastbesloten zich in de
wet van de Heer te verdiepen en
haar in praktijk te brengen, en in
Israël de bepalingen en voorschriften van de wet te onderwijzen." (Ezra 7:10)
Man met een missie voor Gods
gemeente van teruggekeerde
ballingen. We merken zijn hartstocht voor de Here. We voelen
zijn vertrouwen op God in het
hele verhaal.
Kan hij dat ook aan de mensen
overbrengen?

}ÄARGAf',fG
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Klein in Gods hand
De goede hand van God is de
rode draad in Ezra's leven. Zo
ervaart onze broeder het zelf.
"De goede hand van de Here,
mijn God, was over mij." De
hand van God heeft gezorgd
voor een omslag in de houding
van koning Artachsasta. Eerst
stond hij heel afwijzend tegenover de herbouw van Jeruzalem.
Later reageert hij welwillend op
de vragen van Ezra namens
Gods gemeente in Babel. God
buigt met zijn hand het hart van
de koning. Dat geeft hoop en
moed voor de verdere actie.
Het wordt een grote operatie.
Met 6 à 7000 man een tocht van
4 maanden ondernemen. 1400
kilometer lopen in een onrustige
wereld met vrouwen, kinderen
en vee. Ga er maar aan staan.
Ezra heeft dat in beeld. Hij
gelooft dat het zonder de hand
van God niet goed zal gaan. Hij
roept een vasten uit. De gemeente zal zich eerst verootmoedigen
voor God. Het aangename even
nalaten en zich klein maken in
Gods hand.
De gemeente vernedert zich
voor de HERE. Zij kruipt afhankelijk in Gods hand. Zij vraagt of
Gods hand ten goede over hen
zal zijn. Veilig reis je immers
alleen in de vertrouwde handen
van je God en Vader.

Onverantwoord?

wagen? Ezra heeft het overwogen. Mogen we zo gaan? Wil de
Here dat? Hij had een militair
escorte kunnen meekrijgen, als
hij erom gevraagd had. Maar Hij
heeft het niet willen vragen. Hij
schaamde zich ervoor. Waarol!1?

Opscheppen
hand

over Gods

Wel, hij heeft tegen de koning
'opgeschept' over de hand van
God. "Onze God beschermt wie
Hem zoeken. Onze God heeft
ons lief en heeft alle dingen in
zijn macht."
Dat is gelovig opscheppen over
de HERE. Daar wil Ezra niets
vanaf doen door toch om een
escorte te vragen. Het zou
vreemd overgekomen zijn bij de
koning.
Gods hand zal de gemeente op
reis naar Jeruzalem beschermen.
Men mag daar op rekenen.
"Gods hand was ten goede over
mij."
En de colonne komt inderdaad
ongedeerd in Jeruzalem aan.
Zonder escorte? Nee, de militaire politie van het hemelse leger
ging mee en zorgde voor de
bescherming.
De HERE beschaamde het vertrouwen van Ezra en de gemeente niet. Hij droeg ze in zijn hand
naar het beloofde land.
Onder Gods hand veilig naar
Jeruzalem. Wij ook. Op weg naar
het nieuwe Jeruzalem.

Is Ezra's onderneming niet

(Lees ook Ezra 7,8 en Psalm 91)

onverantwoord? Een weerloze
karavaan is een prachtig lokaas
voor bandieten en struikrovers.
Mag je de mensen daaraan

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

VRIJ EN ONGEWOON
-i

,p
en me+ God

dragen met alle gevolgen daarvan ....'
Zoiets zouden wij niet eens
bedenken.
E n al ?ouden we het verzinnen,
we zouden het niet durven zeggen. Dit zou zo uitermate buitengewoon zijn, dat je het niet over
je lippen krijgt.
Maar wat in geen mensenhart op
zou komen, wat geen mensenmond zou durven voorstellen,
dat heeft God gedaan. In zijn
onbegrijpelijke liefde.

W a a r o m geeft God aan de één zo-n andere
levensweg als aan de ander? Waarom hee# de één
voorspoed en de ander niet? Waf moet je met je
handicap, ais je om je heen zoveel gezonde mensen ziet? Waarom wordt iemand moeder, tewiJIeen
ander dat ook zo graag zou willen? Woarom geeft
God de een wel geloof, de ander niet?
Indringende vragen
Een bontc mengeling van vragen. In allerlci vorm komen we
ze tegen. Soms rakcn ze ons diep,
worstelen we erniec, komcn we
er nauwelijks uit.
Eens zei Rachcl tcgcn Jakob:
'Geef mij kinderen, anders sterf
ik'. Waarop Jakob vci*ontwaardigd reageerde: -hcn ik soms
God?' (Gen.30).Van Job i s
bekend, dat hij met God wc1 cen
soort rechtszaak wildc beginnen
(Job 23). Indringende vragen
kunnen opqtijgcn naar d e hemel.
Trouwens, d¢ Here legt ons zelf
daarvoor de woordcn op de lippen. Er zijn psalmen waarin de
vertwijfeling ronduit wordt
bezongen (zoals Ps. 77). Ban
kunnen wc cr toch mee naar
Hem toe gaan.

Diepte
D e antwoorden zian niet pasklaar te geven-Toch is e r wel iets
te zeggen over d e vindplaats
ervan. Als we gaan naspeuren,
zover als we kunnen, in Gods
bestuur, kijken we uiteindelijk in
een peilloze diepte. Een diepte
van rijkdom, wel te verstaan.

Daaruit komen zijn beschikkingen naar ons toe (Rom.11). Voor
ons niet te doorgronden, maar
daardoor juist verrassend, angewoon.

Ongedacht
Een voorbeeld.
Het is kort na d e zondeval. Stel,
je bent als mensen bijeen. Je
beseft met elkaar je daad, je
schuld, en dat je niet meer terug
kunt tot God. Je hebt zelf je
navelstreng doorgesneden, de
band met God, je enige levensader. Hoe heb je het kunnen
doen? Maar je hebt het gedaan.
Nu is e r bederf in allerlei vorm,
het zal alles en iedereen aantasten, je zit erin gevangen, je komt
e r nooit meer uit.
Stel, dat God dan aan ons vraagt,
of iemand een oplossing weet.
Ziet iemand nog een uitweg, een
kans om het goed ie maken?
Kunnen wij ons7eli reinigen, de
band herstellen'? Helaas.. .
Wclnu, wic 70u dan ook inaar op
de gedachte komcn, kunneu vcrzinnen: 'God, U hebt nog een
Zoon.. ...,als Die nou eens naar
de aarde kwam. mcns zou willcn
worden, onze schuld zou willcn
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Maar nu wij. Wat wordt onze
reactie?
Na verloop van tijd wordt het
toch . . . gewoon. Jawel. We juichen en springen niet meer, het
enthousiasme gaat eraf. d e kerk
wordt saai en onder de preek ziiten mensen zich te vervelen. We
hebben liet er niet ineer over, wc
weten en belijden het, en daarmee krijgt het z\n plek. 'De verzoening' als onderwerp in een
boek.
Is het zo erg met ons? Misschien
niet. Maar we zijn er wel voortdurend toe geneigd. Terwi jl wc
daaimee o p het hart van God
gaan staan. Niets is zo erg, als hct
offer van zijn Zoon gewoon gaan
vinden.

We merken op, dat God rnaatregelen heeft genomen om dat te
voorkomen. Hij geeft zijn geliefde Zoon, maar wel zo. dat het
altijd ongewoon zal blijven. God
benadrukt, dat Hij dat nooit had
Iiaeven doen. Hij was geheel vrij
daarin, cn zo moct dat ook wordcn hcscft.
794

Vrij
God zegt dat keer op keer op
keer.
Maar Hij zegt het niet allccn.
Hij handelt daar ook naar.
Hij gccfl zijn Zoon, maar nict
aan icdcreen. Hij noemt gccn
namen van mensen die Hij overslaat. iedcr kan altijd nog tot
geloof komcn, al is het in het
laatste uur. Maar intussen merken we dat God wel degelijk
mensen voorbij gaat. Met d e
bedoeling, niet dat wij over hen
zullen oordelcii, maar dat tvij
zullen beseffen: God is vrij. Z o
had Hij ook mij vocirbij kunnen
gaan. Dat Hij mij opzoekt is een
wonder! Dit is gcnade. dit is Hij
werkelijk aan nicmand verplicht.
Op die manier wordt de verbazing steeds opnicuw gevoed, vanuit een peilloze dicpte, het welbehagen van onze God.
Geloven. Jezus ontvangen. het
blijft hoogst bijzonder.

Alles wordt bijzonder
Van daaruit komt alles naar ons
toe. In de diepte hij God is huiiengewone rijkdom: wat we niet
verdiend tiebben. wat we niet
meer zouden verwaclitcn, komt
toch naar ons toe. Leven, eten.
drinken. werk, gezondheid,
mogelijkheden. huwelijk, kinderen, vrii heid. en nocrn maar op.
God geeft veel en ovcrvloedig.
En Hij geeft zo, dat hct altijd
ongewoon blijft. WC zullen altijd
voelen, dat Hij vrij i s hierin. God
geeft wat Hij niet hocrl te geven.
En daarom geeft Hij hel ook af
en toe niet.
Hij schenkt veel. Eten pr1 drinken
hijvoorbeeld, maar niet aan
iedcreen, e r is ook honger en
dorst. Gerontllreid. maar e r is
ook 7iekte en handicap.
H~tivelijk,maar er blijven ook
rnenscn on~ewildalleen. Kinderen, maar er blijven ook mensen
kindeslcios.

