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Sieijevoordafjechristen bentin een fJdvan vervoIging. De overheid houdf d e gemeente scherp in de
gafen, Om he t minste of geringste worden leden
opgepukf. Mei name de voorgangers moeten het
ontgelden. uiteraard. Door die te loten verdwijnen
wordt d e kerk het meesf verzwakt, zo denkt men,

84 Gedwongen?

Wegenwal

Eén soort

l

SAMEN IN DIENST VAN
DE OPPERHERDER

1

In die tijd word je tot voorganger gekozen. Je liebt er niet om
gevraagd, jc werd voorgedragen.
Zo kwam je op tal, en twee
weken latcr word je benoemd
tot ouderling, tot herder van de
gemeente.
Hoe reagecr je dan?
Ben je verrast? Lijkt het je mooi
dit werk tc gaan doen'? Zie je
daarin een 'voortreffelijke
taak7?
Of heb je gehcel andere gedachten, denk je aan het gevaar, voel
je je geclwongcn, wil je in deze
bmstundighedcn helemaal niet
zo naar voren gcsclioven worden?
Die tweede gcdacl~teis goed
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voorstelbaar. Wie houdt crvan
zich openlijk in gevaar IC begeven? De gemeente wordt
bedankt. Door haar kcus kom jij
waarschijnlijk in dc problemen.
Je kunt je nu als christcn niet
meer camoufleren. Je wordt
genoteerd als één van dc Jciders.

Vrije beweging!
Als je je dit allemaal kunt voorstellen. valt het op dat in dc
Schrift daar heel anders over
wordt gesproken. Petrus schrijft
in zo'n tijd. De gemeente leefl in
de vuurgloed van de beproeving.
Hel lijden komt over haar heen,
maar laten de christenen zich
dan verblijden dat ze daarin
mogen delen met Christus, om
877

ook te delen in zijn heerlijkheid.
En als je wordt geroepen tot het
ambt, voel je dan niet gedwongen, maar doe het uit vrije beweging. Laat het je eigen keus zijn!
Hoe wonderlijk dat ook mag
klinken in onze oren, hiermee
raken we aan het hart van de
zaak.
Het eerste in het ambt is niet of
je goed uit je woorden kunt
komen of zo, of dat je veel kennis
hebt. Zeker, dat is ook belangrijk. De gave om leiding te geven
zal herkenbaar moeten zijn.
Maar primair noemt Petrus de
vrije beweging,naar de wil van
God (1 Petr.5:2).
Waarom?
Omdat het ambt is bedoeld om
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iets van Christus te laten zien.
Met woorden kun je je wel eens
vergissen, en je kennis kan het af
laten weten. Dan ben je nog niet
meteen ongeschikt om te dienen.
Maar je houding, je motivatie, die
zit dieper en werkt in alles door.
Als je daarmee fout zit, is je
dienst nauwelijks te volbrengen.
De vrije beweging, niet gedwongen maar je eigen keus, uit liefde,
zelfs in tijden van moeite en
gevaar, waarom is die zo wezenlijk in de dienst van de Heer?
Omdat Jezus zo zelf naar de aarde kwam, in alle vrijheid, niet
gedwongen, maar gedreven door
oneindige liefde. Zo kwam Hij in
de situatie van gevaar en vervolging, het zou Hem zijn leven kosten. Maar Hij kwam! Hij wilde
bij ons zijn, in onze ellende. Veel
waardering kreeg Hij niet, Hij
werd veracht en bespuugd, maar
Hij hield vol. Alzo lief had Hij
deze wereld. ..
Als je nu dan in zijn dienst wilt
staan, namens Hem iets wilt
doen, dan zal iets van die houding merkbaar moeten zijn. Dat
is onmisbaar. Als deze vrijwilligheid ontbreekt, doe je het niet in
ZIJnnaam.

Gelovige bezieling
Waarom dit verhaal? Omdat we
aan het begin staan van een
nieuw seizoen. En omdat het
ambt en de zaken aangaande de
ambtsdrager op allerlei manier in
bespreking zijn. De predikant is
volop in beeld, de ouderling en
diaken waren dat al langer.
Gevraagd wordt of methodes en
structuren wel van deze tijd zijn.
En hoe je omgaat met het al dan
niet functioneren van een dienaar. Dat kan allemaal heel goed
en nodig zijn, en ga daar dan
vooral mee door.
Maar temidden van dit alles is er
ook zoveel, wat je niet kunt regelen. En juist daarin zijn ook zulke
wezenlijke elementen gelegen.
De voorgangers in de tijd van de
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Reformatie, de rondreizende
predikanten, wat bezielde hen?
Vanuit streken waar ze redelijk
veilig waren zochten ze toch
steeds weer de gemeenten op in
het vuur van de vervolging. Ze
wisten het risico, maar ze gingen,
en ze bemoedigden de christenen
met woorden van eeuwig leven.
Daar kozen ze voor. Menigeen
heeft dat met zijn bloed bezegeld. Wat dreef hen? De liefde
van Christus.
Paulus spoort Timotheüs aan, dat
hij zijn dienst als evangelist ten
volle zal verrichten. 'Gelegen of
ongelegen', voegt hij eraan toe.
Die woorden zijn soms opgevat
als een vrijbrief, om allerlei nietsvermoedende mensen te pas en
te onpas met het evangelie te
overvallen. Maar dat zal stellig
niet bedoeld zijn. Het gaat over
Timotheüs zelf, dat hij klaar zal
staan, van harte en met liefde, als
op hem een beroep wordt
gedaan. Of hem dat nu gelegen
komt of niet (2 Tim.4:2). Daarin
ligt geen verbod om je werkweek
fatsoenlijk te ordenen. Maar het
geeft wel aan waar God verwacht
dat je hart zit. Je hart voor de
mensen en hun behoud.
Op allerlei manier wordt zo het
beeld van de Opperherder zichtbaar, die alles gaf.
En dat is niet tot ambtdragers
beperkt, heel de gemeente zal
laten zien wie Hij is. Petrus
schrijft aan de christenen in diezelfde vuurgloed van vervolging
en ontbering: 'Weest gastvrij
jegens elkaar, zonder morren' (1
Petr.4:9). Daarmee is dus niet
een gemakkelijke gastvrijheid
bedoeld, een koffievisite in een
tijd van welvaart, of zo. Nee,
denk liever aan een opgejaagd,
dakloos gezin dat hongerig voor
je deur staat, terwijl je zelf ook
bijna niets hebt. Dan ligt het
voor de hand te 'morren', in de
trant van 'wat kom je hier doen,
ik lijd zelf ook honger'. Dat zijn
moeilijke momenten, uiteraard,
maar tegelijk zo heel geschikt om
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liet heeld tc tnncil van I-Iem. die
voor ons arm wcrd lcrwijl Hij
rijk was, en d i t naakt aan het
kruis hing om ons tc kfedeii.

een zaak tussen Heni e n jou,
door d c werking van zijn Geest.
Dat door je heengaat wie Hij
voor je is. Dat je TTeiii In waar
geloof ontvangt. En dat je Hem
Doorleefd
in alles vertrouwt. Dat Hij je mag
leiden waar IIij wil, ook al is het
Dat doet nicmnnd uil zichzelf.
langs ccn weg van tegenwerking,
.
dan komt
Uiteraard n i c ~Waai
vervolging ei? nog erger. Als jc
ook in beeld, waar dit allemaal
Hcm zo volledig als je Herder
vandaan komt. D c ambtsdrager
aanvaardt (al is het nocg met ccn
worrlt 'huisvcr/orgcr' genoemd,
onvolkcinien geIoof), kun je laten
ook wel 'slculclhcwaarder' in het
horen en zien wie Hij als hcrder
huis van God.
is, voor jou en ook oor anderen.
Sleuicls wa;irvnn? Van hei
'Docirleefd' wordt dal genoemd.
Koninkrijk der hemelen! Nict
Dat mensen ervnrcii dal je niet
allccn om toegang te vcrscliafdrijft o p eigen kunnen en weten.
fcii, maai- net zo goed ook o m de
naaar dat jc sprcekl en optreedt
rijkd<inimendaaruit tc vnoiAals iemand dic ;.CIC ciuk geleid e n
schijn Ic lialen en te bcdicncn.
gedragen wcirdt. Dat is nergens
Rij h i~isverzorgerlsleu~clhcwaai-- door te vervangen, het zou
dei- ~iioetenwe denken u;in
meteen w~irdengemerkt.
iciniind als Jozef in dicnst van
Aan dc andere kant. al ben je
Potifar. Hij gcnotil Iict volledige
niet ro handig en ook niet 7 0 tlitvertrotiwen cn had Irjegaiig tot
scnd, n7s je de volheid van hct
alle riikdommcn cn vocirraden
Icvcii uit Christus laat zien, maak
van het landgocd. Met de bedoejc conlact. Dan zullen mensen
ling ieder np tijd rijn en haar
niet gauw over je klagen. Dan ?al
deel te pcvcn.
icder voelen: dit is het, hicrin is
Kortom, i i i dc kerk wordt ontallen
vangen v;iii God. De vader van
dc bcrtorcn zoon zei op ccn
Gemeentebreed
gcgcvcn moment: 'kind, al het
mijnc is het uwe'. In dc kcrk m i g
Praat ik nu toch over het anibt
dat eindeloos wordcn tricgcpast:
alleen? Zeker nicl! Dil geldt
~/llev~ v oin
t Citri,$tt!.vi ~ivorïl
,
jc uit
gerneentehsccd. Petrus schrijft
genïrdc ,qi~sc.lionk(~ii.
D;in pratei1
net zo gcmnkkelijk, dat alle
we over vergeving van fonden,
gemccntcleden 'Iiuisverzorcgers'
maar dat ilici alleen. De Zoon
yijn (1 Petr.4:lO-l l ) . 'Rentrnecsmei je delen. Hij
wil rijn ICWPIZ
tcrs' staat er in de vertaling.
wil delcn wic 1Tii ir. Zijn Geest
maar dat is sIechts een andcrc
komt ovcr jc, ïijn cezindheid
vcrtaliny van hetzelfde woord in
wordt jc cigcii xe~naakt,je gaat
dc groiidtaal. Huisverzorgers in
denken cii willen als Hij.
dienst van God. allemruii, icdcr
O m ccii 1 : i i i ~ verhaal kort te
met ei1 vatiuit de nntvangcii
makcli: in je dienstlietnon ml je
gaven. En voor ieder gcldt: jc
Icii virn Cliristus nioctcn VCTIUkunt pas geven, als jc cci-cl zell
ncn. Maar clat Iieeft nicmend uit
hebt ontvangen.
zichïelf. .Ir. kiinr riir prrv g(.i..cn, (ris
'Spreekt iemand, Inrcn het woorje hrt vrrvr zrlf »nli.r/ri,qi.Daarin
deli zijn als van God': d a l kan
schuil1 lict diepste wezen ven liet
pa5 als je zelf ccrst gcrcd geluisnrnhl, d;i I ncioit kan wcirdcii
terd hebt. en de inhoud ovei-wogccoiiipenceeid dnnr gcsprcksgen, als je dc wantclc van het
icchniek of door \irclkc dcckirnWoord hcht Eci-cn keniieii.
cligheid ook. Het in dicnst sraan
'Dient iemand, Ixit het zijn als
van dc Opperherder is nTlcreeist
uit kracht door God vei-leei~d':
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dat lukt je niet, tenzij je je
bewust hciil Iioe Jezus jou dient
mct hccl yijn leven. ['at je in
Hem zo ontvangt, kun je dan
doorgeven. Alleen zo kan het. uit
dic b r o i ~;inders
,
riiet.
Tnslructies voor ambtsdragers ?
Welnee, voor aIle gemeenteleden. man en vrouw. oud en jong.
Anders kunnen nog zulke warc
diiigen worden gezegd. en onk
wel gelovig becloeld, maar dc
warmte is er uit, Gnd klinkt cr
niet in donr. Paulus vcrgclijkt jc
dan met *schallend kcipci-' en een
'rinkelende cimhnnl' (1
Kor.] 3:1 j: h c t kliiikl niet als
mmick, maar als herrie. die pijn
doet aan jc oren.
De hoicdirig wordt dan ook
andcrc, nict gevend (in de Naam
van J c ~ u imaar
)
eisend, gericht
op jezelf en je eigen gelijk (ahsojuut niet naar het tleeld van
Jezus).
4

