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van Middelkoop

HARMONIE OF DE
KOERS KWIJT?
W a a r o v e r hebben Hervormden en vruzinnigen
zich in de tweede helft van de twintigste eeuw
opgewonden, waarom hebben zij gelachen en
waarover hebben zijzich kwaad gemaakt? Anders
dan vroeger leven zij vandaag in een zekere harmonie. ~ 6 isedat gegroeid en is dut ook een vooruitgang? E,P, Meijering en K. Blei schreven elk een
boeiend boek over deze onfwikkelingen.

Nederlands Hervormd
vandaag

- ..

SCHRIFTSTUDIE

KERKE1IJK LEVEN /G.J.

I

'Vijfiig jaar ander rheolr)g.en'
heel het bock van Meijering dat
onlangs verschccn. Up een wat
losse loon lckcnt hij de nntwikkelingen in de Lcidsc theologische wereld. Aan dc cnc kant
was hij daarbij wc1 betrokken,
maar aan dc andcrc kant stond
hij 10~11wat terzijde. Zelf
remonstrants predikant komt hij
uit ccn afgescheiden voorgeslacht, maar hij zet zich daar niet
tcgen af.
Zoals onk uit andere publicaties
blijkt, is hij in staat heel zuiver
en invoelend te schrijven over
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wat andere theologen dreef. Hij
aarzelt niet om persoonlijke
positiekeuzen te maken, maar
doet dat wat tastend en 7onder
zich op te winden.
In zijn boek laal hij dc ontwikkelingen zien van verzuiling via
polarisatie naar wal hij noemt
het harmoniemodel van dc jaren
negentig. E r is wel vccl vcranderd. maar uiteindeli j k nok veel
gelijk gebleven, vindt hij.

Blei beschrijlt in 'Dr NederlandHervorrndp Kerk; haar
geschiedenis en identitei?' - bij
Kok uitgekomen in 2000 in de
serie Wegwijs - dc geschiedenis
vanaf de I-Iervorming tnt vanSP

84 l

daag. Helder cn overzichtelijk
zet hij de ontwikkclinpen en d e
vragen neer waarvoor d e NHK
stond en staat. Wat hctrcft de
laatste periode, is hij minder
positief dan Meijering. Hij vraagt
zich af of de vaart eruit rankt en
of de NHK in de huidige tijd en
cultuur geen doel mccr ;licl om
naar te koersen en daardoor tot
introvertie vervalt.

1945-2002: drie fasen
Hoe stelt de NHK zich op in
deze tijd? Om dat goed tc kunneii zien. moeten we eerst aandacht geven aan d e pcriodc hiesvoor. O m daar een beetje grip op
le krijgen, kunnen we de tijd na

1

KERNREDACTIE.
DUS (3.J. VAN MIDDELKOOP.
PROF DR. B KAMPHUIS

i
1

MEDEWERKERS:
J.J D. BAAS, DRS E. BRINK,
J.M. DE JONG,
DRS C. HOKSBERGEN.
DRS A.S. VAN DER LUGT.
DR J. SMELIK, DRS H. VELDMAN
REDACTIE-ASSISTEML
H PRINS. Meulenbeldlaan 159. 7602 XK Almelo,
tel. 0546-870843 E-mail reforrnatie@wxs.nl
Alle stukken incl persberichten en overige
redactionele meldingen bestemd voor de Redactie aan
De Reformatie, Postbus 24. 8260 AA Kampen.
(reforrnatie@w~s
nl)

WTGEVER.
Pr~ntMwlia bv. Bedum. Technische Realisatie
Scholrna Dmk bv. Bedurn

-

I

i
i

ABONNEMENT:
F 47.- per jaar. Studenten E 35,- per Jaar(binnenland), 6 92,50- per laar (buitenland)
Opzegginq drent 1 maand vmr het verstrijken
van het lopende kalenderjaar te geschieden.
Losse nummers € 1.20 (incl. Porto).
De Reformatie is op cassette verkrijgbaar
bij de Chr. Blindenbibliotheek voor blinden en slechtzienden. Tel. (0341) 565477.
ADVERTENTIES
Prils: € 0,45per mm. Contracttarief op aan-

vraag
Zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever is het niet toegestaan artikelen uit
drt blad over te nemen.
ISSN 0165-5191

de wereld. Men koos ervoor op
het grondvlak van d e plaatselijke
gemeenten te zoeken naar vernieuwing van het kerkelijk leven.
En dat vanuit de overtuiging dat
d e kerk een opdracht voor de
wereld heeft. Die missionaire of
apostolische taak kon je gezamenlijk aanpakken, ongeacht d e
richting waar je bij hoorde. Pas
als je daarmee begon, kwam hel
ondcrling gesprek over de
bclijdcnis in beeld.
Vanuit deze opvattingen werd
gewerkt naar een reorganisatie
van de NWK in de richting van
ccn 'belijdende volkskerk'.

Nieuwe Kerkorde F 95 1

'van 1816 tot 1951
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de Tweede Wereldoorlog verdelen in drie stukken, waarbij d e
grenzen wat vloeiend zijn:
* van 1945 tot 1965/70,waarin
de NHK gericht was op 'kcrstening' van de Nederlandse
samenleving;
* van 1965 tot 1985190, waarin
zij zich richtte op verbetering
van de wereld door politiekc
actie;
* en van 1985 tot nu, waarin ze
d e aandacht verlegt naar hinnen en de opbouw van de
plaatselijke gemeente.
Deze geschiedenis van de laatste
vijftig jaar staat weer tegen d e
achtergrond van wat zich sinds
1816 in d e NHK heeft afgespeeld. Daarom - heel kort door
de bocht - eerst even daarover.

ll

In 1816 werd de kerk een onbijbelse, ongereforrneerde kerkregering opgelegd en werd d e band
aan de beli,jdenis van de Reformatie losser gemaakt. Dit zette
d e deur open voor allerlei dwaling en geestelijke verwoesting.
Dankzij d e leervrijheid ontwikkelden zich uiteenlopende richtingen binnen de NHK: nietorthodox, orthodox en een middengroep. D e NHK was niet veel
meer dan een administratief verband van deze richtingen ('hotelkerk'). In het begin van de twintigste eeuw werd er zelfs over
gedacht d e kerkelijke eenhcid
maar o p te geven. Men besloot
bij elkaar te blijven. maar hoe
moest het dan met leervrijheid
en leertucht?
Door de theologie van Kor!
Bcirfh ging men anders aankijken
tegen de vraag hoe men moest
omgaan met belijden en helijdenis. Dat maakte het mogelijk dat
c r beweging kwam in d e vastgelopen richtingenstrijd en dat d e
verschillende Hervormden weer
samen verder konden.
Rond d e Tiveede Wereldoorlog
kwam men tot een wending naar
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De Nicuwc Kerkorde vali 1951
luiddc in hel kerkzijli van de
NHK een nieuwe fase in. De
taak van d e kerk om te spreken
in dc wcrcld slaal n u voorop. Het
belijdcn van de kerk slaal in
dienst daarvan. Er is we! sprake
van gcmccnschap met dc helijdenis der vaderen, maar heslisl niet
van ovcrcenslernrning daarmee.
Want belijden in de omstandighcdcn en inzichten van de eigen
tijd kan hel nodig make11 J a t we
vandaag anders hcli jdcn.
Dc Nicuwc Kcrkordc kccrdc
nict tcrug naar ccn ccht gercrormccrde kerkregering en wildc
ook geen ondubbelzinnige binding aan d e gerelormeerde
belijdenis, zodal d e NHK ook na
dit keerpunt geen gererorrneerde
kcrk kan helen.
In dc gccst van d c Nieuwc Kcrkorde zockt d c NHK nog stccds
'hccl de kerk cn hcel hel volk'.
Zc v0~11zich solidair verbondcii
mct de wereld en bclrokkcn op
d c Ncdcrlandsc samcnlcving. Als
volkskerk wil zij ook vasthouden
wie zich niet volledig stelt onder
het gezag van Gods Woord en
zich niet laat richten door d e
klassieke belijdenis van d e kerk.
Omdat zij deze brecdte wil
behouden, weigcrt zij zich te binden aan de waarheid en te

verwerpen wat daarmee strijdt.
Daarmee is de N HK zelf seen
pijler e n fundament der waarheid ( 1 Tim. 3:15). En d e eenheid
van haar leden vindt niet haar
band in de eenheid van het ware
geloof. Christus belijden betekent in de NHK voor de een iets
anders dan voor d e ander.

1945- 1965/70 kerstening

van de samenleving'

I
I
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De wending naar de wereld
neemt in de tweede helft van d e
twintigste eeuw verschiIlende
vormen aan. In de optimistische
periode na de Tweede
Wereldocirlog gelooide de NHK
dal zij kon werken aan een kerstening van de Nederlandse
samenleviny. Het gaat God uiteindelijk niet om de kerk. maar
om dc wereld. Flij is erop uit Zijn
Rijk le vestigen in deze wereld
en de kerk i s e r ten dienste dá5rvan. ln dczc pericidc wcrd hcl
dcnkcn in dc NHK vooral
gc~icrnpclddoor d c iheologic
van Karl Rarth. E r werd afstand
genomen van d e Dordtse Leerngelr (1961) en van de overtuiging dat we in de Bijbel ie
maken hebben met Gods Woord
(Klare wijn, 1967). Solidarileit
mel de wereld werd hel parool.
De NHK spande ziclm sterk in
weer contact te krijgen met het
volksleven. Z e wilde daarvoor
openstaan eii daarop invloed uitoefenen. De synode liet herderlijk~ schrijveru uitgaan met haar
oordeel over allerlei zaken. bijvoorbeeld uver Nieuw-Guinea
e n over de kernwapenen. In
'Christen-zijn in de Nederlnndse
scrmenl~ving'verzette zij zich
tegen de antithese-gedachte eii
nam ze arstand van christelijke
organisaties. Zo was 76 ook
tcgcn dc oprichting van ecn
chrislclijkc school in hcl Friese
Hrrrrlrgcrrijp, wan1 de N H K ging
het om de jeugd van heel hel
volk, ook die op de openbare
school. Mcijcring vertelt sappig

over Van Niftrik, die graag d e
linksbuiten in de orthodoxie
speelde en zich afzette tegen d e
antithese en d e eeuwige beginselen van d e gereformeerden, die
liever in heilige huisjes dan in
tenten woonden. Voor hem waS
Kaal Barth een kerkvader die op
één Fijn stond met de Hervormers. Hij vermaande zijn orthodoxe gelciofsgenoten dat dc bijbel ons niet in d e eersic plaats
leert naar boven te kijken, maar
naar de toekomsi. Veel barthianen zagen zich, tussen vrijzinnigen en Gerelormeerde Rond, als
d e enige legitieme verlolkcrs van
de bijbelse boodschap.

1 965- 1985/90 verbetering
van de wereld

schraling en aantasting van de
bijbelse boodschap. Velen raakten daardoor van het geloof af
cn d c kerken werden leger.
Mcijcring constateert, dat grote
delen van de synodaal GKN, de
RK cn d e middenorthodoxie in
de NHK nu gingen zeggen en
heplcitcn wat de vrijzinnigheid al
sinds honderd jaar had gezegd en
bepleit. Velen hadden het gevoel
dat ze nu bevrijd konden ademhalen en zelf konden gaan bepalen wat waar is en wat niet. Wie
hard liepen voor rechtvaardige
verhoudingen in de wereld bleken geen tijd te hebben voor de
gcrcchtigheid die God in Christus aan de zondaar schenkt. Een
zogenaamde 'profetische prediking' verdrong het thema van
zonde en verzoening, leven en
dood, en leidde tot een totale
verandering van de inhoud van
het geloof. Zijn conclusie is, dat
d e werkelijk belangrijke veranderingen op kerkelijk en theologisch gebied zich in Nederland in
deze periode hebben voltrokkcn.

In de jaren zestig verandcrdc dc
silualie. De tijd van Rarth ging
voorbij.
Velen namen afstand van een
God in d c hcrncl: wij en d e aarde
zijn cr ook nog! Secularisatie en
ontkcrkclij king gingen gepaard
mel maatschappijkritiek. De
1985-nu wending naar
NHK kon nict langcr op hoge
binnen
loon spieken over ecn kcrstcning van de samcnlcving. Wel
In de tweede helft van d e jaren
vond ook ?ij dat in d c samenletachtig en de jaren negentig
ving en in d c politieke
begonnen nieuwe verschuivingen
vcrhoudingcn gecn recht werd
in d e cultuur. D e ontwikkeling
gedaan aan Gods bcdoclingen.
naar meer mondigheid en zeliDaaroni ging zc inspclcn op de
standigheid zette zich door. Dal
maatschappelijke trcnds tot vcrleidde bij velen tot een sterker
betering van de wcrcld. Za sprak
besef van eigen waarde en een
d e synode zich uit tcpcn hct
lossere opstelling tegenover
apartheidsbewind in Zuid-Afriallerlei verbanden. Eigen heleka. De vraag of e r kernrakctten
ving en ervaring kwamen veel
moesten worden ingcvocsd
meer voorop te staan. Voor je
beheerste jarenlang veel kerkeopstelling en de keuzes die je
lijk debat. De kerk clelde ?ich op
moest maken ging je vooral bij
achter her IKV. Aan een grotc
jezelf te rade. Deze toenemende
demonstratie legen dc kcrnraindividualisering was een van de
ketten in 1983 namen vccl voorveranderingen in het leefklimaat.
a a n s t a a n d ~hcrvorrnde theoloDaar kwam nog iets anders bij.
gen dccl.
In 1989 viel d e muur in Berlijn.
Een politicke theologie (Ter
Dat was het einde van het
Schcggct) cn ccn theologie van
communisme. E n ook van de
de geschicdcnis (Bcrkhof) verspanning die e r sinds de Tweedc
legden dc aandacht van de hemel
Wereldoorlog tussen d e grote
naar d c aarde. Dat leidde tot ver-
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wereldmachten had gchcerst. De
~ r o t idealen
e
en vcrwnchtingen
van dc tockrimst, die velen haddcn geïnspireerd. boeiden niet
mccr, maar verbleekten. Ze zettcn nict langer aan tot inzet en
actic. Voor velen verdwenen
spaiining cn perspectief uit het
Icvcn. Hct bestaan ging een wijdcre horizon missen. waardoor
verslapping en onseïnteresseerdheid gingen heersen.
Dit had allemaal ook zijn weerslag op geloven en denken in de
NHK. Het leidde tot een wending naar binnen. zowel kerkelijk
als persoonlijk. De plaatselijke
gemeente werd voor d e beleving
van velen helangrijkei. dan d e
landelijke kerk. En het persooillijk geloofsleven van het individu
kreeg meer aandacht dan de
kerk met haar leer en organisatie. We zien vijf reacties:

'Godsverduictering'
De mensen raakten God kwijt;
Rerkhnf ging spreken over
Godcverduistering. Hij keerde
7ich nu tegen de apostolaatsthcolngie van de eerste decennia
na d e oorlog. Maar ook nam liij
afstand van de aandacht in de
kcrk voor verbetering van de
socinlc cn politieke structuren
van dc wcrcld. De afkalving van
dc kcrkcn ging door. En binnen
dc kcrkcn was er sprake van een
innerlijkc uitholling van het
gclooC Voor velen werd de grote
vraag: bcstaat God wel? Hoe
kunnen we in Hem geloven als
we Hem niet erváren? Daarom
moest CIC kcrk in de eerste plaats
weer de vraag naar de werkeliikheid van God aan d e orde stelIcn. zowel voor het persoonIijk
gcloof als ten behoeve van de
samenleving.