Daarmce is niet gezegd, dat we
dit passicf moeten ondergaan.
Zalig (bijvoorbeeld) d e barmhartigen, die eten en drinken brengen waar het nodig is! Maar
toch: de boodschap van vrije
genade vult de wereld, beheerst
je leven. leder ontvangt, maar
niemand krijgt allcs. Altijd heb je
iets. wat een andcr niet kreeg. E n
andersom. Want sinds de zondeval heeft niemand ergens recht
OP.

Genade verstaan en uit-

dragen

De bedoeling wordt duidclijk.
Onderling vergelijken i s hcc1
begrijpelijk, maar kan je ook
ongelukkig maken. Terwijl het
Gods bedoeling is, dat wc dicht
bij d e bron komen. Vrije gunst,
daaruit komt alles voort! Niet
allccn als liet over verzoening
gaat, maar ook de dagelijkse dingen, in alle facetten van het
levcn. Overal komt het label aan '
te hangen: Vit hoefde Ik niet te
gevcn. e n om dat besef levend te
houden geef Ik het niet aan
iedereen'.
Als jc die boodschap verstaat,
komt er een diepe blijdschap in
je hart, hij alles wat je krijgt. En
je mcrkt op, als je iets mist, dat
God daar een boodschap in legt.
Dan is er meer dan een gemis,
,
hoe verdrietig ook. Je wordt als
een prcek. door God zelf
geschreven. waarbij mensen nici
zo gauw in slaap vallen. Een
boodschap die d e wereld zo hard
nodig heeft.

Je kunf er niet omheen
Zo koinen we tot een slotsom.
Het ongewone en vrije in Gods
handelen kan voor ons heel
moeilijk zijn. Het kan in ons
leven zelfs lijken op willekeur. np
niet willen horen naar gebeden.
Toch komt hcel ons leven te
voorschijn uit dar ongewone en
vrije handelen von God. Stel je
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voor, dat Hij zo niel had willen
handelen.. .! Dan was Jezus nict
op aarde gekomen. Waar waren
wc dan gebleven?
Vrije gunst: je loopt er tegen aan,
om i e beseffen dat je daardoor
leeft.

Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te ZwolleCentrum

NAASTENLIEFDE

W.M. Bakker

5

.,Waar ga jc naartoe?" vraagt
Sanel. als hij me op een avond o p
het AZC tcgcnkomt. lk vertel
dat ik onderweg ben naar Anna,
een asielzoeker die ik dc laatste
vier wekcn in de kerk hcb
gemist. ,.Oké, dan ga ik ook vier
weken niet naar d e kerk", zegt
Sanel ironisch. .,Dan kom je
daarna misschien weer eens hij
mij ..."Voordal ik uiteindelijk bij
de bungalow van Anna aaiiklop,
inag ik nog aan twee andcrcn
uitleggen waarom ik niet naar
hkn anderwcg heit. Een voor een
beloof ik ze binnenkort te
komen, maat vanavond heb ik
voor een Armeense vrouw gcreserveerd en ik laat me door niemand van mijn plan ahrengen.
Anna kijkt verrast op als ik voor
de deur sta. maan haar gezicht
verraadt tegelijkertijd mi-g. In de
loop van dc avond licht ze cel1
tipje op van de sluier van haar
neerslachtigheid. Spanningen
over de asielprocedure cn spanningen in haar huwelijk. Verdriet
om het vcrlies van een kind,
Jaren geleden al, maar in juni
-de maand van zijn stervendringz hct gemis zich stccds weer
opnieuw aan haar op. Hcl doet
Anna gocd dat ze er vanavond
even ovci. kan praten. Als ik na
anderhalr uur aanstalten maak
om te vcrlrek ken, zegt zc: ,,Ga je
nu alwecr?"
O p weg naar huis denk ik aan de
opmerking van Sanel. ,,Waarom
ben je al zo lang niet geweest?"
Tk besef dat ik moeiteloos hcle
dagen o p hci AZC kan vullcn,
hoewel ik ook dan nog niet
iedereen tevrcden zou stellen

-

l

I

mct voldoende tijd cn aandacht.
Soms vraag ik me af hoe ver
christelijke naastenliefde gaat.
Waar de grens ligt van bewogenheid met mensen dic ver van
huis en haard op je weg gekomen lidn. Als ik merk dat mijn
polsstok niet ver genoeg reikt.
Dat ik onmogelijk aan alle verwachtingen en wensen tcgemoet
kan komen.

bewogen als hij d c scharen zag.
Maar kende ook momenten van
rust en -niet te vergcten- gebed.
E n na een drukke dag zei Hij
tegen Zijn discipelen: ,,Rust een
weinig" (Markus 631 ). Of neem
dc barmhartige Samari taan. Ook
hij was (Lukas 10:33) .,met
innerlijke ontferming hcwogen"
tocn een ander zijn aanctaclil en
hulp nodig had. Hij decd wal zijn
hand vond om te doen, maar kon
de ~ o r voor
g
de beroofde reiziger daarna ook zondcr gcwetensnood aan iemand anders overdragen.

Wat inoet je zeggen, als iemand
geïrriteerd raakt wanneer je zijn
bungalow voor de derde keer
voorbij loopt omdat jc weer op
weg b c n t naar iemand anders?
Wat moet je doen, als ccn ucielzoekcr die noodgedwongen in de
daklo~enopvangverblijft drie
avonden in de week bij je o p de
stoep staat en je merkt dat hij
hoopt dat je hem mcci- zult
gevcn dan een kopjc thee? Moet
je hein dan toch maar dc logeerkamer aanbieden'? Dic staat
immers leeg? En het slapen in de
daklozenopvang is ook niet alles.

Ecn oudere vrouw, dic eer in d e
opvoeding van haar kinderen
allcen voor staat en c r tegelijk
ook altijd graag voor anderen wil
zijn, herkent het dilemma. E n
gaat e r verstandig mec om. ,,De
Hcere vraagt je naaste lief te
hchben Als jezelf. En niet ten
koste v8n jezelf." W i j x woorden,
waaraan ik mezelf af cn toe herinner als ik met mijn bcpcrkte
mogelijkheden geconfronteerd
word. En keuzen moet maken
die voor anderen niet altijd prettig zijn.
Ik denk aan de Heere Jezus Hij
was met innerlijke ontferming
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volken

Die avond bid ik voor Anna. Ik
vraag of de Heere haar nicutvc
encrgie e n levensmoed wil
gcvcn. E n bovenal dat ze haar
vertrouwen op Hem zal stcllcn,
ook als de last van het levcn
zwaar is. Ik bid ook voor Sancl
en al die andere asielzoekers dic
ik dcze week niet heb kiznncn
bezoeken. ,,Heere God, zict U
naar hen om. Wilt U gcvcn dal
wc als gemeente liefdevol en
betrokken om hen heen 2ullcn
staan. maar bovenal dat ze, vcr
van huis. in al hun moeiten Uw
nabijheid mogen ervaren."
,

Ml M ,Bakker is lid van de Gereformeerde Kerk te Harderwijk. Ook is

hij voorzitter van een interkerkelijke
diaconale werkgroep waarin tien
kerken participeren rondom het
AZC Zeewolde

Dit is de laatste aflevering van de
rubriek "Uit alle volken", die vanaf
april 2000 een keer per twee weken

,

een impressie gaf van ontmoetingen met asielzoekers.
796
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J. R. Douma

DE PREDIKER: PASSIE
VOOR CHRISTUS

De
werp voor

m
achtergronden

predikant en q n spiiituaiiieir uar is nei onc
dit laafste artikel in een serie van vijf o ver
Chrisfocenfrische prediking. Dat kan een tegens telling Ijiken, Als de Persoon van Christus centraal moes
staan, waarom dan aandachf voor de persoon van :
de predikant? Is hij nief vooral de dienaar van het
Woord die zoveel mogelijk achter zijn boodschap en
i
achter zjjn Zender moet verdwijnen?
I

i

Getuige
Tcgcn de achtergrond van deze
vragcn hcb ik in mijn dissertatie
'Veni Crcator Spiritus' een pleidooi gevoerd om in d e bezinning
op de prediking ook nadrukkelijk dc pCTSOOn van de predikant
in beeld tc brengen. Allereerst
omdat iedereen uit ervaring weet
dat het cr loe doet wie er op de
kansel staal: de persoon van de
predikcr speelt hoe dan ook een
belangrijkc rol in de concrete
praktijk van de predikin$. Maar
ook omdat het goed zou zijn om
naast bijbelse woorden als 'dienaar', 'heiaut', 'evangelist' en
'leraar' d c bijbelse uitdrukking
'getuige' eeii eigen plek te geven
in de hcziilniiig.

predikant als getuige. Maar het is
evenzeer waar dat een gebrek
aan spiritualiteit bij d e predikant
de Icvcnde verkondiging in de
weg slaal.'