Bedoeld voor eeuwig
Maar als we ons hicrop toclcgsen. dan gebeurt e r ook wni i i i
de gemeente! Iets dat d c waan
van de dag ovci-slijgl.
IVe leven in ccn situatie, dal van
alles ter disc~issicwordt gesteld
en in hcwcging is. Tal vali effecten geeft dat, eilcrzijds openheid
cn ruimte, anderzijds ocik zorg en
vervreemding. Maar niemand
kan het keren. Er is kritiek op
ïciwat alle aspecten van het kerkelijk leven, wat vroeger hoiivast
gaf blijkt vandaag ook heel
anders te kunnen. Enzovoorts. Is
dat oin moedeloos te worden?
1 Ielemaal niet. Des ft. duidelijker
blijkt wnt uit Gocl k.Dat geeft
diepgang e n houvast, dat is hlijvend in alle tijden. .Ja. dat is
bedoelcl voor eeuwig.
De Prediker zegt het zo trcffend:
e r is een tijd voor dit en voor dat,
voor opbouwen en afbreken,
voor verzamelen en wegponien.
Zo gaat dat in de7c iijdclijkc tijd,
alles gaai voorbij cn word1 stccds
tyeer herhaald. nu ccns 7 0 dan

weer anders. Niemand houdt dal
tegen. Maar temidden van allcs
wat voorbijgaat doet God dingen voor eeuwig (Pred.3:I 4).
Wour doet Hii ze? O m te beginncn in de harten van mensen.
Daartoe vergadert Hij een
gemeente, haalt hij ons naar
Zich toe, om ons te veranderen
naar zijn beeld.
Daarom als uitpngspunt: samen
in dicnst van d e Opperherder.
Misschicn is het waardevol hierover een (start)avond te praten
met clkaar. Niet alleen ever ivnt
we gaan doen, inaar vooral hoe.
Sarncn als verzorgers in Gods
hui?: van Hem alles ontvangen,
om uit Hem te leven en zo voor
elkaar ccn herder re zijn. Als we
ons daarop toeleggen, kan het
niet ander\ of we herkennen dat
in elkaar. En we willm dat herkennen, we willen het ontdekken op huisbezciek, bij de bijbelstudic cn in onderlinge
gesprekken. Het is de band voor
eeuwig.
Dit is nict alleen voor het ambt.
Dit is wczenlijk om kerk te zijn.
Samen in de naam van Jezus.

Ds. B. Luiten /s predikant van de
Gereformeerde Kerk te ZwolleCentrum

uit d e kerken

Kampen - De rector van d e
Thcolopische Universiteit maakt
na overlcg met het college van
curatoren bekend dat de heer ds.
P.H.R. van Houwelingen,
benoemd tol l-iocigleraar in de
nieuwtcstarnenlische vakken,
zijn ambt - 70 God wil - openlijk
zal aanvaarden op maandag 2
septcmbcr 2002 met het uitspreken van ccn rede getiteld
'Vlucht naar voren' Het vertrek
van de chrislenen uit Jeruzalem
naar Pclla. Dc sanienkornst
wordt gchouden in de Bazuinkerk, Ccllo l te Kampen en
begint om 15.00 uur. Na afloop is
es gelegenheid tol rclicileren.
Kampen - Nieuw adrcs dr.
P.H. R. van Houwclingen: Citer
12,8265 R A Kampen, lel. 03833246'18, e-mail: phrvanhouwelingen(@tukampen.nl.
Drachten-Oost - Adrewijziging
ds. Tj .Boersma, ernerilus-predikant vali d¢ kerk te DrachtenOost: Nicuw adres: Vossestaart
114,8281 1,V Genemuiden; telefoon oi-igewijzigd:(038) 46 61
678

Rreda -Wijziging postadres: Terheijdcnstraal9,4811 AW Breda.
Hct c-mail adres van de scirba
islbliifl hijlci-@vanadoo.nl.
Rozenburg - Beroepen: R.J.

Blok. woncnde te Vlaardingen
Zaandam -Wijziging adres
preekvoorzicning: A. HolwerdaVermeer, Cacaomolen 8,1541
RM Koog aan dc Zaan, lel. 0756354758,c-mail: ankeelco@hetnet.nl
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Laat je voor het komende seizoen inspireren. Wij hebben al
vele honderden aanmeldingen.
Waarom zij naar Bereidheidscongres 2002 komen? Lees maar:
- O m te kijken hoe ik m e voor
God kan ontplooien, Dirk,
18, student bouwkunde
- Ik verwacht nieuwe impuls,
ouderling Kees, Nijverdal. 64,
automatisering
- Werken aan een levende
gemeente, Bart, Haarlem, 23,
logistiek manager
- Samen nadenken over
taaklmogelijkheden binnen
de kerk Arjan & Corine, 30,
dierenarts
- Ik ben arbeidsongeschikt,
maar ik kan misschien iets
doen in d e kerk, Anneke, 28,
psycholoog
- Vorige keer een positieve
geloofskick gekregen, Marije,
27, moeder
- Ik wil meer dan alleen d e
kerkdiensten bezoeken, Gerben, 25, monteur
- Ik sta te borrelen om een bijdrage te leveren aan de
gemeente, Lizet, 20 student
SPHldrama
- O m meer openingen te ontdekken voor het bruikbaar
zijn voor God, Nandie, 28,
groepsleidster
- Ik wil mij nog meer ontplooien en beschikbaar stellen,
Janin. 29, student
Nu jij nog. Maak vrijdagavond 13
sept. en zaterdag 14 sept. vrij.
Kom clan naar conferentiecentrum D e Bron in Dalfsen. Thema:
"Hier ben ik... om U te dienen
Heer". Als je na dat weekeinde
weer thuis bent zit je vol met
inspiratie. concrete ideeën en
bereidverklaring aan God. Meld
je aan via www.GemeenteNproject.nl. Wil je informatie of folders? Bel Gerard Markerink M336 30 120 of
g.mn~kerink@Jfjlternet.nl
880

P.J.C. Colijn

OM TE HUILEN

"En Ik wernde a eer, omdat niemand waardig was gebleken de
boekrol te openen of die in te
zien."
(Open Raring 5:4)

Journaal
Rijna elke dag kijken we met z'n
tweeën naar het journaal. Wat is
c r allemaal weer gebeurd? Gek
is dat. Ik vind het Icuk om journaal te kijken. Toch vind ik het
journaal vaak om tc huilen. Want
wat krijg je te zien? Vaak een
hoop ellende. Opnicuw een
vliegtuig neergestort. Weer een
bus vakantiesangers vcrongelukt. Spanningen tusscn twee
landen. Tussen India cn Pakistan.
Tussen Spanje en Marokko. om
ccn Peterselie-eiland nota bene.
En weer een zelfmoord-aanslag
van Palestijnen, gcvolgd door
weer een vergeldingsactie van
hct IsiaElische legcr.

I

Huil +iiiwel eens hij het journaal?
Ik pink wel eens ccn traantje
weg.Vooral op dc momenten dat
ik het verdriet van anderen bij
mezelf toelaat. Huilende ouders
hij liet verongelukte Russische
vliegtuig boven Zuid-Duitsland.
Moeders met foto's van hun verdwenen kindcren in Bosnië. Wat
kuniien die hartverscheurend
liuilen ... Maar meesta! kijk ik e r
onbewogen naar. Het hoort erbij.
"Nieuws" is vaak cen nieuw Jasje
nm oude menselijke problemen.
Haat, honger. tegenstellingen,
eigcnbeIa~ig.Dat gaat zelfs o p
voor I l september. Wcreldnieuws. maar niks nicuws.

Spanning
Johannes huilde tranen met tuiten. E e n sterke engel had met
luide stem geroepen: "wie is
waardig de hockrol te openen en
haar zegels te vcrhreken?" Toen
was het stil geworden. Doodstil.
Een hartverscheurende stilte.
Niemand in d e hemel. Niemand
op de aarde. Niemand onder d e
aarde kon de boekrol openen. Je
voelt de spanning stijgen.
Johannes huilde tranen met tuiten. Begrijp je waarom? Hij was
uitgenodigd in de hcmel om te
7ien"wat na dezen geschieden
7 0 ~ " .Maar als de hockrol - symbool van Gods bevrijdende
maatregelen - dicht blijft, wordt
de toekomst een zwart gat. Zie je
het voor je? Dan kan d e duivel
onbeperkt z'n gang gaan. Dan
/al e r niets terechtkomeii van d e
jongste dag. Dan blijvcn de journaals eeuwig zo doorgaan.

Feest
Feest in d e hemcl! Godzijdank
heeft het Lam d c boekrol aangenomen. Het komt allemaal goed.
Het wardt feest in de hemel. Een
almaar groeiend koor zingt de
lof op het Lam. "Gij zijt waardig
de boekrol te nemcn en liaar
zegels te openen; want Gij zijt
geslacht en Gij hebt hen voor
God gekocht met uw bloed." En
wie gelooft sluit zich hij dat hartverwarmende loflied aan. Halleluja! Heilig, heilig, heilig.

van: "Er is nu nog veel verdriet
op aarde. Veel verdriet misschien
in uw eigen leven. Maar alles
komt in een ander licht t e staan.
Want het Lam heeft de boekrol
aangenomen!"

Bewogen
Tk wilde eigenlijk anders afsluiten. Met een vraag: Lopen we
niet te vaak met ons hoofd in de
wdken? Maakt het geloof ons
nict wat hooghartig? Kunnen wc
nog huilen? E n dan bedoel ik
nict om ons eigen verdriet, nf om
hct leed van familie of vriendcn.
Maar: kunnen we echt bewogen
zijn met deze wereld? Johannes
moest zich indenken hoe het is:
een wereld zonder Christus.
Afgrijselijk. Voor veel mensen is
dat de angstaanjagende realiteit.

Lachen
Het journaal eindigt vaak met
een leuk bericht. Iets grappigs.
Iets vrolijks. O m even te kunncn
ontspannen. Z e moeten wel, dic
dames en heren van het journaal.
Want je moet natuurlijk niet
stecvast in mineur afsluiten.
Maar het verzacht de pijn niet
werkclijk.Voor wie niet gelooft
valt cr niks te lachen.. .
ds. PJ.C. CoEijn is predikant van de
GereformeerdeKerk te Winschoten

IJ denkt waarschijnlijk dal u
weel hoe deze meditatie afloopt.
Ik ?al nu iets schrijven in d e trant
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B.l uiten

MASSAMOORD?

waridelen met God

Volk~renm»nrrlhlijff rzier meer
nnge7.f t. A lthírnv, z o is dr
bedoeling vrrn (Ir niriiwste juridisclie mcrotrrgrlrn, wacirin dr
wrrclcl ,-icJi proh~crt[F vvrenigen.
Z E worden hwerl g ~ d r n g e ndoor
(Ie ppuhlirk~opinir, ilic jnr~nlang
gevormd wrrii (/oorhrr fiorrn en
zien vuri grrrw~lijkernfirelen. Die
wtrnduden moeten nu ~inrlvlijk
een.! q f ~ l o p r n
zijn, var~rcchi
nienigeen.

Verlegenheid
Maar jukt dan k u n je als christen
in vcrlcgcnhcid worden
gebracht. Mcnscn dic 7clf nict
zoveel gclovcn. maai- toch wel
iets van d e bijhcl aflvclcn, kunncn jc fij1it.i~~
vragen hoe dat
vrocgcr allemaal ging bi.i het
volk van God. Moesten niet hele
volken worden uitgeroeid? Zijn
hij dc val van Jcricho niet alle
inwonen gcdocid? Hel slaal er
kccr op keer roiiduil hij: mannen
en vrouweli, oude mensen en
(kleine) kinderen. ze werden
allemaal gedood met het zwaard.
Kun je je daarbij iets voorsteIlen.
bij de taferelen die dat gegeven
moet hebben? Is zo de God
waarin wij yeloven? Geeft Hij dit
soort opdrachten? Is Hij wreed?

