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I k kom nu bij de bovenste compcinent in het model. In feitc i s
dat logisch gczicn h c i eerste
waar je aandacht aan moet
geven. Voordat de dominee met
zijn inbrcng en ondersteund
door dc gemeente aan de slag
gaat, is er een bepaalde positie
die men hem besluit te seven.
Een positie die hij zelf aanvaardt.
Wil cen predikant goed kunnen
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werken, dan moet er n a a r a l k
kanteil duidclijklicid zijn over
die positionering. over de afbakening van zijn functie. Welke
plek heeft hij in de ~ e m e e n l c
volgens ziclizell en volgcns kerkcnraarf c n kerkleden? Waar
hebben we die man voor?
Is hi,j de alleskunner e n allcsdocner. aan wic jc zo'n beetjc alles
kunt ovcrlaien? Zijn er voor zijn
functioneren prioriteiten
gesteld? En werken we als kerkleden zelf ook nog? Of m o e t allc
825

voedsel uit de Schrift en alle antwoord op de moderne cultuur
van de domince komen?
Intuïtief hebben wc daar wel een
globaal beleid in. De domince is
er vanouds voor prediking, catcchese. païloraat en het leiding
geven aan dc kerkenraad. En dat
gaat doorgaans wc1 ongeveer
gocd. Maar het gaat ook dikwijls
fout. Wc zijn immers geneigd om
steeds mccr takcn o p de kruiwagen van de domincc tc 1'~1d en:
meer toerusting voor ilolwassencn, nieer gezinnen-pastoraat,
mecr jongerenwerk, meer bijdragen aan cvangelisatie bifvoorbeeld. Maar ook:meer diepgang
in d e preken, betere voorlichling
in hcit kerkblad en ga zo maar
door.
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Nu d e situatie van dc kerk complexer en de gemeente groter en
mondiger is geworden, vraagt dit
punt meer sturing. Wij hebben
allemaal wel onze idcccn over
wat eeia dominee wel of niet ?OU
moclen doen. We kunnen dat
hier tcr plekke uitproberen. Als
ik zeg: 'Een dominee moet twee
keer per zondag in z'n cigcn
gemeente preken, want dat is zijn
centrale werk.' Of: 'Een dominee
is er niet om de 70-plussers in
zijn gemeente tc hcyocken'. - dan
hebben we daar allemaal wc1 ccn
bepaalde mening over. We zouden c r maar zo een discussie
over kunncn beginnen. En zo
zijn e r over de tijdsbcstcding van
de dominee wel meer stellingen
tc bedenken. De een denkt er zus
over, dc ander zo.
Daarom is het niet goed a m de
dominee en onszcll' te lalen drijven op de golven van willckcurige wensen en keuzes. Ik zou willen pleitcn voor een heter
doorclenken cii heter organiseren
van het predikantschap. Een
paar instrumenten kunncn hicr
helpen:
ccn zorgplan voor de gemeente
een taak~roficlmcl werkafspraken
i een teamconcept, waarvan het
wcrken inet een regioteam
een belangrijk onderdeel is.
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Tn onze traditionele manier van
werkcn in d e gemeente gaan we
uit van ccn aantal bestaande vaste functies, zoals dic van predikant, ouderling en diaken. Hun
iaken staan in de kerkorde en de
bcvcsiigings-formulieren
omschrevcn. Wordt de werkdruk
te groot. dan breiden wc hct aai]- Taakprofiel en
tal ambtsdragers uit.
werkafspraken
De laatste jaren gaat men er in
de kerkcn dikwijl3 toe over om
Vanouds werken we in de kerken
naast de bekendc ambten ook
/ van de gereformeerde gezindte
aanvullende functies tc crccren
met een algemeen aanvaard prawaarin een teveel aan werk
ficl voor de predikant: hij is vocirwordl opgevangen. Daarbij
al verantwoordclijk "ooi prcdi-

'
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wordt meer gekeken naar hct
concrete werk waarvoor menskracht nodig i s en wordt diArvoor een oplossing o p maat
gezocht. Zo fungeert er in de
kerken een aantal catecheten en
cr is ook eeii aantal pastorale
urcrkcrs cn opbouwwerkers
actief.'
In verband hiermee en ook tegen
de achtergrond van d e vrageii die
er levcn ovcr lict takenpakket
van met name predikanten cn
ouderlingen is het goed om te
werken aan de ontwikkeling van
een 'zorgplan'. Daarin worden
niet dc runctics als uitgangspunt
genomen, maar het wcrk dat cr
in de gemeente te doen is. Welk
werk ligt er? En o p weIk niveau
is daar menskracht voor nodig?
Wat is gocd door vrijwilligers le
cloen? Welk werk is spccifick
werk voor vrijwilligers-ambtsdragers? Voor welk werk hebben we
professionele krachten nodig?
Welk werk is cr tc docn door
werkers op bv. hbo-niveau en
voor welk werk is scholing o p
academisch niveau n o d i ~ ?
Ec1-1zorgplan ziet er niet voor
elke gcmccntc gclijk uil. Hcl
dient zo concreet mogelijk o p de
eigen plaatselijke situatie te zijn
toegesneden. Globaal zal het
overal om dezelfde soorten werk
gaan. Maar dc invulling erva11 is
per gemeen te verschillend.
Aan de hand van het zorgplan
kan in de gemeente het werk
worden verdeeld onder d e
beschikbare mensen. En kunnen
e r ook nieuwc krachtcn worden
gezocht. Via zo'n 'zorgplan' kan
de inzet en het takenpakket van
een predikant ook veil beter
aïgchakend worden dan nu hel
geval is.

I

I
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king, jongeren-catechcsc, pasforaat cn het voorzitterschap van
de kerkciiraad. De invulling
daarvan is door dc ccuwen heen
wel wat verschillend gcwce5t.
Mct name in catechese e n pastliraat i s Cr in de loop van de 20e
eeuw stccds meer van de predikant gevraagd. Dc samenleving
is veel complexer en turbulenter
dan 50 jaar geleden. Het werk
van predikanl i s 'Iieftiger' geworden en het legt ccn ~ w a a r d e r e
claim op zijn enezgic cn mentale
spankracht.
Ecn dominee kan vandaag in een
iets grotcrc geineente al Fauw
niet meer allc wcrk doen dat
men als predikanfswcrk
beschouwt. Hij moet keuzcs
makcn. Of liever: de kerkenraad
moet samcn met de predikant tnt
goede keuzcs komen.
Daarom is het gocd alc direct bij
hc( begin van zijn dienst in de
gemccnte een tielder taakproficl
wordt gcmaakl. Welke taken
moeten in het licht van de Schrift
en 3ezien de behocftcn van d e
gemeente heslist ccn plaats te
krijgen in de agenda van dc
dornince? Waar rekent men op
zijn inzet'? En welk werk kan hij
aan andcrcn overlaten? Bij een
gciede invulling van het profiel
cii heldere werkafspraken is
icdcreen gebaat.

De predikant werkt in de
geineente niet alleen. Door de
eeuwen heen was hij wel vaak de
enigc 'professional' in de kerk cn
nam hij als zodanig een heel bijzondere positie in. Maar juist in
gereformecrdc kcrken is altijd
legen clericalisme gcwanrschuwd. Het priesterschap van
alle gelovigen werd benadrukt
e n in de ambten viln ouderling
cn diaken werd om de predikant
hecn Ccn team van anderc wcrkers necrgczel.
D e laatste dcccnnia iieemz het
besef toe, dat hct mwel tlreolopisch als praktisch gcïicn niet
JAARGANG 77 - NUMMER 4[3 - 13

goed is als d c predikant een al te
leden en ambtsdragers, specifieunieke. geïsoleerde positic als
k e vormen van pastoraat, kerkegeneralist en solist in de kerk
lijke consultancy op het gebied
inneemt. Vccl jongere predikanvan bv. cvangelisatie, gemeenteten zien dat ook nict meer zitten.
opbouw en pastoraat, e.d..
Het past niet bij de wijre waarop
In deze wijze van werken i? bv.
een mens in de huidige cultuur
predikant A in zijn eigen
cn samenIeving zijn werk doet.
gemeente X aan het werk voor
Vanouds is d e kerkenraad het
bv. 80% van zijn tijd en daarteam geweest waarmee de predinaast voor dc rest van zijn tijd
kant zijn taken en verantwciordeinzetbaar in d e andere gcmccnlijkheden deelde. Het is goed om
Ien. Omgekeerd nemen verschilhet sarnentverkeii in dat team
Icnde predikanten uit andere
steeds voor ogen te Rebben en te
gemccntcn in X enkele bijzondeoptimaliseren. Daarnaast is het
re taken waar, bv. huwclijkscategoed als e r ook aandnchl i i voor
chese. pastoraat aan psy chi\~li
verbindingen met anderc i'unczieke gemeenteleden, e.d..
tics in d e geineente, zoals bv. dic
In het resioteam kan elke predivan cateclictcn, pastorale werkant mccr deskundiglreid o p spekers. organisten, wcrkci*~
in evancifieke terreincn ontwikkelen,
gelisatie en gemeentcophouw,
deskundigheid die nict tcit dc
cd.. Gezamenlijk beraad ovcr
startbekwaamheid behoort bij
hel wcrk kan heel stimulerend
het verlaten var1 de TU. Hij kan
en ophciuweiid zijn. Als het tenvoor een groot deel generalist
minste niet aan d e oppervlakte
blijven. maar op deelterreinen
van de organisatorisclic dingen
zich extra inekwaamhcid verwerhtijCt steken, maar geestelijk cn
! ven. En die kan aan meer
inhoudelijk d e diepte ingaat!
gemeenten ten goede komen.
Wannccr hel besef van te werEr is in onze situatie alle reden
ken aan hct7clfde bouwwerk
om het werken met regiutenms
eroeit en meer concreet gestalte
te overwcgcn, zowcl vanwege de
k r i j ~ zin heldere werkafspraken
kwaliteit van het werk als mcl
en goede samenwerking, kan dat
het o09 o p het goed functioneren
voor h e t functioneren van d e
van de predikanten.
predikant alleen maar positief
De prcdikaiiteii kunnen door
zijn. Solisme isolccrl, samenwerregelmatigc tcamhesprekfngen
king maakt sterkcr!
profiteren van elkaars kennis,
Dat geldt ook voor intcrlokalc
inzicht en ervaring. Ook helpt
samenwerking. In de gei-eforhet om in de gemeenten meer
mccrde gezindte zouden we eens
voeling met elkaar te houden
moeten nadenken over het werdan via classisvergaderingen
ken met een rcgioleam van premogelijk is. Ei1 hel geert aan de
dikanten.
predikanten voor zichzelf ook
een stuk intervisie, waar de laatNaar een regioteam?
ste jaren veel behoefte aan is.
Hct zal ook samenbindend kunConcrccl ziel zo'n r e ~ i o t e a mer
nen wcrkcn!
alsvolgt uit. Ecn aanlal kerken in
Een ander voordccl van hel wcreen regio maakt afspraken over
ken met regioteams is, dat het
het inschakelen van elkaars prcmogelijkheden biedt om predidikantcn voor verscliillende
kanten in tc zctlen die niet of
soorten werk in de kerken. Te
niet meer een vollcdigc prcdidenken valt aan: prcckbcurten
kantstaak kunnen vervullen als
(daar bestaan al veel hovcnlnkagevolg van gezondheidsprobleIC arspraken over). specifieke
men, zorgtaken, studie. losmavorrncn van catechese voor jonking, gedeeltelijke emeritering
seren, tocrusting voor belijdende
e.d.. In hct huidige systeem
m