De pretenties voorbij
Ook breder werd geconstateerd
dat het enthousiasme vaii de

l

I

periode van opbouw voorbij was.
De grote verwachtingen van
vroeger warcn niet echt in vervulling gegaan. D e pretentie
inzake wat dc kerk allemaal in
de maatschappij zou kunnen en
zou moctcn doen werd losgelaten. De kcrk moest zich voortaan
bescheidener gaan opstellen.
In 1988 gaf de synode nog de
pastorale handreiking ' G e r n ~ ~ n te-zijn in dc mondiale samenlpving' uit. Het was de opvolger
van 'CEiristcn-zijtr in de Nederlundse sapr~mletjirag'van 1955,
maar d e titel laat al zien. dat hel
denken veranderd is. Het gaat n u
nict in de eerste plaats om d e
landelijke kerk. maar om hel
kleinschalig kerkzijn in de plaatqelijke gemeente. De landelijke
kcrk staat nu ten dienste van het
pcmeente-rijn. Wat de synode
uitspreekt. moet de gemeente
verder helpen. Z o niet, dan hangt
hct in de lucht. In de Nederlandsc samenleving kan de kerk niet
mccr d e toon aangeven. want ze
is vandaag maar een randgebeurcn. Toch kan ze nog steeds een
brcdc oriëntatie hebben, nu zelfs
mondiaal. betrokken o p nood en
lijden wcreldwijd.
Dit stuk probeert twee diiigen bij
elkaar te houden: de wending
naar lict plaatselijk gemeentezijn &niets van betrokkenheid o p
de sarncnlcving. Ook al waren d e
vrciegerc idcalen te hoog. gegrepen cn gcloven ook vele hervormden daar niet meer in. kerstening blijft kerkewerk, volgens
een synodaal beleidsplan 19911994.

Introvertie ronder samenbinding
Tn ccn tijd van godsverduistering
bcleven velen geen geborgcnheid en geen laatste zingeving meer. Innerlijke betrokkenheid lijkt te ontbreken. Een soort
gelaten toegeeflijkheid en ingczonkenheid heersen. E r is een
sterke tendens tot introvertie, lot
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kerkelijk bezig zijn met zichzelf.
En dc vraag k1inkt:Varen we nog
wcl? Of is de vaart eruit'? Hebben we d e windstille gclocht en
zijn we voor anker gegaan?
Karel Biel is helemaal niet gelukkig met deze situatie. Dc gerichthcid naar buiten die de Nieuwe
Kerkorde van 1951 bracht, heeft
gcholpen de strijd van dc richtingen te overwinnen en heeft geestelijk samenbindend gewerkr. Nu
het apostolaatsden kcn wegvalt,
kun je feitelijk niet mcer zeggen
wat de NHK samenbindt. Is ze
nog wel een geestelijkc cenheid?
Of is ze eigenlijk niet mcer dan
ccn federatie. waarin mcn geen
concrete gemeenschappelijkheid
beleeft. Zodat je zelfs de vraag
kunt horen: geloven wc in dezelfde God'? Je kunt vandaag weer
voluit spreken van richtingen.
Daarom voert Blei stccds weer
het pleidooi voor terugkeer naar
het apostolaat of het missionair
kerk-zijn, Dar is hpt enige tvat ons
als insppfrerendp viriu hij ellcurarrr
knn Izoilden. Menscn hunkeren
naar een geloven in God, niet
puur op gezag o f als overgeleverde leer, maar als eigen, levende
ervaring. Hoe kunnen we in de
dagelijkse werkelijkheid tot
ervaring van God komen'? O m
hen daarbij te helpen, moet de
kcrk op de actualiteil van vandaag ingaan. in gesprck gaan met
dc tijd. Met alle waardering die
hij voor de Heidelhcrgse Catechismus heeft, wil hij vandaag
andere accenten lepgcn, die de
hedendaagse mens ook echt kan
meemaken en meevoelen. D e
Schrift is altijd rijker dan wij
denken of in onze belijdenisformuleringen hebben vastgelegd.
Het gaat in de boodschap van
het evangelie niet zozeer om voldoening voor on7c zonden, maar
om bevrijding uit 7inloosheid.
Om de komst van Gods Koninkrijk. het nieuw worden van het
aardse leven, hoop cn nieuw
begin. Z o tracht Rlci een de wending naar binnen, in de vorm van

ook in de landelijke kerk e n haar
vei-gadcringen, waar zij op allerIci manieren in participeert. De
trouw aan d e NHK zet de trouw
aan de belijdenis daarbij nogal
eens onder druk, zeker waar goede woorden ook gepaard moesten gaan met gehoorzame daden.
Dat hlijkt vooral ook in de gang
van zaken in het Samen o p Wegproces, waarin wordt gewerkt in
cle richting van een kerk dic
ruimte biedt aan allerlei scicirten
gelovigen e n die nog minder
haar eenheid zoekt in de gereformeerde leer en belijdenis dan d c
N HK het de voorbije eeuwen
heeft gedaan. De Bond heeft
steeds opnieuw grote hezwarcn
tegen de verschillende stappcn
die gezet worden, maar gaal uiteindelijk toch telkens ook wccr

een concentratie o p de plaatselijke gemeente en haar opbciuw. t e
corrigeren.

Persoonlijke geestelijke
vernieuwing
Heel anders is de benadering van
het E ~ n n ~ q ~ l iWerkv~rbanrl.
sch
Ook dat kiest voor een wcnding
naar hiiinen, inaar m c k t het dieper. G6Cstclijkc vernieuwing is
nodig. ei1 wel door ccn pcrsoonlijke ~ e l a t i emet dc Hcrc J C ~ U S
Christus. Daarin zockt het een
remedie voor dc zorgclijkc nntwikkelingen, dic 'Gcmcentc-zijn
in de mcindiale samenleving'
consta(eei*dc.Dai signaleerde
een grocicndc inncrlijke nnzekerhcid hij vccl kcrkleden.Vaak
weten zij zeli'nauwclijks meer
wat zij geloven. Dc secularisatie
trekt Iiaar sporcn ook in d e kerk
zelf en in dc liartcn van de gelovigen. 'Er is icts mis,wanneer
ouders hopcn dat hun kinderen
op qchool nog icts meekrijgen
vaii wat thuis niet meer wordt
gehodeli, omdat dc woorden
iekcirt schielcn.Talloos zijn de
gezinnen waarin in &Cn generatie
de ovcrdraclii van hct geloof van
ouders op kinderen ten einde is
gekomeil. Dc modcrne kerkverlater verlririt dc kcrk niet uit protest, maar uit onverschilligheid.
Christendoin en gcloof, kerk en
gemeenschap van gclovigcn roepen niel zozeer uerzct op, ze zijn
irrelevant geworden.' Het E W
wil binnen de kerken wcrken aan
een verdieping van ccn vcclal
orthodox geloof naar cvangclische opvatting e n richt zich daarhij op per~cionlijk gclool' cn
gemeenteopbouw.

Terug naar de gereformeerde belijdenis

mee.

Meijering constateert dat dc
polarisatie vandaag voorbij is cn
hij vindt dat een goedc vcrandering. Velen kunnen nu rclativeren.'Kette~s'- als Den Hcijcr krijsen in de media veel mccr
welwillende aandacht. Allecn is
het aantal mensen dat zich
opwindt veel kleiner gewordcn.
Is dit inderdaad winst? O f moeten we vaststellen dat WC vandaag in een windstilte levcn? Dat
de vaart eruit is en de verschillende scheepjes maas wat ronddobberen, omdat d e vloot d e
koers kwijt is?

N.a.v. Di- E.P. Meijering, Vijftig jaar
onder theologen, hoe het veranderde
en gelijk bleef, Meinema Zoeterm eer. 2002
en Dr K. Blei. De Nederlandse Hervormde Kerk, haar gcscl~iedenisen
identiteit. Kok Kampen, 200C)

Dr E.P. Meijering was reinoitstrants
predikant en daarniiasL lector aan de
LJniversiteit van Leiden. in de
Latijnse en Cirieksc letterkunde van
de latere Oudhcid en in de vroege
kerk- en dogrnengcscliiedeni? Hij
schreef over de kcrkvaderc en over
theologen van vrocgcr en later tijd.

Dr K. Blei was sccrclarrs-generaal
van de Nederlandse Hervormde
Kerk van 1987-1497. In die functie
heeft hij door zijn beleidsnotities een
stempel gezct op het denken binnen
de generale synodc van de7e kerk en
de koers die zij uitzette in de tijd en
cultuur van vandaag. Naast deze
heleidsnotitics sclireef hij ook liet
beknopte cn heldere overzicht
'Veertig jaar dcnken over God'
(1993).

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

I

nc Gcrcfnrmcerde Bond spant
zich in om de N H K steeds weer
tcrug tc rocpcn tot de gereformccrdc bclijdcnis. Niet alleen in
dc plaatsclijkc gemeente. maar
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WEGENS
VAKANTIE
VERSCHIJNT HET
VOLGENDE
NUMMER OP
10 AUGUSTUS

EEN VIERENDE GEMEENTE
IN GEMEENSCHAP MET
CHRISTUS
O Lord my G o d , when I in cawesome wondcxr
Consider al1 thc works Thy
Harrd hntlr rnridc~.
I sec rhc stnrs. I hcnr ihe mi,qhiy
thrrnd~r~
Thy pow'r thrnughoirr
itniver-

Het kan zijn, doordat iets uit d e
d e preck jc bijzonder aansprak.
Het kan komen door een lied,
dat je opeens stcrk raakte. Of
omdal je iemand zag zitten.

' Samen

sc. displnyed:

'IKcn sings tny soul, n?v Savioilr
God, to Thee. Jrow great Ti~oiinrt!
Hnw grenb Thoii nrt!

Dat i5 allereer51 bijzonder bij een
samenkomct. Dat je daar dingen
doel die jc in jc eentje niet kan.
Zingend God Inven of bidden
kan je gelukkig ook in je eentje,
wanneer je door ccn bos loopt te
wandelen. Maar samen zingen
misschien zclfs in meerstemrnigheid, kunnen wc alleen, wanneer
er anderc mensen bij ons zijn.

Stuart K. Hine.
Mensen die lid zijn van een koor
kennen het. Dat je wel eens met
tegenzin naar een repetitieavond
gaat. Je bent moe. Je lreht geen
puf meer. Maar gaandeweg d e
avond krijg je er weer plezier in.
Aan het einde van de avond loop
je fluitend de zaal uit.
De volgende keer kan het je helpen. Kan het je net even het zetje geven om toch maar wel te
gaan. Juist omdat je je nog herinnert, hoe je vorige keer thuiskwam. ga je heen.
Heh je er wel eens op gelet, hoe
mensen ecn koorrepetitie verlatcn? Bijna ajtijd zingend! Fluitcnd! Of nog neuriend, met de
muzick zit in hun hart, opgefrist.

Gewoon
Hoc bcleci' jc cen normale,
gcwonc kci-kdicnst o p zondag?
Rcn jc bFij, dat je e r heen mag'?
G a je met tegenzin? of ga je liever niet. behalve als het echt niet
anders kan? Komt het wel eens
vonr, dat er toch iets met je
gebeurt? 'Tijdens de samenkomst? Gebeurt het wel eens.
dat je anders d e zaal uit loopt,
dan je die binnengekomen bent?

,

lnl aanwezigheid Van de
Geest

Dat brengt ons hij nog iets
anders, dat deze samenkomst een
meerwaarde gccft. Dat is dat we
de inhoud niet zelf hebben
samengesteld. Wc Iichhen het
programma niet zelf in elkaar
gezet. De I-Ieilige Gcc5t i-cikt ons
de leerstof aan. Het matcriaal.
Door zijn aanwezigheid, dankzij
zijn bemiddeling komen wc in
rechtstreeks contact niet genade
van God. Met niemand minder
dan Kciniiig Jezus Christus!
Heer over hemel en aarde, Christos Pantokratoor, Hecrscr over
het Heelal.