Lezen met onderscheid
De koningen van Israël konden
er wat van. Allioeivel zij niet
altijd handelden in de lijn van
God. D c manier waarop bijv.
Jorarn strijd voerde iegcn Moab
hrachl groic toorn over Israël (2
Kon.3).
Ook lijn CT wc1 wreedheden in
de hijhcl gelczcn waas ze niet

waren. Zo staat e r geschreven,
dat David d e bevolking van de
ingenoinen stad Rabba naar builen liet brengen 'en hij legde ze
onder zagen, ijzeren pinnen en
ijzeren bijlen' (2 Sam.12:31). Dal
wekt de indruk van een wrede
marteling. Ten onrechte evenwel,
liet is gewoon te letterlijk vertaald. De bedoeling is, dat David
hen lot arbeid vesplichltc, hij lcgde hen hel gereedschap op dc
schouder. Z6 legdc hij dc bevolking 'eronder'.
In de vertaling Grool Nieuws
staat het gelukkig wat minder
bloederig: David rette hen 'aan
hel werk met stcenzapcn, l~oliwclen en bijlen'.
Z o zijn dus niet alle cituatics
even erg als Le lijken. En cr is
ook niet allijd gehandeld in
opdracht van God. Dat moet ons
voorzichtig maken bij liet lezen
vaii die gescliiedenissen.

Oordeel
Wat dan voornamelijk overblijft
is het optreden van Israël tegen
de bewoners van Kanaän. E n
inderdaad. daartoe Iiad men uitdrukkelijke bevelen. God had
zelf de opdracht gegeveli, van die
volken niemand in leven te laten.
Het is volkomen te begrijpen, als
iemand hij het lezen van die
geschiedenissen bIijft steken in
een aantal vragen. Je moet je
maar eens vciorstellen, boe dat
geweest zal zijn. Man en vrouw,
oud en jong, iedereen werd
gedood.. .
Daar kom je nooit uil als je dit
benaderd vaiiuit de optiek van
meiisen alleen. Dan is het volkerenmoord, en iiiels anders. Dan
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wordt d e bijbel een onmenselijk
boek.
Hel punt is cvcnwel. dat God
hierin handclt. Sodom e n
Gomorra hccft Hij eigenhandig
omgekeerd (ook met mannen en
vrouwen, ouden cn jongcn). Bij
Jericho gebruikt Hij d c dienst
van mensen. maar het is en hhliif,
rpn godrlrlijk nor(ieel.
Jazckcr, ecn oordeel, en dus geen
moord. Wanneer na een eerlijk
pcrccl-itclijk onderzoek als oordec1 dc doodstraf wordt uitgesproken, nocmcn wij dat geen
moord.
En dat hct om 70'11 oorrieel gaat,
cn bovendien om een zuiver oordccl, wcrd al verteld aan Abraham. Tocn de H ERE met hem
zijn vcrbond sloot, en hem
Kanaän hcloofdc, zei Hij erbij
dal Abrahams kinderen nog 400
jaar zouden moctcn wachren.
'Want', 70 7ci Hij, 'eerder is de
maal van dc ongerechtigheid van
de Amorictcn nicr vol'
(Gen.l5:14).
Nu kunnen wij dat niet narekenen, maai. dal is nnzc positie ook
iiiet. Wdarom 400 jaar, en niet
wat meer of minder? Gccn idee.
Maar het duidclijkc punt is: de
HERE ctrafl bij cen maat die vol
is. Het is zijn vergelding, op een
moment dat tcrcch t is.
Daarom mocstcn de Israëlieten
al die tijd wachten, zelfs in Egypte, in d e cllcndc. H c t leek alsof
huil geroep nict werd gehoord.
Daar is rnccr over te zeggen,
maar ook dit: eerder waren de
Amorictcn niet toe aan hun
tcrcch tc straf. God handelt naar
rccht, ook ten opzichte van zijn
vijandcn.
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Beeld vooraf

i
I
I

God ons in d e Iiand legt (of liever: in d e mond) geestelijk. Maar
liet gaat nog sieed? over hetzelfd e oordeel. Hrt oorcl~eldur voor
ons gedrrrgrrt ir. cluur de Zoon
vort God. Het oordcel dat buiten
I-Tem niemand in Icven zal laten,
geen man of vrouw, geen grijsaard of kind. Als je dit beseft,
kun je er dan nvcr wijp pen? Kun
je dan met mensen in jc umgeving praten en blijvcn pi-atei1
Over koet,jes en kalfjcs, alsof ei.
niets aan de hand is'? Ga je niet
vertellen door Wic jc leert? E n
dat buiten Jezus cnkcl d e dood
is?
Dat is nog steeds niet eenvc~udig.
Het Woord van God is als een
zwaard, dat dwars door icinands
hart gaat. Met alle gevolgeli van
dien. Dat past niet in dczc tijd
van ver doorgevoerde privacy.
De afscherming van icders privéleven is hoog als de muren van
Jericho.Toch kan God hcl geven,
dal die muren zomaar vallen ...

clusic getrokken dat Hij hicrin
een 7.ckere voldoening vindt.
Mensen verschaffen zichzelf op
die manier een reden om niet in
Hem te geloven.
Toch wordt dan juist over het
hoofd gezicn, wat bij d e HERE
voorop staat.Voordat het noodzakelijke oordeel losbreekt, wil
Hii behouden. Zoveel mogelijk
mensen wil Hij sparen. Era dn1
kan maar 017 Edn manier! Namelid k. dat d e Zoo11 van God op aarde komt, en zclf dat oordeel zal
ondergaan.
Z o is onze God: zijn oordeel is
unafwendbaar, maar liever nog
biedt zijn cigcn Zoon zich daarvoor aan, dan dal mensen daarin
verloren gaan.
Zo kijkt onze God naar de mensen die het oordccl over zich
afroepen: kan Ik je nog redden?
Nog is de maat niet vol, de
I E R E geeft nog lijd, 'omdat Hij
niet wil dat sommigen verloren
gaan, maar dat allcn lot bekering
komen' (2 Petr.3:9).

Dan nog kliii de vraag worden
gesteld: moet liet z o ? I s dit onye
God, die hicrin handelt? Is dit
niet om tc huiveren?
Ja, zeker.
Dit zet aan het denken.
Maar bedenk dan vooral ook dit,
dat Gods rcchl niet te buigen is.
I-lij is de hron van leven, de enige. Hij geeft mild een overvloedig.
M ~ n birilen
r
Hrrn is p r gecri
p n k ~ l canrirrr mcrnier van
bestnan. Is daar iets tegen in te
brengen? En geldt dat niet voor
iedereen, voor mannen en vrnuwen. voor ouden en jongen? Nicmand heeft icts te zoeken of tc
verwachten buitcn God. Op zijn
weield kun jc nict bestaan zonder Hem. E r komt een dag, dat
God dat oordccl aan heel de
wereld za! voltrekken. Als haar
maat v01 is. N U laat Hij het zien,
bij wijze vnn vonrheeld. in
Sodom en Gomori-n, in Jericho,
cn eigenlijk had hccl Kanaän
met de ban geslagcn moeten
Het zwaard hanteren
worden. Tot een gctvigenis voor
alle landen en volken, een 'beeld
vociraf' voor alle tijden.
Het is opvallend, dat de HERE
Jcihannes hoort ?eggen tegen d e I zijn oordeel mede heeft laten uitvoeren door hcl waard van
mensen die dc aaide bezet houden:'Vreest God en geeft hem
mensen.
eer, want het uur van zijn oorDat zal niet eenvoudig zijn
deel is gekomcn, en aanbidt
geweest.
Hem die de hcmel e n de aarde
Vooral ook nict, wanneer men
en de zee cn de waterbronnen
eerlijk bescfte: 'wij verdienen dit
gemaakt hccfl' (Openb. 14:7).
oordeel eigenlijk ook'. Wanneer
Dat is het precies, op Gods aarde
de straf zo dichtbij komt, ja, wanis maar één manier van leven.
neer d e Hcrc je in de uitvoering
l de profctic
ervan betrekt, wcirdt levensgroot
Dat wordt ~ r z u g (in
en dat wordt grtoond in het (nog
duidelijk dat jc zelf enkel leeft
door genadc. Door Tiet bloed van
beperkte) oordeel.
de verzoening, dat over je
gesprenkeld i$.
Nu laat de bijbel zich verder nict
uit over dc pcrsoonli,j ke ervarinMaar hoe rcchlvanrdig het dan
ook mag zijn, is hcl niet wreed
gen van de joodse krijgers, bij het
om mensen zo tc lalen afslachhanteren van hel zwaard. Daarten? Wat een tafcreel moet dat
over krijgen wc peen i~iformatic.
zijn geweest, mannen met zwaarMaar is het nodig? Je Iioeft maar
den die niemand ontzien. H o e
&Snkeer zelf het zwaard te hanteren, en je WCCL hoe dat voelt.
kijkt God daarnaar?
Ja, maar al te vlug wcirdt de conTegenwoordig is het zwaard dat

-
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Uw wil geschiede

,

Reeds klinken de bazuinen van
het naderende eindc. We horen
van oorlogen en rampcn, haat en
onrecht. Nog wordt dc laatste
bazuin niet geblazen. God geeft
een lange eindfase, het is zijn hartelijke wil velen te behouden.
Let wel: dor i,$ zijn hurtelijke wil.
Niet een moord. c n {eker geen
massamoord. Maai- ccn rnas~ale
redding, van ontclhaar veel mensen.
Laat die wil geschicdci~.Bidt
daarom, en stel je Icvcn heschikbaar daarvoor. Wanl d c wil van
God geschiedt nog steeds (mede)
door de dienst van mensen.
Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te
Zwolle-Centrum

Johannes Frey

MAG JE VOLGENS DE
BIJBEL ALLEEN
GELOVIGEN DOPEN?(2)

achtergronden

nier gclooft ral vcroordccld worden.' Kennelijk kun jc jc ccn
doop zonder geloof voorstellen,
maar de mogelijkheid van geloof
7onder doop komt bij niemand
OP. Over de principiële voorrang
van het gclonf hovcn dc dnophandeling kan dus gccn twijfel
bestaan. Maar van ccn hcpaaldc
volgorde is in dc instellingswoorden nergens sprake.

K o g je om verwatering van de kerk o$ je
baby's doopt? Verwuder je je daarmee van hef
Nieuwe Testament? In kef eerste adikel leerden we
van de kerkgeschiedenis dat het zo eenvoudig niet
ligt. Maar de bgbelzelf moet de doorslag geven.
Met het oog daarop behandel ik in dif tweede arfikel deze vragen:
1II Pleifen de nieuwtestam eniische gegevens
ondubbelzinnig voor geloofsbelijdenis vdos de
doop?
/V /S de 'geloofsdoop' werkelijk een duidelijker
teken bil de boodschap van de doop dan de
kinderdoop?
I11 Pleiten de gegevens
uit het Nieuwe Testament ondubbelzinnig

voor geloofsbelijdenis
vóór de doop?
We beginnen met de woorden

van de Here .Jezus Christus.

Het zendingsbevel
(Matt.28:19-20)

'

dopen viibr het onderwijzen
plnaisvinden. Maar d e volgorde
van d e woorden bevat geen
voorsclirift om in een bepaalde
volgorde te handelen. Taal kundig
staan 'dopend' en 'lerend' naast
elkaar. Dat wil zeggen. dat je
noch zonder doop nocli zonder
onderricht in het gebod van
Je~us.christen kunt worden. Ze
horen allebei bij het christenworden, doop en onderricht zijn
twee kanten van één medaille.

We lezen hier 1ettcrlijk:-Hccngaand maakt tot discipclcn allc
De doopbelofte
volken. hen dopend in dc naam
(Marc.16:16)
van de Vader en van dc Zoon cn
van de Heilige Geest cn Iicn
Mier staat het geloof vóór de
Perend zich te houden aan allcs,
doop: 'Wie tot geloof komt en
wat Ik ook u bevolen hcb.'
zich laat dopen zal heliouden
De opdracht is te vinden in d c
worden.' Maar opnieuw geeft de
hoofdzin: 'maakt tot discipelen
tckst gccn voorschrift over een
aIle vdken'. D e drie tegenwoorhcpaaldc volgorde. Het gaat over
dige deelwoorden leggen uit hoe
twcc kantcn van dezelfde zaak,
I
dil moet gebeuren:'heengaand',
dat is allcs. Om gered ie kunnen
"opend' en 'lerend'. Als men
wordcn zijn geloot PPI doup
aan deze woorden een volgorde
noodzakelij k. Zonder geloof
ontlenen wil, dan moet het
hceft dopen geen zin: "maar wie
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Wedergeboorte (Joh. 3:5)
,

~ l wes hier een volgorde zouden
willen vinden. dan zouden we
weer de doop voorop moeten
zetten: 'als iemand niet ebo oren
wordt uit water en Geest, kan hij
het koninkrijk van God niet binnengaan.' Het water staat voorop, daarna volgt de Geest. Maar
ook hier zou men de tekst
geweld aandoen. als men e r een
volgorde in wilde lezen.