wordt sterk vanuit complete predikantsplaatsen en volledige
lakenpakketten 3edacht. Dat
laat feitelijk allccn maar ruimte
voor een combinatie van twee
gemeenten met éen predikant als
samenwerkings-vorm. Bij een
rcgioleam zvcirdt het mogelijk
om op hasis van invci1i;irisatie
van het aanwezige werk (eventucc1 incl. diverse 'losse klussen')
ook mecr declfuncties te creëren
en daarvoor prcdikanten in deeltijd te beroepen.

E n nog een aspect: d e positionering van dc predikant zen opzichte van de Hcrc God. Conlra een
Messias-compIex bij de man zelf.
E n contra het maken van d e
dominee tot werknemer e n trekpop van d c gcmcenie of van de
kerkenraad of van sommigc
zwaargewichten claaruit.
Kortom: zorg dal er een goede
en gezonde positionering van dc
predikant is! Waarbij elk van de
drie partijen z'n aandeel levert:
dc dominee, d e gemeente, de
kerkcnraad.

Verwachtingspatroon
Instrumenten als ik liicrboven
beschreven heb, kunnen helpen
oni dc doelen en de taken scherp
te stcllcn. Welke positie 3even
we de domincc tcmiddcii van al
die anderen die een biddragc
Ieveren aan de opbouw van de
kcrk? Wat zijn z'n primaire
taken? Wat zijn de doelen waaraan hij werken moet?
En dan vervolgens ook: met wie
moet hij samenwerken? Hij kan
immers gcen Einzelgiinger zijn.
geen solist. Wie 7icl CT op hem
toe? En welke bevocgdhcdcn
heeft hij? Welke ruimte krijgt hij
cim in de vrijheid van het Woord
van God en van liet spreken
namens God zijn werk ie doen?
Voor gezond functioncrcn cn
gezonde samenwerking is het
nodig om deze dingen helder te
hebben. We hebben daar het
woord 'vcrwachtii~gspatroon'
voor. Het is heel nodig dat dc
drie verwachtingspatronen op
elkaar afgestemd zijn: dat van de
gcmccntc, de dominee en de kerkenraad. En als dam onhelderheid ever is. vraagt dat hcsprcking. En altijd ook een heldere
communicatie naar d e gemeente
toe. Zodat de domincc
beschermd wordt tegen een
overvragende gemeente. En de
gemccnle beschermd wordt
tegen een eigenwi is z'n sporen
trekkende of onder-presterende
of rookgordijnen-leggende domi-

ncc.

Aanbevelingen

I

1

Kort samenvattend cnkclc aanbevelingen:
Zorg voor een duidelijke visie o p
hel ambt, LIP de verhouding van
amht cn gemeente en op d e verhouding tussen het prcdikantschap en de andere functies in d e
gemeente.
Laat dc taken van de predikant
gerelateerd zijn aan zijli spcciriek e positie. gaven en deskundigheid.
Laat d e predikant werken in
goedc samenwerking en teamverband mct andcrcn. Lnal hem
niet alles opknappen en ook niet
alles alléén opknappen.
Gebruik zijn talenten en compcnsecr zijn lekorten en zwakke
plekken.
Laat Christns het Honfd en d e
Spil van de kerk zijn, niet de
dominee.
Lat Christus dc reddende en
overal aanwezige Mcssias zijn,
probeer niet zelf om het te
wezen.
Wees bereid tot goede verdeling
van verantwoordclijklieden.
Communiceer naar elkaar en
naar de yemeente goed de posiiirincring van d e predikant.
Wees altijd bercid tot vei-aniwoording.
Stel verwachtingen en werkafspraken hij als dat nodig is.
Als het echt iiicl gaat, laat dan
de predikant niet langcr werkcn
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in een positie die d e gemeente
niet opbouwt.

Tenslolte: Van Slag naar
boven
Ik heb van Jan van Slag uok nog

een verhaal meegekregen.
Laatst had hij ecn nachtmerrie.
Hij was in een penthouse. hoog
hoven op een flat.
E r was maar 6cn vcrtrck, ccn
kerkenraadskamer.
D e broeders zaten met z'n veertienen rond de vergadertafel.
E n liij was voorzitter.
D c hamci- klcindc hij stevig in
zijn hand.
E r waren rondom allemaal
ramen.
Maar op ecn of andcrc manicr
bood het geen uitzicht.
Het ging over zijn functioneren.
Iemand had sezegd dat hij maar
even weg moest gaan.
Maar dat deed hij niet!
Hij was voorzitter van de kerkenraad en dat konden ze hem
niei afpakken!
Fnccns kwamen cr langs d c trap
in de hoek van d e zaal mensen
naar boven.
Drie. vier. nee, veel meer. een
lange rij gemeenteleden.
Hij herkende ze en kreeg e r kippenvel van.
Z e liepen achter d e kerkenraadsleden langs in een eindeloze
optocht.
Steeds maar rond.
Alsof ze Jericho wilden laten valleri.
Toen werd hei glas ineens dootzichtig.
Daarbuiten zag hij kleine vliegtuigjes met ronkende motoren
rondjes trekken om d e flat.
Er zaten catechisanten in.
Z e staken hun tong tegen hem
uit.
Acliter de vliegtuigjes zag Iiij
dikke regenwolken in stormvlucht voorbij jagen.
Hij voelde zich steeds wanhopis e r worden.
T-Iet was alsof d e ouderlingen cn
diakcncn nicts mcrktcn van wat
828

zich afspeelde.
Z e keken neutraal.
Alsof d¢ scriba dc notulcn aan
het voorlezen was.
Hij was ten einde raad.
Met een ruk smeet Iiii de voor?i ~ ~ C T S F Z O C I achtc~-uiZ.
In ccn grotc sprong stond Iiij
boven op de tafel, de hamer stevig in de Irand.
Hij ricp mcl schorre sZern:'FTere,
help me!'
Toen sloeg hij, met alle krachz
die in hem was tiaar boven,
Zegen het plafoiid.
Alsof hcl papier was: hij sloeg er
in één keer dwars doorheen.
Door een groot gat zag hij een
stralend blauwe hemel.
Dc glans van dc {cm.
De tafel hcgnn cindcr hcm tc
wankelen.
Hij viel, en kwam op zijn knieën
terecht.
Hij was dc hamcr kwijt.
De verlossing was begonnen.
Met een glitnlach werd hij wakker.
Prof. dr: M. te Velde s hoogleraar
in de Nederlandse Kerkgeschiedenis. het Kerkrecht en de Gemeenteopbouw aan de Theologische
Un~versiteitte Kampen
1

WEGENS
VAKANTIE
VERSCHIJNT HET
VOLGENDE
NUMMER OP

kerken

Schildwolde - Beroep aangenomen: H. Offereins te Leens, die
bedankte voor Drachten-Nocird
en Waardhuizen.

27 JULI

Spakenburg-Zuid - Beroepen:
M.J.C. Blok te Amersfoort-Emiclaer. die bedankte voor Urk.
Radiokerkdienst - Op D.V, 7 juli
a.s. (17.02 uur: 747 AM) zal de
Stichting Zendtijd voor Kcrkcn
ecn radiokerkdienst u i t ~ e n d c n
vanuit de Gereformeerde Kerk
te Zutphen. Voorganger in deze
dienst zal zijn ds. G J . Klapwijk.
Na afloop van de uitzending
kun1 u lelefnnisch rcagcrcn op
035-6727373.
Dc tekst vaij de preek is vcrkrijgbaar hij stichting ZvK, Postbuf14, 1200 AB HiTvcrsuin
onder vermelding van de datum
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7 l e n a . liet artikel cnn dr. J.W. van

Pelt. 'Kunnen partorale merlewerkers
een verlichiing heiekenen voor de
(vaak overbelasie) kerkenraad'!' in
Amhielilk Crintaci 40 nr. 2 (februari
20111) 600-612. I n scpiember 2000 is
er aan de Gerelurmeerde Hoge~choolin Zwolle een cleeliyd-opleiding gesiarl op HBO-nweaii boor
kerkelijk werker. Adn die ople~tling
\+erken ciok enkele dutenttin van de
TLJ In Kampen mee.

Bijhelstudiehond ondersteunt
met a E Eerlei MATERJAAJA
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HERDERLIJKE GEMEENTE
DOOR HET WOORD VAN
CHRISTUS
M'anne~rdes v i j r r i t d ~s t r i j d k r e ~ r
klinkt
Gerfrint dc moed ons niet onfzinkt
Weersra de sntan met uw krucht
Wnnr hij beiragt o r i ~
dug (>n
nnclif.