Gemeente

'

Daarover schreef ik in mijn dissertatie (blz. 193):'De predikant
is al? gcluige geroepen om vanuit
een existentiële betrokkenheid,
die uitkomt in het kennen van
God, hct navolgen van Christus
e n het wandelen door de Geest,
het Woord van God zo te spreI
ken dal het een Ievcnwekkend
Woord is, een Woord dat verandering teweegbrengt. Natuurlijk
is de Geest van God niet aiñankelijk van de spiritualiteit van de

Wat ik daar verder over schreef,
ricp de vraag op of er niet te veel
nadruk werd gelegd op de spiritualiteit van de predikant. Wordt
hij nict overvraagd als van hem
een geloofsbeleving wordt
gevraagd die wordt gekenmerkt
door heelheid en door een
authentiek leven uit de Bron?
Voordat ik daar nu verder iets
nvcr zeg lijkt het me wel belangrijk om cen onderscheid te
maken tussen d e roeping van de
predikant en de roeping van de
gcmccnte als het gaat om de prediking. Tk begin bij de gemeente.
Van dc gemeelite wordt
gevraagd dal zij de man op d e
kanscl aanvaardt als wat hij is:
een dienaar van Christus. Paulus
is daar in 1 Korinliërs 4 vers 1
heel duidelijk ovcr: ' Z o moet
men ons beschouwcn: als dienaren van Christus. aan wie het
beheer van de gchcimenissen is
toevertrouwd.' Dat is de roeping
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van d c gcmcenhe die luistert naar
de verkondiging. Ecn prcdikant
mag niet worden afgchrand
omdat hij niet spiritueel of
authentiek genoeg 7ou zijn. De
predikant is dienaar van Christus, en e r is maar Ecn dic oordeelt, en dat is de Here zelf
(I Kcirintiërs 4 3 ) .
Ook in het bevcstigingslormulier
wordt d e gemeentc o p dczc
toonhoogte aangesproken:
'Denkt eraan, dat God zelf u
door hem aansprccki. Necml
daarom dc woordcn, dic hij naar
d e Schrift tot u sprcckt, met
blijdschap aan. 011tvangt dezc
dienaar met vreugdc, want liefclijk zijn d e voeten van hen dic
een goed boodschap brengen.'
Dat is dus d c rocping van de
gerneentc; de predikant ontvangen als dienaar van Christus.

'Heb Christus lief'
Ook de predikant wordt in datzelfde formulier aangesproken
op zijn roeping: 'Zie daarom toe
op uzelf. Wees een voorbeeld
voor de gelovigen in woord, in
wandel, in liefde, in geloof en in
797

reinheid. Heb Christus lief (...).'
Hier wordt vcnvezen naar 1
Timoteiis 4 waar nok nog deze
oproep staat: 'Oefcn u in de
sodsvrucht' (vcrs 7h).

en houd het voor vuilnis, opdat
ik Christus moge winnen.' Voor
Paulus is er nicts mooiers, niets
kostbaarders, nicts waar hij meer
enthousiast voor kan zijn dan het
kennen van Christus.
In Filippenzen 3 vers 12 wordt
dat opnieuw duidelijk: 'Ik jaag
ernaar (naar het kcnncn van
Christus in zijn lijden cn opstanding) of ik het ook grijpcn
mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.' Gegrepen door Christus. Dat stempelt
Paulus' spiritualitcit als verkondiger van het evangclic. Daarin
zit d u s een sterke gedrevei-iheid:
PauIus is enthousiast voor lijn
T-Teer. Christus is alles voor hcm
(KoIosserizen 311 1).
Als prediker van het evangclic
wil ik me graag spiegelen aan
deze Paulus. Zijn liefde voor de
Opgestane Gekruisigde, zijn
rotcvaste geloof in de Zoon van
God maakt hem krachtig in de
cvangelieverkondiging: 'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij
kracht geeft' (Filippenzen 4:13).

Op basis hiervan is hct voluit
verantwoord nrn in d c huiniletische bezinning ook nadrukkelijk
aiindaclit te vragen voor dc perw o n van d e predikant en voor
~ i j ispiritualiteit.
i
Gnd hecft
crvoor gekozen om door mcnscn, die door hem zijn gcrocpen
cn door Christus zijn gegrepen,
zijn Woord tot klinken te hrcngcn in de levens van de gemccntclcden (Romeinen 10:T4-15).
In hct volgende wil ik daar
npnicuw iets over schrijven. Nu,
mccr daii in mi,jn proefschrift,
vanuit Gliristus. Hoewel ook
daar dc bctrcikkenheid op Christus al helder onder woorden is
gebracht in hijvciorbeeld deze
passagc (blz. 194):'Spiritualiteit
is, ook voor de predikant, een
dynamisch proces, een levend
gebeurcn waarin beurtelings
sprake is van vreugde en aanvechting, van volheid en leegte,
van toppen en dalen. Centraal in
dat proccs staat de omvorming,
het vcrandcrd worden naar het
beeld van Cliristus zodat Christus gestalte in hem krijgt.'

Lijden met Christus

Passie voor Christus
Passic voor Christus. Op die nocmer zou ik de spiritualiteit van
de predikant willen brengen.
Daarbij slaat me vooral het
becld van Paulus voor ogen. In
zijn geloofsleven staat Christus
centraal. E n daar spreekt hij ook
over. Hccl in het bijzonder in
Filippcn~cn3 vers: 7 en 8: 'Alles
wat mij winst was, heb ik om
Christus' wil schade geacht.
Voorzeker, ik acht zelfs alles
schade omdat d e 'kennis van
,
Here, dat
Christus J e ~ u smijn
alles te bovcn gaat. Om zijnentwil heb ik dit allcs prijsgegeven

1

Tn het woord 'passie' zit nog een
betekenisaspect dat van groot
belang is voor de spiritualiteit
van d e prediking. Passie staat
namelijk niet alleen voor hartstochtelijkheid, maar ook voor lijden. D e verkondiger van het
evangelie volgt een gekruisigde
Heer. Dat betekent dat tegenstand en aanvechting niet uit zullcn blijven. Paulus wist ervan
mee te praten. Het Woord van
Cliristus is in zijn leven voluit
werkelijkheid geworden: 'lndien
iemand achter Mij wil komen,
die verloochene zichzelf en neme
zijn kruis op en volge Mij' (Matteus 16:24).
Als dc spii+itualiteitvan de predikant werkelijk christocentrisch
is, dan staat er middenin zijn
leven dat kruis. Discipelen van
Christus, verkondigers van zijn
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Woord. staan nict bovcn hun
Meester: 'hct is gcnocg voor d e
discipel te worden als zijn mcester' (Matteus 10:25). Cliristus
volgen als dienaar van zijn
Woord brengt je in de aanvcchting.

Aanvechting
Deze thematiek van de aanvechting heb ik ook in mijn dissertatie vrij uitgebreid aan de orde
gesteld (blz. 216 j: 'De aanvechting is ervoor om de predikant
zijn leven lang het geheimenis te
leren verstaan dat Gods kracht
in zwakheid wordt volbracht.'
Het gevaar bestaat om alIeen in
positieve bewoordingen te spreken over d e spiritualiteit van de
predikant, in termen van heelheid en integratie, authenticiteit
en bevlogenheid. D e spiritualiteit van de predikant die intens
leeft met Clrristus zal ook, en
wellicht vooral, worden gestempeld door het kruis.
Samen met de gemeente waar de
predikant het Woord van Christus verkondigt, moet hi~jleven
onder het kruis waaraan Jezus
Christus stierf, niet alleen voor
d e zonden van de gemeenteleden maar ook voor die van hemzelf.

Bonhoeffer
De theoloog Dietrich Bonhoeffer schrijft ergens, zich richtend tot predikanten: 'Het komt
er up aan, of we ons dagelijks tot
het beeld van de gekruisigde
Christus zelf richten en ons tot
bekering laten roepen. Waar het
Woord om zo te zeggen onmiddcllijk van het kruis van Jezus
Christus zeIC komt, waar Christus
ons zo tegenwoordig is, dat Hij
zclf ons Woord spreekt,daar
allccn kan het vreselijke sevaar
van dc geestelijke praatzucht
verbannen worden.' In dat verband rocpt hij verkondigers van

l

I

l

ven' (Johannes 157). Daar gaat

het evanselie o p om dagelijks de
persoonlijke omgang rnet de
gekruisigde Christus te zoekeii.

liet om in de meditatie. Mediteren is: je concentreren op de

wucirden waai-mee Cliristus zelf
je aanspreekt; die wourden
indrinken. overwegen, om-en-om
leggen iii je hart. Daaroin is de
meditatieve omgang met de
Schriften ook zo belangrijk aIs
slap en als dimensie in de preekvoorbcrciding. Dc prcdikaii t is
maar nict ccn doorgccfluik. Hij is
pcrocpcn om iii dc pemccnschap
mct Christus tc luisteren naar hct
Wcioïd dat dc Gccst tcilt d c
pcmccn te, en dus ook tot hem,
sprcckt. Dat is d c csscntic van de
mcditatic: dat de predikant 7clf
wordt aangeraakt en aangesproken door het Woord van Christus
dat hij in d c vcrkondiging door
mag geven aan de gemeente.
Dczc meditatie, of hct nu aan h e t
bcgin van dc prcckvoorhcrciding
gehcurt of daarmcc vciwcvcn is,
wordt door de gcnadc van de
Gccst dc bron voor ecii vcrkondiging die hartcn raakt en in vuur
en vlam 7ct voor d c Icvcndc
Hccr.