Verbonden aan Christus
In de samenkomst onthult d e
Geest ons mysteries. Leraar
Jezus maakl ons daar wijzer. Hij
verdiept Hij ons hcpcrkte
inzicht. Hij schcrpt onze oplettendheid. Hij brcngt ons op de
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hoogte van d e werkelijkc stand
van zaken. E n . .. rocpt ons op tot
een nieuw beslaan. Voortaan in
nauw contact mel dc hemel.
We lezen erover, hoi-cn erover en
zingen erover. We eten cn drinken en vieren dal we dankzij
Hem een verbinding mogen hebben met onze hemelïe Vadcr.
Dankzij Christus.
Onuitsprekelijke vi-cugde! Wat
is God groot.

Echt
Daar zitten we wecr. Papa slaapt.
Mama kijkt of alle kinderen nog
een beetje recht cn stil zitten. Br.
Y kijkt weer op zijn horlose.
Stommelend verlaat een kind de
zaal. D e wind zorg1 crvoer, dat
de deur met een knal dichtslaat.
Papa schrikt e r nicl cens wakker
van. Achteraan gcvcn een jongen
en een meisje elkaar met hun lippen het zoveelslc mentosje. Bij
welk punt is de dominee eigenlijk? Waar waren wc nou ook al
weer mee bezig?
Eerbied, blijdschap, vcrwondering, dankbaarheid kun je merken. Zelfs wie allc woorden nog
niet helemaal snapt. Kleine kindert,jes of buitenlandse gasten of
mensen die nog nooit in een
kerk geweest warcn. proeven
vooral de sfeer. Zij pikken de
stemming op ....En wat ziet de
Heer Jezus?

"En zingt en juhelr voor de Heer
vnn har&", Efezr 5 , I g .
Ds. C.J. Harryvan is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Lelystad
846

I

I
I

I

I

t

1
l

I

i

I

l

"MET GESLOTEN OGEN
NAAR HET ONBEKENDE
LAND"
Vroeeer Tongen \rfe. Rondom het
Iiarinonium. Na de koffie op rcindaginorgen. Het klinkt als een 7in uit 'de
eeuw van mijn vader'. Het stamt nok
uit 7ijn eeuw. Het i c vonrhije tijd.
Mijn moeder leerde iini zingen. We
zonReli uit 'Stemmen des heils' en
uit 'Neerhosch 7angen' en uit de
'Zendingsliederenhundel' en later
uit 'Hasper' e n iiit 'Com nu met
sangh' cn uit 'En n u allemaal'. En
natuurlilk uit 'Oude en nieuwe 7angen' van Woensel Kooi. Wie kent 7e
nog'!

Het oude lied
We zongen mei civerga~c.Wc zongen vierctemmig. Op de jaai-~ergadcring van de JvIMv was CT cc11 'koortje'. Daar oefenden ive BpNl vorir.
De liederen drc \ie op zcindag zongen knmen we n u icgcn in het Licdhoek der kerken. Ook aiiderc licdcren. 'Heilgc naclit. u grrictcn wij'.
'Komt, zielen. de/e dag narie( Iicilig
zijn he7ongen'. 'l.ooC nu deli Hccic,
o mijne ïiele'. 'Ocig c11 liai t naar
hoven! God is in ons middcn!' 'Vastc
rnts van miln bchoud'. 'Wandcl inaar
stillekenq aclitcr Mij iian'. Wc zongen
de Valeriuc lierlercn cn zc ontrocrden riii~:'Hocgrciot o I !eer cii hoe
vervaarl~jkstaal nu ons Icvcn vol
verdriet'. Eii 'Hcrc. kcrc wiii ons af'.
kir, /.ongel1 dc pxtilni hcrijmiiigcn van
Marnix win S1 Aldcgondc, wiint die
clonden civk iii T o r n nu met sangIi'.
Net /o goed als het 'kiirrctjc dat op
de zandweg rccd' cn lict 'mcisjc dat
langs de kant ging' cii Iicl 'lief
gezichtje achlrind hijar'. We zongcn
ook 'Geef mij je hand' allcrniial nog
steedq hti het harmonium. want ccn
pinno hadden we nict cn cr kon ook
niemand op cpelen. I k Iicb Iict licd
later nooit weer pehrinrd ondaiiks
die geweldige begeleiding van Piet
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Post. Ik zou nbg eens willen Iiurcn
hoe dat klinkt o p een piano! En wie
kent nog het schitterende licd viin
Jeane Bremer op d e melodic van
Yme G.Visser: 'Nu gaat zich alles
wenden, beloftctijd gaat zicli volcnden?' Het hccft nic mcci dan ccns
gecmotioiiccsd. En wc hrz~ldciiliet
dak uit met 'Ni1 sprckcn diifzcnd
monden'. Wie kent het mg? Milo
gaf ons een prachiiig en veelzijdig
repertoire. I3e Milo van dc 'ziingcrs
en %peellieden'.En mijn mocdci
wees ons de weg daarliccn.

Nieuwe culturen
Het oude is voorbijgegaan, hct niclirve i 5 gekomen. Nieuwe ritmen.
andere imti.umentcn. Uc syncopcii
van de opwekkingsliedcrcn. D c
swing vaii d e drum. Op de akkucirden van de guiia:ir. Dc Sound van dc
Contlnental Singers hccil hct oudc
harmonium vcrdrongcn. Hct komt
nu uit kastjes. Hct hccit ongctwijfcld
rijn eigen bckoring. Het siviiigt. [-Iet
deinl. Hct doet je wat. Dc tckstcn
~ i j nengels. Jc wordt mccgcnomcn in
de ritmiek. cn op dc lekkere akkoorden. Ik ook. Telkens wecr. Mooi
toch!? Woorden zijn nict eens zo
belangrijk mccr. Hct moct jc wat
doen. Je nioet mecgcnomcn wordcn.
Ecn ritmcscctic. Pianobegeleiding.
Een fluit crhij. En versterking. We
kuiincn haast niks meer zonder versterking. Er was al eens iemaiid die
ik up ccn bijccnkoinst van predikanten hciorde zcggcii: "die doinnie
orgcf ". Hij Iiad cc11 cngcls accent.
Daarom is het misschien wc! bij inij
blijven haken. \hlas Iict misscliicii
toch iegelijk ook ccii hcctjc ccii
domme oprncrking? 0i is lict orgci
soms echt doin? En de organist ook?
1s het oude echt voorhii? Er was ccn

J.T. Oldenhuis

-mwandelen met God
gcncratic gclcdcn al icmaiid in cinze
kring dic schreef, dat als wij onze
kindcrcn up de biisiischool liet oude
klassickc gccstclijkc licd nicl inccr
Icrcii, wc uiteraard nict rnocien verwaclitcii. dat zc dat dan nog me(
sticliting kunncn zingcn in ccn kei kdienst. I-Iet zal voor hcii hoogstens
nostalgie zijn. Of andcrs vcrkvkcring.'Dom'. Als het huil ton wordt
om het orgcl 'dum' tc verklaren, i\
de uitslag van ccn licrnicuwde hezinning over het kcrkIicd vciorspclbaar.
Ik vocl hct aaiikomcn.

Invloed van moeders
Dc synodc ziil zich na dc vakantie
rnoctcn huigen ovcr 121 gezangen
die al warcn vrij gcgcvcn, plus 131
gczangcn dic nog tot dc grocp van
dc 255 bchoordcn. plus nog 34 iiieuWE dic gekozcn zijn uit 450 in_rczondcncn uit cigcn kring, cii 67 andere
nieuwen die iiit liet bijna "oiiiiitputtelijkc rcscrvoir van andcrc bronncn
" zijn gcsclcctcerd. Icdcr begrijpt.
dat het nog maar een begin is. Komt
laat ons vrolijk zingcn! Latcn wc
meegaan op de adem van d c gciicraties van eeuwen voor ons. Gccf ons
een hart dat open staat. oren dic luisteren. kunstzin, besef van hcilfghcid, bcsclicidcnhcid tcgcnovcr wat
ons voorafging, stimulansca naar dc
jongeren. emoties die opgcrocpcn
worden door het goede lied o p oudc
en nieuwe wijs. Orgel. piano, fluit cii
tamboerijn en ook de ritmesectie cn
de drum. In harmonie. Laat e r zin
zijii voor harinonic, besef van stijl cn
waardiglicid. gcvocl voor vrulij klicid
cn verdriet. Maar als wc nict mccr
'achtcr hct harnionium' of 'roiid de
pinno' of bij de 'fluit c n tamboerijn'
of maar gewoon, heel gewnoii thuis
zingcn, is lict hij vuorbaat cen gedoe

van de elite of van hohbyisteii, cn in
berde gevallen een verloren zaak, die

leidt tot verkokering en verstarring.
Het zal allemaal h1.i Iict oudc blijven
omdat we niets niccr durvcn vcranderen. U7aarzijn d e mocdcrs dic de
weg wij7en6?Ik dank God voor niijn
moeder.

Met gesloten ogen naar het
onbekende land?

up J e lippen leggen zoals hijv ... " cn
dan komt er een reeks van vcrwijzingen naar de psalmen. E n liet volgende ?torende element is : "loop ik met
gesloten ogen naar het onbckende
land'' : "gesloten ogen kan allcen
betekenen dat wij geen zorgcn moeten maken voor de toekomst (rcgcl
1 ). Maar tijdens het lopen moctcn
we on7e ogen wel degelijk opcn houden (regel 3 vers 3)" .gccitecrd uit:
"De Liedboek-sclcctic van 1,eusden
getoetst", door S. dc Maric). De storende elementen wordcn le dubieus
geacht dan dat dit licd iiog ongewijzigd in de kerkdienst kaii worden
gezangen

Wc zongcn nok:'Watde tciekomst
hrcngcn mogc. niil geleidt des
I-IEREN baiid' . 'Scliijneir mij uw
wegen duistcr, zic ik vraag u iiiet
waaronir." En Iict eindigde altrjd met
'de gesloten ogcn naar hct onbekenM e t geslolen ogen naar hel
dc liiiid'. Wc spraken er ook over.
Dat Iccrde mijn moeder ons rink: niet onbekende land
allcs wat goctl aanvoelt. is daarom al
En toen lieb ik aan Jacquclinc van
gocd. Dat gcldl voor teksten. Dat
der Waals gedacht. dic dit "zeer
gcldt ook voor rnuzick. Kon dat wel,
geliefd gezang met praclitigc tekstrewas dat wc1 de gocdc houding voor
gels" heeft gedicht. Die wonderlijke
ccn christen? Mct gcslolen tigen?
vrouw, die zo zwaar lccfde, diep
Moet jc nict iiltijd jc ogen open 7etvoelde en tere cii sonis l-iaaetlichtten? Juis! cim Chriclus te volgen? En
voetige verzen schrccf. "Schrijven
dan: dat onbckcntle lantl? 15 het echt
moest ik. leven mucsl ik. genieten
onhckciid. Is voor cen christen de
moest ik. Drie diiigcii die zc voor
toekomst oiibckcnd? Was het geen
haar hese€ niet kon en ditardoor ook
mystiek, ongczundc. ongcrcformeerniet wilde. Maar ze kiest voor het
de mystick. dic zich iifwcndt van wat
leven, ze wil graag gciiictcn. maar 7e
je weten kunt cii dus wclcn moet.
kan slechts verdragen, zc wil graag
Het zich maar civcrgcvcn ïonder vrazwijjien, maar ze komt uit hij schrijgen'! Stoiid dc bifhcl nict vol met vraven" '-Die sportieve gczondc vrouw,
gen'! Ziiii ze nicl SC~MS%c1scherp. dat
die bergen beklom, grotc wandelinje er vaii liliivcrt, als je bedenkt. Jat
gen maakte. veel kilomctcrs schaatsdat allemaal tcgcii God is uitgezegd?
te en fietste" (H. van dcr Enl. in
En ik heb hct wc! ccns aiingehaald in
-'Vooraf' in "Jacquelinc vim der
een preek: niks gccn gcs'totcn ogen!
Waalc, Schrijven moest ik als ik
En: niks geen onbekcnd liind! Open
schreef, Een keuze uit Iianr poë~ie".
ogen. Bekcnd land!
Kampen 1997). Z C hccfl een harde
.;triid jiestreden i i i Iiaiir Icven. En 7e
"Storende elementen"
is gekomen tot overgavc. Dc overgave heel persoonlijk aan hitar God
En ineens las ik hct: "zccr geliercl
wiens wil ze in liaar Icvcii wilde vergezang met prachtige tcksti-cgels.
vulIen als een "hemclspiegel klaar en
Iielans zijn cr ccn aantal storende
rein " . Hem wildc zc openbaren als
elenientcn". En dan kcirnen /e: "Leer
"de eoolschc harp" die donr "de
mij volgcn zonder vragen" En: "Zie
adem van God wordt aangeroerd en
ik vraiig u niet waarom" Met de aanbespecld " . En ze is gekomen tot
tckciiing: "Is Iiel de wil van de
overgavc, toen de wegen duicter
HERE dat wij hem geen vragen
schenen. gckonien lot de overgave
mogen slcllcn? Wij mogen peen
die vragcn uitsluit. Ze waren er wel
cingcluvigc vragcn hehhen. Maar
en ze waren er altijd geweest: haast
zckcr wc1 vrapen 7onls de dichters
ondraaglijke smart , diep gevoelde
van dc Pïalmen die hadden en ons
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onrust. angst. en de daarbij behorende vragen. En daar staat het dan:
" t e e r mij te volgeii zonder vragen;
Vader. wat Gij doct i%goed".

Een stem van zo ver
Tk ben er anders over gaan denken
dan vroeger. Ik zal hel niet meer zo
7egpen als ik deed in die preek. Ik
zal het genuancccrder zeggen. Dicliter bij de sfeer van dit "7.eer geliefde
gezang". dichtcr bij die bevochten
overgave, die wc allen ï o nodig hebben. .J~iistnu, in ccn lijd waarin een
Chri~telijkeGcrcformeerde Synode
een hijeenkomst tcr verootmoediging organiseert cn op de tafel van
een Vrijgeinaakt Gereformeerde
Synode een rapport ligt waarin een
algehele verootnioediging wordt
voorjiesteld. Zijn wij miccchien de
tere woorden ontgroeid op de heat
van de drum cn het riLrne van de
opwekking-in-het-eilgels?Of misschien ook wc1 door de instelling van
het zoeken-naar-storende-ele~nenten'! Vrocg diiar laatst niet iemand in
de pers oin bcsei van heiligheid'!
Kwani er ook iiiet een voor~ichtige
vraag of prckcn in on7e kerken nog
wel dringen tot de persoonfijke
omgang met God? Rennen wij wel
voldoende dic overgave van "met
gesloten ogcn naar het onbekende
land " '? Of word( die taal ons
vreenid? Ecn stem van ver?

