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s Jun van Slag (38) staat vijf jaar in zJn tweede
gemeente. Muur het gaat niet zo goed met zijn
werk, En ook niet met hemzelf, Hoe moet hef verder
met hem? Prof. Te Velde vindf allereerst een goede
grondhouding nodig , bij gemeente, kerkenraad en
predikant Een houding die gekenmerkt wordt door
vroomheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Vemlgens moet aandacht gegeven worden aan
vier componenten van het functioneren
i4er
van de predikant: positie, inbreng, ondersteuning en
resultauf. Vandaag een verdere uitwerking van de
IcraSsfe drie; volgende week een bespreking van de
positie in de gemeente.
Resultaat
Ik begin iii hci model aan de
onderkant, bij het resultaal.
Want daar begint het helaas in
de praktijk onk vaak. Al? dc
resultaten tegenvallen. Dan
begint de gemeente sigiialcn af
te geven. Ovcr de preek. de
catechisaiic, het pastorsul, hct
leiding gevcn. Over de voordracht. de inhoud, de standpunten, de wijzc van communiceren
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I

van de dominee, en ga zo maar
door.
Mag dat eigenlijk? Mag je hel
werk van een dominee heoordclen? Dat het sebeurt is niet zo'n
wonder. Alleen al vanwege de
trend in onze huidige cultuur.
Op alle scholen, in alle bedri jvcn
en instellingen wordt geëvalueerd. Word je getoetst. Wordt jc
functioneren hesprnken. Kri,ig jc
verhctertips mee. Er staat bij
uns, zeker bij de jongere gencra809

i

tic. vonrtdurend ecn cvaluccr-

mnchientjie aan.
Moet dat dan in de kerk juist niet
anders? E n is het werk van een
predikant of van een ouderling.
die namens de Here tot ons
komt, niet boven alle evaluatie
verheven? Moet je niet zeggen:
'Hij die mij beoordeelt is de
Here'? (vgl. 1 Kor.4:4)
Nee. 7c) zit liet niet. Laten we
cvcn kijken naar 3esevens ui t de
SchriCi en de kerkorde. Paulus
verantwoordt zich uitgebreid
tegenover de Korintliiers. Hij
sluit zich niet af voor Iiun kritiek.
hij verklaart ze niet onbevoegd,
niaar hij gaat er op in. diep op in
zclfs. (1 Kor. 4; 1 Kor. 9: 2 Kor.
10-17). Ik dcnk ciok aan zijn aanKERNREDACTIF
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sporingen aan de ambtsdragers
np verschillende plaatsen, om
hun werk goed te doen. (bv. 1
Thess. 5 ) . Evangeliedienaars zijn
gezanten van Christus. alsof God
door onze mond u vermaande. (2
Kor. 5:20). D.W.Z.
domineeswerk
en Gods werk vallen niet samen.
daar zit nog wel iets tussen. 'Wij
hebben de schat van het evangelie in aarden vaten', zegt Pauliis
( 2 Kor. 4:7vv). Dat hetekent ook:
je leeft na de zondeval en dus
vertonen jouw gebreken zich ook
in je werk.
De kerkorde spreekt diiaram van
toezicht dat d e arnbtsdrasers op
elkaar houden (artt. 16 eii 23
KO). Speciaal ook de ouderliiiFen t.a.v. de predikniit. Nict
alleen dat Iiij yeen ongerelormeerde dingen zegt. Maar ocik
dat hij zo werkt dat zijn dienst
vruchtbaar e n ciphouwend is
voor de gemeenie. Daarcim zegt
art. 81 K 0 ook, dai de a m b t d r a g e n elkaar in liefde ovcr hun
amhtsdienst zullen vermanen.
Dcze menscn zijn immers
bedoeld als kado's van de verliocigde 1-lciland aai1 zijn
gemeente (Ff.4 : l l ) .nier al5
niolenctenen waardoor dc
I
gcmecnte naar bcncdcn gctrok- ,
ken wordt. Rij dc kcrkvisitaiie
(art. 44 KO) wcirdt daar vanoudï
dan ook naar g e v r a t i g d . '
I
Dat betekent: het is ~ o e om
d
naar de resultaten te kijken. Die
te evalueren. Natuurlijk moei je
oppassen vcior evalueer-gekte cn
hyperkritiek. Maar hei i$ ook
voor een doniinee goed om vcrantwciordiiig a f te leggen. Openhartig, gedreven docir dc 3 V'i.

1

I
Dai Icidi Lot ecn paar nanhevelingcn.
Laai cr bij dc prcdikant heldcrheid hcstann over hct rcsultaat
van 7ijn wcrk cn de evnluatic
daarvan. Dic moci nici pas ontstaan als bid kritiek van anderen
hoort. Maar hij moct zelf in staat
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zijn om o p een redelijke nianier
7ijn eigen werk te evalueren.
Daarvoor heeft hij nu juixt een
opleiding. gehad. Die maaki hct
hem mogelijk om te i-eflectcrcn
op zicl~zelf:hoe hen ik? Wal k a n
ik goed? Waar hen ik minder
szerk in? Hoe kom ik hii andercn
over? Waar liggen miin ïicrkc
kanten? Wat zijn mijn valkuilen'!
Mij heeft geleerd ocik om 7ijn
resultaten te evalueren: wat zijn
de kenmerken van een goede
preek? Wat is een geslaagde
catechisatieles? Een dominee
~ncietzicli duc allerecssi voor
zichzell e n tegcnovcr dc Hcre
kwetr;baar cipstellcn. Weten dat
hij een 'aai4dcn vat' is. Aarden.
Gchrckkig. Rcperkt. Breekbaar.
Maar toch ook vat, d.w.7. werktuig, instrument. Duq in Gods
hand loch ook bruikbaar. Breekbaar i.n hruikhnar. Wonder van
pcnadc! Wie dat ziet, hoeft zich
nict onaantasthaar te maken În
dc burcht van zijn ambtelijke
p o ~tic.
i
Latcn de kerkenraad en de
gcmccntc helder in beeld hebhen
wat voor resultaten ze mogen
vcrwachtcn. Wat is reëel? Als je
ecn dominee hv. overlaadt met
allerlei pastoraal werk, hoe zou
hij dan kunnen toekomen aan
diepgaande Schriftstudie? En
waar draait het dan om in zijn
dicnsi'? Nict cim het voldoen aan
allerlei voorkeuren van gemeentcledcn. Laat de kerkenraad in
het sprcken over de resultaten.
onk over de gehreken e n tekoricn van de predikant, een goed
voorbcelcl geven. Een voorbeeld
van spreken op een geestelijke
manicr. Met een goed oog voor
de wc~enlijked i n ~ e nde
: werkelijke geestelijke opbouw van de
gemeente. En het kernieiultnat
dat je dan ma9 verwachten is: de
ontvouwing van hei evangelie
van Christus voor arme zondaren
midden in hun hedendaags
bestaan.
De werk-resultaten kunnen - al$

ze yoed verantwoord en geëvalueerd worden - Iieel helan~rijke
gezichtspunten opleveren voor
dc andcre inv;ilïlioeken die straks volgt.n. Wij beschouweii de
reitcn (76 prcckt hij. z6 is Iiii in
ï'n pnctcirnat. 7 0 is hij als persoon) veel te veel als vaststaande
cn nnvcrnndcrhare dingen.
Van rcsultatcn kan juist bepaalde kracht uitgnan. bcpanldc
impiilwn. Garil hci gocd. dan stimuleert je dat. Ciocd 70, dic kant
moei hct op! Ga zo door! En als
het niet ï n gocd piai op ccn cit
meer puntcn. dan hocf jc jc niet
op te sluiten fn dc gcvangcnis
van die feiten. Je mag jcyclf cn
elkaar niet afschrijven np de
manier van:'het wordt toch nooit
meer wat'. Maar jc mag in dc
kracht van hct geloof naar vcrhctering en verandering 7ockcn. En
om dat gestalte te gcvcn zijn dan
die andere dric componenten
van b e l a n ~ .

Inbreng van de dominee
Bij 'inhreng' moet je denken aan
alles wat een predikant inhrengi.
HiJ breng 7ichzelf in. precies
zoals hij is. De Here neemt geen
preek-robots in dienst, onpcrsoonIi,jke neutrale figurcn. Geen
klonen. geen uniforme standaard-rnanncljes. allemaal precies gelijk op maat gesncdcn.
Maar unieke Icvende menqcn.
man voor man. Mct hun cigcn
geschiedeniq en achtergrond.
Met hun eisen karakter en
talent.
I n die ene man komen vier verschillende dimcnsicq samcn. Hct
is nuttig nm 7c eens evcn te
onderscheiden.
E r is de dimensie van de spiritualiteit. De predikant brengt in
zijn werk zijn eigen geloof en
g
zijn eipen ~ e l o o f s e n ~ a r i nmee.
De rv~jzewaarop hij zelf met
God verbonden is doortrekt zijn
dienstwerk. Zijn eigen omgang
met de HERE is van invloed in

heel de manier waarop hij preekt
e n catechiseert e n zijn pastoraat

gen die hij inbrenet. En die s t l i rend 7ijn voor zijn optreden.
Overtuigingen die niet hij elke
predikant preciel; dezelfde ;.ijn.

