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BEN IK MIJNS BROEDERS
HOEDER?

Dat

was een tamelJkbrutale vraag van Kaïn. Niet
alleen omdat hjj zojuisf Abel had doodgeslagen.
Maar ook omdat hij net deed alsof ho voor zijn
broer géén hoeder zou zijn. Hij ontkent (quasi nonchulantl de verantwoordelijkheid,waarin:God hem
aanspreekt,
De Vraag

91

SCHRIFTSTUDIE
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KERKELIJK LEVEN / B.luifen

Uitgangspunt voor vandaag is
precies diezclfdc vraag. maar
dan anno 2002. Rcn ik (doorsnee gemeentclid mlv) de pastor
van mijn broeder en zuster? Het
antwoord daarop i s vaii vitaal
belang voor het gemeenteleven,
voor de visie op hcl gelieel van
het pastoraat. Is dal de taak van
de ambtsdragers alleen, of kun
je ook spreken van pastoraat
onderling? Let wel: dan niet als
hobby, maar als rocping, van
God. gemeentebreed'?
Daar wordt niet gelijk over
gedacht. Wel clat je voor elkaar
een broeder en een zustcr bent.
met alle verbondenheid cn zorg
voor elkaar. Daarovcr is (in
theorie) geen verschil van

mening. Maar wel over het 'herdcrlijkc' toezicht en opzicht,
waardoor liet eigenlijke 'pastoraat' inhoud wordt gegeven. D e
vraag is, of dat typisch ambtelijk
moet zijn en blijven. of dat je dat
ook inag (en moet) bevorderen
in dc onderlinge omgang, in de
kfeinc wijk eii in andere contacten.

De samenhang
Het antwoord op deze vraag
begon eigenlijk al in mijn artikel
van vorige wcck: 'Samen in
dienst van dc Opperherder'. Een
belangrijk clcment daarin was
de gedachtc. dat d e ambtsdrager
alleen dan ccn goede 'huisverzorger' kan zijn in het huis van
God, als hij eerst zelf de rijkdom
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van het huis weet te vinden en te
ervaren. Je kunt alleen zorgen
voor een ander, als je eerst voor
je laat zorgen en zelf daarin
Jezus aanvaardt. e n je voor 200%
aan Hem toevertrouwt. Het
geven is altijd een kwestie van
eerst zelf ontvangen en daii
doorgeven. Op die manier komt
Christus zelf in alle zors naar
voren. wordt zichtbaar wie Tlij is.
Daarbij zagen we (heel opvallend), dat het specifieke woord
'huisverzorger', waarmee de
ambtsdrager wordt getypeerd.
ook wordt gebruikt voor alle
pemeenteleden. Ieder wordt
opgeroepen met de ontvangen
gaven iets van God aan eIkaar
door te geven, in spreken en han.
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delen. Z o zorgen zij allcn voor
het huis van God, hct huis van
levende stencn.
Op dic manier wordt de grens
Z U S S C ~ ambt en gemeente flinterdun. Ja, is cr eigenlijk wel een
grens? Is er icts wat een ambtsdrager wel mag. maar een
gerneentclid niet? Ik zou geen
voorbeeld weicn. Het is veeleer
zo, dat dc ambtsdrager leiding
geeft in het dienstbetoon. waartoe God ons allen roept. Die leiding, ja, dic i4 specifiek ambselijk.
Maar inhoudclijk voegt dat niets
toe aan hei Woord van God, hoe
dat ook bediend wordt. van de
kansel, op huisbezoek , in de
kleine wijk of onder vier ogen.
De meesi eenvoudige gemeenteleden mogcn aan clkaar de verzoening bedienen, onder vier
ogeii, in Gods naam (Mat.18:15).
Daar voegt een kerkenraad niets
aan toe, sterker nog, jc hocft het
de ouderlingen niet cens te rapporteren.

Zonder schriíteli~ketoestemming van de
uitgever is het niet toegestaan artikelen uit
dit blad over te nemen

Maar daar hlijft hei niet bij. Er is
nog een specifiek woord in d e
bijbel voor d e herders van dc
gemeente. Zij zijn gesteld tol
'opziener', in hel grieks rpiskopos. Letterlijk is dil beter tc vertalen met 'omziener': de oudcrling ziet als herdei. om naar dc
kudde van Jezus Christus. Gehccl
Pen onrechte is bij Rome dil episkopos verworden tot een elitaire
'bisschop', met alle hoogheid
daaraan verbonden. Want dit bijhelse woord tilt de ambtsdrager
niet boven de gemeente uit,juist
niet!
Het woord episkopos komt maar
een paar keer voor in de Schrift.
En wat zien we dan? Het wordt
gebruikt voor een ouderling,
maar (in afgeleide vorm) ook
gewoon aan het adres vaii
gemeenteleden, om die aan het
werk te zetten. Z o lezen we in
Hebr. 12: 15: 'Ziet daarbij toe, dat
niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen hittere wor-

tel opschiete e n verwarring stichte, en daardoor zeer velen
besmet zouden worden'. Daar
staat dezelfde aanduiding. in een
werkwoordsvíirrn, gczegd tegen
de hele gemeente: z i p t toe op
eIkaar, ziet om naar clkaar, weest
allemaal een eyiskopos voor
elkaar!
Opnieuw moet d e conclusie zijn,
dat in het toezien en opzien niet
iets wordt gercscrvcerd voor het
ambt. D e ciuderliilg krijgt wel
een eigen taak cn verantwoardelijkheid hierin, maar het hlijft iets
dat leeft in heel dc gemeente.
Hoe kan het ook andcrs? Dit is
niet een stuk<jeIheoric, maar
pure geloofspraktijk. Als wij
allen iets van Christus mogen
doorgeven, don konzf rodi héCI
zijn gczindhpicl onlkr (in,$tot
Ieven?! Dus juisl zijn zorg en liefde als de Goede Herder, zijn
aandacht, zijn vermaning, zijn
bemoediging, en in dat alles zijn
wil om te 'hoeden', om te bewaken en te bewaren. Het is e r
helemaal naast om dat deel van
het beeld van Christus aan een
groep in d e gemeentc toe te vertrouwen. Het zou niet ccns kunnen. Kunnen wij het becld van
Christus onderling verdelen.. .?