Daar gaai liet om. Een predikant
dic 'gids naar Jezus' wil zijn, zal
de persocinlijke omgang met de
levende Gekruisigde moeten
kcniicn. 'Heb Christus lief' zegt
hct bcvcsiigingsfoi*mulicr voor
dienaren van hct Wciord. Licfdc
en passie gaan samcn op. Licfdc
maakt enthousiast. Licî'dc doct
ook zecr. Die hcidc kantcn van
de passie vocir Christus rijn
essenticcl voor dc spiriiualitcit
van de predikant.

Luthers drieslag
Al eerder heb ik ook aandacht
gevraagd voor ecn dricslag van
Luther. Het is ecn dricslag dic
voor hem de theoloog typecrt cn
die ik graag wil gebruiken als
een krachtige typering van de
spiritualiteit van de predikant. In
het Latijn luidt die drieslag 70:
orutio - mediiniio - tcntafio.Hetgeen vertaald wil zcggcn: gchcd
- nieditatic - aaiivcchting. Tk
vraag e r nu wccr kor1 aandacht
voor, maar dan mccr vanuil
Jezus Cl1ri stus.

Gebed

Aanvechting

I

'Hcrc, Icer ons bidden' (Lukas
11:l). Dat was de brniidende
vraag waarmee de discipeleii van
Jczus naar hun Meester kwamen.
Hct moet ook de vraag zijn van
clkc prcdikanl: 'Here, leer mij
i
hiddcn.' ne biddende omgang
i
niet de Vader van Jezus Christus
is /o intens belangrijk voor verkondigen van Iiel evangelie. En
allccn Jczus zelf kan je leren om
te biddcn. Zonder ophouden (I
Tessaloniscn7cn 5:17). Wat
gemeenten nodig hcbhcn, dat zijn I
predikan ten die hiddcn.

Meditatie
'Mijn woorden moeten in u blij-

I
:
I

Het kwam hierboven al aai1 de
orde: ook de aanvechting vormt
een wezenlijk en onniishaar
bestanddeel van de spiritualiteit
van de predikant die zich een discipel van Christus weet. Gemeenscliap met Christus is iets ungelooflijk dieps en bijzonders: met
Hem verbonden zijn. dat is a k s .
dat is het einde. Maar diezelfde
gemeenschap zal ook altijd
'gemeenschap aan het lijden' van
Jezus zijn (Filippenzen 3:10). Op
alle mogelijke manieren zal de
duivel mensen die Cliristus hartelijk volgen proberen te tackeleii.
Predikant zijii in de ilaain van
Christus betekent dal jc ccn
geeslelijke strijd inciet voeren en
dat jc dic strijd niet uit dc weg
mag gaan. Maar 'in Christus, die
ons liefneeít, ?ij11 we meer dan
overwinnaars' (Romeineii 837).

I
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Passie en missie
Aan ékn aspect wil ik nu nog
aandacht besteden. Wic gcrocpen is om Christus te prckcn.
heeft een missie. Dat is ccn
eigentijds woord met hecl oiudc
papieren. In de afgelopen jarcn
is naar mijn iiidruk hct ambtsbeseT hij mwel gcmccntclcden als
prcdikantcn stcsk onder druk
korncn tc staan. Dat heeft alles
tc maken mct ccn cultuur waarin
gczag ccn vies woord is geworden, cn ambt dus ook. Zelf heb
ik daar logischerwijs ook een
klap van mce gekregen: in mijn
disscrtatic spcelt dezc thematiek
dan ook maar een zeer heperkte
rol.Toch lijkt het me heel
bcfangrijk om in een (kerkelijke)
cultuur waarin vooral authenticitcit cn pcrsoonlijkheid (terecht)
enorm belangrijk zijn geworden,
ook weer aandacht te vragen
voor noties als ambt en roeping.
E r staat op de preekstoel een
man met een missie. Z o behoren
prcdikanten zichzelf te zien. Zo
hoort d c gcmccnte d e predikant
o p de kanscl tc zien. Een man
met ccn missic: Christus verkondigen, rocpen tot de gemeenschap rnct Hcm, in d e kracht van
de Geest de Stem van Christus
hoorbaar rnakcn iii mensenlevens.
Daar is, naar mijn stellige overtuiging, ook hcel veel (Geestelijke) vraag naar: e r is honger naar
een mccr hcwust beleven van de
verbondenheid met Jezus. Tegelijk zal de verkondiging van
Clirislus ook vcr7ct oproepen.
Sommige dcurcn waarop Chrislus klopt, blijvcn hermetisch
gesloten: 'Vcrhoden toegang
voor Jczus.' Dat kan veel strijd
rnct zich meebrengen, maar het
hoort crbij. De prediking van
Chri5tus brengt ook scheiding
aan. Hij zegt het zelf (Matteiis
1034): 'Mcent niet, dat Ik gekomen hen om vrede Ze brengen op

aarde; Ik ben niet gekomen om
vredc te brengen, maar het
zwaard.' En (Matteus 10:38-39):
'Wie zijn kruis niet opneemt en
achter Mij gaat, is Mij nicl waardig. Wic zijn leven vindt, L ~ het
I
verliezcn, iiiaar wie zijn leven
verliest om Mijnentwil. zal het
vinden.'
j

Slot
Zo ben ik bij het einde van vijl
artikelen gckomen waarin ik een
schets heb gegeven van een
gelieroriënltcerde preekvisic.
Preken is: C'l~ristrdspreken. Daar
gaat het heel kort samengevat
om. Ik benadruk nag, een keer
dal het om een vcl~etsgaat: ik
heb enkele hoofdlijnen getekcnd
waarmee ik misschien wel vooral
voor mezelf (als vervolg en cnrrectie op mijn dissertatie) een
vcrnieilwde start maak in de
hczinning op de prediking. Deze
schets zou daarom op talloze
punten nog verder moeten worden uitgewerkt en uitgediept. En
wcllicht moeten bepaalde eenzijdigheden ook worde~igecosrigecrd.
Tcgeli ik Iioop ik dat e r velen zijn
dic herkennen: hicr gaat het om.
Veel gepraas en geschrijf over dc
prediking blijft wal hangen in dc

sfeer van het communicatieve
aspect van het preken (presentatic, taal van de preck, Iioe bereik
ik d e hoorder? j. Het belang van
dit aspect zal ik zeker niet ontkcnnen.Toch is het naar mijn
indruk op dit rnomcnt vooral
ook van belang op inhoudelijk
niveau het gesprek aan te gaan:
Wat is de boodschap van het
evangelie? Wie verkondigen wij ?
En wat betekent dat concreet
voor dc prediking vandaag?
Het is mijn gebed dat dczc artikelen over christocentrische prediking ecn bijdrage mogen fijn
aan het 70 dringend nnod7akeli.ike gesprek over de verkondiging. De artikelen zijn in elk
geval geschreven vanuit hct hartelijke gcloof dat de verkondiging van het evangelie van Gods
Zoon in hct midden van de
gemeente een mrichtig instrument van de Geest van Gnd is
om mensen aan Le raken met de
genade van Christus.