verricht.
E r is de dimensie van de persoonliikheid. De predikant heeft
z'n eisen persoonlijke kenmerInbreng van God
ken. Zijn karaktereigenschappen
E r is dus heel veel dat ril?
spelen daarin een belangrijke
inbreng vanuit de prcdikanl ccn
rol. Ic hij vriendelijk en enthousiast? Of is hij stroef en wat somrol speelt in de vervullinp van dc
her van karakter? i-leeft hij yoed
dienst. Je geloof. je rocping, je
contact mei mencen? Bcschikr
niotivatie die jc drijft. En al dc
hij over píicde ccimmunicatieve
gaven. talenten, capaclteilen dic
vaardigheden? Alles wat hij als
je gekregen hebl. En nict Ic verpersoon ic en wat Iiein kennierkt
geten: je steekt e r i e lijd In, licfst
hrengt hij in. En dat Iieeft
je leven lang totdat je oud wordt.
invloed o p rijn werk!
De Schrift geer1 aan, dat dic
E r i ? de dimenvie van de profesgaven. die vermogens, die dessionaliteit. Ais ccn gemccnle
kundigheid en die hercidhcid
ccn dominee hcroepl, dan vervan God komen. Dat nict iederwachi ï e otik van hcm dat hij ~ i j n een deïelfde gaven hccft. Dat e r
wcrk cip ecn vakbekwame
van perscion tol persoon allcrlci
manier /al doen. Dnt hij de
verschillen lijn. En dat dat niet
Schrift gricd hccrl Icrcn uitlegvcrvclcnd is, maar juist cen goegen. Dat hij kcnni\ hccft van dc
dc hcschikking van on7c God.
lecr van dc kcrk. vooral ook van
Zodat dc cen de ander kan aande hcli~~denisgcschriften.
Dat hij
\lullen. De Schrift leert ook dat
d e kerkgcschiedcnis in hoofdlijicdcr geroepen is z'n gaven en
nen kent. Dat hij wcct hoc hij
talenten tot heil van de gemeentc in tc 7cttcn. (1 Kor. 12) En dat
een gocdc prcck mnct makcn.
Enzrivooris. Elkc prcdikant
jc dic gavcn ook kunt 'aanwakhrcngt op dit punt van allci mcc.
kcrcn' (ZTim. ]:h). Dat je aan d e
Hij hccft ccn oplciding gchad
gcmccntc moct werken. Maar
waarin hij 7ich in dit wcrk kon
ook aan jczelf ( T Tim. 4:7-16).
bekwamen. En hij studccrt nog
Dat bctekcnt intussen niet dat
telkcns verder. D c cen is stcrk in
ecn dominee in zijn eigen
cxcgcsc. Dc ander bijvnorbecrd
'inbreng' opecsloten zit. Hij is
mecr in dogmatiek. Maar bij
zelf cen anrdcn vat. maar in hem
schijnt hci gloricuzc licht van de
alIernaal zct hun prtifc\ïionalitcit
cen sicrnpcl op h c t wcrk.
ccheppcndc God. In zijn dienstEr is ook dc dimcnsic van dc
knecht komt God ?elf met zijn
overtuigingen. Elkc prcdikant
'inbrcng' naar de gemeente toe.
draagt ovcrtuigingcn mcc. Hcel
Hct wcrk van d e predikant mag
hasnnl 7ijn dat alIcrecrst de kcrndonrtrokkcn 7ijn van een kracht
ovcriuigingen van hel gcloof.
die nict van hcm;rcIf: maar van
Maar ook visies dic daarop verGod is. En dat is ecn kracht die
der houwen. Visicï ovcr clc
rillcs tc hovcn gaat (2 Kor. 4:6.7).
gcmecntc, wat ?c is cn wat 7c
Dankzia Cicid kan hij ook - als hij
moet zijn. Visics over hct ambt,
hct hij Hem m e k t - zijn leven
wat de betekenis van hct amht i s
lang in verbondenheid met
en hoe je de verhoudin9 van
Christus en vervuld met de Heiliamht en gemeentc moet zicn.
ge Geest groeien in seloof. in
Visies op prediking. op catechedienstbaarheid. in kennis en
se. o p pastoraat. Visics dic hun
i n ~ i c l ~int ,7eggingskracht en
vruchzbaarheid. En als God dan
eigen sol spelcn in het werk dat
de predikant doet. Overtuiginzijn werk 7egent. zal hij tenslofte
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mogen 7cggcn: het was alles uit
God. Al ziin 'inhrcng' /OU zonder
de H E R E tevcrgecl;; lijn
eeweest. (Ps. 127)

tekort niet ten onder te p a n . En
d e inan in kwestie ook niet. Er is
ruinitc cim tekcirten aan te vulIcn. cini in kennis en vaardigheden te grucien. e n »m daarbij de
vrcde te bcivarcn.

Aanbevelingen

Ondersteuning

Het voorgaande Icidt wecr tot
eitkele aanbevelingen. vnoral np
liet praktiik-niveau:
Cant er Iieiderheid zi,jn hij de
predikant zelf. wat ziin gaven en
mugelijklieden zijn. Het is 2oed
al.; Iiii die helder weet te Zienoemen. Je moet beseffen dat je
geen alleskuniier bent. Als de
rcsult:iten Iiet ;tanwijzen moet je
ocik bereid zijn om eneryie in te
rcttcn cip hci sclinveit aan je per<non. het ~ w r i i k e nvan je kennis.
hei. dcicirocfenen in je vaardi~heden. Het is nodis dat je tegenover de kerkenraad ook kunt
aanycven wat je niet kunt. zodat
ditar een ander. kan worden ingeschakeld. Reliciem ie eigen .tornpetenties'. waar ie specifieke
gaven lisyen en waar je dus ook
liet mees1 vriichzbaar hezip kunt
~ i i nLaat
.
e r zoede afstemming
7iin van de opleiding. op de prakti,jk. Nogal wat tekorten in het
funciicineren van predikanten
vindeit hiizi oo~sprcingin laciines
in de opleiding. De opleidin: is
níig vaak afgestemd o p de prnfessie oude stijl. terwijl de
Ferneente steeds meer een dominee nieiiwe stijl vcrwncht: bid
heeft er immers voor geleerd ...I
Laat e r helder zicht zijn bij dc
kerkenraad en de gernccntc in
wat de capaciteiten van ccn
dominee zijn. Wat en hncvccl jc
daar wei en niet vrin mag vcrwachten.
De aní~lvsevan prohleerncituatie? Icert dat dikwijls de capaciIciten van een hroedes niet toercikcnd zijn in de complexe
ivcrkcli jkhcid van de gemeente.
Maai. aangezien de kerk niet uit
mn;rr S n man hestaat en haas
hcst3;iii ook nict van één dominee iifliangt, hoeft 7e aan ziilk

,

Voor hct gocd functicinercn is
ook ondcrstcuning nodig. Fncilitering. En dic i'acilitcring is in dc
kcrk op 't ogenblik nict gocd hij
de tijd.
Latcn wc dan wc1 hij het has;ile
hcginncn: gcbcd cn rcipcct. Dc
Schrift is daar hccl duidclijk
ovcr. En i k bcn c r van avcrtuigd,
dril hier een grote kracht ligt
voor dc samenwerking iusscn
Femeentc. kerkenraad cii prcdikant. Biddcn is mocilijkcr d a n
kritiseren! Soms loop jc dagen
lang rond met cinvrcdc en kritick
o p cen paar prckcn dic je hebt
sehoord, zonder dat je h c t in hcr
gebed bij de Here hebt gchrachi.
E n dan ver\lolgcns: dc nndcrc
ondcrctcuning. O o k hier lipt cr in
dc Schrifi prachiig matcri;i;il.
Ovcr de dorsende os. de ~cildaat
in dc veldnocht, cnzovcicirtc ( I
Kor. 9: 1 Tim. 5:lX: 2 Tirn. 2:4-h).
In de kcrkordc gaat arl. l I hicrovcr. Maar h i c n wc dal d a n vccl
hrcdcr opvallcn dan 1r;ictcmcnt
cn een paslciric cn ncix ivat emolumenten. De eerste de beste lasser LIP ecii ~checpswerfwordt in
7i in runclic tegenwciordig heler
ondersteund en begeleid dan de
predikanl. Es yiin pclukkig hcel
wat dominccs die Iicl ook zciiidei
drii wc! rcddcn. Maar e r is alle
rcdcn om hier toch meer onderstcuning itc crcSreii. En vcior de
prcdikanlcn redcn om zulke
ondcrstcuning tc willen cn ic
vrayn.

Aanbevelingen
Een paar aanhcvelingcn:
Er 7ijn betcrc nndcrstchiningr;middelen voor dc prcdiknnicn
nodig. Die zijn docir hcnscIf tc
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or~aniseren.of ook door de kerkenraden te hevorderen. Zoals
mentoraat en werkhe~eleiding.
functicrnerin~sgesprekkenen
niet te vergeten nascholin? en
biischolins. Goed pastoraat voor
pastores. Primair door de e i ~ e n
ouderlineen. En als Iiet ncidig is
ook d í ~ o een
r ervareii predikant
cif een andcre vertrouwenrpersoon .
Wij zciuden ciuk hxil hcbbcn hij
speciale anderc ins(rurncnlcn:
ccn Coort 'arhci-vc~on;.icnin-'
voor predikanten: mcdiat ion
vnor bemiddeling in con fliclen;
ccn dcskundip colFege van
hcrcicp dat op korte termijn hindendc l~iispri~kcn
kan docn: gocdc en duidclijkc kcrkrcclitclilkc
Irajcctcn voor lo~niiikingc n ontIicffing en duidclijkc FiiianciCIc
rcgeliiigen daarbij: bcpclciding
naar cen andere wcrkpkk
(decnoods huiicn het prcdikantschap): ccn scnicircnrcpcling om
ccn stap,jc icrug tc kunncn doen:
ccn pocdc rcgcling voor vcrplaatsing van predikanten die al
iaren in dcrelfdc gemeenic
staan. voor het maken van ccn
Fi-ir~estart - het 7Fin ;iIIemaal
dingen waarvan vclcn van u volgcnï mij in hel hcdrijf waar rc
lkcrkcn hct nict gcicd rciudcn
vindcii als het nicr gcrcgcld was!
Bijzondere víirmen van predik;intschap: een minder percenlage kunnen werken alr je de volle
last niet meer kunt drngcn: werken met een waarnemend prcdikant n15 dat ergens om ecn of
andere reden (zieklc ciT con flicl)
ncidi- i?.
Voos liet renliscren Iiiervan youden we sanien in de yercfcirmeerde gczindtc iel.; kunncn
oprichten. Ze? maar: ecn 'stcunpuilt runcticinci-cn prcdikantcn'.
Een hnsisvoor;ricning. waar predikanten c n kctkcnraden tcrccht
kunncn mct vragen om I ~ u l pcn
advies.
Kortom: er

gccst~lijkcen prak8 1:

iticchc ciiidcrsteunin~nodis. Dat
is ccn rcchl. z e ~ de
t Schrift.
Remticit God 7ich sciins met
osscn'? Jazckci-.Eli cicik met
e7cls. En met domiiices. ilet ic
om onzentwil 2csclii-cvcii. dal
van dic dorïciide os. ( l Kor. 9)

1 Pecht moet weg
Het ~V~rierln~rds
Gcsprr~kCenrritrn
Iiield op 29 juni een symposium
PP~-!I
nropr iiqí:q. Wat was de bedoe]in??
Eiiscliede en Volendam. BSE e n
MKZ. liet o z o n p t en het broeikaseffect - een rijtje dat tien jaar
gcledcn niemand iets gezegd
/OU liebhcn. Nu is Iiel een vcior
icdcrceii duidelijke lijst van
rampen eii risico's. Het zijn forse
rJ~iikr.nen S C ~ P T P Pkrossrn in her
glnnr~nrleh e d l van epti snnwnI~vingCJIP her 17ng !10111t 20 gocd
Ji~eft gefinll. Econ»misclie welvaart cri continue technologi\che c n mcdicche vooi-uitgang
hcbhcn de verivaclitin~
peci-ekerd van een gegarandeerd
ge2 u k.