Liefdevolle belangstelling
N u is direct de tegenwci-ping te
verwachten: maar dal kan nict
iedereen! Niet iedereen kan loch
ouderling zijn, of een verkapte
ouderling? Eenvoudig omdat de
Geest mensen verschillend toerust mei zijn gaven. Je kunt niet
van ieder gemeentelid vcrwachtcn dat die moeilijke situaties
kan opvangen, kan leldiiig geven
in ccn pastoraal gesprek, enz.
Indcrdaad, dat is zo. E n daarin
blijft dan het verschil aanwczig
tussen de ambtsdrager c11 de
andere gemeenteleden: dc
ambtsdrager is geroepen tot zijn
ambt op grond van de gavcn die
hij hceft ontvangen om een herder tc zijn in zijn wijk. Op dic
manier gaat hij van adres naar
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adres. e n in bijzondere moeiten
:i1 gauw vertillen aan specifieke
is hij de nnngewezen persoon »m
prcihlematiek. Een typische valte helpen.
kuil is dal. Het doel is in allc eenMaar intussen hli j rl ook waar,
voud: om handcn cn voctcn tc
dat dc ambtdrager wcrk doct
geven aan d c liefdevolle belangwaartcie de Merc nns nllt~riroept.
stelling in elkaars welzijn als
L.cltcrlijk staat dat 7 0 in het
mens en als christen. Zeker. die
hcvcstigingsf~irmulicr.En hct
hclangstelling vanuit Christus
blijk1 nu ook uit dc toepassing
hccft dc amhtqdragcr ook aEs
motivatie. Daarin 7it het
van hct woord rpiskcipn~.Gaan
gemccnschappclij kc. Tegelijk
wc dan allcmnal leiding gevcn'?
Hehhen we ineens allemaal hijheeft die ambtsdrager een bijzondere gaven op het pastoralc
zondere roeping op grond van
vlak ontvangen'? Nee. Maar wc!
zijn gaven, daarin zit het verschil
gewoon K í i v p n , die inge7ct willen
dat in de praktijk zal hlijken.
worden.
Ik denk aan I Kor 1226: 'als L'en Elkaar meenemen
lid lijdt, lijden aIlc ledcn mcc, als
De kleine wijk is inmiddels niet
éCn lid ecr ontvangt. dclcn aIlcn
meer weg te dcnken. Daar ontin de vreugde'. Moet je daar bijmoet je elkaar in de veelsoortigzondere gaven voor hebben'?
heid zoals Christi~sdie geeft. En
Nee. een hartelijke interesse is
je ziet niemand over het hoofd.
voldoende. En je moet elkaar
Door de heperkte omvang is het
mogelijk dat al de leden aankennen, uiteraard, elkaar willen
zien3andcrs kun je ook niet
dacht geven aan elkaar. Ook de
onr:ir~ir.
kinderen kunnen er gerust hij
' D r a a ~ elkanders
t
lasten'
zijn. Z o ga je echt lijken op een
(Gal.h:2). is dat een opdracht
groot gezin, kinderen van éen
Vader. die ook echt samen
voor de kerkenraad alleen?
Ahsoluut niet, dit vloeit voort uit
wonen (Psalm 133).
Het toezien o p eikaar. wanneer
het onderlinge omzien naar
gebeurt dat dana?Dat vindt hee!
elkaar. Dat je er naar \!ermogen
op roe:icv. dat vnor niemand de
natuurlijk plaats, soms ongelast te zwaar wordt, cn dat niemerkt. Want toezien en omzien
mand vertraagt. door welke
betekent dat je elkaar trekt,
reden ook.
meetrekt in de soede richt in^.
'Het woord van Christuq wone
Dat je zier wanneer iemand het
rijkelijk in u, zodat u in alle wijsmoeilijk heeft of o p een andere
heid clkaar Fccrt cn tercchtwijsi'
manicr achterblijft. Wanneer je
(Co1.3:l h). dmckcr. dic taak
clkaar dan oyizoekt e n meewnrdt nccrgclcgd in dc volle
ncernt is dat hclemaal in de geest
hrccdtc van hct gcmeentcleven.
van dc Gncdc Herder.
Moct jc vnor dic wijchcid gcsrliDaar, in die kleinere eenheden,
dccrd hchhcn, onlwikkcld zijn?
daar Iccft dc gemeente. De kleinc wijk is ovcrzichtclijk, en toch
Mag, hocfi niet. Lcvcn~wi.jshcid
is nict alh;inkclijk van ccn acadcgroot gcnncg om iets van de
mischc graad, ze wordt bijv. gevccl7ijdighcid van het hele
lichaam tc crvaren. Oud en jnng,
vondcn bij de gclovige vaders cn
ecnvtiudig cn ontwikkeld,
m o c d c r ~van Spr. I
En hij dc
armc man, dic iiict in tcl was,
getrouwd en nngetrnuwd, voeruitstrevend en behoudend. en
maar door 7ijn wijsheid cen stad
had kunncn redden (Prcd.9:1.7-1 S).
noem alles maar op: als je elkaar
O p die manier hocft dit vnor nieniet uitzoekt maar sewoon aanmand te hoog gegrcpcn te zijn.
vaardt als je naaste gelnofsgenoDe kleinc wijk mocr nok nict tc
ten krijg je oog voor de veelzijhoog willcn grijpen. 7.c 70u zich
digheid van de Heilige Geest.
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Daar gebeurt het, gewoon waar
Christus je een plaats geeft e n
aan elkaar toevertrouwt. O m
elkaar mee te nemen. elkaar cip
te vangen, om tijdig te signaleren
als iemand vervreemdt van dc
genade. Als het daar niet
gebeurt, aan de basis. is e r geen
kerkenraad die dat compenseren
kan. Pnsrornnt en dirtconnar willen diep in de gemeente ~ q ~ w o r t e l l
ïijn.