Di: J.R. Douma is predikant van de
GereformeerdeKerk te Beverwijk

De vijf artikelen over christocenrrische prediking zijn ook le vinden op: www.josdouma.nb'pl.rdiking
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MISSIEDENKEN

H.C. van der Eijk en
J. Hoogland

samenleving

De

laatste weken was er weer veel te aoen rond
de identiteit wan gereformeerde scholen. Hef lijkt
erop dat er een nieuwe periode is aangebroken.
W a fvanouds een heel principiële discussie was over
aard en karakter van hef gereformeerde onderwijs,
verscheen de laatste weken vooral in een nogal
pragmatisch-juridisch kader: hoe kan de basis van
hef gereformeerde onderwijs verbreed worden, zonder dat de erkenning van dit ondenvijs als specifieke
richting in gevaar wordt gebracht? De veranderingen die aan deze discussîe fen grondslag liggen,
verdienen hef in een breder kader te worden
geplaafst,
Kerstening van de samenleving
Het is gocd om te beseffen dat er
in Nederland ceii vrij unieke situatie bestaat: t;il van maatschappelijke en dienstverlenende organisaties in hct mnutsc/zappe/ijk
midíitlnvel(1 l.iebhen een christelijk karakter (en komen voort uit
het particuliere initiatief), maar
worden dcsondanks publiek gefinancierd volgens regels die ook
voor 7ngcnaamd ireutrule ripcnharr organisatie5 pelden.
D e hasis vcioi- deze situatie is met
name gclcgd door Abraham Kriyper en de door Iiem geleide christelijk sociale beweging. Voor hem
was de oprichting van christelijke
organisaties vooral een kwestie
van christelijke presentie in de
wereld. Naarmate duidelijker
werd dat er in dc moderne
samenleving sprake was van verschillende principiële stromingen.
leek het gehndcn dat christenen
zichzelf organiscci+denin eigen
christelijke organisaties om van-

i

uit de eigen overtuiging en visie
op dc samenleving bij te dragen
aan de cintwikkeling van de maatschappij. Kuyper verwachtte hicrvan een kerstenende invloed op
dc samenleving. Het isolement
(aparte christelijke organisaties)
was derhalve niet het beoogde
resultaat, maar integendeel de
vereiste uitgangspositie om ccn
dergelijke invloed o p de samenlcving te kunnen iiitoefenen.
Het is moeilijk de aanvankelijke
doelstellingen e n motieven vnnr
de oprichting van christelijke
organisaties te verzelijken met de
huidige situatie. E r is infussen
veel veranderd. De verzuiling
(hoe slecht en misleidend d e tcrm
ook is) kwam en ging. Steeds
mcer algemeen christelijke organisatics zijn opgeheven of gefuseerd met hun 'neutrale' of 'algerncnc' tcgenbangers. Andere
christelijke organisaties zijn ernstig verkleurd of verbleekt: de
oorspronkeliike identiteit is in
sommigc gevallen nauwelijks
meer hcrkcnbaar. Weer andere
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or~anisaties,met name in orthodox-christelijke kringen, zijn 7eer
identiteitsgevoelig gebleven cn
hebben het meeste weg van ccn
zuil op wat kleinere schaal.
In het algemeen kan wcirdcn
opsemerkt dat met name in dc
kring van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de ketkgehondenheid van de eigen organisaties
steeds sterker een rol is gaan spelen. Met name door het 'ethische
conflict' naar aanleiding van de
Vrijmaking, waardoor vrijgemaakten er veel moeite mee hadden o m te brijven samenwerken
met mensen, met wie men kerkelijk tot een breuk gekomen was.
zijn er veel specifiek vrijgemaakte
orgaiiisaties opgericht. Deze bindiiig aan d e kerk is dikwijls statutair vastgelesd e n in veel gevallen
nog ver~terktin de periode na het
kerkelijk conflict van de jaren '60.
Thans is er een duidelijke ontwikkeling in de richting van een
steeds verdergaande openstelling
van deze organisaties. Aanvankelijk stelden de organisaties hun
diensten beschikbare voor een
bredere doelgroep, later werden
ook de lidrnaatschapscriteria bijgesteld of werd het voor niet-vrijgemaakten moseli"ik om medewcrkerlwerknemer of bestuurslid
te worden van deze organisaties
H e t is niet gemakkelijk de achtergronden van deze ontwikkeling.
helder in beeld te krijgen. Eén
ding lijkt zeker: het denken over
dc kerk is in de tussenliggende
jarcn sterk veranderd. Op formeel niveau wordt dit vaak genegccrd, maar op informeel niveau
is hct Iiaast niet te miskennen.
Het exclusieve 'ware kerk'-denken van dc eerste decennia na de

Vrijmaking heeft plaatsgemaakt
voor een grotere openheid naar
andere orthndox-christelijke
groeperingen. Op kcrkelijk vla k is
er nadrukkelijk sprake van een
toenadering mct dc Christelijke
Gereforrneerdcn en - aarzelender - met rtc Ncdcrlands-Gereformeerden. Maar los van d e specifiek kerkelijke toenadering is er
ook een steeds grotere opcnheid
naar orthodox-chrislelijk dcnkende mensen in het algemeen.
Maar hoe onrniskenhaar dcze
ontwikkeling ook is, er 7itten tal
van haken en ogen aan. En hel is
vanwege die haken en ogen. dat
de wereld van de G-organisatie5
thans zo'n rijk gevarieerd palct
vertoond. Sommige organisatics
hebben een kerkelijk criterium
voor het toelaten van leden oT
medewerkers grotendeels loqgclaten, bij andere organisaties is het
lidmaatschap opgengesteld voor
mensen uit een aantal specifiek
gcnoemde kerken. weer andere
organisaties hanteren nog altijd
een strikt kerkelijk toelatingsbcleid.
Rij nadere beschouwing blijkt hei
niet gemakkefijk om enige lijn in
deze variatie te ontdekken. Principiële, pra3matische en jundische argumenten lopen dwars
door elkaar heen. Al naar gelang
de belangen, doelstellingen of
omstandigheclen kan de dixussie
soms geheel verschillende richtingen opgaan.

De onderwijsdiscussie als
voorbeeld
D e discussie met betrekking tol
de identiteit van het gercforrncerde onderwijs gaat de laatste tijd
over de vraag hoe de kerkelijkc
basis onder deze onderwijsvorm
vcrbreed zou kunnen worden
(me! de Christelijke Gereformeerde en Nederlands-Gereformeerde kerken) zonder de erkenning ervan als specifieke richting
in gevaar te brengen. Daarbij
staal de kerkelijke binding als

zodanig nict tcr discussie, voornamelijk vanwege Sormeel-juridische argumentcn. De handhaving
van de kerkelijke binding wordt
immers feitelijk afgedwongen
door de nverhcidscrkenning: liet
gereformeerde onderwijs wordt
als richting van bijzonder onderwijs erkend op basis van haar
expliciete binding aan de lccr van
de Gereformeerde Kerken wijgcmaakt. Wil dit onderwijstype haar
erkenning behouden, dan 7al mcn
ziclr aan die leer moeten blijvcn
binden. Dus hoo,ostens wannccr
er officieel kerkelijke uitspraken
zijn waarin bijvoorbeeld de Christelij ke Gereformeerde Kerkcn
worden herkend en erkend als
kerken die dezeIfde leer aanhangen. kan e r sprake zijn van een
verbreding van cle grondslag.
Dergelijke uitspraken bestaan er
(nog) niet in de richting van de
Nederlands-Gereformeerde Kerkeii en daarom ligt een verbreding van de kerkelijke basis in de
richting van deze kerken ingewikkelder. Vanouds speelt in de discussies rond het eigenstalidige
karakter van het gereformeerde
onderwijs een verwijzing naar de
doopbelofte van de ouders bij de
docip van hun kinderen een
essentiële rol.Toch is dit principiële punt in de discussies van de
laatste tijd nauwelijks aanwezig.
Een qua origine uiterst principiële discussie heeft door de juridische consequenties van eerdere
beslissingen een uiterst pragrnatisclie wending genomen. Indertijd
principiële keuzes voor de kerkelijke binding: van het onderwijs
kunnen thans om formeel-juridische redenen niet herzien warden, want daarmee zou de erkenning van dit onderwijs als richting
o p het spel komen te staan en
daarmee de financiering van veel
(tc) kleine scholen.
Het gaat er ons niet om deze discussie thans inhoudelijk te voeren. De keuze die op voorstel van
Concen t gemaakt is, lijkt ons om
pragmatische en juridische rede-
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nen de juiste keuze. Maar wel is
het onze zorg, dat deze situatie
ertoe leidt dat een broodnodige
principiële discussie over de identiteit van het gereformeerde
onderwijs thans niet gevoerd zal
gaan worden.

Verschuiving in het denken over identiteit
Iii zekere zin is liet gereformeerde onderwijs in d e huidige situatie het slaclitoffer van onomkeerbare keuzes uit het verleden,
die toen op basis van een inmiddels problematische manier van
denken gemaakt zijn. Wat bedoeIcn wij?
Ooi1 is er op grond vnii doopbeIoTtc en verhondsdenken een
principide keuze gemaakt um d e
gereformeerde scholen te binden
aan dc Icer van d e Gerelormeerde Kcrkcn vrijgemaakt. Deze
keuze is gcmaakt o p basis van het
toenmalige dcnkcn ovcr het vcrband tussen dc kerk cn hct gcrcfnrmeerdc Icven. De kerkkcuze
wcrd in hct tocnmaligc denken
van beslissend belang geacht voor
de kcu7cn dic mcnscn iii hct
levcn zoudcn maken. Vandaar dat
in de grondslagen van tal van
gereformeerclc organisatics de7e
kerkelijke binding hijna onwri khaar wcrd vastgelegd.
Tn dczc manier van zicn verraadt
zich een frlndering~rno11eIvan
denken over idcntitci t: ligt de
identiteit van dc organisatic vast
in de grondslag, dan wcrkt dczc
zich als het ware vamelf uit in de
praktijk van de organisatie zolang
leden enlof medewerkcrs elkaar
tenminste o p die grondslag hlijven aanspreken. Juist door de
kerkelijke binding in de grnndslag vast te leggen, lijkt de identiteit in de praktijk gegarandeerd
te worden. Met termen als 'doorgaande reformatie' werd er op
gewezen dat het handhaven van
de grondslag wel onderhoudswerkzaamheden vereist, die er
evenwel vooral in bestaan elkaar
802