Gz 27,7 Geref. Kerkbock.
Schoulreisje. Een bus vol kinderen. I-Iet zijn dan ook wc1 vier
klassen in ékn bus. Hct lijkt alsuf
heel Nederland vandaag cip pad
is. Wat is het druk! Toch handig,
dat iedereen weet, hij wie hij
hoort. Eeder is bij icmand ingedeeld. Daar moet jc naar toe.
Voordat we patat ctcn. Dc een
hoort bij juf Yaulinc, dc ander hij
juf Karin. Elke juf zorgt voor
haar eigen groepjc. Zij geeit
iedereen een zakjc Trite5 en een
blikje drinkcn. Anders was Iiet
ook bijna nict te doen. Er zijn
zoveel kinderen, dal je gemakkelijk iemand uit hct oog verliest.
Bij een dagje-uit is liet helansrijk, dat cr Iciders en leidsters
meegaan. Stcl je voor, dat e r
iemand zock raakl. Tn een pretpark kan dal al erg vervelend
zijn.
Dat wordi allemaal nog lastiger,
wannecr jc samen op excursie
bent in ccn gi-ole stad. Dat kon
wel ecns enkele uren gaan cluren
voor iemand boven water is.

Gezond E

i

drinken

Hoe is het in dc kcrk? Onze
Heer Christus wil, dat de
gemeente goed voorzien wordt!
Hi"jheeft bepaald, dat er oudsten
moeten worden aangesteld. Zij
zijn degenen dic in de kerk o m
zich heen moeten kijkcn. Oplet-

ten e n zorgen. Icrijgt iedcrcei~
goed te eten e n te drinken'! Is
het gezond en verantwoord
voedsel e n niet vergiftigd:' En,
minstens zo belangrijk. maakt
iedereen ook zovccl niogclijk
gebruik van de voorzicniiigen?
Bij kleintjes moet je ci- om denken. dat ze gccn afval in hun
mond stoppen. In een onbcwaakt
ogenblik.
Op een oudste, zegt Pauli15, mag
niets aan te rnerkcn ;.ijn. Hij mag
niet zelfingennnicn zijn (Titus
1:7). Hij moet vasthouden aan de
betrouwbare woordcn, waarin hij
is onderricht. Allecn dan zal hij
in staat zijn om met dc gcyonde
leer de mensen aan tc moedigen
en wie tegenspreken tc wcerleggen. {Titus 1 9 ) .
E r mag o p hcm nicls zijn aan te
merken! Is dat niet een onmogelijke vonrwaardc'! Maakt dat
ouderlingen en prcdikanteli niet
perfectionistisch c n terlieergeslagen? Nee. H c t dringt hen &én
kant op. Naar Christus. Als e r
iemand is die zich bewust moet
zijn, dat hij alleen van genade
kan Icvcn is het wel de om - zich
- hccn - 7.iener. d e waker in
opdracht van Jezus. Aan hen de
uitdagcndc taak om daarin voorbeeld tc ~ i j nvoor degenen die zij
dicncn.

1 bederfwerend
Bill Hybcls Iccrt: een leider moet
eerst zichzclf Tcidinp geven. voordat hij aan anderen kan leiding
kan geven. H o c je dat doel? H o e
leer ik mij zelf zo zuiver te worden, dat Christus i11 mijn spreken
en werken tc herkennen is? Is
dat niet wat w c opnieuw moeten
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C.J. Harr yvarr

mm
met

leren e n wat we de gemeenten
moeten aanleren?
i

I

,

Christus in Onze
gedachten
Christus moet (weer) in het centrum van ons leven staan! We
moeten leren beseffen, dat alléén
Jezus Christus het bederf in ons
kan neutraliseren.
In harten van schapen en dan
van herder-schapen.
Alleen dan kan een gemeente
pastorale gemeente worden. Als
de Herder aan het Woord komt.
E n zijn Woord woont in het
leven van zijn schapen. Als de
daarnaar je leven inricht. Ook
daarnaar handelt als .ie het niet
met elkaar eens wordt. Niet dat
er nooit ruzie is, trekt aandacht.
Veel meer, hoe je ermee omgaat.
Hoe je het oploct.
D e duivel bestookt ons, vooral
op het gebied, dat we het vertrouwen in elkaar of ons7elf verliezen. Wat gaat daar veel cncrgie mee verloren.
Toch moet Christus altijd in onze
gedachten hlijven. Genade
maakt bescheidcn. En geeft
ongelofelijk veel moed. En veerkracht. En hoop.
" D e ~ non
k Hefix die zoveel
regenwerking van zonclaar,c hwft
verdrcurd. ~ a zal
c ons helpen clr
moed nier ,c verliezerz en íie rtrijd
niet op te gevcn".l

Kyrie, eleison.
Ds. C.J. Harryvan is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Lelystad
i Hebr 12.3 (vcrt Groot Nicuws 199h).

830

J. Luiten

VAKANTIEFOTO'S
i

Wie verre rei7eri maakt, kan vee!
vertellen. Dat doe je dan ook.Terug
van een werkbezoek, of van vaknntie, je lieht toto's, je liebt verhalen, je
hebt wat te vertcfle~i.Eli dat doe je
dan ook.
Het zou raai. zijn, als je je fotomapje
gelijk weglegt. Geen verhaleri, geen
foto's. dan lijkt het wel of je uitje in
het water revallen is.
Raar eigerilijk dat we dat met de hijliel vaak wel doen. .Te leest er wel in.
maar dan komt hij weer in de ka?t,
of op de plank. En daar Fict hij dan.
.Te helit niks meer te vertellen. Als
het fntobnek var1 vorig jaar. Want
daar wa? je ook at over uitgepraat.

Beii je geraakt door Iicnr?
Zing ter crc viin God mct ccn dankbaar hart psalmen. hymnen en gccsteIijke licdcrcn. zcgt Paulus in dilzelfcle vcrband. Dat vcrondcrstcll
een stukje entliousiasrnc. Mriar dit!
missen we vaak.
Als het in d e kerk altijd hctzdfdc is
niets kari je e r boeien. word je cr iiict
gauw entliousiast.
Die grote God. die lfcfdc is, zingcn
we. Om te zingen uit d e grond van jc
hart. maar het lijkt vaak zo langs ons
heen te g a r i .
En dan? Wacht je dan Inaar af. tot
iets je misschien raakt"
Eri anders liaken we maar af'!
Eigenlijk, als je dat doet. leg je je hijhelt je weg. in de kast. Het grote verhaal i? voorbil. Het verhaal van de
kerk niet alleen, ook de boodschap
van C h r i ~ t uTot
~ . wanneer'!

Heb je wat te vertellen?
Natuurlijk. het h o ~ kvan de hijbel leg
je weg. voor de volgende ontmoetins. maai de hoodi.c.iia/i van de hijbel moet ]c bij je houden.

Hoe doe je dat?
Pauluc ~ c gxcliï:
t
I.aat de hotidcchap
van Cliristus in vollc rijkdom in jc
wonen!' Dc bijhcl mcict thriis zijn i i ~
jc Icvcn. Nict iiianr als ccn grist of
logcc, dic konit Cn wccr wcggaat.
I Ict cvangclic mcict wonen in jc
leven. Dus jc inoci het nict maar
weglcggcii. je niuct Irct vrasAo~/lfer~!
Als je entliousiast bent over je
vakantie, lioud ie je fotomapje wel
hii de hand. Als ie erover vertelt pak
je het erliii. Z o moeten we ook de
liijbel zo kunnen pakken. Maar dan
moet je ook wel wat te vertellrn hebben!
En dat is vaak hct moeilijke punt.
I l c h je wat om te vertellen'? Voor je
kinderen, je broeders en ziisters,
mensen otn je heen? Gaat het alleen
over sport en filrns? Werk en vakaiitie? Of lieh je ook iets met Gocl:'

Maar Pauluc, de Here, spreekt ons e r

op aan: Lkír de boodschap van
Christus in volle rrjkdom bij je
wonen. Een volpension, voor dag en
naclit. voor Jezus' boodschap in je
liart cn Icvcn. Hoe doe je dat?
Nu. laat de boodschap van Christus
ccrst ccn houdschap voor onszrlf
zijn. Het gaat o m Christus, dic sticrr
aan het kruis. ook voor mijn ~ o i i d c n .

1

'I

Alleen. necm cr dc mor& vuor oin
het tot jc door tc 1atc11driiigen.
God d i ï mcnscn, zoiidasrs, rcdt. Wil
je dat? Wil jc, als zolidiiar. gered
worden door d c Hcrc Jczus?
Zie ook wat het uitliaalt. Paulus presenteert ons Iiier een vcrklccdparlii.'
Uilde klereii uit, dc praktijkcn van
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me+ God

de oude mens, boosheid, leugen,

egoïsme, e n nieuwe kIeren aan. mccleven, liefde. geduld. door de Geest!
Din wordt het leven mooi, d e inocite waard! Maar die moeite moet jc
nel nemen? Bekeer je weer. orieiitcer je maar weer op God. Dus: Laat
dc boodschap van Christus roe in je
Icvcn. cn dan: P m r ~ f d evolle rifkdoni

ervan.

Vertel het aan elkaar
I-Iicrvoor gccft de Here nnq nok aan
elknnr! Het Woord nmet wonen
ondcr ons, we mogen elkaar leren en
niinspoicn.
Lcrcii. niel maar verctandelijk, 't
gaat oin jc leben, maar dat wel Iéren.
Wie is Gcid? Wat betekent Hij voor
jou? Wat zoudcn je kinderen, je
broers en zusscn iian Hem kunnen
Iiebbeii?
En ook verrnancn. aanqporen. Dus
niet inaar iatcn Icipcii. Zeg maar: Z o
moet het. van God en v001 je eigen
bestwil!
D o e het enthoiisiast. En Iicb de bilhel, net als je fotomapjc. hij de hand!
Je Iiehr wat te vertellen aan dkaar!

En dan, als dat lukt met Guds liiilp:
de hondschap van Cliristus in volle
rijkdom onder om. wat zal hct dan
onder ons feestelijk wordcn. samen
enthnuqiast voor d e zaak van Cliristus! Laten we dliarotn biddcn, h a r vuor werken. met Gods hulp!
I

Knlo.i~enren3 I h fvcrlalinp GNVh):"Lnnt de
hvvrlwhdp viin Clirikiui. in inilc I ijkdnm in u
wniieii. i ccr cii ucrnin;in c1kn;ir mcl ollc aili-

hcid 7 i n n ter erc u;in G(id rncl ccn dnriktiiiiir
hart psalnicn. hyrnncn cn pecclcliikc l~cdcrcn-'

2.