Met evangelie voor de
kinderen (Luc. 18:15- 17)
Hier is hooguit impliciet sprake
van de doop: 'laat d e kinderen
tot Mij komen en verhindert ze
niet; want voor zodanigen is het
Koninkrijk Gods' (vs. 16). In
vers 15 staat 1etterIijk:'zij brachten ook hun pasgeborenen bij
Hem.' Van deze zeer kleine kinderen zegt Jezus: 'voor zodanigen
is het Koninkrijk Gods.'
Hierbij worden dan twee kanttekeninsen gernaakt.Ten eerste
staat hier 'zodanigen' en niet
'dezen'. Dat zou dan moeten
betekenen dat de enise houding
die je tegenover God past re VETgeiijken ES met de houding van
een kind tegenover zijn vader,
884

zoals vers 17 uitdrukkelijk zegt.
Dat ook een kind zelf het Rijk
van God kan binnengaan, zou er
niet staan.Toch gaat de uitspraak
'wie het Koninkrijk Gods niet
ontvan9t als een kind' er zonneklaar van uit dat 'zodanige' kinderen hef Rijk Gods kunnen ontvangen. E n zou juist een kind
zich niet als kind gedragen? De
pasgeborenen die bij Jezus worden gebracht zijn zelf ook 'zodanigen', niet alleen de volwassenen die qua houding tegenover
God op hen lijken. Als echter
een kind het Koninkrijk van God
kan ontvansen, dan mogen we
hem of haar de doop, waarin dit
juist wordt beloofd, niet weigeren.
Wil dit nu ook zeggen, dat alle
kinderen zonder onderscheid
gedoopt moeten wurden? Nee,
want dan zouden we de doop
losmaken van het geloof. Het
behoud van de kleine kinderen
die zelf nog niet bewust kunnen
geloven, is verbonden met het
geloof van d e ouders waarin ze
worden grootgebracht.

volgorde voor, maar bij nader
toezien blijkt dat e r niet een
bepaalde volgorde wordt voorgeschreven. Wel is e r duidelijk
sprake van een onlosmakelijke
samenhang tussen doop en
geloof. Een paar teksten maken
echter duidelijk dat er al een
relatie met God kan bestaan
voordat het tot een bewuste
geloofsbelijdenis gekomen is.

Nu slaan er echter twee pcrikopen in hel Nieuwe Tcstamcnt, die
zich duidelijk lijkeii uit te sprcken over een bepaalde volgorde.
t)êkamerling uit Ethiopië

(Hand.835-38)
Dit siuk wordt vaak gcbruikt om
aan te lonen, dat geloof voorwaarde is voor de doop. Als de
kamerling namelijk aan Filippus
vraagt:'Zie, daar is water; wal i s
ertegen dat ik gedcicipi word?'
(vs. 36), dan antwoordt Filippus:
'Indien gij van ganser harlc
gelooft, is het geoorlooid' (vs.
37).

I

En dat brengt ons bij een woord
van de apostel Paulus.

Heilige kinderen
( 1 Kor.7:14)
De apostel Paulus gaat ervan uit,
dat de kinderen van een gelovige
'heilig' zijn. ook als de andere
ouder ongelovig is. En 'heilig'
noemt d e apnstel altijd de mensen die door Christus met God
verhonden zijn. Zie maar d e aanhef van de hrieven:'Paulus ... aan
de heiligen in ....'. Zijn ze heilig,
christenen dus, dan mag niemand
zc van dc doop uitsluiten.
Als we nu de stand opmaken,
zien we dit. D e teksten die de
doop ter sprake brengen. laten
dus steeds zien dat geloof en
doop, resp. doop en geloofsonderricht bij elkaar horen. De
woorden komen in verschillende

I

Nu bestrijdt niemand dat een
volwassene niet zonder gelcioisbelijdenis gedoopt mag worden.
Wel kunnen er allerlei motieven
zijn voor om tot geloofsbelijdenis te komen, en vast en zeker
zal ook een groot deel van hen
die als volwassenen gedoopt zijn
pas na de doop tot het ware
geloof zijn doorgedrongen. Toch
lijkt vers 37 aan te geven dat
geloof voorwaarde is voor d e
doop (in de nieuwste bijbeluitgaven trouwens nog slechts als
voetnoot of tussen haken, omdat
dit vers tekstkritisch omstreden
is).
Niettemin is deze passage van
belang voor het begrijpen van de
doop. Het verlangen naar d e
doop van de kamerling volgt op
de prediking van het evangelie
van Jezus (vs. 35). Dat moel
betekenen dat de doop integraal
onderdeel uitmaakte van Filip-
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pus' boodschap over Jezus. De
doop is dus niet iets wat bij hef
evangerie komt, een aanhangsel,
nee zij is een bestanddecl van
het evangelie zelf. Zoals het heil
van de hele wercld met Jezus'
dood aan hei kruis binnen bereik
kwam, zo markeert dc doop het
moment dat hct hcil van Jezus
Christus vaste voet krijgt in de
levensgeschiedenis van de individucle mens.

Begraven en opgewekt
(Ko1.2:12)
Als er één tekst is die een volgorde doct vermoeden, is het wel
dcze:'Met Christus zijt gij begraven in de doop; in Hem zijt gij
ook mede opgewekt door het
geloof aan de werking Gods'. D e
opwekking komt noodzakelijkerwijs na de begrafenis. Deze volgorde kan men niet omdraaien.
Lcvcn in geloof aan Christus is
pamogelijk, nadat God je in d e
dood van Christus heeft inbegrepen, diens dood voor de jouwe
hceft laten gelden en je zo van
je7cIf heeft losgemaakt. Dit handelen van God me! de mens,
zoals dat in de doop tot uitdrukkiiig komt (dus niet alleen het
handclcn van God voor d e mens
in dood en opstanding van
Jezus), moet aan het antwoord
van d c mcns, aan het geloof
voorafgaan.
Daarmee zijn wij hij de vierde
vraag uilpckomen:

IV Is d e 'geloofsdoop'
inderdaad een duidelijker teken bij de boodschap van de doop dan
d e kinderdoop?
Het duidelij k verkeerde gebruik
van de kinderdoop in d e volkskcrkcn van vandaag kan ons
crtoe verleiden deze vraag zonder omwegen instemmend te
bcantwoorden. Maar dat antwoord zou ingegeven zijn door
885

het verkeerde gebruik. Laten we
hij d e doop zelf beginnen: de
christelijke doop is hef teken bij
Gods werk aan de mens, niet bij
een werk van de mens zelf. Dat
blijkt al hieruit dat je de christelijke doop slechts ontvangen kan,
terwijl alle andere vormen van
doop door de mens zelf werden
voltrokken.

Met een 'zelfdciop' reinigde men
zichzelf - met d e chrictelijke
doop wordt men gereinigd. Want
het geloof in Christus lioudt d e
erkenning in, dat wij onwelr niet
van onze zonde11 kunnen rcinigen. maar dal allccn God dit
kan. En wel doordal Hij omwille
van Christus de zondcn vcrgeeft
en door d e Heilige Gccsl hct
leven verandert.

Oordeel
D e doop is leken van hct oordeel over d e zonden. De dopcling moet sterven om zijn 7onden. Hij wordt in hel doopwater
begraven (vgl. Ko1.2:12). Dil is
een vonnis van God - Hij alleen
is de rechter. En Hii voert dit
vonnis uit. Dat het vonnis slechts
symboliscli in het water en niet
werkelijk in de hel voltrcikken
wordt. komt omdat het in werkelijkheid al voltrokken is: aan het
kruis o p Golgota. waar Christus
in onze plaats de straf gedragen
heeft. In de doop aanvaardt God
het offer van Jezus als verzoening voor de zonden van deze
bepaalde mens, de dopeling. Dat
is een besluit e n een daad van
God. Dit komt eveneens tot
uiting in het feit dat je niet jezelf
doopt, maar dat je gedoopt
wordt.

Machtswisseling
D e doop is teken van een
machtswisseling. Dat wil niet
zeggen dat iemand christen
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wordt door in vrijheid te beslissen d e ene heer af ie ~ w c r c nSatan - en zich als onderdaan te
melden bij dc andere heer Chrislus. Hct is eerder zo dat
Christus ecn in d e slavernij van
zonde. dood cn duivel reddeloos
gevangen mensenkind met
geweld bevrijdt uit de invloed
van dc7c machten. De mens is
nict het onderwerp maar het
vcinrwrrp van deze strijd tussen
goed en kwaad, tussen God en
dc duivel. Hij is niet degene die
dc bevrijdingsoorlog voert. Hij is
dcgcne die bevrijd wordt.
Ook dat zien we daarin terug,
dat je de doop als teken van de
heerschappij van God over je
leven niet neemt, maar dat je
nieuwe heer je dit teken geeft,
zoals de nieuwe eigenaar een
dier dat hij gekocht heeft, zijn
brandmerk opdrukt.
Het geloof is dus naar zijn aard
niet het werk, de daad van de
gelovende mens. maar een dankhare erkenning van het werk, de
daad van de genadig verlossende
God. Bewust christen worden is
dus niet de stap die ik in d e richting van Christus doe, maar de
stap die Christus in mijn richting
duct. Geloven betekent niet dat
ik me7elf verander, maar dankbaar erkennen dat e r iets veranderd is, ja dat Hij voor mij alles
veranderd heeft.
Welke doop dc7e stand van
zaken het duidelijkst uitbeeldt,
kan nu nauwelijks nog aan twijfel onderhevig zijn. De volwassendoop. oftewel de 'geloofsdoop', houdt uiteraard zijn
plaats. in het zendingswerk, in
het geval van volwassenen die
niet gedoopt zijn. Maar in de
christclijkc gcrneente is de doop
van d e kinderen van gelovige
ouders d e helderste uitbeelding
van d e voorrang van Gods genade op het geloof, op d e beslissing
cn de belijdenis van mensen. Als
dc geldigheid van de doop wordt
hctwist omdat e r geen geloof aan
vooraf is gegaan, wordt het

geloof onvermijdelijk verbasterd
tot een menselijke prestatie en
wordt de verlossing o p dc activiteit van de mens gebouwd (vgl.
wat hoven over de Galaten is
geschreven). Als d c kinderdoop
echter zonder enig hcrkenbaar
verband met de gclnofsgemeenschap bediend wordt -wat helaas
vrijwel overal in de volkskerken
van vandaag gangbaar is - , dan is
de doop geen duidelijk teken
meer van Gods handelen in en
voor de mens in Jezus Christus.
Dan is de doop geen verheldering meer van de zaak waar het
om gaat, maar ccn verduistering.

Conclusie

~

De opvatting, dat uitsluitend d e
'geloofsdonp' de bijbelse doop is,
is duidclijk zo niet vol te houden.
Niet d e kindcrdoop als zodanig
moet veroordeeld worden, maar
hel dopcn van kinderen van
ongelovige ouders, een doop
waarmcc het kind niet wordt
ingelijfd in de gemeente, een
doop waar geen behoorlijke
vorm van onderricht aan gekoppeld is.
De 'gelooisdoop' houdt haar
rechtmatige plaats in missionaire
omstandighcdcn (en daar komen
ook wij langzamerhand steeds
meer in terecht). Ook deze doop
is als zodanig nict te veroordeBen. Maar als d e geldigheid van
d e doop afliankelijk wordt
gemaakt van het voorafgaande
geloof van d c dopeling, als de
geloofsdoop dc voorkeur krijgt
hoven de kinderdoop. is er sprake van verabsolutering van de
seloofsdoop cn die is wel te veroordelen. Dc doop is een werk
van God rran d e mens, zoals Golgota en Pasen zijn werk voor d e
mens is, Wie gelooft, ontvangt d e
doop en daarmee het werk van
Christus voor hem. Wie gelooft
bewerkslelligt d e doop niet zelf,
net zo min als hij de zoendood

I

van Christus en zijn opstanding
bewerkstelligt.
Niet ons geloof redt ons. maar
Christus redt ons door doop en
geloof. Zo blijft d e doop van
kinderen vaii gelcivige ouders in
de christelijke gemeente de
meest passende vorm. En als
ongelovige gemeenteIeden en
randkerkelijken hun baby's willen laten dopen, is het antwoord
niet die kinderen dan maar te
dopen. Nee, dan zul je in toenemende mate moeten aandringen
op uiisiel van de doop en volwassendoop na. voora ígnand
onderwijs.