Prof. dr: M. te Velde s hoogleraar
in de Nederlandse Kerkgeschiedenis, het Kerkrecht en de Gemeenteopbouw aan de Theologische
Unrversifeit te Kampen

'

Kcrkorclc i'nii LIP ('lirisiclilkc G c r c fcirniccrdc Kcrkcn in Nedcrl,in~l.iiilp c i2tiistcrd:itri IOY1 1ih 1 ~ O Y V
Oiidcr prnfcssic nudc stijl \,cr.ita ik
hei volgende. Viinciudï paf nien aan
dc univcrsitci~cnen hiiee.;cholen een
prcdik;int. arts i i t jurisi ccn qtcrk
inicllcctuccl-coeniiicvc oplc.iding. Hir
Iccrdc vnnrnl kcnnisinlinudcn iip
Ilicarcticclr tiivcnu. nc prnktirclic
training voor :i.c. prcdikanlcn hcpcrktc ~ i c hI I ~ C C S I ~ I tnt hct lercn cxcge~i-

Rampen cn risico'\ Iioren in dat
hccld niet thuis, en uciciral gccn
rampen cn risico's dic Iiel gevolg
zijn vaii hcl docn OT latcn van
publicke cn private instcIliiycn
en bedrijven, De welvarcndc
hurger wil de lusten vali de
vooruitgang, zonder de lasten en
gev;iren. Die moeten voorkomen worden. E n de overheid
wordt daarop aaneesproken.

fcrcin c n liei lcrcn prcken. Alleen
daarin wcrden priikiiikoeCeninyen
gedaan. Voor het civerice werd er
van uii +%aiin. rl;il men. iille (hueken)kenni.; in i.'n p e r w i n vrrrni-end. rlc i:eriii;il.;lai: n a a r andcrc terreinen van hci prakiijkwei-k (zoal\
ciiiechcse. pastoraat cn kcrkrcgcriny)
zelf wel ynu lcrcn innkcn. Eeii prcdikant decd!dnci in dit patroon vccl

I

I

I

i

~ o n n l i l k cLwalitcitcn. van crvaring c n
intu'ftic.
I n cen p r o f c ~ q i cnieui\,c rtijl t$ Iict
juist hclaiiyritk dat cfc p r n f c ~ ~ i n n n l
nok in dc prnkiischc uiti w r i n g t n n
7tjn iicrk ~ y i c r n a t i s c l i s gcichnold.
}lil moci 7ijn iicrk op ccn ciintrolcerhnrc ninnicr kunncn docn. Flij moet
c r ook \crant.rroordi~igvan kunncn
nflccgcti op hnst.; t n n dc<kutidigc
scflcctic. I Iicr riordt dit<d c proíciqinnal nict lnngcr vmir hct grootqtc
dcel op I m i s vaii opleiding cn status
vcrtrouivd. mnar wil tnen dai 7iln
wcrkn il7c trnnspnrnnt. cnntrolccr-

I

ccmnakt.

I

I
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G.J. van Middelkoop

- P
meegelezen

Herhalin9 van rampen moel
worden voorkomen door mcci.
repels, sclierpcr tcicziclit, steviger
Iiandhai~insen hogere hoelcs.
Wie is e r veraiitwoordcliik?
Worden er afduende rnaatrcgelen genomen?

En al3 het een keer mispriat.
moet de schade aCgcwcnlcld
kunnen worden op vervckcraars
cn veroor7akers3 AIS dic niet
thuis Teven. wcirdt van de overheid verwacht dat ze de hui-gcr
schadeloos stell. Wilt 7il hierncliter? Calculerend gcdrap van dc
cip cingestciord comfort gerichtc
hurger? Gcvoel van machteloasheid tcgcnovcr de anonicme
vooruilgangsmachine? Clehrck
aan vertrouwen jegenc politici.
inspecteurs en experts? En hoe
staat het niet de veranlwoordelijk tieid van de bureer A f ?

DIENENDE GEMEENTE
MET HET HART VAN
CHRISTUS
D ir hiiis, ccn 1zcrt)rrg cinclernuc~~
Voor 1 i . i ~\berdii*nnld in hrg
en sleg
Grcti rirs~.gceii rrtinftc rnccr kort
\?inden,

0

E P ~nrvlticiirsoortl
~
in di>\VOPCII~T?
Voor wie fnel olir en tncl wijn
Pijnlijke ~ v n n r i ~ lier
r r vcrhindcn,
Dit Irriis. wnarirr rapt? snirirrei?
rlrelr,
I.Verl hoe GOASI i ~ f l j Jrnrlen
r
Ireelt.

A.F. Troost. 2inqende sezegend.
lied 213.. vers 1.

1
I
m

Doet het je ook zo zeer, wanneer
mensen zo hitter zijn? Ja, over
kerkmensen? D e Gereformeerde kerk vrii~emaaktte.. .

I

Diep teleur9esteId.Totaal sedesillusioneerd. Tk praat met haar
op een bankje in Scheveningen.
Strandproiect €&R. Het sclieelt I
er nog maar aan. dat ze echt
overgeeft. HP! is rillrr~trnirtnr
scliijttli~ilig~ c d nB~e ~. i t rcr tIrnnr I
niet rnppr over! Ik begin dapper I
een verhaal over Jezus. die
sehrekkige mensen in dienst
senomen heeft ..... maar ze staat I
I
op. En loopt wes. Zonder te
eroeten.
ga
Welk imago heeft de kerk in
1
Nederland? Wanneer dat eenmaal ne tief zeworden is. hoe
kan je daarin d a n ticis veraiiderinr, hrenyen? Woorden slaan al5
branding stuk cip harde rcits.

Zinloos geweld
Jezus vertelt een vertiaal. Een
parabel. De term 'zinloo?
geweld' bectaat nog niet. Maar
dit verhaal is zci uit liet leven
segrepen. Struikrovers slaan er
Iiard op los. Het clactitoffer is er
slecht aan toe.

1

'

Dat doet wel die andere... nou...
eh, die. Die u net noemde. Die
e ti.. . die hem wel barmhartigheid hewezen heeft. Die uit liet
buitenland. (Ja, weet je. Het is
wat vervelend. Maar Joden p a n
nou eenniaal niet om met Samaritanen, moet je weten. Het is
»uk wel eenant vocir de welgeleerde vin nciu uitgcrekeiid m c l
iil die arnxtanderï om 011s Iiern die ciok nog meeluisteren en toekijken - te moeteii toegeven dat
die die u. riihbi. net noainde
dat die eh. .. wc1 hielp! )

1

CCR

We zijn een dienende gemeente
en moeten dat zijn met het har1
van Christus. Lucas 10.25-37.

Is de priester bekvosen? Misschien draaide zijn maaE wel in
Iiem om. Maar liij toonde het
niet. En dat is ook zo bij de
Leviet. Misschien heeft ie ook
wel wat gedacht. Maar hij staat
niet stil en verleent geen eerste
hulp.

I

Latcn wij ons opnieuw ccincenIrercn cip wat Hij heeft gelecrd.
Dc I-lcrc Jczus leert ons dat we

dienende gemeente moeten
zijn met het hart van Christus.
een herderlijke gemeente
door het Woord van Christus.
een vierende gemeente in
gemeenschap met Christus.
een setuigende semeente over
de macht van Christus.

I

1

.
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1

De enige Bijbel
Weet je, wat mij zo raakt? Dc
priester was alleen. Hij kan niet
overleggen met ziiii collega:"Wur
;ort jij doen?". Mij kan zich niet
excuseren zometeen. Nou mjin
collega vond ook. dat we ons
maar heter niet konden verontreinigen. Stel je vocir, dal . . ..
Jezus vertelt niets over dc matieven. Wel dat de Samaritaan
bewoeen is geraakt. IMPIontfrrming h ~ w o ~ f ei tn~zijn intwrlijk!
Zijn ingewandcn krompen in
elkaar toen die rag hoc die stumper daar I:ig te kreunen in een
plas bloed. Soms bcn jij d e enige
bijbel die menscn tc le7en kriigen. zo las ik ecns ergens. Op dat
moment ben jij alleen. En wat
dcie j i j dan? Pak je je kans.

Diakonale gemeente
Geef dat niet de wcoorden breken
op de daden van dc kerk (Gz
360.3 LvK). Welk imago hceft de
kerk en hcie kan ik er ictc aan bij
huigen? Hoeveel kansen 7ien wij
en laten wil ongebruikt liggen om
te verkondigen door tc dienen?
"Zal ik r t cven Iielpy~iovrr.sreken,
nz~vrouw?"L . Iliet
~ ,qc~e(ldtl~rrrik
weti

hij i i

hin?i~nkor?i:'"

Achteraf lieert het slachtoffer
van de herhergicr vernomen. wie
hem daar met zoveel liefde en
zurg afgeleverd hceft. Wie zijn
Icven gercd heeft. De maatschappij dal ben jij (ik). Een dienende
gcmccntc dat zijn wij (hen ik). At
!fis S P I V ~ C P .

Ds. C.J. Harryvan is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Lelystad

811

B. luiten

RONDREIZEN IN JE
ERFDEEL

-mP'
wahdelen met God

I

n

D e vakantietijd is er weer! Velen pakken de
koffers.De auto wordt volgeladen, Cl/dan niet met
een aanhanger aan de welvaartsknobbel. De carovan krijgt een laatste confröle,de vouwwolgen
wordt getest, en vervolgens gaan we o p één of
andere zwade zaterdag massaal de grens over,