Kril(~\acn/cn 3:Y-

ll.

Ds. J. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Alkmaar

83 1

WORSTELEN O M
KERKELIJKE EENHEID (2)

m
achtergronden

tussen historie en confessie
O

p dejaarlijkse conferenfie ieie het COGG o p 24
mei hield, sprak prof. dr J. W Maris over het thema
'Worstelen om kerkelgke eenheid'. Vorige week
publiceerden wjj hef eerste deel van zijn referaat.
Vandaag hef tweede deel gevolgd door een reactie
die prof, dr F. van der Pol - op persoonlijke titel - gaf,
Waar bevinden wij ons nu in de
ontmoeting binnen de gcrcf'orrneerdc gc~indte.en mct name
het COGG, zoals zich dat na het
vertrek vaii de G K N vorig jaar
heeft gelicrgrciepeerd? Dic vraag
stel ik natuurlijk tegen dc achtergrond van de in het vorige artikel gegeven historische schets.
Ik doe daarbij een paar aanname n:
de belijdenis die wij kennen ik dcnk concreet aan dc drie
formulieren van eenheid wordt door ons serieus gcnomen vanuit de identiteit van de
Reformatie;
dat inipliceert dat voor ons het
belijdcn van het geloof niet los
kan worden gezien van de diepe realiteit van en dus dc diepe
rocping tot de eenheid van de
kerk van Christus:
* dat hctekent ook dat een oecurneni5clie relativering van de
bcliidenis i la Leuenbcrg, of
een oecumenisch keuzcpakket
à la Lima voor ons niet
hesprcckhnar zijn:
* dat wil concreet zeggen voor
de ontmoctiiig van kerken in
het COGG. dat we ons verplicht wetcn aan elkaar om dc
gereformecrdc helijclenis
zwaar te latcn wegen, en niet
minder om de eenheid van dc
kerk zwaar tc laten wegen.

Principe en praktijk

1

D e principiële positie waarin wc
ons allcn hopeliik kunnen herkennen moel vervolgens op dc
proef worden gesteId in een
praktijk waarin terecht sprake is
van een worsteling. Alleen mag
de worsteling niet liet laatste
woord hebben. Zegsen clar we
het ergens moeilijk mee hebben
mag geen vrijbrief zijn om fiindamentele en principiële keuzen
van ons af tc duwen waar we
vanuit d e gehoorzaamheid aan
de Koning van de kerk, ons
Hoofd Jezus Christus, voor worden geplaatst.
Dat betekent concreet dat de
broeders van het Confessionecl
Gereformeerd Beraad zich de
vraag naar d e eenheid van dc
kerk en dc relatie met de confessie die nok hun lief is zouden
moeten stellen. H e t CGB is naar
mijn inschatting helemaal nog
niet toe aan een worsteling rond
de eenhcid van de kerk, en dat
zou tocli nict misplaatst zijn.
Dat betekcnl ook, dat de Gereformeerde Bonders in de Hervormde Kerk 7icli zouden mogen
afvragen of dc rechtvaardiging
van hun gang naar SoW, gemotiveerd door twce keer 'nee' te
zegsen. nog ruimte overlaat om
ook een keer 'ja' te neggen. Ove-
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rigens is daarmee niet miskend.
dat het voor dc GR een worsteling is.
Van de Confcssicinele Vereniging
in de Hervormde Kerk geldt wellicht hetzelfde.
Ik signaleer dczc vragen op dit
moment slechts. Tk wil liever
aandacht bcstcdeii aan d e
manier waarop de kcrken wuartoe ik behoor zich hcvinden op
Iiun plaats in d e vadci+landse
kleine oecumcnc.

De Christelijke Gereformeerde Kerken en de
eenheid van de kerk
Ilet is de moeite waard d c positie van de CGK te ovenien. Wiet
omdat deze kerken zich als een
lichtend voorbeeld hchhen
gemanifesteerd als het gaal om
d e eenheid van de kerk. Er is
reden ook de kwetsbaarheid van
d e positie van de CGK tc
besclirijven. Ik ben bereid in
eigen vlees te snijden.
De positie van de7e kcrkcn met een zekere openhcid naar
diverse kanten binnen dc pereformeerde pezindtc - maakt hei
ook voor anderen zinvol daarnaar te kijken. Onk hicr is sprake
van een worsteling met historie
en confessie. En soms ook van
een weigering d e worsteling werkelijk onder ogen te zicn. Laat ik
duidelijk zeggen, dat door dit
verhaal heen de overtuiging zal
klinken - moet klinken - dat
voor onze situatie van vandaag
niet d e historie, maar d e confcssie de doorsiag moet geven, zolider dat beweerd wordt dat wc
zonder historie zijn...

832

De 'eigen"eschiedenic
Twee rnarkeringspuntcn in de
gescliiedeiiis vormen een soort
Icgitiniatie van het bestaan van
de CGK. Dat is de Afscheiding
van 1834 en het niet meegaan
met de Vereniging van 1,492.Tk
vcrondei-stel enige bekendheid
mct de pescliiedenic. Per saldo
warcn dal breuken in de kerk
vanwcgc de confessie.
In 1834 was net als in de I h e
eeuw ccn srnizrs corif~ssinnis
gegroeid binnen de NHK. Er
mócsl weer beleden worden. in
gehoor~narnheidaan God de
Herc. Daar ontsfond geen nieuwe confcssic. Dat was ook helemaal nict nodig. Wel werd de
confessic weer ontdekt. Vooral
de Borcftr~Leerregel,~,het belijdenisgeschrift dat voor de vaders
van dc A i'sclieiding bijzondere
betekenis kreeg.
Als christelijke gereformeerden
zien we mcl dankbaarlieicl op
deze geschicdenis terug. D e
Afscheiding is voor ons een werk
van God. Dc weg gaan die De
Cock en dc zijne11 gingen, was
een zaak van de hoogste gehoorzaamheid. EI. was Iiun geen alternatief ovcrgehleven.
In 1892 was het evenzeer een
zaak van gclicicirzaarnheid om
niet 70 haaslig als geschiedde
met Kuyper en de andere vaders
van de Doleantie mee te gaan. Ik
weid dani- niet over uit. Bij alle
pijn ovcr de extra scheur die ontstniid. bcn ik in zekere zin dankbaar dal onze vaderen toen hun
p o ~ i t i chebben ingenomen. Van
dc pi-ediking van Gods genade,
in dc liiii van een niet-geconstrucei-de, maar heilshistorischc visic
o p hcl verbond der genade. is
daardocii- in d e Christelijke
Gereformeerde Kerken een
schriftuurlijke traditie blijven
bestaan. ln de verenigde kerk
van na 1892 (GKN) kwam die
prediking vsii Gods heil steeds
meer nndcr druk i e staan.
Toch is ei- rcdun genoeg o m de

jaartallen 1834 cn 1892 niet met
al te grote lettcrs als het werk
Gods te helijdcn. Laat maar duidelijk zijn dat de identitcil van
de kerk niet in de verabsolutering van jaartallen ligt mcl de
daarbij behorende voormannen.
maar alleen in Christus. Niet de
historie. maar de confessie geeft
de doorslag. In de historic fit al
dat meirselijke, het vleselijke
zelf5, dat gelukkig niet eens compleet in de geschiedschrijving is
terug te vinden. E r is gecn asici
te vinden in 1834. en niet in 1892,
maar alleen in Gods genadc in
Christus. E n Hij alleen is ons
I-Ioofd.

Een terloopse blik op
anderen

:

Terloops meen ik dat dezc taxatie van d e geschiedenis ook voos
anderen relevant is, met hun
belangrijke jaartallen. D e massicve manier waarop vrijgemaakte gereformeerden over het werk
van God in 1944 hebben gesproken, liep ook het gevaar van vcrahsolutering van een geschiedcnis waar ook mensenwerk in zat.
Historisch heb ik veel vridmoedigheid het gelijk van de vrijgcmankten in 1944 te verdedigen
tegenover de "synodalen". Maar
het was niet uitsliiircnd Gods
werk. Kerkgeschiedenis is nooit
lieilsgeschiedenis.
De Gereformeerde Bond in d c
NI-IK zit naar mijn waarneming
eveneens o p een massieve
manier aan de historie vast. Ovcr
het werk van God in de gcschicdenis wordt op een bijna ramaiitische manier gesproken, waarbij
de ernstige vraag rijst nf d c historie niet méér normatief is
geworden dan d e confessie. Daar
gaat dan wel iets mis. Waar historische bindingen bij de belijdenis
van d e eenheid van de kerk dc
doorslag geven - wordt daar de
coniessie niet in de paskeerstand
geïel?
Rcgriipt u inij goed. Het gaat mij
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e r met dergelijke opmerkingen
niet om elkaar ccns dc waarheid
te zeggen. Wat 7ou hct ccn /cgcn
zijn als we werkelijk allen bcrcid
zouden zijn ons ootmoedig tc
laten gezeggen door een normatief denken over d e kerk, op ccn
wijze die ook d e bcrcidhcid meebrengt in eigen vlees tc snijdcn.
Immers. als de kerk slechts
lichaam van Christus is, wat voor
"eigen" vlees is er dan nog.. .?
'