hoogwaardige kwaliteit van
voortdurend te lierinnercn aan de
onderwijs, zorg o.i.d.). Gedachte
implicaties van dc grondslag voor
daarachter is dat een grondslag
de praktijk van hct Icvcn.
nog helemaal niet vanzelîsprcThans Icvcn wij in ccn tijd, waarin
kend overeenstemming ovcr doel
ondubhclzinnig duidelijk is dat
en richting van een bepaaldc
~ C L zfcnswi.izc
C
tc simplistisch is.
organisatie inhoudt.
Tnsteinrning met dc grondslag
Het is duidelijk dat he2 belijdcnd
blijkt in dc praktijk geen sluitenlidmaatschap van een bepaald
de gai-antic voor identiteitshandkerkgenootschap niet automahaving. Bovendien blijkt meer en
tisch betekent dal rncn met de
meer dat er grote professionele
missie van een aan dic kerk
verschillen van inzicht kunnen
gebonden organisatic kan instembestaan tussen mensen die tegelijmen. Tegelijk is denkbaar dat
kcrtijd instemmen met dezelfde
mensen die lid zijn van een ander
grondslag. Daarnaast blijkt dat
kerkgenootscliap loch goede
mensen, die weliswaar moeite
redenen kunncn hebben om de
hehhen met (onderdelen van) de
missie van de bctrcffende organileer van de Gereformeerde Kersatie eeii warm hart toe te dragen.
ken vrijgemaakt desondanks een
Vanuit ccn missie-denken over
hele waardevolle bijdrage kunnen
identiteit ~Ectrncn zich rond in
leveren aan de sfeer en cultuur op
eerste inctantic kcrkgebonden
bijvoorbeeld gereformeerde schoorganisaties inccns nieuw samenlen. Tenslotte blijkt dat kerklidgesteld~ach terbannen en doelmaatschap en ernst maken met
grocpcn poeperen.
de identiteit van diezelfde gereformeerde scholen lielemaal niet
Missionair bewustzijn
automatisch samengaan. Veel
ouders klagen inmiddels ovcr hct
feit dat de gereformeerde ~cliolen Rond bepaalde organisaties is de
omslag van funderinesdenken
in de praktijk vaak een veel minnaai- missic-denken betrekkelijk
der gereformeerde uitstraling
geruisloos verlopen. Te denken
hebben dan je o p grond van iiaam
valt bijvoorbeeld aan het opgaan
en grondslag zou verwachten.
van hct Gereformeerd Politiek
Verbond in de ChristenUnie.
Identiteit als missie
Opvallend daarbij is dat een aantal van dczc organisaties ook een
Meer en meer is naast het fundenieuw Icven zijn gaan leiden en
ringsdenken een nieuwe manier
getooid lijken te worden met een
van denken over identiteit opgevernieuwd missionair elan.
komen: het zogenaamde missipAlwccr is de ChristenUnie een
drnken. Steeds meer gereforsprckcnd voorbeeld: veel nieuwe
meerde organisaties prohereii
Icdcn en een frisse uitstraling in
hun identiteit tot uitdrukkiiig te
het hcdcndaagse politieke palet.
brengen in de formulering van
Men kan zich soms niet aan de
een missie. Een mission-sratern~nt
indruk onttrekken dat de oorformuleert datsene waarin een
spronkclijke. o p de brede samenorganisatie zich van andere cirgaleving gerichte uitstraling van
nfsaties wil onderscheideii en wal
christelijke
organisaties weer
zij als reden van haar bestaan
nieuwe
actualiteit
heeft gekregen.
beschouwt. Tn een missic wordt
De
ChristenUnie
is
niet alleen
een inhoudelij kc ricliting aangevoor
en
door gereeen
partij
van,
geven waar de organisatic naar
formeerden,
maar
een
christelijke
toe wil, vaak mct ccn prcifcssionepartij voor iedereen in de samenIe verwijzing naar het lcrrcin
leving
die iets in de missie van
waarop men actief is (hijvoordeze
partij
ziet.
beeld de bcvordcnng van een
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Gezien de maatschappelijkc ontwikkelingen en het feit dat christelijke organisaties niet meer op
een vanzelfsprekend krediet vanuit de samenleving kunnen rekenen, is het van het grootste belang
dat ook andere gerebrmeerde
organisaties volop wei-k maken
van een positieve invulling van
hun identiteit. Dat gcldt niet in
het minst voor het bijzonder
onderwijs. Het valt tc verwachten
dat er de komende jaren nog
vaak vraagtekeils geplaatst zullen
worden bij art. 23 van de Nederlandse Grondwet over het recht
op bijzonder ondcrwijs. Telkens
weer valt liet ons o p hoezeer op
dergelijke uitingen met geluiden
van hevige vcrontwaardiging
wordt gereapecrd, omdat grondrechten zouden worden aangetast. Tocli kan rncn niet op een
defensieve w i j x bij eens verworven rechten hlijven staan. Meer
dan ooit zuIlcn christelijke en
gereformccrde organisaties o p
hun publieke verantwoordelijkheid en o p hun hijdrage aan de
brede maatschappelijke ontwikkeling worden aangesproken.
Organisaties die daarbij niet verder komen dan het verdedigeii
van Iiun rccht om organisaties
van, voor cn door gereformeerden te blijvcn, zullen daarbij
oiiherroepclijk eens het onderspit
moeten dclvcn. Laten wij werk
maken van hct missie-denken
over idcntitcit. Laten gereformeerde organisaties opvallen
door hun frisse kijk op hoe het
verder mciet met onze samenleving. Zodat door deze organisaties een chriqtelijke manier van
deiiken en docn present is in d e
wereld.
H. C. van der Egck was voorzitter van

een schoolbestuur en is werkzaam
bij Sonneheerdt te Ermelo.
J, Hoogland is b p n d e r hoogteraar
ReformatorjscheWijsbegeerte te

Enschede

DE KERK - HAAR MISSIE,
HAAR EENHEID EN HAAR
THEOLOGISCHE STUDENTEN
Wist u dat vanuit 'on7e' kerken
missianaire activiteiten wnrdeii
andcrncimcn i11 Gent. Venlo en
Maastrichf'? Eli dat Ani5terdam er
binnenkort ook officieel mee gaat
hcginnen? Nee, ik vergeet de anderc stcden niet. mals Rotterdam.
waar predikanten een slieciale taak
Iichhcn gckregeii om rriidelallochtoiic nicdeburgers het evangelic ic hrcngen. Maar dc cerstgcnocmdcn staan in een speciale
rclatic tot al onze kerken in Nederland. Zc 7ijn niet hun kerkewerk
i~anieEijkI-iczig mct steun van een
spcciaal dcputaatscliap. Dut
wcrkl(c) ernaar toe dar in dc
genoemdc stedcn cen gcrcformeerde kerk zvordn (wetcl} gcplanl
die daarna wordt voortgcbolpcn bij
de vcrdcrc op- en uitb<iuw.

Kerkplsnting
i n Gent kennen wc - vanuii Ascl
opgczcl - al zo'n twintig jaar ceii
klcinc. grocicircfc gcrcfcirniccrdc
kerk (aan dc Lcije) met twcc prcdikantcn. In Venlo cn Maastricht is
hcl evcnccns gckomcn tot kerkplanting, vanuit directe Iictrokkenhcid van dc gcinccnte in Brunssum, hcidc gcrnecnicn hchhen een
prcdikanl in dicnst. Maar cim de
kcrkcn van Axcl en Brunssum er
nou allccn vooi op te latcn draaien
(ook rriianciccl) was niet rcCel.
Daarom wcrd het dcputaatschap
ASE: Annvirllenrle Steiinverlenit7g
Evnrrgeli.~ntwgcvrirmd dat als een
soort coiirdincrcnd tocziclilhoudcr
optreedt voor dcze missionaire
taken. En die taken worden straks
in Amsterdam zichtbaar in het
Amsrelproject. De svnode heeft
namelijk ruimte gemaakt voor de
beroeping van twee
predi kantenlevangeliszen die gaan

werken aan kerkplanting in nieuwe
wooiiwijken van de hoofdstad. in
nauwe samenwerking met de
h e ~ t a a n d ekerken aldaar. Meii
voor7iet ook warme ondersteunilig
van de NGK- en de CGK-gemeenten! Het synodebesluit, dat na lang
e n rijp beraad werd genomen. werd
door een grote groep Amsterdamse (jongere) kcrkledeii met luicl
applaus ontvangcii. Maar wect u
wat ze vooraf hehhe~igcdaan? Ze
hehhen samen - in de cipen lucht
op het plein voor de kerk - via ceii
kringgelied deze zaak aan de I-iere
vcioryelegd! En het gehcd vaii
rechtvaardigen vcrmag vccl - zo
hadden wc die rnorgcn nel wcer
gelccrd tijdcns dc dagopening.
Wc zijn benieuwd naar dc iiiiwcrking van deze activiteiten, iiict
alleen in Gent, Vciilo cn Maastriclit. en in onze I-ioofdstad, mriar
ook in andere stedclijkc gcbicden
waar ecn iiicuw Iicidcndrim IccCt.
Waar de grritc missic van 0117~
koning Jezus Christus vorm mag
krijgen. Zending - dicht bij liuis.
En lioe nodig!