1
1

1

1

Ontmoeting

Christus zijn kcrk vergadert in
nllc landen?! Wclnu, 70ck dic
dan op. milak k c n n i ~hctvondcr
,
Maar hei is allcmanl dc rnociic
waard. Al$ jc c r toc in Ftani hcnt
dat \tuk van hct nicuwc Jeruzamocl jc ;ickcr wat van dc wcrcld
!cm in aanbouw.
gaan zicn. .Je komt in aanraking
D.K.Wiclcnga. ecn van mijn lccrmeeqters in Kampen. hoor ik nog
rnct andcrc vtilkcn cn gewoonten. je krijgt ictq te zicn van de
hoos wnrdcn als hij het had over
enorme veel7ijdighcid hier np
de vrijgemaakten, die de kerk
aarde. Danrvnn krijg jc cen ruihefijden van land tot land.rnnar
merc Mik cn hci Icert jc je cigen
in de praktijk doen alsof dic kerk
gehruikcn te rclniivcren. Jc
nlkcn in Ncdcrland bcstaat. Om
mcrkt dat nllcs ook anclers kan
clknnr dan 7clTs in het buitenland
op te meken in allerlei ad hoc
en dat dat nict minder Ilocft te
?ijn.
geor~anisccrdenederlandstalige
Voor ons als chriqtenen gcldt dat
samcnkcimsten. met voorbijzien
des te mecr. Proht~rrolv j~ in i ~ r ~ r aan de brocdcrs cn zustcrs tcr
Iix,ifriilriririh~rir
j? cyt~loyfv~qrriotpn plaritsc. Dc boosheid hoordc je
ic o i i l t n c i t J f p n .In hccI ivni landen
in zijn stcm. cn daarna zag jc de
(in1 ons Iiccn vtirrncn dc hi jhelgctranen in ;r'n ogcn.
troii\vc kcrkcn ccn klcinc minMaar hct iaalproblcem dan? Ik
dcrhcid, nict ;illc nir~citcnvan
OU ~ c g g c nhet
: contact hectaal
dien. Dan ~ i j n/ c daar / o blij als I nict allccn uit wnordcn. Ook ril
je in dc kcrkclicnstcn komt, als cr
versta je nier alles. d e grote Iijn
iets van hcrkcnning cn nnimocpak jc wcl op, c n dc ervaring van
ting plnatsvindi. Dal word1 alq
verbondenheid maakt veel goed.
7ccr hcmtiedigend crvarcn, tcrEn met dat7elTde taalprohlcern
wijl jc 7clr crvnn onder dc indruk i red jc jc toch ook o p de camping
! en in dc supcrrnarkt?
komt hoc l i d d c cn trouw kunnen hlncicn ook hij bcpcrkfc
mogelijkheden en midclclcn.
Kijken als e e n erfgenaam

Kerk van land tot land
Als je een buitenlandse reis

maakt. hoort rliz er gewoon hij.
Wij heli,jden immers dar Jezus

I

Maar je komt niet alleen in aanraking met de mensen. Je ziet
ook iets van hun cultuur. het
resultaat van hun ontwikkeling
en hun geschiedenis tof hiertoe.
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I

Daarin was Gods regering door
ilc cïuwcn hccn. Hij leidde de
volkcn. clk in hun eigen bestaan.
En daarhij alles wat ie ziet in de
natuur: de bergen. de lee. de
lucht, de planten, de bloemen.
wat viieeten
zo
wonderli jk in overeenstemming
mct het cigen klimaat. Eindeloze
variëteit. waar je ook gaat en
kijkt. We hebhen een m a c h t i ~ e
Schepper. het mooie van zijn
wcrk is nog volop herkenbaar.
Als je daar doorheen trekt (te
land. ter zee of in de luctit) Innt
cr ririn ICIF in j~ zijn dot Alirnhnm
nok Iicid. Zo trok Abraham door
Kanaän, van oost naar we5t en
van noord naar zuid. Hii bekcek
het aan alle kanten. en hij wist:
dir ic mij tri~,qí~,cgíi.
Overal waar
ik mijn voet zet,dat heeft God
mij heloofd.
Wat toen voor Kanaän @d.
geldt nu voor de Iiele wereld: zij
is toegezegd aan Gods kinderen.
Wij zullen haar erveri. Maar niet
in de toestand waarin zii nu verkeert. Daarom moest Abraham
:in zou
al leren wachten. Kana"
schoon worden opseleverd. God
zou het schenken dooi. het oordeel heen. Op die manier zicn
wij de 'nieuwe' wereld tegemciet:
deze aarde, door het vuiir heen
gered e n tiersteld.
Daarvoor hoef je nier naar het
huitenland uiteraard. of naar een
andere provincie. Maar als je
p a t . doe dan je o ~ e open.
n
Zie
de arinweziglieid van God. cn
kijk als een erfseiioam. Sc rcki in
je eigen erfdeel.

Grot@V

~ ~ hiflen
S C

Als ie in dat besef gaat cn staat.
815

kijk je ook door veel clingen
heen. Vaak zijn de bewoners van
~ e h i e d e ndie als roeristiscli
bekend staaii minder rijk dan de
gnvten die ze o n t v a n ~ e nSoms
.
7ijn de ver.;cliillcn wel e r e ?root.
Dat zijn die landen waar je kunt
cien cii drinken voor een prikje.
w;iar ;illc.; vrc5eliik yoedkoop is.
nic mcnïcn zien dan vecl luxe
voorhij komcn. wa;ir 7c /CIC nict
hij kunncn. Toch willen 7c ccn
graanlic rnccpikkcn, dat i s te
hc2riipcn. Ecn soort hehïucht
cinaftaat, die grcmt aan ialoerïhcid. Onicvredcnheid wakkert
aan. lniusscn wordt iilles gedaan
rini 7ovccl mogclijk van die huitcnlnndcts ie Iokkcn nm aan hcn
te verdienen. hllcr wordt aangcpaqt. Op die mnnicr legt ccn WCSicrsc culiuur ruinischoots bc\lag
op dorpen cn strckcn. die nny
niet zo lang gclcdcn vccl mccr
authcntick. norsprrinkclijk
waren. Dat is gccn positieve ontwikkeling. Vooral ook nict
omdat dic wcstcrsc invlocdcn in
vakantietijd mcestal nict 70
waarcicvol lijn. Wc \taan mei i n
nllcn mccr hckcnd als vrijpostig i
en losbandig. In somniigc reicgidscn kom jc hct vricndclijkc
vcrzock tcgcn om in jc gcdi-ng cn
jc badkleding toch ccn hcctjc
rekening tc houdcn mct dc
plaatsclijkc hcvcllking. dic
hchoudcndcr van aard i\.
Als jc dat rncema;ikl. ervaar je
hocvcel macl12 hct geld Iiceft.
Voor gcld doen mensen bijna
alles. Zclrs dc cigcn volksaard en
de moraal vnii hcl land. die van
veel mccr waardc /.ijn. ~vordcn
erroor oplij gcïct. Wiini a;in het
'wcsicii' valt tc vcrclicncn. dat
I
gaat voor. Z o /il dc tvcrcld dan
tocli in clkniir, waar jc ook koml. I

i

1

1

juist in vakantietijd tegenkomen
hoe krom d e verhoudingen kunnen zijn. e n lioe grool de teeenstellingen. Terwijl de mensen.
arm of rijk. allemaal senei@ zijn
zich te Iriten drijven door hebzucht. Dat kan je overvallen. en
je diep daordrineen van tie
noodzaak van vcrlosïing. We
mogen de ;i:irde erven, maar
zckcr nicl ti.
En tcit dic tijd zijn wc errgcnaam. mcnspn i i w r PW A P I c I ~ ~ P .
niet mindcr c n niet meei-. Ook al
lijkt mct peld bijna ;illez tc kcicip,
IVP zijn rr. g n v ~w;iar
,
we cicik
komcn. We kijkcn mcl vcrw;ichting rond. eir hebben re\pect
voor dc mcnscn cn dc volkcn
aan wic God hct Icvcn gccft. Nct
als Abraham 7ijn conlacicn liad
in Iict Iiind, dat tcicli al 1iclcma;il
aan hcni rvas toqeïcgd. Dat lijkt
w;il dubbel. nirzrri- Cind ~ c ' v f ti ? r q
(Ir tijd. Een tijd waariii lict mricilijk kan worden om crfgcnaani tc
sijn, omdat hclofte cn werkclijkIicid op gcspanncn voct lijkcn tc
staan. Ecn tijd voornl. waarin
mcnscn nog erfgcnníim kunncn
worrlr~i.Dic bcdocling van dc
Mcrc i < voortdurend overal aanwc/.ig.

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

1

Verwachten als e e n
erfgenaam
Het is maar een impressie. (Ingetwijfcld valt hier vcct mccr over
TC zeFFen. En het zal niei overal
zo opvallenci zijn. Maar 7 0 kun je

i
,
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WORSTELEN OM
KERKELIJKE EENHEID (1)

m'
achtergronden

Sussen hisforie en confessie
Hei Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte COGG hield
o p 24 mei zijn jaarllkse con ferenfie te Puften. Over het thema
'Worstelen om kerkelijke eenheid, tussen historie en confessie '
sprak prof.dr J W. Maris, hoogleraar dogmatiek aan d e TheoEogische Universiteif van de CGK fe Apeldoorn. Vandaag een
weergave van het eerste deel van z@ referaat. Volgende
week hopen we hef tweede deel te ptaafsen, met een coreferaat van prof dr F. van der Pol
I-Tct \vcicind d a t u als eerste tepenkomi. lict woord wor~telen.staat
niet toevallic vooicip. Het is een
indicatic vaii !iet Feit dat Re. ook
n;? clkaar pakweg een halve
eeuw ontmoct hchhen in het
COGG. tcninien eiyenlijk nog
gccn stiip ycvcirdcrd ïijn up de
WCE naar kei-kelijke ccnheid. De
gcrc ícirnieerde gezindheid is wel
een plntfcirm met een liehcicirliik e hcieveellieid oiiderlinge Iierkenninc. maar kerkelijke eenIieid liikf vcicis ycrcformeerdeii
ecn horimnt die hetzelfde doet
wat alle hoii7ontcn altijd doen.
I-Tii hliifl Iiet verste weg van alles
wat ie ziet. Een einder. En die is
altijd een eind wey.
Dat mar. defaitistisch klinken, ik
bedoel liet rcalistiscti. En het feit
dat we hier hijeen zijn onder de
a a n k o n d i ~ i nvan
~ die worsreling
is ni»edgevend. Op die manier
zou ik het thema "kerkelijke
eenlieid" \villen lienaderen - niet
als iets waar wat Iuctltise din9en
over te roepen zijn. maar als een
a
thema dat op onze a ~ c n d staat
onidat we on? niet kunnen verciorlovcn het te iicgercn. 1let i5
een worïtelfn'! waard! D e diepstc rcdcn d:iarv»cir ivi I i k 7 0
dadcli jk hesprekcn.
I-ict ic niet iiiijn hedciclinc een
vcrkcnning tc hicden van ;i1 de
vcrschillciidc kerkelijke posities

die onder ons zijn ~erzroeid.al
raak ik ze wel aan. Een discussie
waarin we ten ogzictite van
elkaar oiize historische stellinpeti
no? eens scherp afbakenen is
misscliieii interessant. maai. kan
geheel zcinder wcirsteling plant+
vinden. Zelf.; de vertIedr_cing víin
de moeiten die de een met de
ander Iieeft biedt niet zoveel perspectief. We kennen van elkaar
de kerkeliike verhaleii eisenliik
te 3oed. O m die nog eens te vertellen moeten we Iiier Reen conferentie belecgen.
Ei. zitten in de wcicirden van de
ondertitel een diepeie bodem.
De woorden "historie en conftissie" hieden zowel een historische
als een normatieve insteek. Ziende naar de geichiedenis koinen
we ook de confessie tegen. En
kijkend naar de confessie zijn we
niet los van de geschiedenis. Uiteindelijk zulleti ive ook een keu.;
moeten doen. Daarbii zullen juist
die woorden ons moeten helpen
echt verder te komen. Daar zal
moed voor nodie zi,jn.
Het is de bedoeling geiveest van
het hestuur dat in miin lezing, dc
keu5 van de christelijke yesefcirmeerde vyncide e e n rcil zou spelen die een heleid heer1 aangeïet
waarin 7ciweI de contacten me1
de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) al\ die met dc Gcrefor-
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meerde Bond in de Ned. Hcrv.
Kerk een rol speelden. Uiteraard
zal ik daar d u s op ingaan. Wat
daarbij het meest vrilchthaar is.
is ecliter niet Iiet fcicuwcn op dic
synodale beslissingen ~clndcr
meer. maar ons bij een dergclijkc
concretiqering te be7iiinen op
wat de normen en uitg;in_crpunten zijn in het belijden cn in onze
praktisclie beniidcring van dc
eenlieid van de kcrk.