Johannes Frey is predikant van de

Evangelisch Lvtherische Kirchengemeinde te Brernemörde(-Bevern)
in Duitsland en maakt deel uit van
de Bekenntnisbewegung =Kein ein-

deres Evangellurn~~;
e-mail: Johannes TAFrey@compuserve.
de.
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Wegenwachtgod?
Ilr Centrrrnl Weekblad vnn 21 juni
schreef ds P î ~ t e rBoomsma:

Heb je wel eens zo'n gevoel dat
je het ook nooit goed kunt doen?
Meestal zit op een d a s dat je je
zo voelt ook van alles en nog wat
tegen. Als het kon zou je niemand willen zien en horen en
wegkruipen op een lekkere plek.
Niemand, die je het gevoel geef1
dat je e r mag zijn. Niemand, die
je laat weten dat dij e n wat je
doet de moeite waard is.

Zou God zich wel eens zo voelen?
Wie waardeert zijn werk? Wie
waardeert het dat Hij er is? Hoe
vaak is het niet zo, dat wij mensen best dankbaar zijn en nog
een lofzang. een praiselicd, zingen ook, zolang er niets aan de
hand is?
Maar zodra de wind tegen 7it cn
e r dingen pebeurcn die pijn
doen, i s God ncrgens meer. Ik
hedoelnict tc zeggen, dat Hij er
niet meer hij is, maar dat wij
Heni niet meer zicn zittcn. Hij
'Iieeft ~ i j nwerk nict gocd
gedaan'. Want als Hij Iict wc1
goed doet, is het leven voor ons
tocli ~ e k e Icuk?
r
Dan gcbcuren
cr gccn dingcn die echt pijn doen
cn echt vervelend zijn.
Als er wcinig of niets aan d e
hand is, mllcn nict vecl gcfovige
mensen God van alles kwalijk
nemen.
We zijn 'braafgelovig' cn respectcrcn God en zijn gebod. We
vlockcn niet en doen geen al te
foute dingcn. God kan wel tevreden zijn ovcr ons. Ars tegenprestalie moet Hij gocd voor ons
zorgen.
Maar als Hij dat nict doct. worden we opstandig cn boos. Misschien zclfr;, dat hct voor ons niet
meer hoeft.
Zo'n God heb ik ooit ccns cen
'weg~nwachtgod' penocrnd. Hct
is een geruststellend idee dat Hij
e r is, ook al zien we Hem niet. En
wanneer we pech krijgen. vinden
we dat we er o p moeien kunncn
rekenen dat Hij snel vcrschijnt
en het probleem oplosl, zodat wij
verder kunnen. Iemand
om~chreefdie manier van denken over God als 'God als instrun-ient'.
Dat wil zeggen, dat hei gaat om
een 'god' die wij kunncn gebruiken. Niet alleen voor ons cigen
doel en bestwil. Ook voor heel
respectabelc mkcn als vrede en
gezondheid oC iemands bekcring.
Als wij daarom vragen. moct Hij
draaien.
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Hct is die manier van kijken naar
clkaar, waardoor je elkaar het
idcc kunt geven: jij doet ook
nooit iets goed. Als we zo naar
God kijken, is dat dan eerlijk?
Lns van de vraag of wij van God
kunnen vragen en mogen verwachten dat Hij altijd maar van
alles en nog wat voor ons regelt
en oplost. Het Is d e vraag of dat
'zijn werk is'; of Hij dat ooit heeft
beloofd.
Zou jij het prettig vinden wanneer je alleen gewaardeerd werd
omdat je bijvoorbeeld je werk zo
goed doei? Of omdat je altijd je
huiswerk af hebt? Of omdat je zo
goed kunt afwassen? Het gaat
toch allereerst en vooral om wie
je bent? Je voelt je goed. wanneer de mensen van wie jij hciudt,
jou waarderen om wie je hent en
niet om wat je (allemaal) doei.
Dat gebeurde vroeger met slaven, maar die tijd hebben we
gehad.
Van God mogen wij houdrn ?n
kiinnen wij holiden, om wir Hij
k.Dat doen we niet om wal Hij
doet voor ons, hoe belangrijk dat
ook is. Je hebt er trouwens lang
niet altijd zicht op wat en hoe Hij
bezig is. Je houdt van Hem om
wie Hij is. Je gaat met Hem om,
niet om wat van Hem gedaan i c
krijgen, maar omdat je van Hem
houdt. E n wie liefheeft, geeft nict
snel het gevoel dat de
andertAnder weinig of niets
voorstel. of het 'ook nooit goed
doet'.

EEN SOORT RECHT
De vreemdeling in de wetten
van Mozes (4)
Na de bescherming door de wel
komt nu de claim van de wet ter
sprake. Waasaan mocqten de
vreemdelingen in Tsracl zich volgens de wetten van Mozcs houden? In deze studies probcrcn
wij een bceld tc vormen van die
rijd. In ons achtcrhciord dc vraag:
kan dat tocgcpasl worden in d e
situatie van ons'? Die conclusie
volgt in het laatste artikel.
Het vierdc gebod is gegeven bij
de Sinai, tussen Egypte en
Kanaan. Het volk kwalii uit
Egyptc cn Egypte is als volksgehccl ecn anli-beeld: zó mag
TsraCI nooit worden. Maar ook
Kanaiin in dc toekomsl is antibeeld. TsraEl mag nici doen zoals
dc volkcn die zij gaan
verdrijven'. God werkt aan een
cigen stijl, die het totale volksleven zal bepalen.

Sabbat onderhouden
Ui( Egvpte waren vreemdelingen
meegetrokken. In Kanaän zullen
zij er zeker ook zij n:. Dan wordt
van hen verwacht dat zij de sabbat ook onderhouden. Op die
dag mag niemand werken. Dat
strekt zich uit tot iemands familie e n personeel. Ook de dieren
moeten rusten. Maar ook 'de
vreemdelingen die in uw steden
woont'. Van de Israëliet en zijn
famiIie mag je innerlijke instemming verwachten met dit gebod.
Het is immers de HERE, cle
Bevrijder, die je eert en vreest en
dus ook gehoorzaamt. We lezen
niet, dat van de vreemdeling die
innerlijke overtuiging wordt
gevraagd. Toch wordt ook hij
geacht de sabbat te onderhouden.
Let op het verschil met het
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Pascha. Dat is in d e regel gesloten voor de vreemdeling. Hij
mag het niet vieren. Hij hoeft liet
ook niet te vieren. Maar als hij
hel wil, kan het o p voorwaarde
van besnijdenis. D e sabbat moet
de vreemdeling echter ondeshouden, ongeacht zijn houding
ten opzichte van Israëls God.
Dat zal te maken hebben met
liet publieke karakter van deze
instelling. Het maa tscliappelij ke
leven werd erdoor gekenmerkt.
Wonen in Israël betekende aanpassen aan deze religieuze cuituur.

Sanctie
In Nunieri 15 lezen wij over
iemand die de sabbat schendt'.
Daarop volgt d e doodstraf.
Gezien d e plaats van deze passage, lijkt het als voorbeeld
gebruikt te zijn bij de wetsbepaling over opzettelij k zondigen.
Kort ervoor wordt vermeld dat
iemand. die 'met voorbedachten
rade' zondigt, uitgeroeid moest
worden! Deze bepaling gold
geboren Israëliet en ureerndeling: "hetzij d e geboren Israëliet,
hetzij de vreemdeling". Daarom
kunnen wij veilig aannemen, dat
dezelfde strafmaat ook toegepast
kon worden op een vreemdeling
die de sabbat schenden zou. Het
valt op dat bij de onopzettelijke
zonden ook rekening wordt
gehouden met d e vreemdeling.
Blijkbaar is het mogelijk dat hij
berouw kent en vergeving door
verzoening zoekt'. Opnieuw
blijkt het zeer wel mogelijk dat
de vreemdeling innerlijk de
HERE aanvaardt. Maar standaard is het niet en het is ook
geen expliciete voorwaarde.
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van der Lugt

scl
Offers
Net als de sabbat was d e Grotc
Verzoendag een dag met puhIieke invloed. Jedcrecn moest zich
van werk onthouden en vasten.
Deze bepaling is ook van toepassing op de vreemdeling" Vasten
en niet werken doe je niet privé.
Datzelfde betreft ook hct hrcngen van bepaalde offers. Als ccn
vreemdding aan bepaalde offergebruiken wil meedocn, kan hij
geen uitzonderingspositic claimen. In Levilicus 17 wordt cen
eerder gegeven gebod uitgcwerkt 7: je mag alleen orrcrcn aan
de HERE en ook alleen o p de
plaats die Hij daarvoor aanwijst.
Wie eigenwijs is en mccnt. dat d e
offergave ook goed is als het op
een andere manier gcbracht is,
vergist zich. D e sanctie is uitroeiing:"Ieder van het huis Jsracls of
van d e vreemdelingen die in uw
midden vertoeven. die een hrandoffer of slachtoffer offert, niaar
dat niet naar de ingang van dc
tent van d e samenkomst brengt
om het de HERE te bereiden,
zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid werden"! Ds Vonk geeft
als commentaar aangaande de
vreemdeling in dezen: "Hoe licht
kon zo iemand met goede bedoelingen iets van het heidendom
mengen in de dienst aan Jahweh
en de een of andere Israëliet o p
die verkeerde weg meenemen'".
D e vreemdeling mocht hij het
offeren ook geen mindere standaard hanteren als de geboren
Israëliet. Ook hij moet een gaaf
dier aanbieden:"Ook uil de
hand van d e vreemdeling zult gij
niets van dat alles uw God als
spijze offeren, want zij zijn
geschonden, e r is een gebrek
aan; het zal u niet welgevallig