Luister nog cvcn.

Eoolsche harp
Dank dnr ik n7ut.h spreken
Eer hei groofe z w i j g ~ nkonlt
Eer mijn stem zal brr.ken
En mijn woord ventomt.
Als de Iinnd rnl iiak(w.

Die het speeltuig I F P ~ggrvord,
~I
Zcil de hnrp nog k l i k e n ?
Door de wind bprorrii?

ZRI Iinar klonk hpwnreta
h n mijn 7iei PI kranke beeld?
Of Ilerii oprnhrrren,
Ilem wiens slem de waren
Aanroert m hc~peelt?

BIJBELS IS NIET OUBOLLIG
MAAR VERNIEUWEND

achtergronden

Schriftstudie over 7 Timofeus2: 7 3 en 74

D
e
argumenten van ~ o v l u waarom
s
vrouwei
len zwijgen, Misschien voor altijd geldig, gezien
verwlzing naar de schepping en de zondeval.
Maar wat voor boodschap heb ik er aan, als di
argumenten mij niet oven'uigen? Dat is de vrac
waarmee ik een poos geleden geworsfe/dhek,
Tegen de achtergrond van de drie arfikelenvan
E.A. de Boer (nummer 9- l 7 , jaargang 77) over een
bJbelsemensvisie, kregen de argumenten van Paulus voor mij toch zeggingskracht.
Want vanuit een bjJbelse mensvisie (twee-eenheid
van man en vrouw) verliezen de twee argumenten
uit 1 Timofeus2 hun zogenaamde 'jaren 50 karakter''. En blijken ze juist vandaag, heel actueel te z@,
Niet oubollig maar vernieuwend.
Waarom moeten vrouwen
zich rustig houden?
In een catcchisaticgrocp van wat
oudcrc cntccliisan tcii, bcliandclde ik ccn tijdje gclcdcii liet
ondcrwcrp: vrouwcii ingezet in
dc gcniccnlc. D c rcden daarvoor
is vciciral dat c r naar mijn idee
ondcr vclen ccn ie nepatiel en
eenzijdig beeld bestaat over de
rol van ~ustcrr;in de gemeente.
En dan bcdocl ik dal onze kijk
op die rol vaak te beperkt is: de
kerk als mannenwereld. Al lesgevend probeerde ik te latei1 zien
dal mannen e n vrouweii vcilop
ingczel mogen worden op allerIci Icrrcincn. Dal de Rijbel daar
hcIcrnaaE nict ki+ampaclitigovcr
schril ft. Prot Van Rrugpcn
schrijft daarovcr dat juist in dc
christclijkc kcrk manncii cii
vrouwen ingcschakcld wcrdcn
('Ambtcn in dc apostriliiclic
kerk', blz. 1 OX).

1

,

I
En allccn dat cnc tcrrciii van
geestelijk leidinggeveil en m b telijk ondcrwij7en. dat blijft
alleen besiemd voor bi-ocdcrs
van de gemeentc. E n dan zeg jc:
daar is de Bijbel gewoon duidelijk over. Kijk maar naar 1 Timo- 1
leus 2: 13-14.Vers 12 gaat over
liet uitoefenen van het ambt vaii
ouderlingen en d e verzen 13 en
14 geven d e argumenten.

'

Tot zover konden de catechisanleii, en ook i k ~ ef.l overtuigd worden. Maar dan het punt waarop
het gesprek hPeeC stekeii. D e
argumenten van Paulus voor wal 1
betreft d e inhoud.
I
Ja, ze zijn van eeuwige geldighcidswaarde. Wan1 Paulus
sprcckt als gczaghcbbcnd aposlel en hij wijst lcrug naar d c
scl-icpping (vcrs 13) cn naar dc
xondcval (vers 14). Hel cnigc
wat ik kon zeggen was: hel zijn
pccn lijdgcboiidcn argunicnlcii
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die Paulus gebruikt, dus zijn ze
ook voor ons bedoeld.
Maar wcdcrzijds bleven we in
vcrlcgcnhcid over de inhoud van
dc argumenten. Zo op het eerste
gczicht argumenten die je maar
bclcr nict te hard van de claken
kunt rocpen, In cen samenleving
waarin manncn cn vrouwen gelijke rechten en kansen hebben.
Argumenten die rieken naar
oubolligheid en discriminatie.
Hoczo Adam als eerste geschapen? En was een oneerlijkheid
om dc vrouw zwaarder te strafi'cn omdat zij als eerste de vrucht
hccft aangcnomcn en haar man
ook gegeven heeft.
Vooral het tweede argument
wekte nogal weerstand op, ook
bij mezelf.
Maas wanneer we ons standpunt
over d c 'vrouw (nict) in het
ambt' willcn onderbouwen, kunnen wc toch geen genoegen
ncmcn mct ccn verlegen e n niet
overtuigcnd schriftgebruik.
Dan wordcn wc als kerken op dit
punt ongeloofwaardig en inderdaad oudcrwcts.

Twee lijnen
E r zijn twee lijnen waarlangs we
dit cindcrwcrp kunnen benaderen. Ovcr dc ccrstc lijn heb ik
hiervoor al wat gezegd. Dat
houdl vooral in dat we (lees
51ccds "wc MIV") ons niet blijven
blindstarcn o p wat vrouwen niet
ïouden mogen in de kerken,
maar vooral de Schrift laten sprekcn. En tc leren hoe breed rnanncn en vrouwen samen ingezet
lzunncii worden binnen de kerk.
Dc ccrstc lijn heeft de cnnsequcntic in zich om de huidige
849

praktii k in de kerken oC d e
beeldvorming ervan, weer naast
de bijbelse gegevens tc Icggcn.
E r is ccn wcrcld gewonnen, wanneer we doos CIC Schrift mcer
kunncn zcggcn ovcr cle rol van
onze zustcrs. Mccr kunnen zeggen dan cnkel dc opmerking dat
zc nict in hct ambt mogen. Maar
juist dc vrijheid en ruimte die
zusters hebben binnen de
gcmeente uit te werken en recht
te doen. De Reformatie heeft die
eerste lijn met het schrijven van
Dc Rocr breed uitgewerkt.

Dc tweede lijn is om vervolsens
onszclf nok te confronteren met
de redenen die Paulus geeft om
aan te geven dat e r één dienstterrein alleen voor de broeders
hcstemd hlidft.
Is hct ccn kwestie van: zo is het
cn gcl~oorzaamnu maar? Als dat
70 was, dan waren we klaar door
tcgcn elkaar te zeggen: de Here
wil dit gewoon zo, we zullen
gchoorzamen.
Maar c r is meer over te zeggen.
Paulus gccft, geïnspireerd door
dc Hciligc Gccst. een onderbouwing van zijn boodschap. En
daar mag jc dan ook vragen over
stcllcn.
Voor dc hcantwoording moeten
wc ccrqt wccr even de hijhelse
rneiisvific voor ogcn krijgen. die
E.A. dc Rocr in nummer 9 van
De RcTorniatic hccft gcfnrmuIcerd.
"De ~wcc-ccnhcidvan mannelijk
cn vrouwclijk.. ... krijgt gestalte,
zowcl in hct hu~vclijkals in de
gcmccntc, in d c onderscheiden
dicnst van dc veríiritw»nr~iingen
die van dc hr~lpvurir~~igheiri"
(cui*civesingWLdCJ).
Door dc argwmcntcn van Paulus
tcgcii hct licht te houden van de
bijbelse mensvisie, krijgen de
argumenten een heel andere
kleur. Zc passen heel mooi in het
geheel van de Bijbel. Het worden frisse e n actuele argumenten. die we ook vandaag gewoon
kunnen gebruiken.

Vers 13 "Want eerst is
Adam geformeerd, eil
daarna Eva."
In dit vers verwijst Paulus naar
de schepping van man en vrouw.
Dat Adam er het eerste was.
betekent niet dat hij meer rechten heeft. Hij heeft daarmcc van
God de dienst van de ecrslc vcrantwoording gekrcgcn. Daarmee
worden we hcrinncrcl aan de
ideale verhouding waarin man
e n vrouw geschapen zijn. D e
man in zijn dienst van dc ccrste
verantwoording (gccn baasje
spelen) en de vrouw in de dienst
van de hulpvaardiphcid (gccn
onderdrinighcid). In het nieuwe
huwelijksiormulicr urordt ook in
deze termen pcsproken over de
onderscheiden dicnstcn.
Maar wat is nu hct vcrvelende
punt? Dal deze idcalc verhouding grondig verstoord is door de
zondeval. Voortaan moesten man
en vrouw samcnlcven in een
sebroken wereld, ook wat betreft
de verhouding tussen mannen en
vrouwen.Tc~ch~ u l l c nwe dit niet
gelaten over ons hccn laten
komen, evenmin als dat we onszelf in onze zondigheid m u d e n
moeten of mogcn uitleven.
H e t huwelijksformulici- moedigt
ons aan en rciepl ons op om toch
in het christelijke huwclijk
opnieuw te streven naai- dc
onderlinge verhouding waarin
God ons plaatst. Ondanks dc
zondeval e n de vervlciekingcn.
Maas ook binnen de gcrnccnte
zal die verlioudiiip tusscn mannen en vrouwen wecr ?OVCCI
mogelijk gestalte krijgen cn hernieuwd worden, ookal gaat dat
met vallen en opstaan.
Heel concreet. e n dan komcn we
weer bij vers 13,dat hct opzienersambt vanwegc de aard van
het anibt specifiek hij mannen
hoort. Onidat hei gccstclijk leidinggeven en onderwijzen
typiscli een diciisl is dic past bij
d e dienst van dc ccrste veranzwoording.
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E n op dat punt zullen vrouwen
tegelijk 'zwijgen'. Dan kriligen de
onderscheiden diensten, die God
gegeven heeft, vorm in het
gcrneenteleven.
De vrouwen zullen niet als oudsten optreden want, denk er aan,
God heeft Adam als eerste
geformeerd en daarna Eva. E n
met die voIgorde liebben mannen en vrouwen onderscheiden
diensten. Ook i11 dc gemeente.

Vers 14 "En Adam heeft
zich niet laten verleiden,
maar de vrouw is door de
verleiding in overtreding
gevallen;"

1

Dit vers laat vervolgens zien
waarom het noodzakelijk is om
in de gemeente a íspraken te hebben over de iiizct van vrouwen
en mannen. Kijk maar naar d e
zondeval.
Want het specifickc aandeel van
Eva aan de ~ o n d c v ais
l tegelijk
ook Iiaar vervloeking geworden:
het onderuit halcn van de positie
van d e man. die God hem gegeven heeft.
Door het aannemcn en aanbieden van de vrucht. nam zij het
initiatief dat hij Adam hoorde,
over en ging zij o p zijn plaats
staan. Daarmee werd niet alleen
de verhouding 1 usscn mensen en
God verstcicird, mam ook de
ideale verhouding tussen mannen en vrauwen. De ruimte die
God aan man en vrouw,oeoeven
,
had, slaat om i11 onvrijheid ten
opzichte van elkaar.
Het uitstappen uit d c door God
gegeven verhoudiilg is in d e zondige situatie voor dc vrouw een
valkuil gew~orden,vanwege d e
vervloeking: uw bcgccrte zal uitgaan naar d e inan; ccn neiging
o m de inan van 7ijn gegeven
positie af te dringen. In het
gemeenteleven cn in het huwelijk zal het vallen in die valkuil
voorkomeii moctcn worden:
alleen mannen als oudsten over
de gemeenk en iiiannen als
850

I

i

I

hoofd in het huwelijk.Voor manncn en vroiiwen een cipdraclit
om iets van de ideale vcrhouding
wecr tcrug te brengen in huwelijk cn gcnieente. Een opdraclil
tot hcrslcl van de verstoorde vcrhnudiiig.
Dus naar aanleiding van vcrs 14
geen redenering van: de vrouw
moest cxlra gestraft worden cn
dus heeft zc voortaan niets meer
te zeggen of zci.

de dienst van de eerste verantwoording. En dc man liet het
juist afweten in 7ijn dienst van de
eerste verantwoording. Zie maar
wat hij doet, wannccr hij als
hoofcl aangesproken wordl door
God. "De vrouw dic U mij gegeven heeft. die hccft mij verleid".
D e schuld wordt naar Eva
geschoven en God zelf krijgt
eigenlijk ook een sneer rncc.
En zie wat er van terechtgckomen is. Mannen en vrouwen ontnemen elkaar de ruimte. Ecn
ruimte die alleen weer voor hciden terug kan komen in ccn hernieuwde twee-eenheid in dc
gemeente (en huwelijk).
En d e argumenten die de apostel
Paulu\ geeft bij zijn opdracht om
allcen mannen toe te staan in hel
ambt vaii oudsten. geven aan dal
ocik deze voor ons onsympathiek
ogcnde regeling en argumentcn,
juist in het kader staan van die
vcrnicuwing van de twee-eenheid. Tctc wat stuk is gegaan,
moct hcrsteld worden.

l

l

I

!