Principieel spreken over
kerk en confessie
We sprcken civei- dc kcrk. Danrniec paal het ovcr dc concrete
kerk. dc ~ i c h f b a r ckcrk. Hoe duidelijk is dat in art. 28 van onzc
belijdenis: de l.oeping om jc bij
de kerk te vcicpen en 7ich met
haar te verenigen om d e ccnhcid
der Kerk te Sicw;ircn. Hci gaat in
dat artikel in &n adcm over 'de
lieiliye vci-@erin2 van de waarlijk gelcivigc christcncn, dic al
hun heil verwachten van Jc7us
Christus. gewasscn zijn door 7ijn
blcied. geheiligd cn vcrzcgcld
door de l-leilige G c e ~ t(art.
'
27) dus de geestclijkc esscntic van
de kerk - en over haar gcstalte
als vergaderiiig (art. 28) - 7ccr
concreet. 7ecr 7ichthaar. V a g er
sprake zijn vrin ccn a n ~ i c h t h a r e
kerk, dan is dat dc onrichtbarc
kant van die yichthare kcrk. Wij
kennen immers dc harten nict.
tTet kan geen vrolijke vlucht zijn
in ccn onv.crantwoordelijke
oecumcnc V A R het hart die En een
vlucht naar individuele hevrediping en herkenning zich hoog
boven dc kcrk ophoudt.
Gclukkig is d e Herc niet tc ho09
voor hci nivcau van de kerk die
817

met heidc hcnen op de grond
staat. Dat is van wezeiilijkc bctekenis voor ons denkeii over dc
kerk! De kerk is van God: Het
gaat om Zijn volk. De kc[-k is
van Christus: zij is zijn lichaam.
De kcrk is van de Heiligc Geest:
zij is 7ijn tempel. Dat d;iai- hijhel%cgrond voor is hcieT ik nict uit
tc Icggcn. Dat we dikwijls spreken over d e kerk als "onze
kerk". en bijgevdg ook over
"jullie kerk". of 7clfs over "mijn
kcrk" en jouw kerk" staat daar
wc1 op gespannen voci mee. Dat
mogen we elkaar ïvcl voorhoudcn. De kerk is niet van ons.
Evenmin als de Korintiërq zich
mochteti bercicpcn op een mens
('ik ben van Paulus. resp. Apoilos, resp. Kefas' 1 Kor 1:12: 3:4).
evenmin mogen wi.j dat doen.
Alq wij ze2gen:'Tk hcn van . . .' e n
dan de naam van ccn mens noemen die ziin stempel gezet heeft
op "onze" kerk, zal ook ons dan
niet gevraagd worden: 'Is Christus sedeeld?' (1 Kor 1:13) E r
staat dan nict "het lichaam van
Christus". inaar "Christus". Het
gaal om Hemzel T. Dat heeft te
maken niet de alleshepalende
identiteit van dc kerk. Die ligt
nergens andcrs dan in haar
Hoofd. Net ïcials de fnto o p ons
paspoort duidelijk maakt. dat je
genoeg. ziet als jc hct hoofd herkent, zo ligt de hcrkcnning van
dc kerk in haar i-iciofd. Dat is
niet eenvoudig te hanteren voor
ons in de kerkelijkc verhoudingen. We zijn het helaas niet zo
erg gewend. Tk hcn e r niettemin
van overtuigd dar het essentieel
is. Dat is principirpl spreken over
de kerk. Va11 haar Princeps sprekcn: letterlijk Iianr Hoofd-persoon.
Met piint van dc verdeeldheid
van de kerk i< hct punt vaii d e
verdeeldlieid van Christus. En
dat kan niei. Als Paulus vraagt:
'Is Christus gedeeld?' dan is dat
een retorische vraag. Het antwoord lioeTi niet te wordeii gcgcven. Wc wetcn wel beter.

Wanneei*wc vanuit die allcrdiepste grond voor de eenheid van de
kerk daar principieel ovcr spreken, dan mag ons duidclijk zijn,
dot er i-cden is te worstclen. We
zitlcn gevangen in iels onrnogelijks. Dat móet ons wel pijnigen
ivannecr we leden van Christus
zijn. Ecn verdeelde kcrk is een
onmogelijkheid. Kan cen chris- ,
ten daar ademhalen'? Het doet
niii denken aan dat oude
mozaïek in een Ry~antijnsekerk
in .Vadaba, Jordanic. Een kopje
is in Jeruzalem te ~ i c n.Je
. vindt
daar een afbeelding van de Jord- 1
aan die uitstroomt in de Dode
Zce. In hel water van de .lordaan
zwemt een vis dic vlak hij de
Dnde Zee ciprncrkeli,jk zichtbaar
stroomopwaart5 zwemt. E r
wordt in uitgedrukt: Weg hij de
Dode Zee vandaan! Daar is
leven onmogelijk. Daar kun je
niet wezen. Daar is alles tegengcsteld aan waar ccn vis thui5hoort. Wel, 70 is een christen in
een kerk dic n i e t één is. OT rnoct
ik zegsen: zo zrlii een christen
zich rnnctpn voplcdn? Is Clirisluc
gedeeld...?
Dat zijn fundarncntele overivegingen. Nu een paar historicchc.

Reformatie, confessie en

de eenheid van de kerk
Omdat d e worlels van de kerken
van de "gereformeerde sezindlc"
in de Reforinatie liggen, is het
zinnig stil te staan bij de histoi-ic
van de l6e ecuw. Over de Refnrmatie e n dc ccnheid van de kcrk
20u een referaat o p zich te houden zijn. Ik bcpcrk me tot slechts
een paar overwcginpen en een
paar doorkijkjes.
De breuk mct Rome is aan dc
kant van de Reformatoren niet
met een schouderophalen afgedaan alsor hct een voldongen feit
was. Er wa\ de eerste deccnnia
een duidclijk besef tot C6n kerk
te behoren. In een reeks ~ o d . ~ d i ~ n s t g c s p r k kwas de (opzet mede onder druk van de vorsten
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en van de kei ze^ van Duitsland -

om d e scheuringen weer ongcdaan te maken. Marburg. Augsburg, Hegenau cn Regensburg
zi,jn bekende namen van plaatsen
waar ze liehbcn plaatsgevcinden.
Over het avondmaal, over dc crfzonde, over d¢ rechtvaardiging
cn over de kerk is gecprcikcn.
Het verslag van de gesprekken,
zeker dat van Resenburg 1540. is
nog altijd infichtgevend voor wat
de confessionele posities waren.
Vruchtbaar in de zin van het
beslechten van de godcdicnstige
twisten warcn de gesprekken
geen vaii alle. Het feit dal ?e
gehouden zijn is niettemin van
belang. Dc gebrokenheid van de
kerk was geen vanzelfsprckendheid! Wel ;lijn de eerste rcformatorische conressies in dezc eeuw
juist op het raakvlak van deze
gesprekken geschreven. D e
AirgsSsbiirgs~C o i r f e s s i ~van 1530 is
er hkt voorbeeld van. Dat wil
niet zeggen. dat de confessie de
breuk moest legitimcrcn. Integendecl - ze was een pleiclooi
voor de norm der warirheid in de
overtuiging dat alleen de waarheid van Gods Woord de kerk en
haar breuk kon helen.
In een wat latere íase in de 16e
eeuw komen de verhoudingen
iets andcrs ie lisgen. De confessionele bcyinning vaii de diverse
kerken, 7owel van lutherse als
van roomse kant staat dan meeiin dienst van de ccintroverse dan
van een "nug die geclagen zou
mcietcn worden.
In de 17c eeuw ontstaat dan in
Eiipeland tijdens de Westminster
Asïembly in 1643 hei gebruik
vaii de tcrm denciminntie (dcnc>rnirt(~tinn)
om de verschillende
prcitcstantse kerkcn mee aan tc
duidcn die op de lijn van het
congregationalisme ontstoiidcn
als afscheiding van d e Anglicaanse Kcsk. Dwars door de verschillen heen hoorde men er toch dc
eenheid in inzakc d e wezeiilijkc
dingen.
Sindsdien werd ccn kerk die zich
818

I
afscheidde van dc Anglican
Church liiet mccr automatisch
I
als ccn scklc hestcmpcld. Ecrdcr
werd dc rcndcns /ichthnar om dc l
diversc dcnriminatics alq vcrtakkingen van liet ene rijk van d c
Mcssias ic zicn.