De CGK en de norm van
de confessi@
Terug naar de CGK. Sedert cen
halve eeuw is e r een depuzaatschap voos de eenheid van gereformeerde belijders. Er zou een
hele geschiedschrijving gewijd
kunnen aan d e vraag wat het
resultaat is van vele jaren samenïprekingen met nederlands gereIcirmeerden. met vrijgemaakte
gereformeerden, met het hoofdbeituur van d e GB, en dan ben ik
nog niet volledig.
We kunnen ons zinvol concentreren op d e wijze waarop het thema van d e toeëigening van het
heil in de samensprekingen aan
de orde is geweest. Dat thema
raakt het hart van de prediking
en van d e christelijke gereformeerde identiteit, als ik mij vezourtoven mag die term even te
gebruiken.[ H e t is een zaak
waarbij de confessie wel degelijk
een rol speelt.:
Aan de CGK-synode van Haarlem-Noord 1998 en d e GKVsynode van Leusden in 1'699
werd als vrucht van de samensprekingen een wezenlijke overeenstemming aangeboden o p de
punten die zo lang e n diepgaand
waren besproken. Vervolgens
kregen deputaten d e opdracht
eraan te werken dat deze dingen
niet alleen o p deputaten- en
synodeniveau zouden functioneren. maar ook op het grondvlak
van de kerk. In de prediking ligt
immers liet hart van het kerk~i,in.
Wordt daar niet het meest
833

ondervonden dat de kerk van
Christus is. het Hoofd? E n ligt
daar dan niet een verantwoordelijkheid die ogeiiblikkelijk voortvloeit uit de hereikze overeensteniming?
Er leeft een besef, dat hier wel.
degelijk een confessionele factor
van groot belang in ligl. Maar nu
de wcirsteling. !A7:int o p hetzelídc
rncimeiit spccll ouk ccn IiccI
andere gevciclsstson~ingccn sol.
Eii daarbij is niel d e ccinfcssioncIe ideiititcit v;in de kcrk dic in
Christus gelegen i i Iicl voornaamste, m;ial- ccii hcicr vali
eigenheid, vaii de cultuur - ~ c k c r
ook de cultuur van de prediking
- win dc CGK, dic hct hcstc
onder dc ncicnici- van dc historische ideniitcii cindcr tc hrcngcn
is. D;iaruil kcinicii dan rcactics
voorl van predikanten cn andcrc
ambtsdragers die hun inolieven
onder woordeii breiigen mcl ui t<praken als 'Voor mij hocri hct
nicl'.
Tk moel leggen - in die worstcling bevinden wij 0115.
Tegelijkertijd is er de relalie tussen de CGK en de GR.
Ook tucsen die twee liggen lange
reeksen ciirtmoetingen over d e
cinderlinge relatie. Er hoefde niet
gesproken te worden over de
predikin?. Juist op dat punt, ook
zich weer toespitsend op het thema van de toeëfgenin~van het
heil, was wederzijds volstrekte
herkenning en aanvaarding. Eeli
ander punt dat niet ininder de
confessie raakt. ligt daar wel elke
kees als een struikelMok: Het
kunnen verkeren met en veiantwoordeliikheid dragen voor
anderen in de kerk die de confessie loochenen, relativeren. e n
vervangen door items die niet uit
de Schrift. en niet uit ons T-loofd
Chrirluc voortkonien.
Daar wordt aan de historie priorilei t gegeven boven de con ressie, en daarmee wordt een kerkbcgrip aangellangen dat juist
dhir precies priiicipieel ruimte
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aai1 geeil. De con ïcssic is in d e
historische Hcsvormde Kerk niet
meer dan ccn optie. En zo zal het
iii SoW niet anders zijn.
Nu dc christelijke gereformeerde
\vorstcling.
Tn 1 99%Iieeft de GS gezegd:
oiidcr/ock in hoeverre het
mogelijk is plaatselijk toch situaties te scheppen, waarin in contact met een gereformeerde
hondsgemeente de confessie wel
filnctioneren kan - inclusief de
uitoefening van cle kerkelijke
tucht. Daarover is vervolgens
intensief doorgepraat met het
Hoofdbestuur van de Gereformccrdc Bond. Aan de synode
van 2007 is vervolgens gevraagd
uit te spreken dat de praktische
mogelijkheid hiertoe nader zal
wordcn onder7ochit. Dat hiervoor ook de betrokkenheid van
plaatselijke gemeenten nodig
was is vanzelfsprekend geacht.
Tncn de synode met een kennelijk enthousiasme de weg van dit
vcrdcre onderzoek aanmoedigdc. is een brief naar alle plaatselijkc gcrnecnten gegaan die aansporiiigcn bevatte het gesprek
hicrcivcr aan te gaan.
De lezcrs van Re I.Vekkrr weten
dat hier in de kerk vraagtekens
bij g c r c ~ c nzijii. Er is de vrees,
dal hel con fcssionele beginsel
locli op de tochl komt tc staan.
Dal een histotiscli moticf terugkeer naar een kcrk dic wc
verlaten hebben - dc doorslag
zal geven bciven conressionclc
trouw.
Wel - daar zit ecn worsteling dic
d e synode wildc aangaan. Is hct
mogelidk werkelijk rechl Ie docn
aan de Schrift en aan dc conrcssie - e n daarmee aan ons Hoord
- door op deze manies dc eenheid i e rocken? Mct dic vraag is
nop een hccl zorgvuldig trqicct te
gaan.
Wdl er legencivcr slaat is hct
gevaar onze eigcii historische
trouw aan de confcssic als ccn
gegevciihcid IC
aanvaarden, in
een kerkelijkc gcnocgzaainhcid

die ook zelfgenoeg/aamheid zou
kunnen zijn, e n die niet ons
'genoeg' in Christus heeft en
zoekt.
Is Chriclm gcdccld? Dat is de
vraag die ons blijft aangaan.
Een kerk die haar trouw aan de
eigen confessionclc positie als
eindpunt ïicl. cn daar vrede mee
heeft, loopt gevaar net zo zeer in
de eigcn historie te eindigen als
ij hel aan anderen verwijt.
Dal is daarom geen gemakkelijke weg. Het kan temidden van
de kerkelijkc vcrhoudingen in
Nederland niet anders of het
laatste, iioodzakclijke, woord is
nog altijd: wor\lelcn. Maar niet
oiii in onduidclijkheid te blijven
s'tekeii. Hel gaat om trouw aan
ons I-Ecioid.
1 Zie het be~innrngsrappnrtvan dcputaten eenheitl, aangeboden aan clc synod e vdn Leeii~drden2I)OI. Hchalvc tn
de Acia /al hei in de Innp k a n 2002
iiuk dr~onderiijkverscliijncti.

'

2 Zie de nota De 'toeeigeninp dcs Iicils'
in de belijrleni~geschrilten- ccn ovcrziclit. waar\ uur hel concept gesclircvcii
is doui di s. A Baars. Te
iii d c
Acta vaii d e GS Apeltlnnrn-C 1'392, hl7
289-294

Prof. dr J. W Maris is hoogleraar
dogmatiek aan de Theologische
Universiteit van de Christelijke
Gereformeerde Kerken te
Apeldoorn

,

F. van der Pol

WORSTELEN OM ECHTE
EENHEID VANUIT DE
CONFESSIE
Snijden in eigen vlees
Collega Maris toont zich o p hct
puilt van de eenheicl van de kerk
bereid te snijden iii eisen vlees.
Hij ccinsl;ttcert iii de Christelijke
Gcrcfnriiiccrdc Kcrken ecn worsteling om kerkelijke ccnhcid.
Maar soms ook een weigering d c
worsteling werkelij k oiider ogen
tc zicn. Er is geeii asiel te vinden
in 1834, ook nici in 1892; maar
alleen in Cinds gcnadc iii Christus. Geen asiel. Daar ben ik het
mee eeris. Ook als de blik gericht
wordt op ons. vrijgemaakt gereformeerden. Wc hcbbcn op massieve manier gesproken over het
werk van Gocl iri 1944.We liepen
Iiel gevaar vati verabsolutering
van ccn gcschiedenis waar ocik
mcnsciiucrk in ;ral. Maris kan
het gelijk van dc vrijgcmnaktcn
in 1944 tegenover de 'synodalen'
wel verdedi~en.Maar het was
nicl uilcluilend Gcidl; werk. Ik
wil hier wat meei- v a l i zeggeli.
Het raakt ons als cnkcling, als
kerkgemeenschap, nn7e thenlogie. onze cultuur, heel onze vrijgemaakte sanienleving. We hielden te weiiiiy rekening iriet liet
feit dat clc k c ~ kcicik mcnscnwcrk
is. De gemeenschap van de kerk
bestaat uit zondige. onvolmaakte
mensen. We beIi,jden een gevoel
van cininaclit e n eigeii schuld
naar God, naar anderen en naar
elkaar. Centraal mnct staan de
Persoon van onze Here Jezus
Chrislus. De band met Christus
vormt d c kci-n van liet kerk-zijn.
Gezamenlijke vcrhnndenhcid
aan Heni is fundamenteel,

Geestelijke diepgong?