l

Tot zover. voor \va t betreft vers
14. een eenzijdig verhaal. Dat
komt omdal vers 14 ook een
kant van hct geheel noemt.
Maar ook dc man zucht onder dc
vervloeking en valt als gevolg
daarvan vonrtdurcnd in de valkuil van de ovcrlieei-silig. Dat zie
je steeds wccr terugkomen in de
geschiedenis, lol in de kerk toe.
Het leek Adam wel wat om als
God ze wordcn. Hij was het die
het toen liet arwcten in het voorgaan in de diens1 aan de HERE.
De verstoorde verhouding van
de man ten opzichlc van d e
vrouw is evengoed iets wat
, C O ~ C ~ U S ~ ~
zoveel mogelijk (ingedaan moet
worden gemaakl. Flij zal hoofcl
Resumerend wil ik zeggen dat
zijn (jirist nict gclijk aan baas
vcrs 13 het doel aangeeft van hct
zijn) over zijli vrouw, zoals Chrisgchod in vers 12 (alleen manncn
tus hoofd is ovcr Zijn gemeente.
in hei oudstenambt om daarnicc
In dienstbaarhcid. En die vergegcstalle te geven aan de plaats
lijking mct Christuï' dienstbaardie God gaf aan Adam en Eva)
heid is juist WCCT om het heersen
cn vers 14 vult het aan met een
(macht uitacleiieii ) van d e man
onderstrepin3 van de noodzaak
aan hnndcn (c le_rgen. D e valkuil
van m ' n gebod (het is namelijk
voor dc mannen.
juist op dit vlak goed misgcgaan
tusscii man e n vroiiw).
Vers 14 ondcrslreept de noodIk ben me ervan bewust dat het
zaak dat dc vcrliuudinp in de
met deze uitleg nier zozeer
gehrnkcn situatie yeregeld moet
gemakkelijker is geworden.
worden door middel van een
Zeker niet voor behandeling op
gebod. (Zoals ciuk de 10 gebodcn
catecliisatie. Dat vergt op zijn
nu noodzakelijk zijn voor ons om
minst een catechisatieserie ovcr
een vcrnicuwd leven in dankde bijbelse mensvisie o p manncn
baarheid cn gchciorzaaniheid te
cn vrouwen.
leiden). Waiit hcl ging juist mis
Maar hel resultaat is wel dat de
tussen man cn vrouw op het punt
argumenten die Paulus geeft,
van de ondcrliiigc verhouding en
niet {omaar weggezet kunnen
positie.
worden als oubollige argumenDe vrouw vcrlicl haar dienst van
Ecn en regels die niet meer vaii
Iiulpvaardighcid cn ging over tot
dc7c tijd zijn.

'
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Paulus' argumenten zetten zijn
opdracht in vers 12 kntcht bij.
Het is een uitdaging voor uns als
gemeente van Christus om in een
door d e znndc aangetaste wereld
toch iets te laten 7icn van een
hernieuwd Icvcn. Ecn leven dat
ook zichtbaar wordt in een hernieuwde twec-ccnhcid van man
en vrouw. Een hcrnicuwd leven.
waarin d e zusters juist vrijhcid
en ruimte krijgen.
E e n leven waarin kapotgcganc
zaken door de genade van Christus e n de kracht van Hciligc
Geest weer hersteld mcigcn worden, al is het onvnlmaakt.
En dan nog, misschien hlijvcn de
verzen 12-14 tegen de borst stuiten. D a t kan.
Zoals gezegd, ik beweer nict dat
het aanvaarden van Paulus'
gebod gemakkelijker wordt.
Maar argumenten als 'ouderwets','niet van deze tijd' en 'historisch gebonden' zijn niet
terecht.
Dan moeten we eerlijk clurven
zeggen dat de boodschap van
Rijbel confronterend e n vernieuwend Es en ons als zondi,oe mensen in meerdere opzichten niet
altijd uitkomt of aanstaat. Maar
dat is dan juist stof voor het
onderlinse geloofsgesprek en
reden te meer om te bidden voor
kracht o m God toch te dienen en
le gehoorzamen.
Ds. W L. de Graaff is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Drogeham

1

Ecn anachrunibmc vanicll Maar een ierni
die nog wc1 ccns pehriiiki niirdi duor nieikerkelijke nf niigcl(ivipc rncnçcri tcn nnn~ i e nv;iii liet kerkclijk standliunt over Iiijvoiirhcclrl rlc vruuw Iniel) in het amht.
D~iaimechatigr samcn hci idcc rlai vuoral
de hijhel eeii achtei.linald hiick i$rricr
ciiihollig rcyels zuals I 'Iimoteiis 2 : l j en
14. Mijn hijrlragc wil cen icyngeluid zijn
tegen eeii te snellc c~pilulaticvoor clc ciwrtuiging dat deze ieksttn als'niei mccr van
ilcnc lijd' heiiield kuiiiien worden.

LEVEN U 1T TRADITIE

L. W. de Graaf

evangelisatie

en zending

H e t huwelgk tussen een rnosiimse ma, 1 e,1 een
christelijke vrouw kan gemukkelJk onder druk
komen Se staan zodra een jonge@ wordt geboren.
Wanneer van tevoren geen goede afspraken zEjn
gemaakt, komt alsnog de grote vraag: dopen of
besnjjden?
De vrouw kan met de bijbel in de hand aanfonen:
m@ kind moet worden gedoopt.
En de man? Kan hjl met d e koran in d e hand uuntonen daf hef jonge@ moet worden besneden?
Het is verrassend om fot de ontdekking Se komen
dat het woord besnijdenis in de koran niet voor
komt. Vandaar dat de vraag direct rust: op grond
waarvun Iaten moslims hun zonen besnijden?
Hef antwoord luidt: omdat de besnodenis in de
hadiefh wordt voorgeschreven, De Aadieth is de
overlevering (traditie) van de woorden en de
gewoonten van met name de profeet Mohammed,
In dit artikel wil ik de plaats van de traditie in de
islam vergeIJkenmef de rol die de traditie speelt in
de christelijke leer;
dc nnti~urlijkeaanleg: de
besnijdenis3 het scheren vnn de

tot

1 . l De tradifie in de Islam
Tijdens het leven van Mohammed kwamen zijn volgelingen
hem vaak vragen hoe zij in
hepaalde situaties moesten handclcn.Tocn Mohammed was
rivc~lcdcn.werd het van groot
belang om zich zoveel mogelijk
te herinneren van wat hij allemaal had gezegd. Ondermeer de
woorden over de besnijdenis.
In de traditie zijn de volgende
woorden van Mohammecl overgeleverd:
Van Ahoe Hoeraira: De Profeet
heeft gezegd: Viif u'ing~nfieltoren

scharrmsrreck, het ontharen van
de oksels, het knippen vnn de
iru~eiseen het bijIrnippen van dr
snor.

Moslimse theologen ei1 juristen
gingen zich steeds meer bezighouden met het verzamelen van
verhalen over de profeet. Daarbij sing het niet alleen om de
woorden van d e profeet maar
ook o m zijn gewoonten. Van !ieverIee werd ook zijn gewoonte
een regel waaraan men zich
diende te houden. Het arahische
woord voor gewoonte is soenna.

JAARGANG 77 - NUMMER 41 - 27 JULI 2002

Zelfs d e klcinstc details werden
belangrijk. Bijvoorbeeid dat de
profeet zijn haar niet over zijn
oreii liet groeien.
Soenna krceg de betekenis van
voorschrift waaraan een moslim
zich hccft te houden. In een aantal gcvallcn kon men zich evenwel nict bcrocpen op de woorden of de gewoonte van
Mohammed zelf. Dan beriep
rncn zich op de handelwijze van
d c cerste moslims e n in tiet bij7ondcr van de vier opvolgers van
Mohammed (de vier 'rechtgeleide' kaliefen).
De soenna is op deze manier in
feite een aanvulling op de koran
geworden. Dat geldt ondermeer
inzake de strafmaat bij overtredingen. In de koran staat
geschreven dat de hand van een
dief of dievegge moet worden
afgehakt (soera 5,38). Uit de
soenna blijkt evenwel dat
Mohammed deze straf alleen
toepaste wanneer het gestolene
cen bepaalde waarde te boven
ging.

1.2 Vastlegging van de
traditie
Dc gewoonte (soenna) van
Mohammed is door de eeuwen
hecn overgeleverd in de vorm
var1 verhalen. Een belangrijk
ondcrdeel van zo'n verhaal is de
opsomming van de namen van
degenen die het verhaal hebben
doorverteld. Iedere volgende
verteller voegde steeds de lijst
van al zijn voorgangers toe. Zo'n
dric ceuwen na de dood van
Mohammed is men begonnen de
overleveringen te verzamelen e11
852

op te sclirijven. Zo'n overlevering ziet er dan als volgl uit:
Jah.ia ihn Boekeir vcrteldc ons:
"Aan ons vcrtcldc al-L,altli, die
l?cl vaii Ocknil had, dic hct weer
van Tbii Sjihaab had, die het weer
vaii Adboc Salama en Sa'icd ibn
Mciesaijab had, dni Ahoc Hocraira gezegd had: 'Er kwam ccns
een inan naar dc Prof'cct [...l"'.
Dc uitsprnkcn cn gewoonten van
Mohnmmcd spccldcn uiteraard
ccn grotc rol in allcrlci discussies. Er wcrd ijvcrig gczocht naar
matcriaal dal 'in cigcn kraam' tc
pas kwam. Ocik scliroomdcn
sommigen iiicl cim nicuw matcriaal tc ontwikkclcn. Hicr en daar
kwam hct zclfs tot handel in traditics. Dit werd nok wc1 gcdaan
door dc kocsnas. rriiidttckkcndc
predikers. dic vaak tcgcn bcraling vcrhnlcn civcr Mohammed
vcrlcldcn. Daarbij wcrdcn
Mokiammcd ook wc1 hijbclsc
tckstcn in d c mond gelegd.
Ecn bidzonder plaats neemt de
'hciligc hadicth' in. In dczc overIcvcring gaat hct oin m6Lr dan
dc gcwocinlc vali dc profcct
Mohnmmcd. Hct gaat hicrin om
een griddclijkc opcnharing. Dc
proïcct ;.egt niet Icttcrlijk dc
wocii*dcnvan Allah na (zoals in
de koran) iiiaar hij brengt wc1 dc
inhoud vali Allah's boodschap
over.

1.3 De traditie (hadieth)
als bron voor de Wet
Naast de koran wei-d dc ovcrgcleverde gewooiite van Moliammed tot bron voor de s'jarie'a, de
heilige wet van de islam. Da;irmee liet zich ncig sterker de
noodzaak vcielen cim d e
hctrouwhaarhcid van dc ovcrlcvcringcn IC garandcrcn. Dc vcrhalcn zoudcn gcmakkclijk uit
cigcn- of grocpsbclang verdraaid
kunncn wordcii. Vandaar dat al
sncl ciwn van hctrciuwhaarhcid
werden gcstcld aan dc nverleveJAARGANG 77 - NUMMER 41 - 27

raars. Zij mochten bijvoorbeeld
gccn dronkaards zijn. Ook ging
mcn naspeuren of de elkaar
opvolgende overleveraars elkaar
wel echt hadden ontmoet. Dit
onderzoek naar de betrouwbaarheid van overleveraars werd tot
een speciaal onderdeel van de
islamstudie. O m alle vragen te
kunnen beantwoorden, werden
biografieën opgesteld waarin
ondermeer gegevens over woonplaatsen en gemaakte reizen zo
nauwkeurig mogelijk moesten
worden weergegeven.
Vonr praktisch gebruik werden
de tradities verzameld op basis
van de inhoud. De twee belangrijkste verzamelingen zijn die
van Boechari (810-870) en van
Mneslim (gest. ca.875). Het
meest gebruikte werk is van
Boechari. Hij heeft verklaard dat
hij bij ongeveer duizend verschillende autoriteiten ongeveer zeshonderdduizend hadie ths (overleveringen) heeft verzarneId.
Daarvan heeft hij er. naar eigen
zeggen, maar 7397 gebruikt. Boechari heeft zijn werk verdeeld
over 97 'boeken' van in totaal
3540 hoofdstukken, die elk van
een titel en meestal ook van een
inleiding zijn voorzien.

2.1 De traditie in het
christendom vóór de
Reformatie
S p c c l ~dc traditie binnen het
cliristendom een vergelijkbare
rol als binnen de islam? Een
bocicnde vraag waarvoor in deze
bijdragc d e aandacht wordt
gevraagd. Bij de beantwoording
siuiten WC o p verschillende prohlcmcn. Hct begint al met de
mocitc dat moeilijk over het
christendom vala te spreken. In
de loop van de eeuwen is er veel
variatie ontstaan. Daarom nu
eerst aandacht voor de tijd voorafgaande aan d e Reformatie.
Toen is in de kerk een traditieleer onzwikkeld die is uitgemond

in het leergezag vaij dc paus. Wat
waren de achtergronden van
deze ontwikkeling'?
Door rooms-katholieke theologen wordt gcwezen op het feit
dat d e mondclinge overlevering
een grote rol hccft gespeeld in
de kerk van alle ccuwen. Zo
wordt gewe7cn op d e tijd ~ 0 6 r
Mmes. Dc dadcn van de Here
werden van de ene generatie op
de andere doorverteld. Het was
de tijd waarin nog niets op
schrift wa5 vastgclegdl.
Dit heer1 zich herhaald zich bij
het onderwijs van d e Here Jezus.
Zijn onderwijs wcrd aanvankeli j k mondcling overgedragen op
zijn discipelcn. Later werd een
deel daarvan schriftelijk vastgelegd maar nict alles. De evangelist Johannes hccft aan het einde
van zi,jn evangelie dan ook
geschreven:
E r zijn eclitcr nog vele andere
dingen, dic Jczus gedaan heeft;
indien dczc Cén voor één
beschrcvcn werden, dan zou,
naar ik mccn, de wereld zelf de
boeken, dic gcschreven werden,
niet kunnen hcvatten
Dit wordt dan ook gezien als de
achtergrond voor het gegeven
dat in d e Schrift weinig is te vinden over bijvoorbeeld d e zondagsviering, dc zcvcn sacramenten. de triniteit, de kinderdoop
etc..
En zo is vaii lievcrlce de overtuiging ontstaan dat dc Schrift wel
nuttig is maar dat de traditie
absoluut iiood7akelijk is. Wat
Christus en de apostelen hebben
geleerd, komt tot ons in de
geschriften van dc ccrste kerkvaders, maar ook in dc inzichten en
gewoonten van de gelovigen, die
gevormd zouden zijn door wat
Christus en dc apostelen leerden.
In dit proces hceft de bisschop
van Roine o p dcn duur een
belangridke rol gckregen. Hij
werd gezien als dc opvolger van
Petrus met dc in Matteus 16: 18
genoemde slcutclmacht. Als

belangrijkste onder de bisschoppen (primus inter pares) heeft Iiij
zich her gezag toeëisend om te
bepalen welke traditie geznghebbend is.
H. Bavinck schetst in zijn Dogmatiek (I, pag. 516) de ontwikkeling naar tiet pauselijk primaat
en komt tot de conclusie:
"mlinr waf frnclitie is, wordi ter
Inntste instanrie allren uitg~mnakt
door clen pnris, mrt, zondrr o f
desnoods rcgerr de kerk PU (ie
c o n r i h ~ sin. " De paus maakt uit
of iets altijd. overal en door
iedereen is ~ e l u o f d .
Dit verklaart ook liet Eeit dal
door Rome dingen worden
geleerd die niet fijn tcrug tc vinden in de bijbel zoals hct vagevuur, dc onbevlcklc onlvangcnis
van Maria en Iiaar opneming in
de liernel. Op dit punt is cr dus
een duidelijkc parallel nlct dc
islam.