Verscheidenheid gelegitimeerd
Het theologische vak dat zich
met de bestuderins van de diverse confessies hezig houdt, de
9 n i h n l i ~ kheefi
,
7ich pas daarna
ontwikkeld. Het is wonderlijk te
zien. dat alle studies die sinds
ongeveer 1 XOO op dit eehied verschijnen geclurende een eeuw
weinig anders deden dan een
inventarisatie te geven van de
diverse confessionele posities. en
I
dus van de verscheurdheid van
de kerk.
In het klimaat van de 20e eeuw
wordt de besclirijving van confessies steeds bewuster in een
I
besef geplaatst, dat niet polemiek met, maar begrip van de
positie van andere kerken het
doel moet zijn. Na de tweede
wereldoorlog wordt dit nog sterker de tendens. Het helijden van
de kerk kan, wanneer de verscheidenheid daarvan wordt
overzien, alleen maar als een
ver7ameling varianten worden
ge7ien van wat hij voorbaat
wczenlijk hcrzelfde is. De verscheidenheid van kerken is
slechts een aanduiding van her
christelijk geloof in de volheid
van ;lijn manife5taties.
Op een radicale manier wordt
dat hecl aeccnt zichtbaar. waar
aan vrijwel allc rheolo_gische
faculteiten in Nederland de theologie wordt omgevormd tot
'godstlienstwetenschapPP
Dat is
een illustratie van de overtuigins
die kerk en godsdienst slechts als
te beschrijven fenomenen wil
zien, waarhij de vraae naar een
waarheidsnorm in feite niet meer
gesteld ma? worden. Theologie is
dan niet nicer gecrriënreerd op

I

I

een bron (nl. d e Rijhcl), maar o p
hel vervullen van cen rol in
dicnst van dc maatschappij

Wanneer in het oecumenische
klimaat van de laatste halve
ceuw nog wc1 naar confessies
gekekcn wordt met het nog o p
kerkelijke cenheid, dan speelt
daarbij de vraag naar een waarheidsnorm - hijv. ze zoeken in de
Heilige Schift - $een rol. Men
kan daarbij met name wijzen o p
de Leticnhrrxcr Knnlrordic uit
1973 en np het rapport van Lima
uit 1'382, het zogenaamde B E M rapport (Baprisni, Eirctrrrrisf.
,Mirii.~!r,v)
van de sectie Fniih n i d
O r í l ~ van
r de Wereldraad van
Kerken. Wat zichtbaar wordt is
de poging. om vroegere confessionele verschillen te relativeren
in het licht van recentere - o.a.
barthiaance - theologische
. .
inzichten (Leuenbers). of om
een, conversentie te scheppen
tussen uitleenlopende opvattingen door rnetl~odisclide vraag, te
stellen: hoe krijgen we de neuzen
allemaal zo dezelfde kant op. dat
op den duur een consensus
mogelijk zou kunnen worden?

Historisch resultaat
Aan deze globale geschiedeni~
van de omgang met de confessie
en de kerkelijke eenheid ontlencn we enkele "lessen":
De oorsprong van de confessies van de Reformatie ligt
heel dicht bij de benaming
'formulier van eenheid'. ook
waar de confessie langs de
breuk met Rome ontstond.
Dat wil zeggen. dat de waasheid naar Gods Woord wel
móet functioneren in dienst
van de eenheid;
Waar de confessie vooral in
dienst staat van Iiet eisen
gelijk - als polemi5che legitimatie van het gelijk van "een"
kerk - dnar zet de kerk niet
alleen haar hoofd e n Iianr Iiiirt
op liet spel. dnar weet ze ook
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niet goed meer wat de zin is
van het belijden. Belijden van
het geloof vindt altijd plaats in
relatie met de Houfd van dc
kerk. Juist in die i-eiahic zal dc
motivatie voor Iiel zcickcn
naar eenheid sehoren worden:
In d e latere gesclliedenis van
d e kerk van de Refcirmatic i4
een verwijdering van dcze
oorspronkeli.ikc motieven
waar te nemen. Waar confessies op een neutralc,"onpartijdige" manier wordcn bcschreven. als een soort corrccte
kennisneming van anderen,
daar is buiten hceld gcraakt
wat Iiet e i ~ e n van
e de confessie is! Daar is haar verplichtende karakter Icn opzichte
van het FTooTd van de Kerk.
Christus. verdwenen, cn tegelijk is daarmee hel hescf van
de fwndanienrclc ccnhcid van
d e kerk verdwenen:
* In dc oecumenischc ontwikkelingen van d c 20e ceuw wordt
de ccnhcid van de kerk als
ideaal wccr tcr sprake
gebracht. Evenwcl wordt geen
kans gezien daarbij d e confessies van Gods Waarheid en
van hel ecloof van de kerk te
laten functioneren naar hun
oorspronkclijke hcdoeling.
Integendeel: 1.eiienhrrg staat
niodel voor een occurnenische
relalivering van dc confessie;
Linin voor een oecumenische
poging tot convergering, waarbij een keus gemankt wordt
voor die confcssionele lijn die
de rneeslc kans maakt op brede navcriging. Ronduit schokkend is Iiel, dat daarhij elke
poging lcil bijbelse toetsing
zunder mccr onthrcekt.

Deze peiling van dc historie
roept natuurlijk d e vraag o p hoe
wij ons vandaag bevinden in
d w e duhhclc rclatie: 7owel met
de historic als mcl de confessie.
Daarover het vcrvolgartike!.

A.S. van der Sugt

VASTE GASTEN
De vreemdeling in de wetten van

Mozes (7)

schriffstudie

D
e
allochtonen zun onder ons. Allang. maar de
laatste jaren meer en meer onderwerp van gesprek.
Ook wij christenen bezinnen ons. Vanuif een politiek
motief of als doelgroep bij de evangelisatie of
gewoon, omdat zjl onze buren worden. De Marokkaanse familie in hef portiek of de moskee naasf de
kerk. Vandaar dat wij kijken naar de vreemdeling in
d e Bijbel. Dat is een breed onderwerp, want zowel
Oude als Nieuwe Testament spreken daarover. In
een serie Bijbelsfudies onderzoek ik de plaafs van de
vreemdeling in de weven van Mozes,
We horen elkc ~ o n d a over
g
de
vrcerndeling in hct vierdc van de
Tien Gchndcn: -'.. .dan zult gij
gccn wcrk docn. gij noch uw
zoon, noch u w dochter, noch UW
dicnstkncclil, noch uw dienstmaagd. noch uw vee noch dc
vrccmdcling dic in U W stedcn
woont.. ."l. De cirn~chriiving
maakt duidelijk dat de wette11
roeko~irsr~rridir
waren. D e Israëlieten liadden nog 9een steden
o p dat moment. Die moesten zij
innemen in Kanaiin. Maar God
hield er al wel rekening mee dat
zij dan vreemdelingen in hun
midden zouden hebben. Deze
vreemdelin yen worden onder de
we t gesteld.

Vanwaar?
Wie zijn die vreemdelingen dan?
Waar komen zij vand;ian, welkc
achtergrond hebhcn zij? We
komen hcn al teecn hij dc uitlocht. "Ook trok cen menigte
van allerlei sla5 niet hen
mec. .."'.Dc Staicnvertaling
sprcekt over 'veel vermengd

P

volk' en geeft als kanttekening:
"Te weten Eeyptenaars en anderen, die door de wondertekenen
welke zij gezicn hadden. hcwogen warcn mcc tc tackkcn. doch
daarna he7wckcn zijn"'. Dat
laatste is mij nict gchccl diiidclijk (waaraan zijn 7ij hc7wcken
en wanneer'?), maar deze oprnerking verklaart wc1 waarom wij
later lioren van ecn zoon van ecn
IsraElitisclie vrouw en een Egyptische man: "Eens ging een zoon
van een Israeliti~chevrouw. dic
tevens de zoon was van een
Egyptisch man onder de TsraElicten, naar builen..."" Ik zal laler
noF op die geschiedenis terupkamen. omdat de gebeurtenix die
dan volst uitinoitdt in wetgeving
aangaande de vrcemdcling'.
Vuor nu bewijst het dal uit Epvpte ook nict-1sratlieten niectrcikken.

Dat wcirdt verder bevestigd in
Numeri I l. We Iioren daar h e l
volk Tcraël mopperen over het
voedsel in d e woe~tijn.Zij willcn
terug naar Egypte. T-lct gemor
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ont~toiidechter hij 'liet samenraapsel, dat zich onder hen
bevond'". Hct gaat om een groep
die afzonderlijk van de Israëlieten getvpcerd kan worden. Maar
het tieefi nu cen ncgntieve nnnduidin5 gevcinden.
Dr. W.H. Gispen vcrondcrstelt
dan ook dat I-rii de uittocht ook
mensen ineegingcn met een crimineel verleden: "Er kunnen
, wat
onder Iien gewee51 ~ i j ndie
o p hun kerfstok hiiddcn cn nu
van de verwarring cn dc gclcgcnheid gebruik maakten"'. Mogelijk, maar niet zekcr. Maar het
was in ieder geval iiict zo. dat
alleen zuiver ctniwlic Israelieten
uittrokken.

Jetro
Een andere vreemdeling rond
Israël is Jetro. Hij is de sclioonvader van Mozes. Mozes vluchtte
uit Egypte naar Midian en werd
daar als vreemdeling gastvri:F
opgenomen in deze priesterfaiiiilic. De naam van zijn zoon herinnert aan zijn vreemdelingschap:
Gcrsom. 'Cier' (of g w r ) is het
woord voor vreemdelingt. Dat
klinkt terug in de uitleg: "Ik ben
vzccmdeling {geer) geworden in
een vreemd land (hc-c'rèts irochrio)"'.
Vlak voor de beschrijving van de
aankomst van het volk hij Sinaï
lezen wij opnieuw over Jetro. Hii
komt Mnzcs hemeken en helpt
hem hij die gelegenheid bij d e
organisatie van de leiding. Daarna 7icn wij hem vertrekken:
"Tocn liet Mozes zijn schoonvader gaan cn deze ging naar zijn
land"". Toch i s het wat merkwaardig om deze man als vreem820

deling 'te typeren. Hij is zo opgcnon-reii in het verhnnd van Mozcs
en zijli volk. dat hii hijiiri als een
ingchorene gerekend kan worden. En cimdnt hii uit 7icht verdwijnt. hoeven wij niet speciaal
aan hem te denken als het gaat
over de vreenideline. i11 Mozes'
ncttcn.