Alle leden ingeschakeld
Het mag duideli,jk zijn dat i k
daarom hecht aan de erkenning
van de onderlinge pastornl~en
diocoi?nlr roeping. Zowel de aanduiding 'huisverzorger' als liet
typiscl1 pastorale 'opfien' cn
'toezien' worden in de Schrift
gemeentebreed toegepast.
Z o kennen wij in de gemecntc ie
Zwolle-Centrum inmiddels ook
de figuur van de pnsrord~wijkassirrent (m/v).Is dat een amhlsdrarler? Nee. en ook niet o p verkapte wijze. Deze assistcnt kridgt
$een enkele kerkenraadsvcrantwoordelijkheid. Maar hct is
iemand die doet. wat heel de
kleine wijk zou kunnen doen:
christelijke aandacht geven aan
een bepaald aantal adressen in
de omgeving, in de eigen wijk.
Een ideale tuvsenvorm voor al
die situaties waarin de klcinc
wijk nog onvoldoende functioneert, door welke oorzaak dan
ook. Heel geschikt uok vcior diegenen. die pastoraalldiaconaal
zich willen inzetten. maar voor
wie een plaats in de kerkenraad
niet in beeld is. D e pastoraal wijkassistent draagt uiteraard wc1
pastorale verantwoordelijkhcid,
en is daarvan verantwoording
verschuldi~daan de arnhtsdragers in de wijk.
Een belangrijk aspect daarbij is.
wanneer het pastornlc cn diaconale omzien naar elkaar ccn
zaak is van nlle leden. dal op die
manier ook de zusterc der
gerneenze haar waardcvollc hijdraee hierin kunnen geven. Er

zijn situaties gcnocg waarin het
gewenst is dal daarin een vrouw
betrokkcn worrtt. Soms is dat
7elTs bctcr. D c vraag of zij kerkenraadslid mogen zijn is hierbi,j
niet aan de orde. Daar zit m.i. de
moeite ook niet. Nee. de pijn
wordt door de zusters sevoeld
wanneer alles wat met pastoraat
te makcn heeft aan .de kerkenraad wordt uitbesteed en er voor
d e gewone gemeenteleden niets
meer overblijft. Dan staan
e n alle ziutu-s
ineens VCIC IcI-l~n
aan de zijlijn in de praktijk van
het pastoraat. Iets wat In het
licht van d e Schrift niet te verdedigen valt.

Waar blijft de
ambtsdrager?
Heeft de anihtsdrager nog wel
wat te doen, dan? Die vraag hcb
ik al heel wat keren horen klinken.
Ik vind het een beetje rare
vraag. We zijn als gemeente toch
niet geroepen om hel ambt tot
volle glorie te brengen? TTet is
net andersom: het eenvoudige,
nederige ambt is bedoeld om dc
gemeente te doen leven als dc
bruid van Christus. Het doel is,
dat zij in al haar delen leeft in
en door haar Heiland. Als dal
gebeurt. als de gemeente daarin

groeit. zal ongetwijfeld de persoon van d e ambtsdrager minder
belangrijk worden. Is hij dan
beledigd? Wclnee, hi"izal d e eerste 7ijn om zich daarin te verheugcn (Joh.3:29,30 j.
Ei1 cr blijft genoeg te doen. op
allcrlci manier. voor de groei van
binnenuit en van buitenaf, voor
alle gemeenteleden en voor hun
ambtsdragers. Maar het punt is,
'
dat daar nu soms zo weinig van
tcrecht komt. Wanneer alle
hcscliikbare pastorale energie
vrijwel alleen van ambtsdragers
wordt verwacht, en vervolgens
vrij sncl opgeslorpt wordt door
cnkclc in het oog springende
situaties. kan de vitaliteit van de
gemeente daar ernstig onder lijden.
Terwijl ik dit schrijf. wordt mijn
oog getroffen door een slukjc in
het Nederlands Dagblad. dat
daar precies over gaat. 'Pacloraat
in kerk vergt te veel tijd', zo luidt
het kopje o p pagina 1 van de
krant van vrijdag16 augustus.
'Pastoraat' in de zin van 'wc zitten hef samen van d e arnblsdrager te verwachten. die dan vcrder nergens meer aan toekomt'.
Pastorale hulp voor gevangcncn,
prostituees. daklozen, asielzockers, etc. schiet er daii helemaal
bij in. Om van het leiding gcvcn