I
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de Israëlieten en voor de vreemdoen zijn". Tn Leviticus 22,25
deling die onder u vertoeft"".
wordt niet Iici gcbruikclijke
woord g w r gebruikt (zoals in
Naam
vcrs 18). maar nocl~ric(hrn
D e vreemdeling moel zich houneehoor). We hebben gezien, dat
den aan de huwelijkswcttcn de ncichrie (vaak vertaald als
ook een publieke instelling". Het
'huitcnlander') op iets grotere
is verboden kinderoffers te brenafstand tot het volksleven stond
gen aan Moloch, op stralle van
dan dc grer. Toch wordt ook
de dood. D e vreemdeling valt
mogelijk geacht dat hij offers wil
expliciet onder deze hepaling".
brengen. Zowel de geer als de
De vreemdeling ïvordi ook
nlicttric mogen het zich dan ten
gestraft als hij dc naam van God
opzichte van de HERE niet
lastert. In Leviticus 24 Iczcn wij
gemakkelijker maken dan de
uver een zoon van ccn Israëlitigeboren Esraeliet. "Men zou
sche vrouw en een Egyptische
gemakkelijk kunnen denken, dat
man. Hij komt in bot\ing mct
de offervoorschriften voor zulk
een andere Israëlitische man en
een buitenlander, die niet als de
tijdens de ruzie lasicrt hij de
geer gastvriendschap geniet. niet
Naam. Op hct lasteren van Gods
zo streng waren. wat het brengen
naam slaat dc doodstraf en na
van een offer aan Jahwe betreft",
liel raadplegen van de HERE
aldus Gispen in de Korte Verklarino"'
blijkt die ook van toepassing o p
0
de vreemdeling: "xowcl cen
vreemdeling als ccn gcboren
Voorschriften
Israëliet zal, wannccr hij de
Hierhoven kwam tiet Pascha al
Naani lasicrr, tcr dood gebracht
even ter sprake. wat betreft het
~ o r d c n " ' En
~ . even later klinkt
verschil met de sabbat. Maar de
hel: "Encrlci rccht 7ult gij hebwet van Mozes bepaalt ook. dat
ben; dc vreemdeling zij gelijk de
de vreemdeling. die het Pascha
gehorcn Tsraclict, want Ik ben de
vieren wil. zich dan ook arin
HERE"'" Dczc motivatie valt
dezelfde voorschriften moet houop: bet gaat om dc persoon van
den als de geboren Israëliet:
God. Hij heer1 een bepaald
"Wanneer bij u een vreemdeling
karakter. Ondci- andere het
vertoeft, die de HERE het
oi~partijdigzijn. Daarbij past dat
Pascha wil vieren. dan moet hij
Hij meer dan ccns dc zwakke
het vieren naar de inzetting van
partijen naar vorcn schuift als
het Pascha en de verordeningen,
onderwerp voor d c aandacht,
die daarop betrekking hebben.
zonder hen direct positicf te disEnerlei inzetting zal voor u i elcrimineren. Hij is werkclijk
den. zowel voor de vreerndeling
onpartijdig: wie schuldig is. ongeals voor de in het land
acht achtergroi~dof status. moet
gehorene"".
verciordeeld wordcn, wic
onschuldig is vrijgcsproken.
Reinheid
De dood heeft ook altijd een
Conclusie
publieke invloed. De omgang
D e coitclusie uil dil allcs is, dat
met het dode lichaam. de ritiide vreemdeling (en in zekcrc
elen rond de begrafenis, het is
mate ook dc buitcnlander)
geen privé kwestie in het oude
ondcrworpcii waren aan de wetIsraël. Vandaar dat ook de wat
ten vaii God. Omclat de wetten
dilistere regelingen aangaande
van Mozcs ook sterk invloed
liet reinigingswnter van toepasliaddcn op hct publieke leven en
sing worden verklaard op de
er geen neutraal publiek domein
vreemdeling: "Dit zal gelden als
bestond in Tsracl zien wij dat de
een altoosdurende inzetting voor
'
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wet in verschillende bepalingen
van de vreerndeling verlangt ïich
aan te passen aan d e religieus
bepaalde werkelijkheid i11 Tsracl.
En Mozes gebood Israël clke
zeven jaar de wetten geheel voor
te lezen: "Roep het volk lezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de vreemdeling die In uw
stcden woont, opdat zij ernaar
horen en de HERE uw God
leren vrezen en al de woorden
dezer wet naarstig ondcrhnuden,
en opdat hun kindercn die er
niet van weten, het horcn cn de
HERE uw God leren v r c x n . - al
de tijd dat gij leeft in hcl land dat
gij na het overtrekken van d e
Jordaan in bezit zult nernen"17.

Ds. A.S. van der Lugt is predikant
van de GereformeerdeKerk te Rotterdam-Stad
zie bijvourbeeld Leviticus 18.1-5
zie bei eersie artikel in deze scric
Vasie caclen
Numeri 15-32-36
h'urneii 1522.31 Met gaat daarin.
aansluiiend hij 15.1 -21 vooral ovcr
d e offers die ~ebriichtmoeten worden inyevai van onop7ettelijkc 7011dcn Eerst wrirden cle 7nnden van
het culleciiel besproken (22.26)daarna die van het ~ndividu(27-29).
Vers 30-31 regeli (Ie qituntie van
zonde 'mei voorbedachten radc'.
Numei i 15.28
zie hierover ook het s1oi van h e t
tivcede deel uit deze serie Dicht bil
hct Iiart
zie in hei Bondsboek Exodus 22.20
Leviticus 17,s-9
C.Vunk. Hei boek Leviticuq. p.5 1 1
(serie De Vuorzei~leLeer I h)
Dr.W.H.Gispen.He1 boek l-eviticris,
Kain pen 1950, p 317 (serie C'ominciitaar op hei OiideTestnment)
Numeri 9.14
Numeri 19,10
Leviticus 18.26
Leviticus 213.2: bergelijk 18,21
Leviticus 24.16
Leviticus 24.22
Deiiierunomium 31.12- 13

Gerard Markerink

NOORD-ZUID WORDT
ZUID-NOORD

Jezus kan mensen veranderen. Als mensen veranderen, veranderen generaties. Als generaties veranderen, veranderen hele volken. Taal, gewoonten
en tradities zullen veranderen, Maar de naam van
Jezus zal nooit veranderen. Die Jezus veranderde
Corne/jus,zijn i'crrnilieleden, zun vrjenden.
Aan het woord is ds. Daniel
Kithongo uit Kenia. Hij sprak
met deze mobiliserende woorden
de synode van Zuidhorn toe.
Dank zij de synode heb ik d e
afgelopen maanden contacten
gekregen inet kerken uil Iicl huitenland. Wij in Nederland komen
voort uit een traditie van geven.
Tussen onze oren zil yehrand: wij
moeten kerken in het buitenland
tielpen. Tijden verandereir. De
geestelijke vernieuwing komt uit
het buitenland. Kerken uit het
buitenland gaan ons helpen.
Noord-Ziiid-hulp wordt ZuidNoord. Wij hebben de theologie;
zij de spiritualiteit. Z o zal ds.
Kizhongo twee van zijn jonsere
predikant-kerkstichters naar
Nederland sturen om de ionge
mensen op Bereid tieidscongres
2002' te inspireren met visie o p
roeping door Christus en het
invullen va11die roeping.

De Gereformeerde Kerken hebben zusterkerkrelaties met ruim
60 kerken over de hele wereld. In
Kenia zijn twee kerkverbanden
waar wij een zusLerrelntic mce
hebhen. Ds. Daniel Kithongo is
voorzit ter van de AEPC (A rrica
Evanyelicel Preshylerian

Church). Hij doet zijn verhaal
ovcr visie o p kerkplanting.

Ds. Kithongo en zijn
kerken

P
inferview

I

,

1. Bereiken van belangrijke steden en daar kerkcn stichten
2. Deze kerken zullcn o p hun
beurt dorpen bcrciken
3. Via de dorpen is hct mogelijk
de onbereiklc mcnsen op het
platteland te herciken.
De filosofie die hierachter zit is
de volgende: Jonge mcnsen uit d e
dorpen trekken naar de steden.
Daar kunnen zc werk vinden.
Omdat hel cvangelisatiewerk in
de stad plaalsviiidt komen deze
jonge nienscn tot geloof. Periodiek gaan zij naar dc ouders en
andere iarnilic op bezoek op het
platteland cii brcngen als nieuwgelovigen hun verwanten tot
geloor. Hocwel mensen in de stad
tot Jezus Christus brengen taai
werk is, is dc strategie om hij de
stad te beginncn wel effectief.
Zonder de stad bcreiken wij het
tiaditionelc platteland niet. (Het
lijkt Nederland wcl, opm GM)

Ds. Kithongo: In 1979 verliet ik
dc bijhelschool. Ik had later meer
hchocftc aan verdieping e n ging
wccr in opleiding. In 1993 studccrdc ik af aan de Grace Bibie
Collegc in Nairobi en in 3 C396 studccrdc ik aan de universiteit af
o p gcrciormcerde theologie e n
kcrkplanting. Ik hen getrouwd en
Doelen voor kerkplanting
hcb 4 kinderen van 24,22,19 e n
14 jaar oud. Mijn tweede zoon,
De Algemcnc Vergadering van
die van 22 jaar heet .losia e n is
AEPC heeft dc volgende doelen
momenteel predikant.
voor kerk planting vastgesteld:
O m e kerk komt vnort uit zen1. Kerkplanting Nairobi
dingswe1.k van dc Amerikaanse
E r zijn nu 5 kcrken. binnen 5
PCA (Prcsbyterian Church of
inar moctcn e r 5 kerken bijAmcrica). Dat was in 1948. In
konien.
1952 wcrd d c APC (African Pres2. Platteland
hylcrian Church) gesticht. In
In 5 jaar 1 0 kerken vestigen.
1942 ontstond cen splitsing,
waarbij 3 prcdikanten en 3 kerken vcrdcr gingen als AEPC. Nu Uitvoering van
kerkplanting
lelt ons kcrkvcrhand 56 kerken,
21 prcdikanten en 10 kerkelijk
O n ~ visic
e
np kerkplanting ziel
werkers.
es als volgt uit. Als wij een plek
Iiehben uitgekozen werkeii wij
Visie op kerkplanting
%leed\via dc volgende lijn:
1. Advcrtcrcn, publiciteit
D c route voor evangelisatie en
2. Promotietour
verbreiding van kerken is:
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Dit duurt een wcek. Allcs
stellen wij dan in hct wcrk
om aandacht te trekken.
Alles gebeurt o p straat,
zodat het publiek e r niet om
heen kan. De promotour
loopt uit o p een kerkdienst
op de zondag.
3. Bekering
Mensen komen tot bekering
4. train in^
Rekeerde mensen ontvaneen
onderwijs uit de korte cate~Iiismusen worden gedoopt.
5. Lid worden
Nieuwe leden kunnen op
hun beurt evangelist worden.
Vrouwen als evangeiist zijn
be1;ingiijk oindat zij overdag
de vrouwen thuis kunnen
befoeken als de mannen aan
het werk zijn.
(i. Uitgaan
Nieuwe gelovigen stimuleren
wij er cip uit te trekken en
huis aan huis het evangelie
door te geven.

De promofietour
Er wordt een plek uitgekozen,
waar een kerk te stichten is. Een
hcioídkerk wordt nan3ewezen
urn alles te orpniseren. Het eerste wat nodig is zijn leiderslplanners. Die hebben o p hun beurt
weer mensen uit bestaande kerken nodig, die in een ander deel
van de stad p a n helpen. D e
voortrekkers, 4 tot 6 mensen.
maken veel tijd vrij voor gebed.
Een bepaalde week wordt uitgekozen om de p~omotietoilrte
houden. Allerlei hulpmiddelen
zetten wij in. Vooral films.
De financiën om al dit soort dingen te doen zijn beperkt. Toch
kunnen de bij AEPC aangesloten kerken zichzelf bedruipen.
Dus selfsupporti~ig.E e n zelfstand i g ~kerk bepaalt zelf of hij
AEPC steunt of iiiet.

Herkomsi nieuwe
gelovigen

l

Dc mcn\cn dic bereik1 worden
door AEPC komen voort uit de
volgcndc grocpcn:
- Pinkstergrnepcn
De charismatische beweging
in Kenia maakt veel bekeerlingen, maar daar blijft het
bij. Groeien als christcn kunnen mensen hinncn AEPC
- RK
Veel RK gelovigen hegrijpen
niet wat eeuwig leven en redding is.
- Heidenen
E r komen nog veel heidenen
voor in Kenia. Mensen die
nog nooit met een van d c
grote godsdiensten islam of
christendom in aanraking
zijn gekomen. Deze groepen
mensen komen massaal tot
geloof binnen één van die
wereldgodsdiensten.

De lessen van Corneiius
Ds. Kithongo trekt een parellel
tussen bekeringen in de tijd van
Petrus e n Paulus en bekeringen
nu. De bekering van een persoon
leidt tot verandering van zijn
relaties. Dat leidt dan weer tot
veraidering van de gemeenschap. Naar aanleiding van de
bekering van Cornelius en de
gevolgen daarvan stelt ds.
Kithongo (Hand. 10):
A . Een veranderende en groeiende kerk:
- Zal blijven bij het onderwijs
en de Heilige Schriftcn.
- Zal bereid 7ijn uit tc gaan en
zal d e boodschap van Christus delen.
- Blokkades gaan wcg,
gedragsregels verschuiven
allemaal om het Evangclic
met kracht uit te laten gaan.
Petrus zag duidelijk in -via
het visioen van het laken met
de reine en onreine dierendat God niet de één voortrekt boven cle ander. Elk
volk moet hem vrezen en
doen wat recht is in Gods
ogen.
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Een veranderende en groeiende kerk is liet resultaat
van bediening dooi- dc Hciligc Crccst.