Eén Hcer, &&R Kerk, G n Avondmlialsttifet
Hoe vei. is het intussen met de

groei naar kerkelijkc ccnhcid met
de Christelijke Gcrefcirniccrdc
Kerken (CGK)? Met grote dnnkbrrarheid werd in Zuidhorn gcconstateerd dat er rustige groci cip tc
merken valt. Van wccrskantcn is de
hercidhcid uitgcsprokcn om via
een 'federatief groeimodel' de
samenwerking vorm te geven, die
ooit mag uitIopen op eenheid in
ken kcrkverband. Maar het is tegelijk zaak hierin niets te farceren. E r
zijn plaatsen waar de samenwerking al heeE ver is ontwikkeld (o.m.
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kanselruil), ocik zijn c r pIckken
waar no5 gccn enkele groei naar
elkaar tc ctinstatcrcn valt. Daarom
werd het giocimodcl nol: niet inyevoercl door dc CGK-synode van
2001. En daar toncn onze deputaten alle begrip voor. Prol: dr. J.W.
Maris van dc CGK-universiteit te
Apeldoíirn stcldc; "Dc opstelling
van dc synode was voorzichtig,
bcoogdc mct name het betrekken
van rnecrdcrc gemeenten e n meerderen in de gcrnccntc bij het procer van erkenning cn herkenning.
De schrik van 1892 klinkt nog
steeds ccn bcctje door, toen een
svntidc grote stappen zette. en
gemeenten voor een voldongen feit
wcrden gesteld." Het federatief
grociniodel zien sommigen in de
CCK ook als van boven opgelegd.
Maar daarmee is de groei naar
elkaar toe niet stil komen te staan.
We hopen en bidden dat de eenheid in de Heer, ook in de kerk en
aan de ene Avondmaalstafel eens
algemeen beleefd mag worden.

COGG: een vrijbli,jvend ptatforrn'!
Nog cen andcre zaak in verband
met kerkcli,jke eenheid van gereformeerde bclijdets had de aandacht van d e synode. Die van het
m o ~ e l i j kmeedoen - via een of
mcei waarnemers - aan de vergaderingen van het Contact Orgaan
van de Gereformeerde Gezindte
(COGG). Dat is in 1963 opyericht
als officiële ontmoetingsplaats van
d e synodaal Gereformeerde Kerken en de CGK. waar ook de
Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk in rneedeed. Uitbreiding kwam er later met
de Confessionele Vereniging (in de
NHK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken, terwi,jl twee perso-
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neii, vaiiuit de Gereformeerde
Genicentcn (niet narnen~)meewcrktcn. Onze kerken hleven op
gcp:istc afst:iiie? staan.
Mct ccn ífcrgcli ik gcnienycf gezelschap was Iict iniincrs iiiet niogelijk
s;tmcn tc wcskcn: de 'tielijdeni?
wcrcl nict gc11andh;iafd. zelf5 was er
i11 clcclncmciidc kcrken plaats voor
Bijbclkrftiek. Dat veranderde itacn
de synodale kcrkcn Iici COGG
verlieten. Driarmcc is ccn siuk
-vrijblijvendheid' huitcn dc deui
gezet en is cs voldc>cnricruiinte
ook in wcrkclijk gercrcirmeerde zin
besprekingen tc hciudcn cini naar
elkaar toe te p o e i c n c n zti dc wcg
naar kerkelijkc ccnhcid tc plaveien. De synocle van Ziiidlic~rnnam,
in aanweziqheid van iwcc hestiitirsleden van liet COGG. d n . C. Blcnk
(NHK) en drs. I.A. Kolc (GG), hct
besluit om als waarncmcr dcc1 tc
gaan nemcn aan de vcrdcrc vcrgad e r i n ~ e nvrin dit contactorgaan.
Micqchien dat (Ie vrcieqcrc s k c r
van vrijblijvendheid wcrkclijk kan
worden verandercl in dc zo sicrk
mogelijkc cn cbcn noodzakclijkc
be~inningop dc vraEcn naar ccnheid van allc ~creF(>i
mccrdc hclijders. Ncderlandsc gcrcfcirmccrdcn
zouden sanicn hun vcrantwt~orclelijkhcid tenriddcn van stccds verdcrc seculariserin~mrictcn aangrijpen om dc ycrichcidcnhcid te Iriten
bctindigcn. Door middel van een
onhckommcrd lcvcn in dc anvoorwaardclijke accept:itie van de drie
formulieren vali EENHEID.
Kampen rticpt...
Dan nri aand;iclit vcior on7e Theologi~chcUniverxitcit in Kainpen.
Staat die er goed voor? Ja, Inaai
ocik nee. dn. als je naar de wetenschappelijke hemanning kijkt:
dacenten die vakliek\iaam zijn, die
van harte werken aai1 de versterking van dc gcrcC~irmccrrlcthcologic. dic YCCI willcn doen (en ook
docn) voor dc kcrkcn dic om
advies vragcn. Dc synodc hcnocmdc drs. P.W. van de Kamp - die zes
jaar gelcden al in dicnst van Kampen was koincn te staan - nu tot

fulltime docent in vaste dienst
naast prof. dr. C.J. de Ruijter - in
d e Praktische Tlieologie (= Ambtelijke Vakken). En in de komende
vacalure van docent M.E. Hoekzema - hij hoopt in 2003 met emeritaat te gaan - werd een deel van
dieiir werkmamheden opgedragen
aan d r ~J.. Meervefd te Has~elt.
Daarmee zit het met de bemanning
van Kampen wel gaed.
Marir e r mankeert wel iets aan de
'Theologische Universiteit. Eii dat
is een ernstig wordend mankement. Er kamen namelijk niet voldoende studenten. Ue huidige aanrncldiiig is klein: 2 nieuwclingen.
waarbij je met een klein aantal van
3U 4 uit dc vcioraplciding je nog
niaar op hocigstcns 6 studcnteii
vcior hei ccrste jaar uitkcirnt. En
dat is niet genoeg als je naar een
wat laiigcrc termijn kijkt: ER
DREIGT EEN TEKOK'T AAN
PREDTKANTEN. als dczc trcnd
nict wordt omychoycn!
Curatoren wcrkcn intiissen als
'ambassadctirs' samen met dc leiding valt dc TU aan vcrdcrc prtinicitic van de tliccilogischc studie.
Kampen wil zich ccht cintplriciicn
als ccn gcrcformccrd thcologiscli
instituut, dar rriwel d c kcrkcn als
d e theolngische wetenschap wil
dicnen op ccn zccr veranlwoordc
wijze. Jcingeren dic naisschicn wc1
eens denken dat theolopic in Kampen op een laag wctenschappelijk
niveau 7011 staan, moeten zich op
dit punt eclit maar cens gocd laten
voorlichten. Ga maar ecnï pratcn
met d e onderwijskundige doccnt
M.E. Hockzcma, dic allcs wcct van
de jong5te processen die de TU
heeft doorgemaakt om &nals gereformeerde opleiding &nals wetenschappelijk instituut al? een zeer
adequate wijze te functioneren. In
7ijn toespraak tot de synode gaf
Hockzcma hcldcr aan waar het nu
cn in de tockomsl in Kampen om
zal grian. Hii vroc: ~ i c har: 'Docn
wc nu dc goedc dinscn?' Waarop
Mockzenra tcn antwoord $ar:
"Jc ïciri kunnen z e g e n : naast de
noodzakelijkc iiilbouw van de
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organisatie. de regelgevin$, de continue kwaliteitszorg. is iiu wecr iets
anders nodig. Niet blijven staan hij
de oppervlakte structuur. Wc ïijn
nu toe aan de dieptestructuilir. Dc
volle aandacht zal nu vooral mocten uitgaan naar de inhouden. cle
visie er1 het klimaat aan d e instelling. Alleen wanneer wc dat docn
kunnen we in deze tijd sludcntcn
de weg wijzen cn onzc rol in de
kerken goed vcr~ullcn."
Komt '1967' op de helling?
Een bij velen Icvcndc vraag is die
naar de magclijkc hcrzicnin2 van
synodehcsIuiten dic tc maken hehhen met de scheuring van 1967.
tcicn kcrkcn cn voorgangers. al of
nict in hel spoor van de Open
Brief. zich hcrgroepeerden in de
(huidige) Nederlands Gereformeerctc K ~ r k c nZoals
.
bekend
hccft prof. dr. .J. Douma in een brief
aan dc synodc gevraagd om de
tocn gcnornen kerkelijke besluiten
zo mogelijk te heroverwe~en.
waarna d e weg tot herstel van de
gcsclionden eenheid beter begaanhaar wordt (ik geef het even in
cigcn, v ~ i j ebewoordingen weer).
Maas, zo luiclt een vuorvrcing. kan

ccnsynodeecnzankopdeagenda
zcitcn dic nict door een 'mindere
\.crgadcring7(een particuliere
synodc) is behandeld? Is het juist
om zomaar. spontaan, een thema
aan tc snijden dat niet gedragen
wordt door dc kerkcn? Krijg je
niiss~hieneen nieuwe complexe
siiuatic, zoals in 1936 (in d e aanloop naar wat Eater cle Vrijmaking.
ïou \\orden)? D e synode heeft zich
daarom zatcrcfagrniddag eerst eens
laten vooi-Iicliten - door ds. K. Harmanny - over de kerkrechtelijke
aspcctcn van een dergelijke kwestie. En daarover gaat de opinievorming door. Volgende week, op de
laatste dag voor het zomerreces, zal
er 20 mogelijk een besluit worden
genomen over d e ordelijkheid van
de hier bedoelde zaak.