in de evangelisatie maar te zwi,jgen.
Terwijl hct anders kan. Gemeentelcdcn hebben elkaar oppeyocht, toegerust met een zckcre
leidraad. en elkaar geholpcn. De
vraag naar ambtelijke aandacht
nam daardoor met 80% af. zodat
veel ruimte en energie vrijkwam
voor allerlei aandachtsvcldcn die
tot dan meer een blinde vlek
waren geweest.
Daar blijft d u s de ambtsdrager.
Op die manier is zij11 wijk voor
hem normaal te bearbeiden, zonder het permanente gcvoel overhclast te zijn en tekort tc schieten. Bovendien wordt zo zijn
blikveld wijder, kan hij dc gelovigen in meerdere opzichten voorgaan en stimuleren (daar is hij
voor!), hetgeen de aanwezigheid
van de gemeente in d e samenleving zeer ten goede 7.31 komen.

Antwoord
Ja.
Ik (mlv) hen dc hoeder van mijn
zuster en mijn broeder.
Wat ik zelf ben, kan ik niet uitbesteden.
Want dan hen ik hct niet meer.
En zou dan Gods liefde in mij
blijven?

NOG EVEN OVER DE
'
BELIJDENISCATECHISATIE 1
Enige tijd geleden schreef ik over
dc bclijdeniscatechisatie. En over
de jeugd. die wel van harte wil
gclovcn, maar steeds minder
beseft wat 5ereformeei.d is.
In dat kader kritiseerde ik dc
inhoud van het nieuwste deeltjc
van de serie Ik Gelciuf. Hei decl!je dat speciaal geschreveii is
voor de be1iideniscatechis:itic.

bezorgdheid richting de j e u ~ dTe
.
meer. omdat toen ook net d e
publicaties van Hcnk Jasperse
verschenen, die ronduit te kennen gaf dat de gcrcfnrmeerde
leer hem niet kon inspireren. Was
dat juist niet een signaal dat de
gereformeerdc Iccr hoognodig
Kritiek
opnieuw verteld moet worden?!
Hcr had mij getroffen dat daariii
dc persoonlijke ~~Foofservnrit~g Waarom dan in dc7e tijd zo'n
catechisatiehoekjc'? (zie verder
ecn grotere plaats Piad gekregen
De Reform~tit'dd. 1 juni 2002)
dan de geloofsinhotid. Hel aantal
catechismusvragen en -antwoorReactie van de schrijvers
den dat daariii voorkorni cn
Hierop kwain reactie van d e zijenigszins behaiideld wordt is np
de van de schrijvers. Men heeCt
de vingers van &n hand tc tellen.
de overtuiging dat ik hen $een
ik gaf uiting aai1 mijn lelcurstelrecht Iieh gcdaan. Waarom? Wcl,
ling over dit hoekje en aan mijn
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kort samengevat, omdat mrn (ie
h~doelingnipt had errt soort rrpetitirhoekje re schrijven. Waarvoor
twee redcnen worden opgegcven. Ten eerste, omdat er in gercformeerd Nederland een grntc
verschcidenlieid bestaaz over dc
vraag, hoeveel een catechisant
zou mocten weten; wat de ékn
het minimum vindt, noemt d c
ander hclachelijk veel. Ten tweede: e r is al ccn goed boek waarin
de stof voor d e helijdeniscatechisatie wordt behandeld, namelijk He! Woord voornf van de
hand van ds. Eghert Brink. Wat
goed is, hoeft niet overgedaan tc
wordcn.
De hedocling van deel 7 van Ik
Geloofwas dan ook alleen het
groepsgcsprck te dienen. Vandaar dic npïcl. Hetgeen allemaal
te lezcn staal in de handleiding
voor de calcclieet.

Zuivere discussie
Welnu, Faar door deze openlijke
weergave van hun reactie iedere
gedachtc aan vermeend onrecht
mogen verdwijiien. Geen
moment tiad ik de bedoeling de
auteurs in diskrediet te brengcn
of hun pei+roonlijke overtuiging
in verband le brengen met dic
van Hcnk Jasperse.
Ik had hel niet over auteurs.
maar ovcr liun boekje.
En ik besprak niet de bedoeling
van auteurs. maar het resultaat
van hun schrijven.

Blijvende moeite
Als op die manier d e spanning
uit dc lucht mag zijn, wil ik graag
dc aandacht vragen voor dc
rnncite die overblijft. De mocite
waar ik als catecheet mec zit.
Dit hoekje dat de belijdciiisgrocp wordt aangeboden wil het
gespsck dienen. Het npíw
gesprek. Dal is een goed streven.
Maar waarom heeft men dat
sesprek nict meer body en diepgang gegcvcn? De vorm van het
gesprek hoefl toch niet een
helemmcriiig te zijn voor de