B. Vonr ieder:
- Dan is het goede nieuws
vrij beschikbaar voor
icdcr (Hand. 10:43).
- Icdcr dic gclooft in de
naam van Jezus ontvangt
vergeving van zonden
(Hand. 4:12).
- Redding is te vinden in
niemand anders; e r is geen
andere naam onder de
hemel gegcven door wie
wij kunncn behouden
worden.
Wij hebben geweldige mensen in
deze wereld, maar geen van hert
kan de ziel van een mens redden,
uitgezonderd het t a m van God,
Jezus van Nazareth. door God
aangewezen als rechter van de
levenden en de doden. Hij is in
staat ons te redden en ons vrij te
maken.
Ds. Kithongo vervolgt: Het is
mijn ootmoedig gebed o m de
veranderende e n groeiende kerk
van Europa en Afrika in gezamenlijkheid te zien verspreiden
het Goede Nieuws van onze
Heer Jezus Christus op krachtige
manier.
Ds. Kithongo is ervan overtuigd
dat d e Afrikaanse kerken Nederland heel goed kunnen helpen
aan gcestclijke vernieuwing.
Gerard Markermk is diaken M Maastricht, kaderlid van Gemeentehlproject en afgevaardigde van de Generale Synode Zuidhorn. Hij is te
bereiken via g.rnarkerink@GemeenteNprolect.nl of 043-36 30 120.

' Ucrcidhcidscon~res2002 in Dc Bron te
Dalfqcii op 13/14 scpt. Hct theina rs
"1Iicr hcn ik.... oin IJ tc dicncn Heer".
Aaiinicldiiigcii via www.GcmeenteNprojcct.iil of in.krcling@GcinccntcNpruject.nl of info vin tcl. 043-36 1 0 120.

ERVARING GEEFT GEEN
VASTE GROND
De antropoloog Peter Vt.r,~teeg
schreef een proefschrift over de
godservaring in de charismatische V c . n n n r ~ ~ a r d , ~ r r nine ~ n t
Utrecht. Dc Bnrcpad Wallef
besprak het in het Centrnul
Weekblad van 17 mei.
'Als ik de beschrijving van Versteeg op me laat wetken, lijkt
men in Vineyard gekomen te zijn
tot een nieuwe vorm van christelijk geloven. Zonder zich al
teveel gelegen te laten liggen
aan kerk en theologie heeft men
een informele stijl oniwikkeld in
geloofsbeleving, vormgeving en
leiderschap. De bijeenkomsten
zijn laagdrempelig. Traditionele
patronen verhinderen mensen

tot een werkelijke ontmoeting
met God te komen. God is er en
je mag zijn liefdevolle aanwezigheid ervaren. Daar staat niets
tussen en niets hoeft een mens
ervan te weerhouden Hem
onmiddellijk te ervaren. Deze
openheid en houding van aanhidding geeft een spontane omgang
met elkaar en open houding
tegenover nieuwkomers. Het
accent o p de persoonlijke beleving maakt mensen bewust van
wat ze geloven en motiveert tol
inzet.

Gerechtigheid
I'ersoonlij k ben ik e r nog niet
van overtuigd dat deze concentratie op de ervaring louter winst

is. D e ervaring mag nict onder de
tafel gewerkt wordcn, maar het
kan met ervaring gauw vele kanten op. Soms kun je er zelfs geen
enkele kant mce op en zit je
ermee aan d c grond. Dan is het
goed te weten dat e r staat het
heil is geschied cn vaststaat. Met
alle nadruk op de crvaring is het
dan ook niet ioevalIig dat we
weinig horen over dc verkondiging van liet Koninkrijk van God
en de sociale implicaties daarvan.
Gerechtigheid en vrede zijn toch
niet bepcrkt tot het hart maar
wereldwijd'? E r zou in de kerken
meer aandacht mogen zijn voor
d e ervaring maar in Vineyard wat
meer voor theologische bezinning.

SEMINAR INSPIRING PEOPLE
Twec predikanten van de AEPC uit Kenia zullen op drie plaatsen in Nederland seminars verzorgen. Hcl zijn ds.
Stephcn M. Klura en dc. Joseph M. M u t e m ~Hun
.
bijzondere taak is kerkplanting en kerkgroei. Hct middagprograrnma i s uitgelijnd voor mannen en vrouwen in d e kerk die voortrekker zijn of willen wordcn. Hct avondprogramma is
afgestemd op vrijwilligers die zich willen laten gebruiken door God. Bcidc scininars dragen een aanvurend en stimulerend karakter. D e agenda:
14 uur
Elements of inspired preaching
l h uur
Strategies for churchpIantiiig cliurchgrowtli
18 uur
Maaltijd

19.30
20.00
21 .n0
22.W

Tnspired by Jesus Christ
Jesus Christ is calling you
How to implement yoiir calling
Einde

Datum en locatie:
17 sept
Rotrerdam, Engelstalig
18 sept
Apeldoorn, NederIandstalig
19 sept
Assen. Engelstalig
Afrikaanse maaltijd
f 2U voor 6i.n dagdccl zondcr maaltijd
Aanmelding:
wwiiiinipiringpeopIe.nl
Andere info: Gerard Markerink g.markerink@filternet.nl of 043-36 30 120

Aanbeveling:
Ucput;ilcn Ilctrckkingcn mct Buitenlandse Kerken van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) beveclt dit seminar
van harte aan. Deputaat ds.T. de Roer uit Amersfoort: "AEPC kerk is een nieuwe zusterkerk van wic wij uit het oogpunt van evangelisatie en gemeente-zijn juist heel veel kunnen leren. In deze relatie is duidclijk sprake van wederriidse versterking".
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DE GEZANGENKRITIEK
HERHAALT ZICH (1)

m/"
'---k en liturgie
dat het toen ook kritiek betrof
o p liederen die nu in de gezangbundel van het Ge.formeerd
Kerkboek staan en die bij ons
niet (meer) ter discussie staan.

geschiedenis herhualf zich 'juist is. In ieder gevc:
geldt hij tot op zekere hoogte wel voor de krifjsc
reacties die in de kerken loskomen bJde uitbreiding
van een gezangbundel, Dat blijkt wanneer we de
huidige reacties vergelijken met de reacties op d e
uitbreiding in 7 933, Er zgn frappante overeenkomsfen en kennisname daarvan kun zinvol zijn bij het
taxeren en beoordelen van de hedendaagse kritiek.
Om clk misverstand le voorkomen 7ij opgemerkt dat de schriiver van dc/c rirtikelen niet in het
deputaatschap Kerkmuziek zit
en hij hicr dus niet builen de
officicle knnalcn om de 'belangen' van dic dcpulaten zit te verdedigcn.
De gc7angenuitbreiding in 1933
was hct einde van een proces dat
met name sinds 1911 steeds
krachtiger heenleidde naar het
hcsluil van d e Middelihursse
synode oiii het aantal gezangen
uil Ie breiden van 12 naar 29.
Belangrijk in de aanloop naar d e
nieuwe gezangbundel was onder
meer de P ~ O P Vvnrz
P Uitbreiding,
ccn bundel met 5 1 liederen die
in 1920 tevergeefs aan de Generale Synode van Leeuwarden
was aangeboden om vri"i te geven
voor litu~gischgebruik. Essentieel was ook het rapport van
dcpul;iten Liturgie uit 1930.
Daarin wci-d het vraasstuk van
hct 'vi-ijc lied' (d.w.z. liederen die
gecn bcrijining zijn van een
bcpaald Schriftgedeelte) theologisch, histoiisch en oecuinenisch
doorgclicht. Hoewel het rapport

niet door d e synode werd overgenomen, heeft het wel in
belangrijke mate bijgedragen tot
d e overtuiging dat het 'vrije lied'
een legitieme plaats mocht hebben in de gereformeerde liturgie.
1
Principiële bezwaren tegen uitbreiding van de gezangenbundel
an sich, worden vandaag de dag
nauwelijks meer geuit. Oppositie
tegen welke vermeerdering van
het aantal gezangen dan ook,
wordt niet meer gehoord. (Hooguit dat er bezwaren bestaan
tegen de aantallen van gezangen
die worden aangebonden.) De
geschiedenis herhaalt zich wat
dit betreft niet. Er bestaat nok
zoiets als progressie.
Maar zoals in de aanhef van dit
artikel al gezegd is. wanneer we
de gezangengeschiedenis uit het
begin van de vorige eeuw vergelijken met de huidige, kunnen
ook intrigerende overeenkomsten aangewezen worden. Zowel
in de aanloop naar de uitbreiding
als ook in de nasleep daarvan, is
rond 1933 veel kritiek gespuid
die we vandaag de dag ook tegen
gezangen horen inbrengen.
Opvallend en curieus daarbij is I
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Evenals heden ten dage bestonden er m'n zeventig a tachtig
jaar geleden zeer uiteenlopende
bezwaren tegen de gezangen die
voor opname in de gezangbundel
werden voorgesteld of die voor
liturgisch gebruik vrijgegeven
Waren-Tegenstanders van de uitbreiding lieten op verschiIlende
manieren van zich horen. E r
werden brochures geschreven
waarin naar het oordeel van
prof.dr. K. Schilder doorgaans
onvolledige en daardoor verkeerde informatie gegeven werd
over d e gezangenmaterie. Hij
typeerde dit soort voorlichting
dan ook als "hopeloos gestumper, dat de kerken steeds verder
in het moeras brengt.'''
Opmerkelijk was destijds een
handtekeningenactie in de classis
Breukelen die enig stof deed
opwaaien. Nadat d e Middelburgs e synode de nieuwe gezangenbundel had vastgesteld en vrijgegeven, stelden tegenstanders van
de nieuwe gezangen een
bezwaarschrift op. Via advertenties in kerkelijke bladen riepen
zij het kerkvolk op tot het mede
ondertekenen van dit bezwaarschrift. Daartoe werden handtekeningenlijsten verspreid. In de
'Persschouw' (de voorloper van
de huidige rubriek 'Meegelezen')
van L)e He,formatlc haalde Schilder een artikel van de Utrechtse
predikant H.1. Westerink aan
waarin deze actie scherp werd
veroordeeld als een "wereld-

sche" agitatic tcgcn "wcttcli.ikc
kerkelijke hcsluitcn".' K. Schilder sloot 7ich van hnric aan hij
de kritiek van Westerink: "Zulke
hanclteekeningen-in-massa ricken mij teveel naar de 'verondcrstelde wedergehoorte' als grond
voor tiun indruk-willen-makcn."
De overeenkomst tussen deze
actie uit 1935 en de huidige
oproep van gezangencritici om
via adhesiehetuisinyen het synodebeleid proberen o m te buigen,
is treffend. Het eebeurt momenteel wel met modertie communicatiemethoden. Niet langer
wordt sebruikt gemaakt van
handtekeningenlijsten. maar wel
van kant-en-klare hezwaarschriften {adhesiebetui~insen)die
mei1 uit tijdschriften kan kopiëren of van internet kan downloaden. Of het nii handtekeningenacties in de jaren dertig betreft
of yekopieesde en gedownloadc
adhesiehetitigingen vandaag,
mijns inziens blijft de veroordeling van Westerink en SchiIder
actueel. In de kerken e n o p synoden. die zich gereformeerd nncmen, gaat het irnmcrs nict oni
democratische aantnlicn, maar
om de kracht van schrirluurlifke
en confcssicincIc argumenten.

en dertig uit de vurige eeuw.
O m die overeenkoinst te begrijpen is het iiodig in herinnering te
rocpcn d;it bij de Afscheiding in
1834 d c herboi*mde bundel
Evtrngelist hr G r z n n g ~ n(2806)
ccn helangrijkc rol speelde. De
arge4clieidenen hadden tegen
dc/c liedbundel vooral het
hefwaar dat zc kerkreclitelijk
onwettig was cintwikkcld e n ingevoerd. Dc hundcl was van
bovcnaf cipgclcgd c11 wcrd
h(~vcndicndwingend vuurgeschrcvcn door cc11 kerkregering
dic zijn gcmg onllcende aan liet
Algcmccn Reglement van 1816
cn iiicl riali de Dordtse Kerkorde.