l

achtergronden

in d e geschiedenis van onze kervlakheid e n vluchtigheid. Dat
kcn peen perioden aanwijsbaar
vluchten is mogelijk, op allerlei
zijn, waarin 'ongccstclijk' met de
manier. zclfs tliclilogiscli. Door
kerk is omgegaan? in het Ncdcrrond d e Schriftwoorden over
Innds Daghkcd noemde collega
schuld en vergeving lange betoB. Kamphuis afgelopen week
gen te maken, concIusies te trekvoor onze kerklormalie de jaren
ken. weten5chap te hedri.iven.
70 en 80. Wellicht wcrd daarin
Maar daar dan innerlijk nog buieen te gesloten front gemaakt,
ten blijven. Bepaalde leerstukwaarin kerkopbouw e n consoliken, visie op doop, verbond en
dalie een grote rul speelden. Ilel 1 kerk gaven een eigen identiteit.
warcn jarcn waarbid de vraag kan
Rsachten ïe ons aan dc voctcn
worden gesteld of daarin dc vcrvan d c Hcre cn Hciland? Waar
dieping en persoonlijke concretidogma's de plaats in gaan nemen
sering van de leer te weinig aanvan de levende Christus, wordt
dacht Iieeft gehad. Ik ben dit
geen levende omgang niet God
met hem eens. We kunnen over
meer uitgestraald en voorgcGod veel zeggen en schrijven.
leefd. Prediking die de ervaring
Maar de gemeenschap met de
van zondebesef en vergeving niet
of nauwelijks ter sprake brengt,
Here kan niet zonder beleving
faalt in het wijzen van d e gocdc
en vormgeving. We staan voor de
vraag: heeft ons coiitacl me1 d e
weg.
Here geectclijke dicpgang? Hct
gaat toch om de levende God en Persoonlijk@band mef
om een echte relatie met Hem?
) God?
We mogen eigendom vaii de
In de de vrijgcniaaktc periodiek
Hcre Christus zijn. In H e m geeft
Wegwijs schreef ik in 1999 over
God ons allcs. Lcvci~dcomgang
mei Zichzelf. Hoe beleven wij d e
d e puriteinen: "Puriteinse predigemeenschap met God?
king is ontdekkend, ook op persoonlijk vlak. Hier valt te leren.
Sinds het midden van de jaren 90
is er in de vrijgemaakte kerken
1 Allereersl dal Iict lijden en sterccn stcrkc inlcrcvx voor cvanvcn van Christus pas voor ons
gelicale literatuur uit de angelgaan leven in een persoonlijke
saksiche wereld. Bevestigt het
band met Hem. Brengt de prediniet het beeld van de vrijgekin3 d e band met Christus 7 0 tcr
maakte kerkgeineenschap rtls
1 sprake dal de inwoning van
1 Gods Cicest aan de orde komt?
ccn 'verstandckcrk'? Hel heser
groeidc dat e r een fundamentele
De Geest vernieuwt het hart.
onze wortel. Als in de prediking
geestelijke dimensie ontbrak.
Omgang met de Here vereist ons
dit werk van dc Gccst onbesproken blijft, slaan we samen een
hart, dc kern van wat W C ;lijn.
fundamentele, bijbelse werkelijkNieuwe levensstijl heeft al tijd
ook een binnenkant. Het gaat in
heid over. Scheurt d e prediking
automatisme e n andere vormen
geloven e n heiliging om een wervan uitwendig versiaan stuk? De
kelijk iiaas God toegekeerd
levcn. Van dic ruiidamcnlclc cis
hand mct Christus drong de puri1 teinen tot kritisch bezien van
mogen we ons niet afmaken in
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bestaande kerkstructuren. Dit
werd als bedreigend ervaren. Het
bracht puriteinse predikers in
botsing met de gevestigde kcrk.
Wat betekent dit voor vandaag?
Het spreken ovcs de kerk zijn we
als vriigcmaakten gewend. Dit
houdt het risico in van bepaalde
eenzijdigheid: het gevaar dat hct
spreken civer dc kcrk het persoonlijk geloof naar cle achtergrond duwt. Met kerkelijke
gehoorzaaniheicl ei1 lidmaalschap is niet alles ge;rcgd. Gods
kerkvergadcrcnd werk houdt
mccr in dan kerkordelijke en
kerkverbandelijke structuren. Dc
kerk als geloofsgemeeiischap is
he~listook cen zaak tussen God
cn mij permonIi,ik. Aan de vitaliteit van de puriteinse spiritualiteit kunnen we een voorbeeld
nemen. Tegenover dc dompige
atmosfeer vaii kerkelijk conformisme en tsaditionaIisme plaatste zij de ontwikkeling van een
wérkelijk christelijk Icvcn. Daarover wisten zij via de kansel, in
onderling gesprek en in een
stroom van meditaties en pasturale geschriften echt te communiceren. Zuivere ccimmunicatie
over bijbelse gclnofscrwring is
wal we ondcr ons teveel nog missen."

In de jaren 70 en 80 stond in de
vrijgemaakte wcrcld dc ontwikkeling van het gcrcfnrmeerde
levcn centraal. Gereformeerde
organisaties bloeiden, gereformeerde scholen werden gesticht,
maar steeds mccr bcgnn wat ik
zonet ~iocnidcte missen. Het
christcn-zijn werd vooral vertaald in lid zijn van de vele gorganisaties. Aan de oppervlakte
leek alles cik6: Schrift cn belijdenis, hel was vcrzrouwde standaard-uitdrukking. Maar oingang
met God, het leven uit Christus,
was onderltusscn nincilij k
besprcckhaar. Ik vroeg studentcn of ze wel eens een preek
hoorden over wederpeboortc,
bekering cif uiivcrkiczing en verwerping. Z c gaven ontkennende

I
signalen af. Z e sprake11 ovcr
geniis aan geloofsbeleving.
Gelijktijdig verwereldlijkte d e
stijl van veel vrijgeinaaktc jongeren en ouderen. Tk had het besef
van iets dubhcls.

Gezamenlijke
verantwoordelijkheid

onze Here Jeïus Christus verbiiidt ons (Ef.4). Daariii mag
sprake van variatie zijll. Daarin
kan de beleving van het geloof
en de mntc van geloofsgroei vcrschillend zijn. O p hel [ere punt
van de toeëigening van hct heil is
in de sarnencprekingcn tussen
christelijk gcrcformeerden en
vrijpcmaakten inmiddels wczenlijke overeenstemming bcreikt.
Dit geldt ook voor het spreken
over d e kerk. Hier ligt nu een
gezamenlijke verantwoordelijklicid deze dingen te laten functinneren op het grondvlak van de
kerk. Dan komt zcker ook de
prediking in bccld, want daariii
klopt het hart van het kerk-zijn.

Hel hccld van de ene ware kerk,
de vrijgemaakte, is inmiddels
vergruisd. D e Geest laat 7ich niet
opsluiten. Hij waait: breekt uitingen van gearriveerdheid stuk.
Dat duidt ik positief. Ondertussen is de beeldvorming van hct
vrijgemaakte kerkelijk lcvcn wel
sterk bepaald door wat ik noetnde. Anderen kijken naar ons met
ccn negatief filter. Maar de kerk De belijdenis echt
van Christus is ruimte van vcrge- hooghouden
vinz. Daar herkennen we elkaar
De samensprekingen geven duials niensen dic van genade leven,
delijk aan dat d e GKV de conkleurrijk en toch één. Z o komt er
fessie als ncirrnaticve insteek
ook ruimte vrij om te snijdcn In
voor het m e k e n naar kerkelijkc
eigen vlees.
eenlicid ziet. D e preses zci het
Maris geel1 icn aanzien van het
op de synode in Leusdcn nog
chrislclijke gereformeerde kerkrichting de chrislelijke gereforverband open en eerlijk aan dal
meerde deputaten: "Er zijn verhet denken over kerkelijke ecnschillen in ?tij1 en kerkelidke culheid zich niet in een vacuüm
tuur, maar we wetens ons
afspeelt. Hij verwoordt de
geestelijk met u verbonden in de
gevoelcbcnadcring van predikangehoorzaamheid aan Gods
tcn cn andere ambtsdragers:
Woord en in dc binding aan de
"Voor mij hoeft het niet". Zulk
gereforrnccrde belijdenis". Dc
spreken komt meei- o p uit een
afgevaardigden van d e Ncderbesef van eigenheid en de eigen
laiids Gereformeerde Kcrken
kerkelijke cultuur, dan uit de
kregen van de prescs te horen
hclcdcn confessionele identiteit
dat deze kerken moesten kiezen
dic in Christus gelegen is. Dic
voor een duidelijker, ondubhclkerkelijke cultuur raakt volgens
zinnige binding aan d e confessie
hem ook de prediking van de
cn dat ook d e kerklcdcn gebonchrisleli jke gereformeerde kerden zijn aan de dric formulieren
kcn. In die worsteling bevinden
van eenheid. Het hooghouden
zidn kerken zich.
van de belijdenis is duidelijk.
Maar geldt iets dergelijks ook
Maar nok hier moet gcsneden
niet voor de vrijgemaakte kerworden in eigen vlccs. Want dieken? 1s daar geen vlakheid gesigzelfde helijdcnis draagt veel aan
naleerd i n de prediking, ccn
voor gcloofsbefeving in bijbels
genoegzaamheid die niet ons
kadcr. Z e brengt het wcrk van
senoeg in Christus heeft en
Christus ter sprake cn wijst aan
zoekt'! Is de zwakte juist niet dal
hoe Gods Geest in ons werkt. In
cr te wéinig aandacht is voor
discussies ovcr geestelijke groei
Christus. het ckntrum van hct
en heiliging kunnen de Dordtse
christelijk geloof:' Eén geloof,
Lccrregels een belangrijk woord
kEn doop, Ckn God e n Vader van
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meesprekcn. maar zc w o ~ d e nin
de vrijgemaakte kerken zelden
genoenid. Worden de confessies
door sommigen nict crvaren als
dode en dorre schrijfsels die jc
het liefst hii tiet oud papier zou
xcltcn? D e belijdenis vraagt niet
om ccn hchandeling als kostbaar
museumstuk. Dc oudc conressie
1
is zeker niet enkel maar historiccli interessant. Ook al zijn de
bewoordingen nict heilig en zal
elk onderdeel nict dc7,cll'dc actualiteitswaarde hebben. De vraag
is: lioe functioneren de drie forrnulicren van eenheid in de praktijk op hct grondvlak? Generatie
na generatie vond het dc mocite
waard ze te bewaren. De belijdcnissen spreken op allerlei punten
de hijbcl na, zc spreken dwaalleer tegen cn ze bicdcn waardevolle handreikingen voor ccn
goed verstaan van de Schrift. We
kuniicn /e niet afdoen als 'voorstellingen uit ccn achterliaalde
wereld'. Maar de kleur van ccn
kerkgemeenscliap komt wel mee
in hcl orngaaii inet liet belijden.
Er is om dc belijdenissen een
bepaalde sfeer gcgrocid. Ze zijn
vast onderdeel van ons kcrkboek. Eike zondag wordt er
pcpreekt ;iali de liand van een
catechismus/ondag. Mensen grijpen terug o p vlot in dc mond lipgende zinnen uit de H C of dc
NGB: de artikelen 27 e n 28 over
dc kerk bijvoorbeeld. Mensen
kunnen zclh ineneti dat het laatste woord gcspi-okcn cii opgcschreven is. Zodra helijdcnisscn
die sfeer p a n ademen, is er wat
mis mct de geloofsgemeenschap
die zclf nict gocd meer ademt.
Het nptirnismc van 'Hct vuur
blijft branden' is gedoofd. Er is
in de praktijk van het gemeenteIcvcn sprake van verschillende
houdingcn tcn opxichlc van d e
confessie.
Rond de cotifessie uit zich binnen dc GKV eerder een besef
van verdccldhcid dan vali eenheid. De eigen traditic wordt kriticcli bekeken. Openlijk worden
cigcn mislukkingen genoteerd.