2.2 Traditie in de tijd na de

Reformatie

De Refcirinalie hetekcndc ook
op dit punt een breuk met d c
middeleeuwse kerk. Door de
refurmatoreii werd benadrukt
dat alleen het getuigcnis van dc
Schrift d»ursl;iggevend is cn niet
daarnaast ook de tr;iditic. Dai
betekent overigens iiict dat d c
traditie lielemaal geen rol mccr
speelt. Wat de vcirige geslachlcn
hebben gedacht, gezegd en
gedaan kan ons vandaag lielpen
bij liet verstaan van de Schrili.
Er valt zelfs le spreken van
moreel gezag en ook van kcrkclijk gezag waar het de heli.idenisgescliriften betreft. Flet is goed
dat de kerk de traditie in ere
Iioudl milar steedi inoct ervoor
worden gewaakt dat d c iraditic
cen plaats hciudt onder de hijbel.
Elkc traditic dicnt tc worden
gcloctst aai1 hct Woord van God.
Tcgcn dczc achtergrond staat d e
volgcndc passagc in artikel 7
NGR:
Mui mcix ook geen grsdir$!en

van mensen, hor hrili;: de 7r:hr.lv ~ r ook
s kqeweP.stzijrz, up &;n I i j ~
stellen ~ n rdp
f godrlrlijke Sc/irifien, nok rlr g ~ w t i o n fniet
e nzet
Godr. wunrlzeid - i.van!de tvnarheid gout hoven a l l c ~-;evenmin
hei grot(>aontrrl, rie cirrdcrclont, de
onontf~rbrok~
v nn o r t ~ u ~ii~gde
i
tijdm qfcle opvo1~ingvrrn 1)rr.wnen, o f d ~
cnnc ilie.~,decrrlen o f

heid kan worden afgeweken van
wat kerkvaders eii andcrc grote
voormannen hebben gcdaan en
geschreven.
De confrontatie inct dc islam
kan ons op dil punt wc? weer
extra opscherpen. Hct i s blijvend
nodig de traditie legen liet licht
van Gods Woord te houden.

ht:.sluiten.

Ds. L. W d e Graaffis predikant van

In deze passage krijcgen de
gcwoontcn (!} en geschriften
duidelijk een eigen plaats. E n dat
blijkt ook wel in d e praktijk. Wie
ccn willekeurig boek oven d e
christclijkc leer opent, treft daarin al snel vcrwijzinpen aan naar
Angustinus, Calvijn of K.Schilder.
Soms wordt ook naar een
gcwoonte verwezen. In de debatten over de zondagsheiliging is
rcgclmatig verwezen naar Calvijn die op zondag zeilde op tiet
meer van Geneve.. .Daarbij in
het midden gelaten of dit een
zinvolle verwijzing is.
H.Bavinck schrijft in zijn Dogmatiek ( I , pag. 525):
Traditie in gncdelz zin is de vertnlki~igen torl>asslri,qvan de feilM J ~ K Pwanl-hrid in de spmkc en het
levrn vnn he! re,qrnw o o r d l p
g~~drrcht.
En even verder: Eene
Sdirifi zonder zulk eer1 traditie is

de Gereformeerde Kerk te Haftem-

Centrum

Pm-

ui5 de kerken

-

Wageningen Beroepen G.J.
Slolrnan tc 't Harde

Dc Rilt-Rilthoren - Bedankt
voor herocp S.W. van der Jagt te
Dallcen
Spakcnlhlirg-Zuid - ds J.M. van

Leeuwcn. missionair predikant
Zambia. is momenteel bereikbaar via Oh 293 475 10

onmogelijk.

Conclusie
Concludcrcnd kunnen we clirs
stcllcn dat ook in de gereforrnccrde leer sprake is van traditic. Hct fundamentele versctiil
mct Romc en Mekka is evenwel
dat de traditie niet zelfstandig
loopt naast d e Schrift. Zij kan
nooit een bron voor het geloof
zijn nsást de Schrift. D e traditie
zal steeds weer aan de Schrift
moeten worden getoetst om
ervoor te waken dat de traditie
(dus ook de woorden van Augustinus, Calvijn e n Schilder) een
dragende autoriteit wordt. Vandaar dat ook in alle vrijmoedig-
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-

Spakenburg-Zuid Beroep aangenomen door M.J.C. Blok te
Amer~foort-Erniclaer

-

Meppel riicuw adres ds P.H. van
der 1,nan: Vcrzetslaan 6,7943 CJ
Meppel, 0522 240 1 1C3
Tcrncuzen - wijziging scribaat
Rousc
Tronipslraat 1 1
4535 R T Terneuzen
tcl. O l l S 697298
e-mail: proose30@freeler.nl

-

Haren scriba mevr. M. Slager-

Lcimincrs. postbus 117.9750 AC
Harcn. email: slalom@planet.nl
854

A.S. van der Lugt

ONDER BESCHERMING
De vreemdeling in de wetten van
Mozes (3)

De

vreemdeling in Israel werd beschermo aoor
de wetfen van Mozes. In deze Bjjbelstudie zien we
op welke manier: Hef is een onderdeel van een
serie studies over de vreemdeling, met in het ochterhoofd d e ollochfoon in Nederland. Kun je conclusies trekken voor hun plaats in kerk en maafschappij, van uit deze Bijbelgedeelfen? Voordaf die
vraag beantwoord wordt in een Iaafste artikel, proberen w(j eerst de plaats van de vreemdeling in
Mozes ' tgd goed in beeld te krijgen,
"Gij zult het recht van de arme
onder u i11zijn rechtsgeding niet
buigcn", 7egt de HERE door
bcmiddclinl: van Mozes 1. Een
aantal woorden typeren de arme
in hcl Oude Testament: neergehogcn, neergedrukt. vernederd,
mager. hehcieftig, onaanzienlijk,
nictig'. Alle woorden wijzen naar
cen povitie zonder macht. Dat wil
zcgpen, dat zij kwetsbaar zijn.
Hoe kunnen zij zich weren tegen
mensen met macht en invloed?
TIet betekent niet dat de arme
geeii bezit tiad. Ook zij konden
worden aangeslagen voor hepaalde heffinsen, maar dan voor een
klein bedrag. Ook van hen worden offerpven vetlatigd, al is het
maai een duif". Wat hen waarscliijnlijk wel typeerde was het
gebrek aan grondbezit, wijngaarden of olijfbomen. Daarclnor miste de arme het kapitaal om zijn
inkomen als zelfstandige te verdienen. Flii werd vaak daglonerl.

Armen
Deze arnien worden in de
Mozaïsche wetten beschermd en
in hun tiingeving treffen wij vaak
dc vi+cemdelingaan. Bij de grote

feesten als Wekcni'ccst en LOOThuttenfeest mocst d c rijkdom
van de offermaaltijd wordcn
gedeeld met de weduwen. wezcn,
levieten en vreern~l~lrlin~cn'.
Toch
worden over de vrecmdclingcn
ook aparte hepalingen gcgcvcn,
die het speciale van dczc grocp
benadrukken:-'Een vrccmdcIing
zult u niet onderdrukkcii, noch
hem benauwen, want u bcnt
vreemdelingen gcwccst in hct
land Egypte"". En: "TICvrccmdcling 7ult u nict hcnauwcn, want u
kent d c gcmocdsgcslcldheid van
de vreemdclin;, onidnl u vrecindeling bcnt gcwccsl in het land
Egypte"'.
Dit zijn twee hcpalingcii uit hct
Bnndshockx.Dat is dc eerste uilwerking van dc Ticn Geboden bij
Sinaï. De cerste bepaling in het
Bondsbock gaar ovcr de afwijzing van afgodcrijy.Dan volgt
een deel over de rechten van
Hebreeuwse slaven"'. Jc zict
daarin de breuk mct Egypte:
haar gnden en haar inhumane
gedrag. Israël zal anders (mocten) zijn. Eén van de bepalingen
is dat een Hebreeuwse slavin
niet verkocht mag wordcn aan
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buitenlandersi1.Zij blijft binnen
d e bescherming van Gcids volk,
dat onder het beslag van Gods
humane wet ligt.

Eén
Het Bondsboek laat als geheel
een structuur zien waarin heparingen over de erediensi argewisscld worden met bcpalinpcn
rond sociale, mnai~cliappelijke
verantwoordelijkheid". Dal leert
ons in ieder geval lioe dal van de
HERE uil gezien geen gescheiden terreinen zijn. Hij wilde dat
in hel land Kanaan in de prakli.$
gchracht ;ricn: ccn Icvcn dat iri
ude ficettrn doortrok kcn is van
cerhicd voor Hcm.

De zojuist genocmde wettcn
over de vreemdelingen vindcn
wij in twee delen ovcr socialc
verantwoordclijkheid. Hct ccrstc
deel (Exodus 22,21-28) gaat ovcr
onderdrukking cn Icningcn.
Genoemd worden de vreemdcling, de weduwe en wces, d c
arme. Het gaat over hel onderdrukken en benauwen van
bepaalde groepen, die niet direct
macl-iisrniddelen hcbbcn om
manipulalies zich van hct lijf Ce
houden. Son-irnigen yicn in dczc
werkwoorden aanduidingen van
de behandeling van slavcn". Dat
is liiel altijd liet geval. AISde
broers van Jozef gemnnipulccrd
worden tijdens hun broodrci~cn.
zcggcn zij tcgcn clkaar: "Voorwaar nu bocten wij voor wat wij
onzc brocdcr hchbcn aangedaan:
wij mgcn zijn zielvbenuicwrll~eid,
tocn hij ons om crbarming
srnccklc, maar wij hoorden niet;
daarom is dczc brnauivdheicl
ovcr ons gekomcn"14.Jozcf wcrd,
855

als vrij man, mishandeld door
mensen die hij vertrouwde. De
benauwdheid is de situatie waarin je aftiankelijk bent van anderen en je als zwakke geen macht
liebt je te venveren tegen het
misbruik van de sterkere.

Geen misbruik
Wat betreft de vreemdelinge11
mag Israël dus geen misbruik

maken van Iiun zwakke positie.
Daarin moeten zij zich onderscheiden van Egypte, dat wel
misbruik van hen maakte. Het
belan3 van deze bepaling blijkt
wel in de herhaling, n1 in het
Bondsboek (23,9). Die tweede
tekst staat in een meer juridiscli
gedeelte, 23.1-9: Iret pat over de
rechtspraak (vers 2 en 6-8), de
houding tegenover wie je vijand
is (vers 4). Als dan aan het slot
opnieuw de vreemdelin2 wordt
genoemd. dan wordt hij bij deze
opnieuw cinder de besclierming
van Gods wet geplaatst. Was h ~ j
slaaf, dan gold hii min of mees
als lid van het huis1'.Was hij vrij,
dan had hij recht o p een hiirnane
behandeling. Elke vorm van misbruik van zijn anders-zijn werd
verboden.
De sabbat is ook zo'n gebod dat
de humaniteit in het oog heeft.
De rust is nodig om mens en
dier op adem te laten komen.
Daar moeten, zo bepaalt de wet
kor7 na het bovenstaande1".ook
de slavcn cn de vreemdelingen
in delen. Dit is de keerzijde van
de plicht die in het vierde gebod
geformuleerd wordt. De vreemdeling heeft ook recht o p de weldaad. dic sabbat heet.

Andere wetten
Deze bescherming door de wet
vinden wij terug. o p andere plaatsen in wetten van Mozes: de
nalezing van de wijngaard is
voor de vreemdeling {parallel
aan de armen), e n in hei algemeen de oogst van het land": bij
het Wekenfeest en LoofhuttenJAARGANG 77 - NUMMER 41 - 27

feest is hij een gewenste gast1':
het gebruik van de vrijsteden
staat voor hem open bij een
onopzettelijke doodslag"; hi+i
heeft recht o p liefdevol onderhoud (bijvoorbeeld brood en
kleding)?": het staat hem vrij aas
van dieren te kopen eti te eten,
dat voor d e Israeliet tahoe was?';
Edornieten e n Egyptenaren worden expliciet genoemd als groepen die d e Israëlieten niet
mogen verafschuwen". Hun kinderen krijgen zelfs, in tegenstelling tot Ammoniet of Moabiet,
toegang tot de volksvergadering
van Israël. D e vreemdetingeir,
die dasioner zijn en als behoeftig
$eldeli, mogen niet hard behandeld worden. Dat wil zeggen dal
zij prompt hun betaling moeten
krijgen en niet met toezeggingen
weggestuurd mogen worden";
hun recht mag niet gebogen wordenw:bij het aanbieden van de
eerstelingen van de oogst vieren
zij ook het feest mee; zij mogen,
met andere zwakke groepen,
delen in de besteding van de
tienden?'.
Samengevat: de wet (u) tolereert
de eigen overtuiging van de
vreemdeling, (b) voorkomt dat
hij gediscrimineerd word( p n (c)
geeft hem recht op hulp als hij
behoeftig is.