Commissie Theologische Universiteit:
De afgevaardigden van Holland-Zuid, v.l. n. r.: oud. A. Klapwijk,
ds. A.I. van Zuijlekom, oud. J. van de Wetering, ds. A. van

Commissie Eredienst:
De afgevaardfgden van Overijssel, v.l.n.[: oud. H.H. Luiten,
oud. j. Th. Hendriks, ds. A. de Jager, ds. PL. Voorberg.

Houdt.

Commissie Echtscheiding:
Drie afgevaardigden van Gronrngen en een uit de PS Drenthe,
v.l.n.r.: oud. M Veidrnan, oud. B. Mooibroek,
ds. H. Drost, ds. Jt. Janssen.

Commissie Kerkelijke eenheid:
Twee afgevaardigden van Gelderland en twee van Utrecht,
v.l.n.r.: oud. H. Sfpkes (vervanger van oud. J.C.B. jongeneel},
ds. G. Zomer Jzn., oud PF: van de Groep, oud. A. Joh. Kisjes.

Commissie Kerkmuziek:
De vier afgevaardigden van Frierland, v.l.n.r.: ds. S. de Jong,
ds. P Houtman, oud. S. Jonker, oud. A. Vonkernan.

Rechts: de 'rechterflank' luistert nauwgezet.
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Links: de 'linkerflank' doet daar niet voor onder; achter de
microfoon oud. Klapwyk.

ds. M. van Veelen, oud, K. Bakker (oud. C. van Keulen was
afwezig).

Commksie Losmaking:
Afgevaardigden van Drenthe en een van Groningen, v.l.n.r.:
ds. Jac. O p h o f f (vervanger van ds. H.J.C.C.J. Wilschut), oud. L.R.
Meedendorp, ds. E l . Bijzet, oud. G. Zwarteveen.

Adviseur: prof. dr. M. te
Velde (kerkrecht).

Commissie Sabbat e n Zondag:
De afgevaardigden van Holland-Noord, ~ 1 . n . sds.
: K. de Vrfes,

Groepsfoto op een willekeurige bijeenkomst genomen,
enkele deelnemers ontbreken.

Moderamen, v.l.n.r.: ds. P. Groenenberg (preses},ds. E.A. de Boer,
drs. J.P. de Vries (scriba), ds H.v. Veen (2e scriba).

menlijke waardcn onderliouden
eii binnen een gcmccnschap o p
elkaar toezien. DGsamenleving
moet het nu grotcndccls stellen
zonder dergelidkc vcrbaiiden. De
orz~kerkclijkin~q
Iircft dcp
i samenleving kw~rsfirrnrder
~ernírokt."
Verwarring

I

Ecn kwetshare samenleving, dat
is ook het heeld dat 7ich aan je
opdrinpt bij het zien van dc massale ontreddering na dc dood
van Fortuyn. ,,Ik dacht: hoc kunncn weldenkende mensen zo
blindelings geloven in een man
die zc nicl kennen?" zegt Dekkcr. ,,En als je dan die ernotioncIc trifcreleri ziet, die wanl-iopigc
mcnscn, wat eet?ger>stelijk luhirl~
san~~nlrvin,q
zijn we dan!"

visionair, in grootse woorden. D c
reactics o p zijn dood waren buitenproporlioneel. Kennelijk
heeft men allerlei verlangens en
hunkeringen op liein geirojecteerd."
"Of menwn eeii aangeboren
behoefte hebben aan religiositeit, weet ik nicl", aarzelt Vuijsje.
"Maar wel aan spiritualireit, aan ,
ontroering. De slille Locliten
komen deels natuurlijk voort uit
maatschappelijkc verontrusting,
maar voor ecn belangrijk deel
ook uit deze bchoeïle om samen
iets te belevcn, iels dat Je [ranscenderttïe zou kunnen noemen.
Het is moeilijk tc ?eggen wat je
tegenwoordig religiositeil moet
noemen. omdat het in tocnemend e mate overgaat in m~otionaliteit. Met religies of geloofsleer
heeft het zelden iets tc maken.
,
Maar er is wel een spiritri~le
l
behoefte.
I

G.J, van Middelkoop

m,F
zen

ze hun kindcrcn, hun gezondheid, en een cnkclinp wil de
wereld ietsae hetcr achtci-lateii.
Maar je doct mcnsen tekort als
je daar nict dicpcr op doorgaat:
hoe komt dat nou, die problemen van je, dic frustralie, dat
onbehagen? Waarom bcn jc zo
onstilbaar op znck naar waardcring? Je bent pas bevrijd van jc
onbehagen, als onder d c bodcm
van je bestaan ligt dat jc jc gcnccepteerd weet in Christus."

r...)

,,Christenen moeten proberen d c
samenleving weer binnen te
komen", denkt Paas. ,,Door een
Falende kerken?
intelligente analyse te bieden
Als mensen inderdaad ecn spirivan wat zich in de samenleving
tuele behoefte zouden hehhcn,
afspeelt, actief mee te denken.
slagen de kerken er in clk gcval
E n door daadwerkelijk hetrokniet erg in om in die beliocRc tc
ken te zijn o p reële problemen
vourzien. Weten chsistencn
van mensen. Daarbij moeten we
onvoldoende in d e samenleviïig
niet bang zijn profetisch over te
duidelijk te maken wat het Evankomen - biedt mensen perspecgelie inhoudt? ,.De kerken zijn
tief, durf visionair te zijn."
hierin tekortgeschoten, dat is
Die intelligente bijdra,oe ontzeker waar". meent Paas. ,,Maar
breekt nu te veel, vindt Paas.
het is te makkelijk om dc schuld
,,Hoeveel christenen zijn cr nu
bij de kerken neer te leggen. Het
die o p niveau bijdragen aan het
ligt ook aan de mensen zclf: Als
maatschappelijk debat? In hct
ik al die tragische zoekers zic,
verleden hebben we te veel in
onlredderd door de dood van
het defensief gezeten. we rnerFortuyn, dan voel ik medelijden.
den ons pas als zich een ontwikManr g1et is H iet allven ~Iochfofff~r- keling aandiende waar we tégen
schap, het is ook opstand. Zc zoewaren. In plaats daarvan zouden
ken op andere plekken en willcn
we moeten anticiperen om
I-iet niet bij God vinden."
komende ontwikkelingen, zelf
met voorste2len komen. actief
,,Moel de kerk aanbieden waarbelrokken zijn. Ik vrees dat we
naar mensen bewust verlangen,
daar onderling te verdeeld voor
of moel ze aanbieden wat menzijn. Als we ergens tegen in het
sen nodig hebben? Dat zijn twee
geweer moeten komen, kunnen
verschillende dingen", stelt Paas.
we d e krachten nog wel bunde,,Als jc mensen vraagt waar ze
Tcn. Maar samen iets bouwen is
nou échl voor leven. dan noemen
kennelijk moeilijk."
"

Religieuze hunkering
''De Amcrikaaiise missioloog
Richasd Keyes schreef dar sinris
wij !)Y,. zijn van God. er in ons
toch iets hlijft h i t n k ~ r e nDus
.
zocken wc vervulling in 'afcgoden"',
zegt Paas, "Die 'afgoden' komen
altijd in paren, scIiri,jft Keyse: de
één is ecn ver ideaal. zoals Fnrtuyns ideale, paradijselijke
samenleving, de andere is dicht- ,
bij. herkenbaar en concreet: Fortuyn zelf. Pascal sprak van een
Gndvorwige kegte. Als je niet
i
rnccr in relatie staat tot je Schcp- '
per, trccdt er vervreemding op.
Hct gevoel dat je anders functionccrt dan je bedoeld bent. Vervrccrnding van jezelf, van andeT m , van de natuur. Ik denk, dat
vecl mcnsen die vervreemding
ervaren in Iiuii leven. Dus gaan
ze op 70ck naar iets orn dat gal
in Iiiin ziel tc vullen. Fortuyn
heeft het vcrlanpen, naar een
betere wereld bij veel mensen
wakker gesricpcn, mede door
zijn stijl cn taal. T T i j verwoordde
zijn politiekc doelen niet zakelijk, zoals anderen, maar als een
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