E r is niet alleen sprake van
opkomen voor je kerk. maar ook
van lijden aan rlc cigcn kerk. We
zoeken een weg om in diversiteit
geestelijk om te gaan inet verschillen. Wc bidden om oog voor
wat ons samenbindt. Actuccl
christelijk belijden doe je in het
besef dat je d e dood verdiend
hebt, maar gered bent door d e
kruisdood van Christus. Dal
houdt je als gereformeerd belijder klein e n ootmoedig e n ver
van gcan+iveerdlieid.We belijden
de afwezigheid van God in ons
kerkelijk leven, hei onhciligc
vuur en de 'ik-vind-cultuur' om
ons heen, die ons heeft beïnvlocd.

i

1 Concentratie op Christus
I

We kijken om ons heen. Van
;
andcrc kcrkgcnootschappen
worden niet meer alleen schaduwpartijen getekend, de zwarte
bladzijdeii bijelkaar gehaald. We
bidden om ovcr en wccr I-iardheid, genadeloosheid, gebrek aan
vertrouwen te overwinnen. Kijken we rond, dan hebben we als
gereformeerd gezinden dezelfde
confcmi.nnclc baGs, maar deze
brengt tien keer gcrcfomccrd
lielaas nog. steeds niet samen. Je
kunt als gereformeerd gezinden
de beste geloofspapieren hehhcn, maar hct is hol en leep als
daar niet samen uit wordt
geleefd.
Het koesteren van eigen identiteit staat o p gespannen voet met
zelfverloochening. Er wcrken
ongeschreven regels die het niet
samen optrekken van gereformeerd gezinden in stand houden.
E r worden oiidanks dezelfde
belijdenissen hecl cigcn acccntcn
gelegd, in geloofsbeleving en
vormgeving van kerk zijn e n eredicnsl. Hier moel onderscheiden
worden wat als doorslaggcvcnd
mag gelden en wat niet. Niet dc
blauwdruk in liturgie of cultureel
bepaalde gewoonte vorm in^.
Navolging van Christus is Rummer één!
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Collega Maris kiest voor een
beiiadering die ons niet van
nature eigen is. Hij is begripsvol,
maar glashelder in d e zaak. Zijn
insteek is zuiver eii principieel:
ware kerkeliake identiteit dn eenheid vindcii wc in dc cingcdccldc
Christus. De worsteling om kerkelijke eenheid dwingt ons tot
concentratie o p Christus. Hij is
de kern van ons christelijk
geloof. We mogen Hem niet in de
weg staan met onze eigen prioriteiten. Kerken hebben geen
leven in zichzelí. Verheerlijking
van cigcn kcrkgcnootschap is
niet uit het geloof. Kerkelijk
samenleven buiten Christus mag
van ophouden weten. Het is onze
gc7anicnlijkc rocping om in hct
geloof de eenheid bij Christus te
zoeken.
Samen wandelen in d e waarheid
is eeii worsteling. i-Iet betekent
snijden in cigcn kcrkclijk vlecs,
afzweren van kerkelijke hoogmoed, afzien van kerkelijke
asielplaalsen, nee-zeggcn rcgcn
ccn door traditic bepaald kerkelijk samenleven. Wat ons d e weg
naar Christus verhindert, moet
worden prijsgeven, al doet het
nog zo'n pijn. Christus roept ons
weg bij perifere laken. Hij roept
ons tot bezinning, tot omkeer en
vernieuwing. Hij roept ons terug
naar de kern: naar Zichzelf, de
Gekruisigde, gestorven voor
o i i ~ zonden.
e
Christus vergadert
zijn kerk niet door menselijke
inspiratie, maar door Zijn Woord
e n Geest. Als Gods waarheid
niet d e motor van kerkhci-cniging is, dan ontbreekt ons de dragende grond.
Prof. dx; F. van der Pol is hoogleraar
in de Algemene en Nederiandse
Kerkgeschiedenis vóór 1800 en in
de Symboliek aan de Theologische
Universiteit te Kampen.

A.S. van der Lugf

DICHT BIJ HET HART
P

De vreemdeling in de weften van
Mozes (2)

Is dc vreemdeling, die te midden
van IsraEl wucinde, te vergelijken
met dc allochtcian in Nederland?
O m dic vra;ip te beantwoorden,
verdiepen wij ons in een serie
Bijbelstudicv iii de plaats van dc
vreemdclfng in de wetten van
Mozes. Vol-ige keer begonnen wij
met dc vriiag: wie waren het prccies in dic tijd? Vandaag vervolgen wij mct dc vrrtas: Hoe stonden zij tegcnciver Israëls
godsdiencl'?De wetten van
Mozes hcgiiinen niet bij Sinaï.
Daar ontvangt liet volk wel dc
Tien Gcbodcn en de uitwerking
ervan, maar al bij de uittocht
begon God mci 'iiizettingen en
verordeningen'. We komen de
vreemdeling dan ook niet voor
het eerst tcgen in Iiet vierde
gebod oilci-de snhbar. AI bij d c
bepalingen over het viercn vaii
het Pascha wordt hij vermcld:
"De H E R E 7ei tot Mozes cn
Aaron: dil is de inzezting van hel
Pascha: gccn enkele vreemdeling
mag ervan eten"'.

Buitenlander
In dcc1 1 verwees ik al naar het
Hebi-ecuwse woord vtior vrcemdeling 'gccr' (denk aan dc naam
van Mtizc.j' zoon Gersnm). Nier
staat ceii ander woord:'nochrie'
(kol-h~ri-necho»v).
Dat woord is
eldcrs vaak vertaald rnct 'buitenlandcr" en duidt dan icrnand aan
van ccn ander volk, dic nict peïntegreerd ir in d e Israëlitischc
samenleving. EIii hoort verhalcn
over IsraCl, ziet het gebeuren, of
doet zakcn niet Israël, maar i s
niet in hct vulksleven opgenomen. Dezc buitenlander mag niet
meevieren. Dat is de regel. Hct

1

Pascha is voor h ï t volk. dat uit
Abram is voortgckonicn.
Een uitzondering is d c slaaf die
door de Israëliet gckcicht is:
"Iedere slaaf, die door iemand
voor geld is gekocht, mag er
eerst van eten, wannccr gij hem
besneden hebt"'. Gczien de kontekst neem ik aan dal het hier
gaat o m een slaaf van niet-Israelilische afkomst. Dczc is in ieite
iii de familie van de Israëliet
cipgenomen. Dit lid van het 'hiils'
mag mee-eten nict het Pascha.
Voorwaarde is wc1 dat hij besneden wordt. Abram paste de
besnijdenis - op hcvel van de
E-IERE -ook toc o p de leden
van zijn huis, allc mannelijke
leden van de clan" Z v wordt ook
deze slaaf door hcsnijdeiiis opgenomen in CIC gcestelijke gemeenschap van Israël, d e vergadering'.
De kanttekeningen van de Statenvertaling vocpen daar nuchter
aan toe: "wc1 vcrslnande nadat
tiij in d e wnrc rcligie onderwezen
zal zijn en dczellde hebben aangenomen"" Dat onderwijs zal
wel gaandcweg geschied zijn.
Het helc Tcven moest immers
van God spreken.

Afstand
De hijwoner (roshah)en dc dagloner (sakier) mogen weer nicl
eten van het Pascha*. Dat bcvcstigt het voorafgaande: de slaaf'
krijgt dcze opening tot meevicren wel gchoden. orndat hij met
d e familie samenleeft. Het
Pascha is ccn familiefeest, vergclijk het 'in ccn liuis' in vers 46.
D e vrije niel-Israëlitische burgers van hct land, die o p een
boerenbedrijf' hun brood probc-
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ren tc vcrdielien. staan o p meer
afstand en zijn daarom uitgeslaten. De dagloiicr is eelt persoon,
die getypccrd wordt naar de wijze van inkomstcnverwerviiig. Hij
probeert ïijn inkcinien te verdienen dooi- dagelijks werk te zoeken. D c bijwoner is ineer getypeerd naar zijn verblijfsstatus.
D e rtishnh is niet van Israël en %lij
lijkt np ccn Keer. Misscliien is het
iemand die van de te verdrijven
volkcn lal overblijven in
Kanaiin. Sonis komt de combinatie vcior 'vreenidelingen en bijwonei-S'" waarbij niet precies
helder wordl wal het verschil
tussen hcidc is.
Die vrccmdcling CCqeer)wordt
genocrnd in vers 48: "Maar wanneer cen vreemdeling bij u vertocfl cn d e HERE het Pascha wil
vieren ..." Dit is een ander dan
dc slaaí. D e vreemdeling is een
vrij man. maar vestigt zich wel in
hcl land van Israël. Hij is een
pcmaneiat aanwezige en bouwt
e r zijn leven op. Hij is minder
vluchtig dan de bijwoner of de
dagloner. Die zoeken hun gcluk
snel weer elders. misschien wccr
in een ander land. De vrecmdcling krijgt ais ingezetene te
maken met het hele leven in
I ~ r a ë ldat
, onder bedag van d c
HERE komt. Een slaaf-vrecmdeling krijgt dan de i-uimlc om
het bevrijdingdeest mcc Ic vieren als lid van de familic. Dc
vrije vreemdeling krijgt ook dc
ruimte, maar alleen np zijn vcrzoek: ". . .en de H E R E hct
Pascha wil vieren...". Hct wordt
hein niet aangeboden en nict
verplicht, hij krijgt de ruimte. Hij
is dus de tweede uitzondering die
d e regel (vers 43) bevcstlgt.
838

Besnijdenis
Ook voor licin gcldt de voorwaarde van dc hcsnijdcnis, het
teken van het vcrhond met
Abram: "...dan zal icdcr van hcl
mannelijk geslacht. die bij Iiem
behoort, bcsncden worden: eerst
dan mag hij nadcrcn oiii het te
vieren: hij zal gcldcn als ccn in
het land gehorene"'. Hoc hclangrijk die besnijdenis is wordt dan
vervolgens onderstrecpt:"Maar
geen enkele onhesncdcnc mag
ervan eten". En voor cFe duidclijkheid: deze wet gcldt voor dc
geboren Israëliet e n voor de
vreerndeling (g~pp.).
Ook op andere plaatsen veronderstelt de wet, dat dc vrccmdclinp zich vri,jwillig kan in7cttcn
voor de verering van dc HERE.
De tweede viering vaii het
Pascha was hij d e hcrg Sinaï,
vlak voor het vertrek na bijna
een jaar. Zij vierden het op de
wijze die Mozes hevnlen had hij
de uittocht. Er wordt gezocht
naar leiding van dc HERE hij
een onvonrzicn gcval: onïcinheid. En ook dc vi-ccmdeling
komt wccr ter sprnkc: "Wanneer
bij u ecn vrccmdcling verloerl.
dic dc HERE het Pascha viereii
wil, dan moel hij liet vieren naar
dc inzclling van hel Pascha eii
dc vcrordeniiipen, die daarop
bctrckking hebheii. Eiierlei
inzelling zal vuur u geldeir,
~ o w evoor
l
de vreemdelin3 als
voor de in het land geL~urene'"~.
Opnieuw valt o p hoe roekornstgerirfit de wet is: 'de in het land
gehorene'. En dat e r blijkbaar
mensen van vreemde komaf zullen zijn in het beloofde land, die
Pasclia willen vieren:"Verondersleld wcirdt, dat zijn oog geopend
is voor dc rijkdom vaii Israëls
rcligic cn dal liii nu daaruit wil
Icvcn", schrijll dr.A.1Joordtzij l i .