Toelichting
Kort iets ter toelichting o p deze
samenvatting. Over a, de tolerantie: we zagen een vorige keer. dat
de vreemdeling tot dicht hij het
hart van Israëls godsdienst kon
naderen'? Als wij wilde, werd Iiij
besneden e n kon hij Pascha meevieren. We zien niet dat de wetgeving veronderstelt dat het bij
iedere vreemdeling zo zal gaan.
E r zullen er ook geweest zijn, die
hun ei9en religie en cultuur wilden vastliouden. God geeft geen
ruimte aan publieke afgoderij,
denk aan deze woorden: "Iedere
Israëliet e n iedere vreemdeling,
die in Israel vertoeft, die van zijn
kinderen aan de Moloch geeit,

zal zeker ter dood gebracht worden"27.In d e vulgelide .itudic 7ullen wij zien, dat d e vrccmdcling
vooral in hel puhlickc deel van
d e Tsraëliiicchc saincnleving zich
moesten aanpassen door gehoorzaaniheid aaii dc wcttcn. In de
claim van d e wetten cn de
bedreigingen die tocgcvoegd
worden in geval van overtreding
zit wat dal hctreft een invloedrijke, siurcndc werking-Toch is het
innerTi j k aanvaarden van 'vreze
des HEREN' gccn voorwaarde
om rechl~bcsclicrmingte ontvangen. Hel voorbccld van het eten
van dierenvlccs dat voor Israël
tahoe was, wijst uit dat jc vaeemdelilip kon zijn met (voos een
deel) bchoud van eigen religieuze ovci-tuiging. Het binnenkomen
In de vcilksvcrgadcring vraagt
een bepaaldc vorm van aanvaarding van dc dicnst van Jahwe
(besnijdenis). Maar ook zonder
dat moet IsracF hen tolereren in
hun middcn en hebben zij recht
op een ccrlijke behandeling en
diacunalc 7org in geval van nood.

De conclusic over d e non-discriininalie (b) trek ik uit de vermelding over hct rccht, dat niet
gcbogcn mag worden. De HERE
waarschuwt op meer dan één
plaats tegcn partijdigheid e n dat
er déii wet gcldt voor geboren
Israëliet ei1 vrcenideling2" D e
herhaalde vci-inclding bewijst,
dat het. een aangelegen punt is.
Niet vanuit de schepping (elk
mens een hccld van God), maar
vcioral vanuit Israëls' ervaring
pemotivccrd: je weet toch hoe
verschrikkclijk het was toen je in
Egypte gediscrimineerd werd?lq
D e meeste aandacht krijgt de
diacunalc zorg (c). D e vreemdelingcn 7ijn grotendeels hulpbehocvcnd geweest en zo een
bcpartldc categorie van d e grote
grocp armen.
Ds. A.S. van der Lugt is predikant
van de Gereformeerde Kerk te Rot-

terdam-Stad
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I

Exodus 23,h
7ie dr T.van Leeuwen, Sacir~íiE
he.wJin Isrriël, Baarn [7..1.]. p.%-lO
Lcviticus 5,7
Di .C.van Lccuwen, a. w.. p. l 7
Dcuicronomiuni 16-11.14

" Exodus 22-21
' Exodus 23.9
h
/.ie orik hct ccistc artikel i i i deze
cerie b'nslr xnstri?. iiciot 11
"
Exoduc 20.22-26
l(' Exadus21,l-1 1
" Exodus 21,s
"
zie bv het overzicht irl Peter
Eiins E-rod~is,Grand Rapidq
2000. p . 4 4 0 ~(serie mie NSV
hpplicaticin Commentary)
" Pctcr Eiins, n. w.. p.452 "Mence
wc may coiicliidc that mistrcaiineiit and opprcssicin probably
refer to harch ciisliivcmcnt"
l'
Genesis 42.2 1
zie het tweede artikel in d e ~ e
serie Dicht hij hrr lirrrt
' V x o d i i s 23,l Z
"
Levitrcw 19, l O; 23,22: Deuteronomium 24,19-21
" Deiiterononriu~n16.1 1 . l 4 e n zie
Lcviticus 23-15-22
'"unicri
35.15 naast de vrccmdeling (grvr) i+ortIt hicr ook dc bijwoncr (toiiinh) gcncicnid
"' Deuteronomium 10.18.19
'l
Deuteronomium 14.2 1 hicr vinden we weer de vreeindeliiig
( g e ~ rparallel
)
aan J e toshcih.
Hter wordt die aanduiding echter
niet vertaald met bijwoner maar
j
met buitenlander. Het zal h ~aac
gaaii om een gestorven of een
vcrscheiird dier, waaruit het
bloed niet of niet volledig is weggevloeid. Dat was voor de Joden
vcrbodcn tc ctcn.
'?
Dcutcronoinium 23.7-9
l'
Deutcronomiwrn 24.14-15
Deuterononiiurn 24-17;zic ook
27,19
'' Deuteronomium 26.12.13
:" zie het tweede deel van deze
serie Dic.li; hij II(JI har;
Leviticus 20,2
"
zie Leviticu~24,22; Numeri 15,l h;
Dciitcronotniuin 10,17. verg.
Ilcutcrviioniizim 1.17 en 16-19
'Y
~ v c r d cniutiviltic voor deze Iiouding ten up~ichtcvan vrccmdclingen meer in de vijftic studic
"

Grniotivr~rridoor ervciriny

F"
ode-im pressies

270 kerken en maar
36 synodeleden?

1

Er kwam iemand mijn gedachten
binnenstappen met de vraag
naar het nut van een synode. Hij
wou wel eens weten wat hct allcmaal opleverde voor de kcrk. En
als al dat vergaderwerk dan echt
nodig was, kon het dan niet wat
anders opgezet worden? Wat
meer direct aangestuurd vanuit
de plaatselijke kerken. En niet
dar gedoe met 'zornaar-wat-afgevaardigden' die 'zonder last en
rnggespraak' moeten spreken en
beslissen. En, za vroeg hij zich af:
wat doe je nou als je 't niet eens
bent met? Moet je dan echt drie
jaar wachten op de volgende
synode? En dan geheid kans
lopen om niet eens in het gelijk
te worden gesteld?! Dat werkt
toch 'voor geen meter"?
U begrijpt dat ik wat had uit te
leggen. En dat wil ik dan ook
maar doen. In het publiek, want
misschien help je e r nog ecns
iemand mee.

Nuttig en nodig?
Nee. mijn gesprckspartncr is
geen scepticus die maar wat aan
de rand van dc vrijgcmaaktc
kerk hungclt. Hij i s uiicrst scrieus. Ook kritisch hctrokkcn. En
eigenlijk altijd hczig 'altcrnaticfjes' te bedenken. Dat zal, denk
ik, wel met de tijdgeest samenhangen - dus moet je daar ook
maar met een verstandige geest
op reageren. En je echt niet
direct bezorgd maken, laat staan
boos worden. Maar gewoon met
hem in gesprek blijven. En dan
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niet in d e zin van: we houden
hem aan 't lijnl.je - en we zien
wel waar zijn schip strandt. Geen
negatiefdoenerij, gewoon nuchter ingaan op zijn al of niet
g c ~ o n d ckritische
,
opmerkingen.
Kritick mag, ccn nuchter antwoord ook. Zckcr in d c kcrk.
Een synode nuttig? E n dus ook
nodig? Hoe zo?
Laat ik her simpel houden. Als e r
maar Lén kerkelijke gemeente
zou zijn, is e r geen synode nodig.
Dan volsta je met een kerkenraad. Zn gauw e r een kerk naast
wordt gevormd (met ook een
kerkenraad) zoek .ie contact met
elkaar. Daar begint het dus al:
contact. Waarom? Omdat je
samen wat hebt en ook samen
op weg bcnt. Omdat God je in
Christus hecft gevormd en dus
ook aan elkaar heeft gegeven.
En wAt wil je dan van elkaar
weten. zonder nieuwsgierig of
opdringerig te zijn? Wel, het gaat
om dc hoofd~akenwaar het in
het christelijke leven om te doen
is. Dan stel je vragen aan elkaar:
Zijn wc cIk voor zich en dus
sainen op d e goedc manicr bezig
in d c dicnst aan God en aan de
wcrcld? Lcvcn wc samen
oprccht voor Zijn aangezicht?
Dat mag jc toch van elkaar vrapcn'? Of nict soms? Het moet
toch nict kunnen dat de ene
christclijkc gemeente o p een
radicaal andere manier leeft dan
d e andere? Radicaal anders dan is de 'radix' dus verschillend,
d.i. d e 'wortel' waar alles uit
voortkomt. Als er fundamentele
verschillen aan het licht komen,
moct cr een onderzoek plaats
vinden naar de oorzaak. de oor-

sprong van 7uIkc vcrschillcn.
Dan help jc, dan dicn jc clkaar
met gezamenlijk beraad om dc
gegeven eenheid van geloof en
leven weer te belijden en te beleven.

Eenheid en vrijheid
Dus in 't kort: wal is het nuttige
van (breed) kerkelijk contact?
Het gaat om tiet bewaren van
het gemeenschappelijke geloof
en de gezamenlijke stijl van
leven. Dat moet in d e eerste
plaats omdat God wil dat de
kerk haar eenheid bewaart: dat is
ook nodig om de wereld om ons
heen te laten zien dat God zo
Zijn gemeente hij elkaar brengt
e n bij elkaar houdt. E n dat ze
haar dienst verricht aan de
wereld die in nood verkeert.
Dus gaaf het op een synode
vooral om de gemeenschappelijkheid van het kerk-zijn, liet
christen-zijn. Een gemeenschappelijkheid - n u p a a l s - o p
hoofdlijnen. Uniformiteit gaat
echter verder: dan moeten alle
vormen aan elkaar geliik zijn.
Kerkelijk samenleven moet echter seen dwangbuis zijn of worden. Christus heeft Zijn kerk
gesteld in de vrijheid van de kinderen Gods. Niet o m die vrijheid
te misbruiken voor allerlei 'vleselijke', dus zondige toestanden,
maar om. staande in die vrijheid,
je eigen passende vorm te kiezen
die de sti,jl van je geloof uitdrukt.

270 kerken: hoe te vergaderen?
Het is misschien wel een typisch
Nederlandse opmerking die Ik
hier even aanstip: met één gelovige (naast je) kun je nog eenheid bewaren, met twee wordt
het al bedenkelijk en met drie
heb je een kerkscheuring. Dus:
hoe meer gelovigen, hoe meer
versclaillende kerken. I n plaats
van nou vast te houden aan
Christus' woord: waar twee of
JAARGANG 77 - NUMMER 41 - 27

drie in mijn naam vergaderd zijn,
ben Tk in hun midden. Maar misschien zcgt dit woord wc1 iets
over het klein houden van kerkelijke gemeenten.
Toch, het moet wel kunnen: met
heel veel, met honderddui7enden, miljoenen gelovigen, en dan
toch é6n geloof, één hoop, één
liefde, één doop, één avondmaalstafel, enzovoorts. Want we dienen immers samen één Heer, één
God en Vader die ons door Zijn
Geest leidt naar Zijn eeuwig
koninkrijk!
We moeien dus nu nagaan hoe
dat kerkbreed werkt als je met
zo velen hetzelfde geloof belijdt
en beleeft.
D e Gereformeerde Kerken in
Nederland (GKV) tellen 270
plaatselijke gemeenten. Die
komen o p gezette tijden bij
elkaar in synodevergadering; en
dan zitten e r 'maar' 36 mannen.
Klopt dat wel? Is dat soms volgens een bijbels voorschrift? Of
mag. dat ook anders?
We raken hier dus aan de kerkorde (de tekst staat achter in
het Gereformeerd Kerkboek).
D a t is een menselijk document.
Goed doordacht. bedoeld om op
een ordelijke manier d e (ietwat
ingewikkelde) kerkstructuur te
laten functioneren. Bijbels verantwoord. Met ruimte, vrijheid
binnen de confessionele eenheid.
Dus ook echt wel eens te veranderen. Als het maar helpt om het
grote doel beter te bereiken.
Enkele principes zijn in onze
kerkorde wel aan te wijzen: de
vrijheid en zelfstandigheid van
de plaatselijke kerken, temidden
van een kerkenbond die geen
heerschappij mag uitoefenen
over plaatselijke gemeenten; dat
gaat tegen de Schrift in. We willen geen hiërarchie. geen synodocratie, geen bisschoppelijke
oppermacht of dorninocratie.
Evenmin een houding van 'wie
doet me wat', van independentisme (dat trouwens mooi past hij
het postmodernisme). Wat een

'durc woorden' - en dan te
hcdcnkcn dat ze ook nog veel
tcweeg liebben gebracht in de
kerk. Veel wat niet deugt.
Wat we wel wilIen? H e t gaat ons
juist om een dragen van een stuk
gezamenlijke vesantwoordelijkheid voor elkaar, in sterke
betrokkenheid, in een open verhouding en - als het gaat o m
'ondergeschikte' en 'middelmatige' punten - een behoorlijke
maie van vrijheid o m vorm te
geven aan de 'redelijke eredienst' voor God e n voor de
wereld.