inhoud waarover men praat?
Met andere woorden: ook als je
kiest voor dc gespreksvorm, blijft
het nog een keus apart hoe in dat
gesprek de verhouding zal zijn
tussen belijdenis, kennis en beleving.
Vervolgens, in de Handleiding
voor dc catecheet staal: 'Als men
vindt dat e r mecr inhoudelijke
(dogmatische) verdieping nodig
is, is het een beter idcc urn naast
deel 7 van de methodc het boek
van drs. E.Brink,'Het Woord
vooraf', uitgave Confidence, Nijmegen, te gebruiken. In dit boek
hebben alle belangrijke onderwerpen uit de gereformeerde
geloofsleer een plaats gekregen'.
Dit staat dus in d e Hrrnrllridlng,
die alleen voor de catccheei
beschikbaar is. Maar in het boekje zelf, waarmee de calechisanten
aan de sIag gaan, ontbreekt een
dergelijke hint. En wal erger is:
op die manier nntbrcckl ook
iedere verwijzing naar ccn
Iioofdstuk van Brink. Zo zou bij
een gesprek kunnen staan 'lees
eerst eens die en die bladzijden
bij ds. Brink', dan hch jc meteen
d e ~eloofsleerin hct gesprek verweven. Dan heb jc ook inderdaad iets waarmee ccn jongere
zelf uit d e voeten kan. als hij zich
op de catechisatie voorbereiden
wil of later nog eens wat wil
naslaan. Mnur dat is er dus helemaal niel. Het bockjc presenteert
zich naar de catechisanten toe als
een zelfstandig werkje.
Z o gaat het ook mel d e catechismus. Achterin dc Hundleiding
voor de calecheet staat de lijst
met 75 catechismusvraag en
-antwoorden, dic men vrueger
geleerd heeft cn dus nog wel
eens herhalen kan. Maar in het
boekje zelf staan ze niet, ze onsbreken af e n toe zclfs pijnlijk in
de diverse hoofdstukkcn. Hoe
nioet de catechisant dan op het
idee komen die erbij o p te zoeken?Enhoemoctliij/,eviiiden?
De bedoeling is kennelijk, dat ik
als catecheet er zclf maar moet
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bijhalen wat ik belangrijk vind.
1

Om een voorbeeld te noemen:
bij Ics 12 (God en het lijden) zou
ik dan op eigen initiatief HC
zondag 10 kunnen betrekken
(over Gods voorzienigheid). en
bij les 13 (over twijfel) HC zondag 7 (wat is geloven?). Maar zo
wordt het voor d e catechisant
geen samenhangend geheel.
Bovendien blijven inijn toevoegingen dan toch altijd iets 'erbij',
terwijl het om zulke centrale en
wezenlilke belijdcnisseii over
God gaat.

Herziene druk?

,

Hct rcsultaal i s dus, dat ik deel 7
van Ik C;eloofniel zelfstandig
kan gebruikcn. E r moet een
boek bij, mct mcci inhoud. En e r
moet een lijst naast, met per les
verwijzingen naar catechismus
en hoofdstukken van Brink. Die
lijst moet ik zclf maken. E n dan
nog ontbreekt dc integratie, dat
het allemaal één gchcel wordt,
zodat de catechisant dc samenlaang ziet en verstaat.
Dat doet mij dc autcurs vragen
om een hernicuwdc hc~inniiig.
Niet omdat ik aan hun inteilties
zou twijfelen. Maar oindat dit
product in mijn ogcn niet voldoet. Dit werkt zo nict.
Zou er misschien ccn herziene
druk mogelijk 7ijn. waarin d e
belijdenis van dc kcrk meer aandacht ontvangt?
E n mocht cr dan ergens een
catecheet rondloperi. die de nieuwe inhoud 'hclachelijk veel'
vindt, laat hij cr dan voor kiezen
af en toe iets ovcr te slaan. Dat is
gemakkelijker dan dal anderen
e r van allcs hij moelen zoeken.
En wat het belangrijkste is: d e
catechisant krijgt een volwaardig
boekje, waarin hij kan naslaan
wat hij samen met d c kcrk van
alle eeuwen belijdt.

;

Ds. B. Luiten is predikant van de

GereformeerdeKerkteZwolleCentrum

DE HEL

"...geworpen in de poel des
vuurs " ( O p ~baring
n
20:IS)

Hoc zou dc hcl e r uit zien? Wel
eens civcr nagedacht? Zou het
één groot vuur zijn? Waar je
Icvcnd In verbrandt e n toch niet
dood gaat? De bijbel gebruikt
ccn groot aantal vergelijkingen
om dezc plaats Ic hcschriji~en.
Om er maar ccns 2 ic ncienien:
"poel des vuurs" en "de buitenste duisternis". Val je die letterlijk op, dan spreken ze elkaar
tegen. Waar een onuitblusbaar
vuur brandt, kan hei niet tegelijk
donker zijn. Waarscliijnlijk wil de
bijbel met allc typeringen vaii de
hel maar &n ding ;leggen: Yorp
dat je daar nicl lereclilkomt!
Dc hcl is een van de meest
bctwijrelde plaatsen in liet heelal. Hcicvcel Nederlanders zouden nog in ccn hcl gcloven?
En wij dan? Al.; kind accepteer
je misxhicn makkelijker dat e r
micts is. Maar wanneer je er als
volwassene eens goed over
nadenkt.. . Massamourders. of
zo'n kerel die een hele serie jonge meisjes heeft verkracht en
vermoord - voor zulke mensen is
dc hcl h u n welverdiende loon.
Maar dat je aardige buurman
daar ook naartoe gaat?