Offers
Dc vrccmdcIinp wordt genoemd

bij het offeren: "Ieder van het
huis Israëls of van de vreerndelingen die in uw midden vertoeveii, die eeii brandoffer of een
slachtoffer offert. maar dat niet
naar de ingang van d e tent van
de samenkomst b r e n g o m het
de HERE te bereiden, die zal uit
zijn volksgenoten uitgeroeid
worden"". Dil is een wet uit de
lijd bij de berg Sin;ii. net als de
hcpaling over hel offeren in
Lcvi ticus 22". Tijdens d e reis
naar Kanaffn kcinit daar d e wet
op hct Y uuroCier bij. Opnieuw
bchoorl 11ei lol de mogelijkhedcii, dal de vreemdeling zu'n
oífer zal hrengen'fuii die tijd is
ook dc hcpaling over de vergeving van dc onopzettelijke zonden, collectief en individueel. E r
i q iiiaar édn manier van verzciening, die geldt voor elke ingezelcne. E r is geen uitzondering
ilooi. dc vreemdeling, die in
Tsracls midden vertoeft. Blijkbaar kali ook die de wens hebben dic vcrgevii~gte zoeken".

Gemeente
Daarbij sluit aan de vraag of de
vreerndeIin2 behoorde tot 'de
gemeente van Israël' of niet. We
lezen in Leviticus 16 over de Grote Verzoendag. Er wordt verzoening bewerkt door het offer en
het bloed, voor 'de gehele
gemeente'lh.Behoort de geer
daartoe? Het Is wel zo dat zij zich
niet aan het verplichte vasten en
het stilleggei1 van de arbeid o p
die d a s konden ontrekken: "Dit
zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de zevende maand o p
de tiende der maand zult gij u
verootmoedigen en generlei werk
doen. zomin de geboren Esraeliet
als de vreemdeling, die in uw
midden vertoeftv1-.Het argument
is: "Want op die dag zal over u
verzoening gedaan worden. o m u
te reinigen Mih. Worden ook d e
vreemdelingen gereinigd of geldt
hen alleen de plicht tot publieke
onderbreking van werk? Vorige
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keer zagen wij dat de vreerndelingen bij de verbondsvernieuwing
vlak voor de intocht betrokken
waren1! Ik acht tiet mogelijk dat
d e reiniging ook voor de vreemdeling bedoeld was Maar dan wel
voor die onder hen, die zich hadden laten besnijden e n door liefde
e n gehoorzaamheid d e HERE
wilden dienen. Z o zien wii (waarschijnliak} iets van hun opnanic in
d e gemeenschap en dat zo dicht
bij het hart van hel verbond: dc
verzoenin9 van de zonden. Dc
vreemdeling lijkt wel een huisgcnoot.

Conclusie
Mijii tweede conclusie is: d e wctten van Mozes veronderslellcn,
dat er permanent vreemdelingen
onder Israël: zullen wonen. Onder
lien zullen e r zijn, die vrijwillig en
van ganser liarte d e HERE willen dienen en, besneden en wel,
de vreugde van deze dienst willen meevieren in hcl Pascha.
Ds. A.S. van der Lugt is predikant
van de Gereformeerde Kerk te Rot-
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meegelezen

Synodaal pappen en
nathouden
In hct Centraal Wcekhlnd van 14 juni
sclireef dc redactie het volgende
commentaar o p de laatste ontwikkelingcn binnen het SoW-proces:

De gereformeerde synode heeft
bcslotcii dat dc plaatselijke gereforniccrí2e kcrken Iiu~izelfstaiidigc bcvocgdlieid over hun kerkgebouwen zullen opgeven. D e
sccrctaris-generaal van de Herv o r m d ~Kerk heeft vorig jaar
gczcgd dat Iret gedonder uit moet
zijn. Samcn op !Areg nu doorgezet
nioct wordcn cn dat e r geen uitstel
rnccr kan zijn. D e gereformeerde
synode volgt licni daarin maar
gecft lokale kerken wel zeven
jarcn d e tijd om aan dit idee te
weiineii. In die tijd kan men alsnog
uit SoW treden en een eigen
nicuw netwerk van kerken vorincn.
Deze pappen en ~iailiouderi-politiek neeint niensen niet serieus
maar behandelt hen als kIeine kinderen die later wel wijzer ziillen
worden dan wel later niet meer
mogen zeuren.
Uit deze besluitvorming blijkt dat
d e kerkIeiding de dubbel7innige
situatie tiiet goed onderkent waarin zij en het centrale apparaat verkeren. Samen op Weg is een vanzelfsprekendheid en een must,
maar de bedoelingen waarmee
iiicn met Samen op Weg begon.
zijn misIukt. Ook het landeluk
iippiir;irit is ecii vnrizelkprekendhcid, rniiar ook dc constructie van
hct 1;indclijk dicnstcnccntr~immet
ncgcn rcgionalc diciistencentra is
nlislukt. Mcn krijgt dc indruk dat
d c ~ ctwccslachtighcid door d c lci-

ding van de kerk. inclusiel de
synodes, niet wordt g e ~ i e n .
Samen o p Weg is een vanzelisprekendheid, inclusief Gereformeerde
Rnnd en vrij7innigheid. Overeenkomsten tussen ?tromingen in beide kerken zijn groter dan de verschillen tuscen de twee kerken.
Samen o p Weg waq bedoeld om
meer christelijke eenheid te tonen
en zo d e stem van de kerk geloofwaardiger en duidelijker te maken.
Die doelstelling -waar het eigerilijk om ging - is niet gehaald. De
verschillen hinnen de SoW-kerk
zijn waarschijnlijk nog groter dan
de verschillen die e r vroeger
waren. 1n pIaats van eenheid i? e r
een hele eva~ijielicalevIeugel
oprekomen die weliswaar {gelukkig en terecht) geen nieuwe kerk
wil zijn maar wel een vitale riclitinc vertegenwoordigt. Waarschijnlijk d e richting met de meeste
werfkracht, die bovendien nog
door allerlei kerkgenootschappen
heen loopt e n in die zin een vitale
oecumenische beweging vormt,
met veel diaconaat en grote maatschappelijke betrokkeriheid. D e
ene SoW-kerk heeft de eenheid
niet vergroot. het kerkelijk spreken in de ~amenlevingniet eendrachtiger gemaakt e n door alle
twisten en d e problemen rriiid het
LDC ook het christelijk getuigenis
niet ~ t e r kbevorderd. Dit is een
pijnlijke constatering, ;leker ook
voor de vele voortreffelijke medewerkers in het LDC. Wie dit niet
onder ogen ziet, kan geen verstandig beleid voeren.
De conqequentie is dat d e landelijke kerk geen profetisclie rol in d e
samenleving kan spelen e n dat aan
ge~nspireerdepersonen moet overlaten (die e r gelukkig in feite ook
zijn) en sIechts d e nederige taak
kan verviillen om plaatselijke kei.ken. diacoiiieën en evangelisatiecominissies te oiidersteunen - in
het besef dat de iiitgesproken richtingen in de kerk deze zaken zelf
organiseren (de Bond, d e evangelicalc stroming, dc charismaticchc
beweging. de vrilziiinigheid).
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De verkleining van het LDC en d e
regionale dienstencentra (met alle
onzekerheid voor vele stafleden?)
zal tot minder expertise leiden: de
gekozen werkwijze van prolecten
waaraan stafleden een tijd wcrkcn
in plaats van landelijke inspirator
te zijn van een sector van kerkenwerk (catechese, jeugdwcrk, pastoraat. interreligieuze dialoog, c d . }
kan maken dat Ineiiscn gccn brccd
netwerk opbounen en mccr ccn
klus klaren dan dat zij ccn liindclijke voortrekkercfiinctic ophouwen.
Deze richting die de synodcs hchben gekozen voor de afslanking
van het landelijke apparaat maakt
dat eventuele verdcrc rcductic
beter mogelijk is, niaar inaakt wel
dat het LDC een groot dcc1 viin dc
voortrekkersfuiictic kwijt ziil
raken.
In feite betekent dit dus ccn niinder grote r01 voor dc vcrciii_rde
landelijke kerk cn ccn giotcre rol
voor dc riclitiiigen hiiinen de kerk
en bijgevolg is clkc lukalc kerk
verantwoordclijk voor het eigen
werk. I-Iet pricstcrscliap iillcr gelovigen hoort in de hcrvorind/gcreformeerde traditic hoog in Iiet
vaaiidel te staan: iedcrc gclovige
zelf voor Gods aiingczichl en niemand daartussen - gcen meester,
geen kerk. gccn bisscliup. Het
beleid om d e zeggcnscliap vali de
landelijke kerk te vergroten
(ondermeer door ovcrdracl~tvan
gebouwen) gaat dus in Icgcn de
tendens van het SoW-proces zcialu
Iiet zich in feite ontwikkeld heert.
Binnen heel onze vcrstedelij kle
cultiiur past ccii zo dcniocralisch
mogelijke structuur - die hadden
de Gereformeerde Kcrkcn. Het is
onbegrijpelijk dat dc SoW-kerk
die loslaat - niaar wc krijgen Leven
jaren o m c r alsncig aiin te wennen dat hct gctal zevcn hier misplaatst
is, hocvcn wc hopclijk niet uit te
Icggcn.