Andere afvaardigingsregel?
D e vraag of slechts 36 afgevaardigden het samenleven van 270
gemeenten kunnen weerspiegelen moet nu besproken wordeii.
Kijk, die 36 manneiibroeden zijn
niet zozeer een zuivere 'afspiegeling' van een mogelijke divcrsiteit van de plaatselijke pemecnten. We moeten hier niet denken
in termen van representatie van
'fracties' of 'stromingen', maar
van vertegenwoordigers van kcrkengroepen die allen dezelfde
basis hebben. Met kerkcngrocpen bedoel ik de particulicrc rcssorten (regio's) die we ali GKV
kennen. Dus d e 9 particu1iei.e
synoden kiezen ieder uil hun
eigen gebied 4 ambtsdragers die
dan namens d e kerken afreizen
naar de synodeplaats e n daar
verder 'zonder last of rugpespraak' hun werk doen.
Nu is het zo dat elk particulier
ressort gevormd wordt door 3,4
of 5 classes. H e t zou daarom ccns
overwogen moeten worden of
niet elke classis een represcntant
krijgt in d e Generale Syiiodc,
zodat er iets meer zichtbaar
wordt van het Ideaal dat clke
kerk, Iiier dan elke kerkelijke
classis, zijn afgevaardigde hccft.
H e t aantal syncideleden zou dan
uitkomen o p 31. Een bijna symbolisch aantal. Maar als men een

dubbele afvaardiging ( 1 nuderling cn 1 predikant per classis)
mccr waardeert tellen we 62
synodcredcn.
Intusscn ligt er Iiet feit dat meerdere classcs nu Iielemaal niet
meedraaien iii de GS en enkele
classcs 'ovcrverte~enwoordigd'
zijn. Bijvoorbeeld: uit de classis
Groningcii konien 3 afgevaardigden, terwijl dus 2 classes (Warffum en Appingcdarn) geen primi-afgevaardigden kennen. En
zo kan mcn meer regiunale
ineongrucntics aaiiwijzen.
N n is het ceii bekend geseven
dat de afvaaidiging naar d e GS
niet zo vlo1 lc bemannen is, maar
ik geef het idcc van classicale
afvaardiging toch in overweging.
Het kan d e bcirokkenlieid vanuit de classiskcrken behoorlijk
vergroten. En hclciiiaal als de
afgevaardigden ook nog doen
aan voorlichting en advies aan de
regionale gemcciilen.
Ik ga nu nog nict zover dat ik
alle 270 plaatsclijkc kerken zou
willen uiznodigcn om per
gemeentc samcn dc GS te
bemannen. Dat li j kt me - alleen
al gelet op lict aanlal van 270
mannen - ccn bijna wanordelijke
boel te worden. Toch, diep in
mijn hart heb ik cr wel een warm
plekje voor. Maar dat is misschien icts (~cveel)van de eigen
tijdgeest...

Je bent 'bexwaard"n
dan?
Bij de nnaiii 'bezwaard' moet ik
vaak nog dcnkeii aan de tijd dat
je als vrijgemaakte zo werd aangeduid (om niet te zeggen
gebrandmerkt), al op de lagere
schnol. Jc wist nog nauwelijks
w5t het hctckende, maar het had
wel een ongunstige klank voor
je. E n dat wisten dc synodalen
ook maar al tc gocd. Je vond het
niet leuk; je wildc maar liever
niet met dat ctiket beplakt worden.Toch was het in zekere zin
ook een erenaam: je WAS wat, d e
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anderen misten zo'n benaming.
deze bezwaarden in veel opzichE n Iiet had dan ook nog iets te
len bestaat bij de gratie van het
maken met je plaats als kind van
wanlrouwen tegen 'die anderen
God. E n ... wie 'bezwaard' was,
in d c kerk'. Helaas is men dan
had loch eigenlijk wel het gelijk
het gcloof betreffende de kathoaan 7ijn kant? Ook al beweerden
liciteit van d c kerk aan hcl versynoden en synodaten het tegenliezen. Of men versmalt de
gcslelde? Nou dus.
katholicitcil lot d e beperktlieid
.Ta, cn vandaag dan? Hebben
I van eigcn dcnkcn en gevoelen.
bewaarden bij ons dan ook
En dan ligt d c scktc o p dc loer.
weer het gelijk aan hun kant?
Ondanks alIes w a l een synode
Waar de synode op uif is?
besluit cn onze 'nieuwe synodalen' hcwcren?
Een synode is dus gcricht o p dc
We 7ullcn hier allereerst hebben
handhaving van dc ccnhcid van
te hedciikcn dal allen die vand e kerken en haar Icdcn. Niet als
daag bc2waard zijn (over een of
koel ordeprincipe of docl in 7icIi
andcr synodebesluit) niet over
zelf. Maar gcbondcn aan d c
hetzelfde bcsluir zullen klagen.
katholieke bandbreedte van de
We willen Iiicr geen groepsaankerk die Jezus Christus belijdt als
duiding invocrcn die stigmatisehaar Heer.
rend gaat wcrken. Dus keer ik nu
Een synode spreekt niet graag in
ook sncl tcrug naar die ene
termen van 'gelijk wijlen hebben'
bezwaardc die zijn gelijk proof iets in die trant. Zij wil graag
beert aan tc tonen en ook te
dat - ook door haar onderwijs
halen. Wat moel hij als d e synode
via besluiten en handreikingen niet met hem instcmt? Hij kan
de kerken en haar leden zich van
dan van allcs doen:
de onderlinge band van het
bi,j d e volgcndc synode in appel l christelijk geloof sterk bewust
gaan - dus drie jaar verder studezullen blijven. En zo d e eenheid
ren en (on)gcduldig wacliten,
handhaven, ook al is d e subjecmaar ook intussen niet een comtieve opinie van een kerklid niet
missie vcrdcr spreken;
altidd dadelijk overtuigd van het
hij kan zich ook na bestudering
geEijk van een synode.
van het synodcbcsf uil neerleggen
Hopelijk mag d e synode van
bij de genomen beslissing en bidZuidhorn haar bijdrage leveren
dend Icrcn inzien dat dit beter is
aan het hier beschreven doel van
dan wat hij zeli voorstond - dat
elke gemeenschappelijke kerkvergt wclliclil een stuk zelfververgadering. En zo 'de synode
loochening, inaar ... zoiets mag
van de mooie dingen' worden!
toch niet vreemd zijn voor een
christcn?;
hij kan (met geestverwanten of
gelijkgesicmdeii) zelfs d e kerk
vetlatcn cii een ander verband
zockcn oT een eigen (nieuw) verband vormen.
Bij dit laatste zou veel te zeggen
zijn. Mct name vanuit de vraag
wanneer het voor Gods aangezicht bestaan kan dal men zicli
losmaakt. Ik wijs er nu alleen op
dat een dergelijke keus - meestal
in het negatieve gemaakt - later
vaak leidt tot nieuwe spanningen, omdat d c denktrant van
'

I

G.J.van MiddeEkoop

i i ~ e u wleven.

Opstandings-kracht

'

Als wc geloven, 7ijn we verboriden
niet Christus. in 7îln lijden en in
7ijn opstanding: ook wij mogcn
opstaan tot eer1 riieuii. Icvcn. uok
nu al. Daarover sclirccf ds I j .
Polinker in De !Wekker v:tn 3 mei:
Opgewekt tot een nieuw leven

Hct 15rnct name de apostel Pauliis
die in zijn brieven oncler leidiiig
van de Heilige Geest aandaclit
vraagt voor de hctckcnis van
Cliri~tiis'opstnndine, vooi de heiliging van gchccl ons hiirt en leven.
Mct iiiinic in Kcimeinen 6 lezen we
dal C'lirjstus uit de doden is opgenekt tot heerlijkheid van de Vader
op(irtf wzl ook ril:o in nierrwiglieid
dc.7 I e i ~ e zoiidetr
r~~
iz~nrzdelen.

Het is zondcr mccr du~dclijkin de
Heiligc Sclirifl dat een zondaar die
wordt wcdcrgcborcn door de Heilige Gccst. een nieuw leven ontvangt. In Christus ben je dan een
nir7iiw rrlic,jis~Igeworden. Eeii
christen zonder een iiieuw lcvcn is
geen chri~ten.Het iiieiiwc Icven
wat de Heilige Geest wcrkt in het
hart. betckciit dat onze begeerten
cn vcrlaiigciis andei s en dus nieuw
zijn. IVas er eerst het verlangen
naar dc zondc. nu is er het verlangen cim dc Heere te dienen. Dit
nieuwe leven komt tot uitmg in
een nieuw leven in de dagclijksc
praktijk van liet Icvcn. Wc gaan
van liarte leven naar dc geboden
van God.
De opstanding van J e Heere Je7.u~
is dc grond vurir dit nieuwe leven.
Zu krachtig ts de opstanding van
Je Heere Je7uc. Ons hele leven
wordt door Hern vernieuwd. Vit
kracht is ook echt ncidig om nienseii te vcrnicuwen. Uit 7ich7elf
komt ceii men$ niet tnt een nieuw
Icven. We pdan op de weg van de
/.onJe en we voelen ons er in thuis.
Het kan weleens zo z i p dat
hepaalde gelieurtenissen of
hepaalde preken iiidruk op ons

maken. Maar daarmee is nog niet
dc vernieuwing van ons hart en
van ons leven gegeven. Daar is
meer kracht voor nodig. Daar is de
kracht van Jczus' opstanding voor
nodig. Dic kracht is. Gode 71;
daiik, in Zijn opstanding te vinden.
Ilet Evangrlie vu>zde Opge~tune
Jezus verkoncligt ons de mogelzjkheir! e n de werkelijkheid van pen
Wij kunnen dat inct onze eigen
kracht nooit tcit stand brengen.
Wellicht hcrkent u dat vanuit iiw
cigcn Icven. Je kunt 70 vapt En de
zonde &ten, 70 vast iri zondig
levenspatroon. Je probeert daiir up
gegeven moment wel los van tc
komen en het gaat dan ook vocir
een tiid wel goed, niaar je vervalt
weer i i i je oudc zonden en je oude
zondige Eevenswij7e. Je merkt dan
dal je er niet bent met jezelf een
beetje op te knappen. U7e hebhcn
de vernieuwmg tiod~g.dle van God
kontt. Die vernieiiwing is cr, dankzij de opstanding vaii de Heere
Jeziis. Hij wckt zundai-en op tot
een nicuw Icvcn door Zijn kracht.
Dic Hij op Pasen aan het licht
heeît gebracht.
Door Zijn kracht

1

,

[n de heiliging van ons lcvcn zijn
we niet aangewczcn op onze eigen
kracht. Dat zuu ook onmogelijk
zijn. Jc bcnt na ontvangen genade
niet inccns tot een men? geworden
die liet in eigen kracht kati. Altijd
moeten we weer voor ogen hoiiden dat de rank aan de wijnstok
verbonden is en dat de rank zonder de levende verbinding aan de I
wijnstok geen vrucht z:iI dragen.
Wie door dc Heilige Geest aan de
Heerc Jczus terhonden is, ontdekt
ook in zijn cigen leven, dat je nooit
in e i y n krochr oyigewctrsen beril
tvgen dr zonde en tegen de verlei(/inge# die op ons afkornen. De
catechism~isverwoordt het zo dat
onze drie doodsvijaiidei? niet
ophoiiden oin uns aan te vechten,
terwijl wij van ons~elf70 zwak zijn
dat wij niet een ogenblik kunneii
bestaan. Deze strijd kan je inccr
dan eens de moed ontncineil.
Maar de opstanding van de Heere
Jezus laat zicn dai we dere strijd in
Zijn kracht mogen voeren. We
wurdcn door Zijn kracht opgewekt lot een nieuw leven. Pasen
garandeert nok de heiliging iii Iict
leven van een christen. Uc heili-
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ging is een gave. We ontvangen de
heiliging van ons levcn iii de
opstanding van Cliristus. Wie door
het geloof iian de levende Christus
verbonden is. deelt ook in dezc
weldaad.

Zo is on7e strijd tegen de wereld.
J e duivel en de zonde. nooit tevergeefs en hopeioos. Jczus heeft
door zijn opstanding ook de7e viianden overwonnen en in Zijn
kracht zal een christen ook strijdei1 tegen de7e vijanden.
Blijft in Mij
Door Zijn kraclit worden we npge
wekt tot een nicuw Icven. A15 je
door de 1evendm:ikcnde kracht
van Christus een nieuw leven ontvaiigcn hebt. ontclaat ons dat
uileraard niet van de roeping om
te jrrg~anaar de Ireiligrnakinh: 7onder welke niemand de Heere zien
zal.
Een christen wordt voortdurend
aaligespourd om heilig te leven,
vurig cn kracl~tigde zonden te
hcstrijden en het vlees rnct zijn
bcgeerlen te kruisigen.
Maar die roeping van een chri~ten
krijgt een gestaltc in het gelovig
leven met de Opgestane Jems. We
moeten het vciortdurend hehben
van Zijn opstandinpskraclit.
"Oprlnt ik 1 7 v r i i Irrtine er? de krnrhf
van Zijn up\~trii~drtig".
zegt Paulus.
Wie door de Heilige Gccst rijn
eigen 7wakheid crvaiirt. zoekt de
gemeenschap rnct Christus. Zijn
kracht wordt iinmers in onze
nwaklieid volbracht. Het geheim
van cc11 iiicuw leven is de voortdureiidc gcrneenschap met Christus.
Dic gemeenschap wordt bcocfend
door de HeiIige Geest. Dic een
zwak mensenkind in zichzeIr telkens uitdrijft naar de/e Christus.
Door im Hcni (e blijven. zulleri wc
vrucht dragen dankzij Zijri opstanding uit de Joden. Onze zwakheid
brcngl »i15 telkens tot Hem, Uic
maclilig i < ons voor struikclcn te
bewaren. Dat is d e les in het leven
van een kind van God: alleen door
Hem is er een nieuw leven. Dat is
in het bcgiii van het geestelijkc
levcn zo. Zonder Hern kunncn we
nicts doen. Zo leren we ook verst:ian wat Paulus zegt: " I k vermag
1 1 1 1 clinji~n
~
door

Christus, Dicl niij

km(ht geef!."
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