En laat eens op je inwerken dat
dc hcl eeuwig duurt. Eeuwig. Dat
een Adoll' Hillci. in de liel zit,
oké. Maai- i s 500 jaar krijsen in
de hel zclfs vcioi- hem niet
genoeg?
Passcn "de hel" en "God" eigenlijk wel bij clkaar? Veel cliristeJAARGANG 77 - NUMMER 44 - 31

nen vinden van niet. En danken
daarom de hel af. Eigenlijk moet
je verder vragen: wil God dc hel?
Ik zou willen beweren van niet.
God wil niet dat e r mensen verloren gaan, maar dat allen tot
bekering; komen (2 Petrus 3:9).
Als er iemand naar de hel gaat,
dan is d a t tegen Gods wil. Mensen die naar de hel gaan, hebben
zichzelf in d e hel gezet. Niet
God.
Het is onterecht om God af te
schilderen als iemand die behagen schept in het lijden van mensen. Hij verzekert ons nadrukkelijk: "Zou ik een welgevallen
hebbenaan d e d o o d v a n d e g o d deloze?" (Ezecliiël 18:23). Het
zijn juist de opstandige mensen
die "de duisternis liever gehad
hebben dan het licht." De hel is
d e plaats waar zij willen zijn, niet
waar God hen wil hebben.
Laat e r geen misverstand over
bestaan. God laat toe dat deze
mensen naar de hel gaan. Maar
Hij doet dat door ze hun zin te
geven. God neemt de keus van
mensen heel serieus. Als mensen
Hem links laten liggen, dan geeft
hij ze hun zin (zie Komeinen
1:21-32).De hel is precies wat
ongelovigen willen.
Een voorbeeld. Er zijn mensen,
die z6 sterk aan drank verslaafd
zijn, dat ze hun fles meer liefhebben dan vrouw, kinderen en huis.
Zo'n alcoholist krijgt wat hij wil,
als de anderen hem alleen laten.
Maar is het niet zo dat alle anderen. die niet zo ver heen zijn als
hij. dat zien als iets afschuwelijks? Dat is toch een hel, als je
alleen met de alcohol overblijft

en alles verliest?! Het feit dat die
man denkt dat hij gelukkiger is
mét zijn fles maar zonder wie
dan ook toont hoe diep hij
gezonken is.

Zou het zo ook niet zitten met
de hel? God geeft aan mensen,
die niet verslaafd zijn aan Christus maar aan zichzelf, wat ze willen. Z o iemand is in alles het
tegenbeeld van het "beeld van
God". E n is daarom o p z'n plek
in d e hel, het tegenovergestelde
van alles wat God aan mensen
wil geven: eeuwig leven in verbondenheid met Hem.
ds. P J.C.Colijn is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Winschoten

IN HET WOORD IS LEVEN

B. Luiten

.
.
I,m,F
wandelen me% God

D
e
zaaier ging langs de akker
strooide het
zaad, Het kwam op allerleiplaatsen terecht. Soms
Hij

kwam het heel goed op, soms maar een beefje, en
Soms werd h e t meteen a/door de V O ~ ~wegge/ S
pikt.

Zaad
Icder kent die gelijkcnis. Over
hcl zand dat zoveelvoudig vrucht
voortbren9t.Vaak wordt dan ook
gckeken in die richting: hoeveel
vrucht breng ik vnort'?
Maar stel je nu eens voor, dat die
zaaier er niet was. En dat cl*dus
ook niet gezaaid werd. Wat
kwam er dan van die akkcr
tcrccht? Juist, dan grricidc e r
hclemaal niets van enigc waarde.
Alleen de distels en hct onkruid
zouden welig tieren.
Het is zinnig om ook ccns die
k a n t op te kijken. In de lege
akkei zie je dan wie je van ~inture geworden hent. Vcilkomen
onmachtig om enige vrucht voor
God voort te brengen.
Tegelijk vali dan op, d;il al hct
Ieven iri PI rlrud ix. Z o wordt het
Woord gezaaid in jc hart, cim
daar te kiemen, wortcl te ~ c h i e ten en je tot bloci tc brengen. Als
je dat bedenkt ga jc hcel anders
legen dat Woord aankijken. Niet
van: 'ik moet ook nop even
lezen'. maar:'dat dit Woord in
mi.! komt, is het ecrslc wat ik
nodig heb'.

Jezus geeft Zich
Dil is geen theoretisch verhaal,
cn ook allerminst technisch. Het
is onxe Here Jezus, dic gckwen

heeft voor deze manier om Zich
te geven.
Hij stierf cn stond op. In Hem is
nieuw en ccuwig menselijk
leven. Hij wil dat delen met talloos velcn. En hoe doet Hij dat
dan? Komt Hij lichamelijk naar
je toe, kun jc Hem vastpakken of
z o ? Nee, Hij laal van Zich sprcJkcn. Maar dan wel zo. dat Hij zelf
de inhoud is van elk Woord. Hij
geeft Zich duluarin. Zijn leven is in
het Woord.

Op die manier komt Hij tot
leven in dc harten. Wonderlijk,
niet na te spcurcn, niaar tegelijk
zo heilzaam cn eflectief. Je wordt
innig met Hem verbonden, je
krijgt 7ijn manier van denken e n
willen, d c ~ e l i d egezindheid en
de7clfdc doelen. Reden waarom
Petrus het Woord 'zaad van wedergeboorte' noemt (1 Ptr.l:2225). Je wordt er helemaal anders
van. Jc komt tot leven door en
met God.