I

Achtergrond van

gezangen
In dc li iiidige ~eze~igendiscussie
is ceii centrale vraag i t i hoeverre ,
I
liederen de geloofsoveriuiging
van dichters en sarnenstcllcrs
vaii liedbundels hetrokken nincten worden bij de beoordeling
van gezangen.
Dat er Sezangen uit het 1,irrlIioek voor de KcrArii (1973) v ~ i j geeeven worden. is voor vccl
tegenstanders aanleiding om dic
liederen te heoordelcn en tc
interprrrrrctr vanu it het theologis c h ~klimnet dat heerste en
l
hccrsl in kerkgenootschappen
dic hel Licdhork ontwikkeld
hebben en sehruiken. Hier stuiicn we o p een frappante ovcrccnkcimct met de jaren twintig

Daar kwam nog een dogniatisch
bezwaar hij: de bundel hevatte
ongcrclormeerde liederen waarin idcalci~ban het VerlichtirigsgelooC onder woordeii gebracht
wcsden. Menig lied kenmerkte
Ach duur een oppervlakkig
gcloorsoptimisiiie.
Dil alles betekende niet dat alle
viiormaniien van de Afseheidiiig
het eens waren met cle kritiek
van Hendrik de r o c k , dic dc
héle liedbundel veroordeelde als
"Sirenische minnclicdcrci~"en
"algemeenc lioci-cliederen".
Integendecl. dc mccilc afgescheiden Icidcrb hchben ~ e s t e l d
dat cr ook gorde liederen i i i de
hundcl stonden. en dat zij tegen
hct zingen daarvan geen princip i d e bezwaren hadden.
Gezien de rol die de bundcl
Evangcli.~cheC ; c ~ a n , ~ cbij
r t cFc
Aischeiding gespeeld hecf-t. vcrbaast het niet dat hij hei gcrcfcirmeerde kerkvolk in hei begin
van de twintigste eeuw ecii avcrsie tegen de7e hundcl was hlidven
bestaan. (Dat dc nicuwc gezangbundel in 1934. dus cxacl Ceii
eeuw iia de Afscheiding, in druk
vei-scheen. was daarbij voor
gezanyentesensianders cxirn
pijnlijk.) In het verlengde van de
huiidel uit 1806 had mcn cicik
argwaan tegen de hcrvoi-inde
V~riiol,qhi~rrrJcl
uit 1866. Dc
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afkeer van de hervormde liedbundels bleek nog volop aanwezig bij de totstandkomirig van de
Eenige Gezrrngen uit 1933.
Door critici van de gezangeiiuitbreiding werden de gebeurtenissen tijdens de Afscheiding.
gebruikt om te oriderbouwen dat
liet tot de eereformeerde identiteit behoorde om geen gezangen
in te voeren. Maar dat probleem
speelt tegenwoordig iiauwelijks:
het uitbreiden van de gezangenbundel stuit heden ten dage
slechts sporadisch op tegenstand.
Voor onze huidige situatie is
relevanter dat liedcrcn uit dc
Evangclisclie C;ezuri,qcn daarnaast vaak beonrdeeld en geïnterpreteerd werden vanuit CIC
theoIngi.~~lic
conrext waarhiiincn
de hundel was sarncngcstcld.
Deputaten stcldcn in 1933 voor
om zes licdcrcn uil d c B v a i ~ g ~ l i sclw KPzatiKrrz in de luekomctige
gezangbunclcl op ic nemen. Eeii
tegciirtandcr, ds. S. Kamper uil
M c c r k c ~ kkcerde
.
zich i i i zijn
brcich ure De ~qc.znng~n-kwr~,stie.
epn canfrn-str7mtegen de liederen die gereformeerde deputaten
voor Iiadden gesteld otndat 7e
niet warer '-geboren uit een
Gereformeerde mentaliteit" en
ze "de zielen kwaad [dcdcn]
door een onwaar cn oppcrvlnkkig aptimismc". I,icdciAcnwei-den gcïntcrprclcerd ei1 vci+ciordccld als prciduc(en van de
Verlichlingctlieoloeje, ook wanneer 017 grond v;rn de liedtekst
die heikvinct niet (eeiiduidis)
wai a a n te wijzen.
Zo maakte ds. Katnper bezwaar
tegen het gezrins 'Nooit kan 't
geloof teveel verwachten' { G c ~ f :
Kerkhoch. gez. 37) dat uit de
Evrrn,qelisclie Gezrrn,qcn was
uvergenonien. Naar aanleiding.
var1 de versregels

Voor hen, die 't ifcil d m H~ecvcn
wrrchrt~n
Zijri her<qcnvink en 7eci'n (iroo,q

schrecf hij: "Uil dczc woordeim, 't
is met rcdcn gcïcgd, spreekt 'een
nn wrirrr upinii.wnl++d;[( eigeillijk
een doorlopend gebrck nuii dc
Evangelisclie gczangcn is. H c t
arme zonclaars-leven wordt nicl
genoegzaam wecrgcgc\lcn."'
Als ander voorbccld kan d c kritiek van Kampcr np hct licd
'God, enkel licht' (Cierrf: Kerkb n ~ sez.
k 17) ~ e n o e m dwtirdcn.
Rij de slotregel van dit lied uit dc
Evnrr,yeliscli~Cfc~znrigrrt( '- Dan
~ u l l e nwij gereecl en blij uit licfdc
't goede werken") stelde hij dc
retorisclie vraag of ons hicr nicl
"de Evangelische ge7angenIuclit" toewaait.
DezeIfde Iiiclrt snoof hij op in
hel lied 'Halleluia! eeuwig dank
en eere' (Grrcf. Kcrkhock gez.
41) dat eveneens in de hcrvormde bundel van 1806 stond. Zijn
kritiek richtte zich tegen de vcrsregels "voor Uw liefde IJ toegcbracht" eti .'Vader! sla ons stccds
in liefde gade". Dit lied kwam
volgens Kaniper duidelijk uit
"ccn tijd. waarin tiet lic$lcj en
nog eens lipfdc was, wat de klok
sloeg. iiiaar waarin niet vcrstaan
werd de geduchte majcstcit van
Gods IreEli4qrcclrf".Naar 7ijn oordeel bractit dit licd gccn vcrrijking: "Of zijn Psalm 138 cn 150
niet heel wat rijker van inhoud?''
Met de laatste opmerking, waariii hij verwees naar dc psaliiicn.
zijn we een anderc nvcrcciikomst tussen tncn cn R U op hel
spoor. Evenals hct dcstidds
gebeurde, wordt ook vandaag dc
day de intioudelijkc rijkdom van
de psalmen dikwijls in siclling
gebractit om vcrrncciidc inliciudelijke armocdc van hcpaaldc
Fezangen aan dc kaak IC stcllcii.
Het gebeurt nu allcen hij áiidci-c
gezaiigen dan rond 1930.Toen
\vei-d naai de psalmen verwezen
0111 liederen af te keuren die nu
iil uns Grrt~fnrmrerdK ~ , r k h o ~ k
slasii ei1 die we zonder problemeir zineen. Een voorheeld is hct
ndvenlslied 'Hoe zal ik IJ nnt-

vangen' (Gere,f Kerkhoek gcz.
10). Bij de versregels

'k Lrig nraclrteloos gehriizden
Gij komt en nrankt mij vrij;
Ik MWS bevlekt mer zonden,
Gij komt en reinigt mij.
vsueg ds. Kaniper zich af:"ls zon
Gods leiding met ontdekte zielen? Dan beluister ik in I'salm
130 toch een Iieel wat dieperen
luon."'
Samengevat zien we dat liederen
uit de Evnnjiefisctre Gezrrngen
rond 1933 gei'nterpreteerd werden vanuit d e tlleologische achicrgrond e n context die bestonden bij de r;arnenstelliiig er1
invoering van deze bundel. Met
d c ~ inlerpretatie
e
van liederen
wildcii critici aantonen dat de
'nieuwe gezangen' niet in een
gcreíormeerde kerkdienst
gcmngen mochten worden.
Nu hebben tegenstanders van d e
gc7angcn zich niet een dergelijke
argumenlatie iiiel alleeit tegen
liedci-en uil de Evriri,qelische
Grrcrugen verzet. Ook bij andere
geLangen wezen zij op ongereiormeerde ideeën van lieddichIers. Z o schreef R. van Mazijk
bijvoorbeeld in de K~rl<horie
v o o r Zierikzee van 8 apriI 1933:
"In den laatsten tijd hebben de
Geref. Kerken lierhaaldelijk de
Chiliastische denkbeelden te
bestriiden. Eri zie, nu valt waarlijk bij het zoeken naar geschikte
liederen de keuze op voortbrengselen van den man, die zijn
Chiliastische meeningen niet
onder stoeleri of banken stak,
maai. ze voor en na in zijn lied
bezongen heeft en wiens verwacht~nsinzake Israëls aardsche
toekomst in sctiier al zijne liederen om deli Iroe gluurt."
Van Mazijk heeft liet hier over
Tsaac da Costa van wie deputaten in l 933 zeven liederen geceIccteerd hadden en waarvan er
uiteindelijk vijf in de 'bundel
Eenigr grrnngen opgenomen
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werden.Wrn Mazijk vond de chiTiaslisclie opvattingen van Da
Costa. die in bijiia al ~ i i nliedercn
terug tc vinden ;.oudcii zijn,
reden genocg om tc protcstcren
tegen opname van Iicdcrcn van
Da Costa in ccn gercformccrde
gczanghundcl.
De Gcncralc Synodc van Middelburg hccft de7c kritick o p de
thenlogischc lieskomst en achtergrond van liederen niet gehnnoreercl. De hoofdstroom binnen
de Gereformeerde Kerken
beoordeelde liederen np hun
eigen merites, Ins van hun heskomst.
Ecn markant voorhcclcf is hijvoorbeeld de mening van Schilder over het lied 'O hoofd,
bedekt met wonden' dat destijds
(al) vaak als 'rooms' en dus
onbruikbaar bekritiseerd werd.
Schilder betitelde dit lied als
"zeer mooi", hnewcl hij o p een
paar punten nok wel kritiek had.
Maar hij wilde niet weten van
het bezwaar dat dit lied vanwege
een rooms-katholieke achtergrond en herkomst niet gezongen kon worden: "Men kan het
[lied] 'roornsch' inécrpretecren,
man kan het ook 'protestantsch'
zien. Een volkslied wordt nu
eenmaal altijd losgemaakt van
de bedoeling van den dichter."'
Hoewel achter de term 'volklied'
een hele visie schuilgaat t.a.v. het
lied die vandaag verouderd is,
heeft Schilder met die laatste 7in
goed aangcgevcii hoc het wcrkt
bij kerkliedercn: 7e komen Ios
van hun oorsprong en maker en
gaan een zelfstandig leven leiden.
Het lied -O hoofd, bedckt mct
wonden' is overigens een aardig
voorbeeld van hoe verschillend
de Gereformeerde Kerken in de
loop van de twintigste eeuw sommige liederen getaxeercl hebhen.
Immers, de rooms-katholieke
herkomst en het dito gebruik van
dit lied was in 1833 algemeen
bekend. evenals het feit dat dit

binnen de kcrkcn voor sommigen de reden was om hct pcrang
als 'ongereformecrd' te bcstcmpelen. De Middelburgse synode
oordeelde echter dat het lied
desondanks binnen de context
van een gereformeerde eredienst
goed gebruikt kon worden.
Op instigatie van deputaten
'Eenige Gezangen' kwam d e
Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven (1 964/1965)
echter tot het oordeel clat het
gezang 'onsctiriftuurli~k'was.
Curieus daarbij was dat men een
belangrijk deel dezelfde argumenten gebruikte die rond 1933
door tegenstanders van dit
gezang al naar voren waren
gebraclit. In 1996 werd het lied
door deputaten Kerkmuziek
weer beoordeeld als 'bruikbaar
voor de gereformeerde liturgie'.
De uiteenlopende beoordelingen
van dit lied hangen vooral samen
met de vraag in hoeverre men de
oorspronkelrjke herkomst e n de
authentieke contextuele gebruik
van het lied laat meewegen.
E r zijn nog: meer soorten bezwaren die vandaag. de dag tegen
Liedboek-fiederen in stelling
worden gebracht en die aan het
begin van de vorige eeuw ingebracht werden tegen andere
gezangen. Daarover volgende
week.

'

Dr Reforrnaric IS jrg. n r . I 5 ( l l lnnunri 1935) pag. 127.

Domineets)
:

De Reformarie ( I h jig. nr. 29 - 17 april
1935) pae.

'

Kamper. Dr Getai~grii-lrir~erm,
pay.
71.

De Refornintie 15 jrg. nr. 18 ( 1 fchru.
ari 1935). pa^. 148.

De gemeente van Oosterwolde biedt u (en uw gezin) een
ROYAAL VAKANTIEHUIS aan dicht bij het drents-friesche woud en het fochtelooerveen.
Als u gratis een langweekend weg wilt is dit een prachtige gelegenheid. Het enige wat wij van u vragen is: in dit
weekend 2x voor te gaan in de erediensten van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Oosterwolde
Voor verdere informatie kunt u bellen met:
Jan en Mies Meijer 0516 516666
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