I

I

1

Ilc rullcn ïien, dat de wetien zo
vaak ovcr dc vreemdelin3 sprekcn. dat ~ tot
i i PP?! vnstr rrcrn wrcik y in~ Iicl tielocifde land mieten
wordcn gerekend.
Dc HERE hciudt daarmee reke- !
ning hij dc \ciorhereidins o p de
inloclit. Het wordt ook bevestipd
door allcrlci pcrscinen, met naam
o f scindcr. in het Oudc
Tcriamcntl".I-!ct i.; eclrtei- in
zckcrc zin merkwaardig. Want
God wilde de aficinderin~van
i'
IsraCF in Ktinaiin crr, radicaal
vorm gcvcn. AI hij Iiet vertrek
wordt gc\proken civer het veringen cn/of vcrnictigen van de
andcrc volkcn: "Wanneer de
HERE u gchraclii hecft naar Iiet ,
land van de Knnniinieten. Hethictcn, Amorieten. Cliiwwieten
'
cn Jchusieten. \vaan7anHij uw
vadcrcn gcrworen hecft. dat H i j
hct u ziil geven.. ."I'. Iii het
Rrindchriekl' zcet de HERE dat
Hij dcze volken zal vernieti3en
ril" doen vliichtenl'.
S

'

Ondergang
Dat lot treft eerst Egypte: de
Eli-ao met zijn militaire apparaat
overleeft de achtervolging niet".
I n het lied dar Israël bij d e l e
overwinning zingt. wordt aangcdiiid Iioe de omliggende vcilkcn
reaseren op de7e gehcurtcnis: de
inwoners van Filistea. Edom,
Moah. K:in:iSn zijn gcïmponccrd". 14et harde optreden
tcgen de Kanalinitische volken
i\.cir dt reIi$ieiiq cemotiveerd: dc
gcideii die door tien seëerd warden kurinen een plaats opeisen
naast dc H E R E c n zo de IsraCliclcn ven de i o e w i j d i n ~aan hitn

1
1
'
I

bcvrijdcr aflcidcn'". H c l is de eer
van dc H E R E om naast ~ i c h
geen anderc $oden tc duIdcn
(vergelijk het eerste gcbod).
Aangezien Inter hleck dat dit
geen onterecht vcrmocdcn was1-.
maar rcëcl gcvaai-. laat ~iclidczc
aanpak wel v ~ r k l a ~ ~
Daar
ii.
steekt dan echter de hcschermende aandacht voor dc vrcemdelin? hij af. Waarom niet nok
heli uitgezuiverd?
Het hoek Richteren vcrtclt dat
God hci volk hcd't ti)illen inschakelen bij de strijd tcgcn dc
Kanaanitische vnIkcn. Hct hlcck
echter dar 7ij na ccn goedc stari,
zich lieten verleiden om de volken re sparen e n Iiun godcn te
dienen. Daarop rcagecrl dc
H E R E 70:"Omdat dit volk hci
verhond hecft geschonden dat Ik
hun vaderen npgclegd had, e n
omdat zij niet geluisterd hehbcn
naar mijn stem, zal Ik ook geen
vali de volken die Jozua hij zijn
dood heeft overelaicn. meer
voor hen uit wegdrijven, om
door hen Israël np de procf tc
stellen. cn tc 7ien of 7ij al dan
niet de weg dcs HEREN ~ o u d c n
houden door daarop tc wandelen. zoals hun vaderen hehhen
gedaan."". En even verder is dat
ook om de Israëlieten te leren
strijden.
De nicuwc gcncrntic Iiccft nict
dc ervaring van de sti-ijd van dc
ouderen. maar moei wc7 dc7clTde
strijd vocrcn. Mcde danrr~nilicl
God dc rcct van d c volkcn
hcstaan in cn om IsraEll".

Vreemdeling dichtbij
Van dic strijd horen 1i.c gcrcgcld,
met namc tcgcn dc Filiilijncn.
Maar hct garit bij de vrccrndcling
over cnkclingcn of ondcrgcschikten (slaven), nict-vijanrlcn
te rniddcn van het volk. Wc 7ullen nog 7icn. dat dc vreemdclin~ C tot
R dicht aan hct hnrl van
Israels godrdicnst kondcn nadcren (hesnijdenis. Pa\cha. vcr-
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bond). D e HERE had hij dc roeping van Abram gezegd, dal hij
in ïiin af;.ondering tcii een regcn
voor dc wercld ;reu wordcn"'. Icts
daarvan wordt ;lichthaar al5
vrccmdclingcn onder heschcrming van de wei komcn cn 70
perckeird kunnen woi+dcnals ccn
gehoren IsraElicl. Waar wc in dc
loop van de gcschicdcnis daar
vnorhccldcn van zien". wordt
hier bij Iiet hcgin van het wonen
in het hcloofdc I;ind daarop al
gcïrinspceld. Rij dc ~ l z r i t i nvan
~
hel v e ~ h o n dhij dc Sinai' Ic7en wij
nict dat de mccgctrokkcn
vi-ccmdclinpcn apnri worden
vermeld. Maar hij dc vcruir~zrw i n crvan
~
aan de gtcns van
Kanaiin wel: "AElcn $iaat gij
hcdcn voor Iict aangezicht van
dc HERE. uw God: uw aanvocrdcrs. UW \lamhocifdcn. uw oudsten en uw opzieners, aIlc mannen van IsraCl: uw kinderen uw
vrouwcn en rie i , r ~ w n r l r ~ l i n ~irir w
1114, I ~ g ~ r p l i7cffs
~ ~ huw
. houthakkers en watci-putters. om toc te
trcdcn tot hcr verbond van de
HERE. u w God. tot dil met ecn
vei-vlocking hckrnchtigd vcrdrag.
dat dc HERE, uw G o d heden
met u sluit. opdat Hij u heden als
zijn volk bcvcstigc cn u tot een
God 7ij. zoars Hij u tciegc7egd
hecft en uw vadcren. Abraham.
[;.aak cn Jakob, p w o r c n
I-iecft"".
Z o hlijkt dal hct God gaat om
I ~ C dan
P ~ lict ciiiisch ruivcsc
TsrnCI. Dc nnnwc~ighcidvan
vrccrndclingcn zo dicht hij hct
Iiart van Gods vcrhond kan cn
niocl T\rael hehncdcn voor
nalion;iIistischc cn r;icisticchc
gevoelens.

Mijn ccrstc conclusie is: De grote
aandacht in dc Mci7.aïqchc wettcn
voor dc vrccrndcling in het midden van Isracl Iccrt ons dat zij
pcrmnncnt ;ianwczig wotdcn
gcachr. Hct pasi binnen Gods
docl om Israël hnnr plaatq ten
821;

o p ~ i c h t cvan de hcle wereld te
laien hescfren. De HERE blijkt
nok pedagogisch gebruik ie
maken van dc vrccrndelingcn,
om zijn volk waak7aarn en strijdbaar te houden.

hewhreven in Excidus 2O:?Z-Z3.lO
(diin wel 73:33). De n a m i is merk
inpe~eicendcirir ?4:7 "Hij niim het

1-

F!

Ftirk des verhtintl S..."

" Fuotlii\ 23'22.23 i,er-elilk vers 27. In
Niirneri 13.20 wurrlen de verschillen-

de rtrekrn win hun i e r b t i l l nader aiin-
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Kichrcrcn 2: l l

K:intrckciiiii~Statcnvcrr:iling hil Euodur 12:3X: dc iiitdr~ikking 'gcinciied

'" Kichtcrcn 2:2(1-22

vrilk' krirncn \\c oiik noy tcgcii i r i

Nehcmi;~13.3. De licuolkinc ii dnti

'" Kichtcrcn 3:!-4

etnircli ecinciigd ~ ~ w o r d irn
c n dc hallincrcliap. Mcn hcr-ontdckt in dic tijd
dc metten van hlo7c5 Onder nndcrc
rivcr het ontocpnhclilk 7 i ~ nvan dc

"

Ruth. Pwlm X7

"

Deutcrononiiuni 19: 1113- 13

Fcmeenlc van God voor Monbictcn
en Arnmtiniclen (1 3 l-?). 'Gcmcnyd

Predikanten:
H. Bos. Schumannlaan 6.7522
KE Enschede. 053-4355547.
R..!. Elrik, 05- 11118124
.I. ~ I L ,Wolf,Mignonpad 22.3816
ET Amersfoort, 033-4728793
P E Lrrn?eri.s.Westerstraat 300.
7522 DK Enschede. 053-4360112

volk' rn vers ? hccfi dan nok dc hctckcnis van 'ctnisch pcrncncd'.

"

Kandidaten:
E,.!. .l.lerlcr.Andoorn 99.8265
K K Kampen, 038-3323909. email: cjmcijcr@wxs.nl.
H..!. Roc~rsniri.Esdoornhof 137.
8266 GE Kampen. tel. 0383330281, e-mail:
hj-hoersma@solcon.nl

Nunicri 11:4

Dr. \\'.!.I I.Girpcn. Einrliir I . Knmpcn

L

.

7.j p 1.74 (scric Ktirtc \Jciklaring dcr

Nieuwe opgaven en wij7igingen: H.Princ. tel. 0546-8711843

1 lcilicc Sclirift)

"

Rijvorirhcclrl I Sninucl 2h.h dc He

GEERDS
CONSULT

tliict Acliiinclck: I Sninuc'l 21 9 dc

creatief en toekomstgericht

Edninict Dric'~:7 Snrn~ii'l1:8 ccn
Arnalckict: Jcrcrnia 74 I ( i EhcdMclck. de Ethiopicr

Rrind\hock

I< dc

yinyhnrc aanduiriing

Coaching & Supervisie
Loopbaan begeleiding
Conflictbemiddeling

Tearnonderzoeken

\cirir dc ccr<te uitivcrkinc xan dc wci-

ten

n;i

~ I e T c Gchriden.
n
mals
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Drs. 4.F. (Koos) Geerds
Wkherserf 19
7722 AT Da lfsen
T 0529432766

F 0529-436499
E geerdsconsu4tBwxs.nl

822

HET ANKER VAN GODS
KERK LIGT VAST!
Wie liet tiver de kerk heeft. kijkt
rneeqital naar wal voor ngcn is.
I,cigi~cli,/eker al? je er als opziener voor mag zorgen dat het met
dc kcrk cn haar Icdcn ycied gaat.
Maar toch, wie vanuit her geloof
hczig is mct ondei'wcrpcn die het
dagelijkse kerk-lijn raken. moet
zeker welen dat hct anker van d c
kcrk iir dc heinel ligt (Hebr. fi:
19.20). Bij alle soms schokkende
veranderingen dic dc kcrk in
liaar lanse geschiedenis heeft
doorgemaakt, moct d;it heser
recht overeind blijven staan.
Onze zekerheden liggcn niet in
ciardsc docuniciiten - hcie ~ o e d
ook beschreven in oprechte
ke aC~prakeii- hoe deselijk ook
peforrnulccrd: en al hclcmaal
niel i i i wat wij beleven aan relipieuze gevoelens - hoe stellig 7e
ook ~ciudcnï i i i i . De zeke~tieden
liggen vasi in handen van onze
Hccr J C ~ UCIii+istus.
F
Dat zijn
geei1 d i n ~ e nwaarttiee we als een
'pro mcniriricpost' mngcn
unigaan. Evenmin om e r vervolgens van uit te gaan dat ccn kerk
'dus' cinvcranderlijk moet voostgaan 'van gcslncht tot geslacht'.
Maas bij alle tijdelijke wijzigingen (die grozcnclccls eigen zijn
aan Iicl mcnsclijkc aspcct van dc
kerk) is cr toch dat rustputit
waar icdcrc gclovigc vanuit mag
levcn: de toekomst gaaii we met
grooi vertrouwen tcgemoct.
Immers onze Heer is eisteien en
tieclen Dezelfde en tnt in ccuwi9hcid. En iuist dat Itiatstc richt
onzc Iiarien op de Grcite Toekomst en zet ons in cschatologisch pcrspectieb