Jezus 0nhrangen
Daarin ligt de blijvende betekenis van de omgang met het
Woord, van luisteren en lezen en
overdenken.
Grote valkuil daarbij is de
gedachte: 'dit weet ik allemaal
al','& hoor zo weinig nieuws
meer'.
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,

Stel, dat een jongen na een tijdje
verkering tegen zijn meisje zegr:
'ik houd zo enorm veel van je',
cn zii zou reageren met: 'dat wist
ik al.. .'. Dan heeft ze theoretisch
misschien gelijk, de jongen zegt
haar niets nieuws, hij zal het al
heel vaak gezegd hebben. Maar
het ontgaat haar dat die jongen
in die woorden zichzelf aan haar
gccft.
Dal is het punt.
Prediking en hijbelstudie willen
hct gelooi bevorderen, en daarmee ook de kennis. Maar je kunt
onmogelijk de eis stellen. dat je
dan altijd iets nieuws te horen
krijgt. Dat kan ook d e voorwaarde voor een preek niet zijn. Een
prcck is niet per definitie, dat .ie
nicuwc dingen hoort, maar dat
Jcms naar je toe komt met de
boodschap dat Hij eindeloos veel
van jc lioudt. Z o wil Hij bij je
hinncnkomen. ontvangen
worrlen. En zeg dan maar eens
'dat wist ik al.. .'.
Anderwm: als het niet over
Jczus gaat, heb je geen preek
gehoord. Misschien wel een aantal religieuze adviezen. Preken is
zaaien. het leven geven, en er is
gecn ander leven dan in d e opgestanc Heer.

Onbevangen
Maar het kan nog erger. Niet dat
mcnsen altijd iets nieuws willen
horen, of bediend willen worden
o p een nieuwe, originele manier.
Maar dat ze zeV liun boodschap
al klaar hebben, dat ze precies
wctcn wat ze wel of niet willen
horcn en daarop a13es beoordelen.

rcmand kwam ecns naar me toe,
na de kerkdienst. Hij zei: 'dominee, wat sta je toch allemaal te
zeggen, vertel me nou gewoon in
vijf minuten wat ik doen moet,
dan weet ik genoeg'.
Dat bedoel ik. Die man was kennelijk praktisch ingesteld, en was
gaan zitten om alleen praktische
dingen te horen. Dus ving hij
verder niet veel op. Bovendien
had hij van te voren de keus
gemaakt: 'geloven = wat moet ik
doen', en zo was hij ontoegankelijk voor de inhoud van de
preek: 'geloven = Jezus ontvangen'. Kortom. hij had Z-neigen
boodschap al klaar. Te goeder
trouw, wellicht, maar dodelijk.
Jezus ontmoette in zijn leven
veel mensen die o p die manier
de boodschap al klaar hadden.
Het ging om het doen van de
geboden. en hoe ze dat moesten
doen wisten ze ook al. Het
'geloot was al helemaal afgerond. clurtr kon Hij niet meer bij.
Toen citeerde Jezus de woorden
van Jesaja: 'jullie hebben jezelf
vet gemaakt. nu kunnen je oren
niet meer horen e n je ogen niet
meer zien' (Mat.13:14.15). Jullie
zitten zo vol van je eisen gedachtengoed, dat je Mij niet eens
meer kunt ontvangen.
D e mensen in de tijd van Jesaja
wilden vooral gezegd hebben.
dat ze volk van God waren. Zij
hadden die boodschap al klaar.
Hoe God over zijn volk dacht,
drong toen niet meer door. Ze
dreven op hun eigen vet. hun
eigen verstard en op voorraad
gelegd geloof.
Luisteren naar het Woord vraagt
dus om een open, onbcvan~crt
houding. Ook al weet je al veel,
de kern is niet dat je wordt
bevestigd in de gedachten die je
al had. Het gaat erom, steeds
opnieuw, dat je Jezus ontvangt
en omhelst. Z o vaak als Hij naar
je toekomt

1 Elke bladzijde

Als je iets hiervan mcrkt, ga dan
eens terug naar de bron van het
leven. D e enige bron, dic jc ook
niet in jezelf hebt. al dacht je stiekem van wcl.
Dat zal dan weer een hele ervaring zijn.. .

Uiteraard geldt dit ook voor het
lezen. Jezus zei ronduit: 'elke
bladzijde In de bijbel gaat over
Mij' (Joh.5:39). Dus komt Hij op
elke bladzijde naar je toe. Het is
de kunst o m zo te lezen, soms is
het zelfs een uitdaging. Zijn
naam staat e r namelijk niet altijd.
maar toch wel aItijd zijn werk en
zijn betekenis.
Maar ik hoor steeds vaker, dat
mensen daar niet aan toe komen.
H e t lezen schiet erbij in. 'Maar
we bidden wet, Iioor, dominee!'
D a t bidden is prima, uiteraard.
Alhoewel, als je niet eerst naar
God luistert. kan het zijn dat je
gebed erg o m jezelf draait. Maar
dat terzijde.
Het punt is. dat je geen gelovig
woord zou zeggen, ook In je
gebed niet, als de Here dat ze11
niet in je zou werken! Daarom
kun je dat niet overslaan, dat Hij
tot je spreekt, o m niet zijn Woord
door te dringen in je hart. Aandachtig bijbellezen is geen kwcstie van moeten, maar van leven.

Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te ZwolSe-Centrum
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Kampen - Adres dr. P.H.R.van
Houwclingen, Citer 12, X265 RA
Kampen, tel. 038-3324698
Breda - Wijziging postadres: Ter-

heijdenstraat 9,4811 AW Breda.
Het e-mail adres van d e scirba
islblijft bij1c.j-m@wanadoo.nl.

Hoogmoed?