Werken aan herstel van
vertrouwen

Nederlands Gereformeerde kerken 7ijn dc rclaties sterk aan het

I
I

1
I

I
I

I

I

I
I

Tussen "cinze' kerken ei1 de

verbeteren. De jc)iigste gem
sprekken op het nivea~
ii van 'de.putaten
id. laten ;
dat e r uiterst s e r i-.~.,~. .W
l h.,...<l
W I U ~nagedacht oiii een basis te viriden
voor de zeer gewenste eenhetdsgcsprckken. Dus: Cérst cen
gezonde basis leggen en daarna
de route hewandelen naar mogelijke eenheid.
Wat is nodig voor die basis? Een
van de dingen die in dc tocspraak van ds. W. Smoiiter
(NGK) aan hci adres van dc
Zuidlaornse synode naar voren
kwam, was hct opruimen van
karikaturen tiver elkaars kerken.
En - al rekende ds. Smouter deze
7aak slcchtr tot 'dc klcine wnorden' - daarmee was men al een
hccl cind gcvordcrd, m d a t de
weg. liaar 'de g o z e woorden' ook
steeds hetcr in zicht komt. En
drin is een ander helangri jk ding
of de heide kerken bereid zijn
om in cigcn huis dc hand aan dc
Schrift, aan de gereformeerde
hclijdenis en aan dc (principes
van de gereforttieerde) kerkorde
duidclijk in hct licht (c slcllcn.
En tevens om de zaak van de
Open Brief van 1966 en de daaraan verbonden ccinseuuenties te
willen heroverwegen en zonodig
te hcr7icn. WEDERZTJDS.
En als op die roure blijkt dat we
samcn 'bedelnars' 7ijn dic Iiun
lege handen hij de Heer oplieffen. dan lijkt het nog maar een
kwestie van tiid om de kerken te
herenisen. ~ a 'dit
t punt nu nog
nict bcrcikt is, mag mcn intusscn
hetreureli. Toch zijn es lioopvolle
tekenen dat een dcr~elijkperspectief tot CIC realiteilcn mag
behoren. Men wil in vaste overtuiging wcrkcn aan herctcl van
vertrouwen - o p hasis van Gods
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Synode-im pressies
Woord en de gereformeerde
belijdenis .en kerkregering.
Alle 12 sprekers van gercformeerde zijde waren dan ook in
deze zin ;.eer positicf gestcmd.
Iemand merkte zelfs o p dat onze
goede relatie met dc Christelijke
Gereformeerde Kerken wel is
voorzien van een (nog niet functionerend) federatief groeiniodel, maar nog geen eenheid heeft
gebrticlit. terwijl d¢ band met de
NGK ook zonder groeimodel
wel ccns cen \ncllcrc eenhcid te
zien kan geveil dati met de CGK.
Dcputatcn kregen dan met algemene stemmen (!) de cipdrncht
om de gesprekken met de NGK
voort te zetten en daarin de basis
te leggen voos moselijk herstel
van dc ccnheid.
De erediensten en de
formulieren

Vervolgens besprak dc synodc
diverse aspecten van onze kerkelijke crcdicnst. De gcdachte aan
'doopzondagen' werd via ecn
amcndcmcnt van tafel geveegd.
terwijl de tekst van he( Dciopformulicr wel een nader onderzoek
waard werd gcaclit. Dil cim twcc
redenen: a. het 'taalkleed' werd
als nogal 'kcrkclijk-dogmatisch'
aangeduid, en wel z0 dat buitenstaanders (dic ccn doop rneemaken) e r niets van begrijpen; b. het
formulier geeft te weinig onderwijs voor de he5trijding van dc
tegensranders van de kinderdoop
(briptistcn e.a.). Er gingcn vrij
veel stemmen o p die een stcrkcre onderbouwing van de kinderdoop wensten. Toch werd ook
een pleidooi gevoerd om het
klassieke doopformuIicr tc handhaven en e r dan maar een eigentijds (korlcr?) formulier naast op
te stellen. Het deputaatschap zal

I

zich de komende tijd richten op
lisatie, GH, TU. etiz.) te vormen
Professor Xosfunix'
vanuit dc kei-ntukcn van het
dc tcr synodc gcuitc wcnscn.
Een nieuw formulier voor de
(oude) GVI. Daarin zouden
Ter afcluiting vaii de vergadcrinOpenbare CielooTsbelijdcnis 7al
'hruggenbouwers' de weg wijzen
gen voor de zomervakantie kwaiiicn nog divcrsc 7akcn van de
nog nader wcirdcn bczicn en nu
naar deskundigcri die aan dc kcrnog niet ingevoerd in de kerkelijken, haar arnbtsdra~ersen liaar
TTieolo~isclieUniver~ileitaan dc
kc praktiik.
ordc. Vaak wat formele dinsen.
leden dc weg w i j ~ c nnaar heantDe te zingen tekst van de Belii- I woording van (vaak praktische)
maar soms ci»k met een verrasdcnis van Nicca wcrd kriiiich
vrrigcn cn naar mogcli.ikc oplossende opening naar een nieuwe
praktijk. Wai dacht u van prof.
beoordeeld. Met name over de
sing van (pastorale) problemen.
daar voorkciniendc tekst 'God
Daarbij 7al het 7eker 7 0 moeten
'Kostunix'? Hij wandelt al rond
in dc (virtucle) wandcfgan~en
van God' en 'Licht van Liclir'
ziirr dar cle vraag uit dc kerken
was de syticide niet goed te sprebepalend is voor. het aanhoti van
van de syncide: de gnitii Iioogleraar. Ik hoor u denken: "En d;it
kcn. Cr 7iil i ? g~~ w c r k 1woi-deli
liet nieuwe stcunpunl. Hct
aan een herziening van het
definitieve hesluit over het GVI
aan de TU i11'ons Kiimpcn"!
Hoe is dat mogelijk?" Nou.
z:il in scptcmhcr wordcn gcnohcstanndc licd, aan ccii tc onlwerpen nieuwe compositie met
men.
eisenlijk Iiecl p v c i o n : doar als
synodc één hesluit te nenicii cEat
daarin dc tckst ~ c i i i l dic
i
dcicir
Heemse- l'IS4 is vastgesteld.
Echtscheiding
dit mcigelijk rnáákt. dc instelling
Enkelc ingcdicndc bcztvarcn
van een 'bijzondere Eeerstucl'.
Waarop dan sti-aks icmancl
tegen bcpaalde iiitsprnken van
Op zalcrdagoclitcnd voerdcn dc
ecn eerdcrc synode werden afgcsynodeleden een groepsdiscussie
benoemd p a t wordcri nanicnc
ccn bcpnalde instantie (een min
xtc/.cn. vocirnl onrdat de inhoudeover liet thema cchfsclieiding.
lijke argumentatie ontlirnk.
Het instructieve rapport van de
of meer wetensch;ippclijkc vcrcniging o f instelling) die diis zelf
deputaten - al eerder ter tafcl
Middagdienst = Leerdienst?
geliracht - concentreert zich o p
de kosteii betaalt, m;iar ook wcrkelijk iets te bieden heeft waar
hct radicaal vcilgcn van Jc7us
de TU hclang hij hcert. En
Het eventiieel invoeren van een
CIiristiis temidden vaii een harde
speciale 'leerdienct' als variant
cn ctugge werkclijkheid. De stijl
natuurlijk wel passend binnen dc
confcrcionclc kaders van 'Karriop de tweede dienst werd dooi.
van het koninkrijk van God verdc cynode crg kriiiqch beoorperi'.
draagt de zonde van echtbreuk
Wic die cctstc profcmor 'Kostnniet: ze veronderstelt iuist hij
deeld. Het stuitte op veel hezwaren van praktiqclic aard, ook
7oilrcI mensen mct huwelijkspronix' wordt, krijsen we rniv~chicn
waarin rekening werd gehouden
hlernen als hij de kerkleden (die
in wplcmhcr tc horcn.
met negatieve reacties hij de
weef hehhen van de7e prohleReces = vakantie =
kerkrneiisen die hij invoering
men) een sterke hetrcikkenlicid
van een dergelijke. meestal
op elkaar vanvit het evangelie.
toch doorwerken?
'inlcraclieve' dicnvt ecns konden
Dat belckenl ondcr mccr dal dc
gemeente meer 'op_oehouwd'
denken daar maar niet bij aanWe gaan nu cerst vakiinlic houden: dc synode gaat op reces.
wcrig i c willen 7iin. En ciok wcrd
rnciet wurden cim Iiuwclijksyin~Maar de leden hebben nog bcst
opgemerkt dat wc eigenlijk al
blcrnen te voorkomen. \vel
samen vrijen cii nict sanicn bid- I e w hcrg huiswerk meegekregen,
ecil lecrdicnst hchhen, nl. de
o.a. over de gczangcn. De synode
onderwijzing uit de Catechismus.
den? HuweIijkscatechese dus:
gaat zelf ovcr tot toetsing.'t IS
Hct vciorstcl wcrd als nict zijp
eerst ccn 'diplomri' hnlcn voor .ie
'helooiid' met uiistel van besluitelkaar de huwelijkskus ceeft!
maar dat u hci wcct. Dus kén
vorming cn ging dus tcrug naar
Kcrkclijkc tucht kwam in becld.
vermek: wilt u hruedende kippen (hanen) nici al tc veel stadeputaten.
(publieke?) besti-uffing van
zcindarcn: maar ook dc onderlinren ? Eind augustus is ons r e c u
Discussie over het GVI
Fe biecht en de bekering van de 1 votirhij cn hopen wc verder te
gaan. met irricte hoop en vurige
'nieuwe stijl'
zondaar. En dus hei mogelijk
liefde.
redden van hei huwcliik. ook na
zonde tegen Gods %ehbd.En ook
Vrijdagavond hesprak de synoVanuit de rust dat ciiis ankcr vast
ligt in Gods handen.
de, na prcsenltalie door dc, J.H.
hci nicl na schciding wccr gaan
Sinit. dc tockomst van het GVI
trouwen (1 Cor. 7). Alles helio'nieuwe stijl'. en wc1 vanuit h c l
rcnd hij de stijl van C i o d ~rijk!
D e vel; opmerkinyen worden
belang \.;in ren '~teunpunt
meegenomen door deputaten die
gemeenteopbouw'. Daarin werd
in ceptcmber met een afgerond
het idcc gclanccerd cim een nelwerk van elkaar steunbiedende
voorstel naar cle synode en zo
in\tcllingcn (Diaconaal, Evangcnaar dc kcrkcn toc korncn.
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