1

Z o beschouwd is slordig hijbelgebruik een kwestie van hoogmoed. Je hebt dan zoveel vertrouwen in jezelf. dat je denkt dal
je toch wel blijft geloven. Je ziet
het geschenk niet meer, het
geschenk dat je nooit o p voorraad kunt hebben.
En zeker, je geloof zal zo maar
niet weg zijn. Maar het zal wel
gaan tanen. In d e praktijk zul je
ook slordig worden in het onderscheiden tussen goed en kwaad,
je zult steeds meer o p je gevoel
gaan drijven. bij allerlei keuzes
uitgaan van jezelf. E n je zult
steeds minder gaan begrijpen
waarom anderen dingen belangrijk vinden.'Is dat n o u ï o nodig?'
- vraag je steeds vakcr. Allcs gaat
slijten, het leven met God wordt
grijs, e n het wordt allemaal cindeloos vermoeiend.
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AMBACHTELIJK EN
BETROKKEN
Prof. Talstra over de uitleg van hef
Oude Testament
Het Oude Testament kun je niet neutraal lezer
Christenen lezen het als het woord van de God,
Zich In het Nieuwe Tesfument Iuwf kennen als de
Vader van Jezus Christus. Joden die Jezus van
Nazaref niet als hun Messias aanvuurden, wjjzen die
christelijke manier van lezen af. Christenen, Joden
en andere moderne lezers voelen zich uitgedaagd
door allerlei elementen in het Oude Testament:
Gods bevel om hele volken uit te roeien, de positie
van de vrouw, enzovoorf, Hoe je het Oude Testament leest, hangt samen mei- wie je bent en wat je
gelooff.
Oude @nnieuwe lezers
Mannen en vrouwen nvcr de
hele wereld houden 7ich hczig
met de ivetenschappclijkc Inesludering van het Oudc Tcslarnent.
Daarbij hoort, dat jc strccrt naar
o!cjectiviteit. Vcinroordclcn
mogen niet heersen over hct
mareriaal. Berckcnt dat niet, dal
je geloof hij de wctcnschappeliike bestudering van hel Oude
Testament gccn rol m;ip spelen?
Of mag hct toch meepraten in
het wetenschappelijke bedrijf?
Maar wanneer dan cn op welke
manier ?
Over deze en nog veel meer vragen gaat het in hch jongste hoek
van Eep Talstsa, Oudc en nieuwe
1ezers.Talstr;i hccrl zich aan de
Vrije Univcrsiicii dc ;ifgelopen
jaren met namc bci*iggehouden
met het gebruik van de computer
bij de analyse van dc tckst van
het Oude'kstarncnt. Kort gclcden is hij bcnoemd toi gcwoon
hoogleraar Oude Tcsiamcnl. Ziiii
boek geeft een uitstckcndc
a

indruk van hoe hii als hoogleraar
legen zijn werk, de uitleg van het
Oude Testament, aankijkt.
X~lstra'sboek is bedoeld als een
inleiding in de methoden van d e
exegese. De kern ervan wordt
gevormd door een model, waarin
de talrijke onderzoeksmethoden
die hij d e bestudering van het
Oude Testament worden ingezet,
geordend zijn en elk een eigen
plaats ontvangen hebben. Het
medel wordt toegelicht aan dc
hand van de bespreking van ccn
aantal teksten, namelijk de pricsterzegen in Yurneri 6:22-27,d e
geschiedenis van Nabot (l Kon.
21). Mozes' toespraak tot Israël
in Deuteronomium 4:l-40,d e
vergelijking tussen de Here en
de goden van Bahel in .Jesaja 41;
e n de I'salrnen 67 en 93.

Model van excegese
Hoe zit dit model eruit? Het eerste dat een professionele uitleg$er van het Oude Testament vnlgens Talstra moet doen. is het
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G. Kwakkel

Fs
tegronden

matcriaal inventarjscrcn. Naast
d e oudtcstamcntischc tckst 7cIf
moeten namelijk ook andere
teksten bekeken worden. zoals
bij npgravingcn gcvnnden teksten uit het Oudc Nahijc Oosten,
de ciudc vcrtalingcn van hct
Oudc Tcstamcnt cn rahhijnsc
li tcratuur.
De tweede fase is die van de analyse. Daarbij gaat het taalkundig
onderzoek van d e tekst voorop:
wat valt er vanuit d e algemene
regels van de grammatica van
het Bijbels Hebreeuws tc 7cggcn
over - bijvoorbccld - d c opbouw
en indcling van dc tckst'.? Na hct
taalkundig onderzoek volgt een
meer literair gerichte gang door
de tekst: welke middelen zijn er
in deze unieke tekst ingezet nrn
de lezer zn goed mogelijk te
hereikcn? Vcrvolgciis is hct hct
juistc momcnt voor wat Talstra
noemt de 'recnnstructie'. Daarbij
komen historische vragen aan de
nrde als: vertoont d e tekst sporen van hct gchruik van hrannen
of van Lén of mccr latcrc bewerkingcn? Wie warcn d c orirspronkclijkc I c ~ c r sen in wclkc situatic
vcrkccrdcn zij? Hoc ligt de vcrhouding tusscn dczc tckst ei1
andcrc tekstcn uit de oudheid?
Het laatstc onderdeel van de
analyse bctrefr dc zogenaamde
'rcccptic': hoc Iichbcn latcrc
gcncratics Ic7crs de tckst gclezcn
cn gebruikt‘.'
Dc afsluitcndc fasc in Talstra's
modcl is dc intcrprctatic. Daarin
draait hct om d c confrontatie
tusscn d c tckst cn d c huidigc
lezer: k e f t de zekst voor hen1
nog geldighcid'! Hoc staat hij
zclf tcgcnovcr dc tckst: a h i j zcnd, kriliscli of aanvaardendl

Wil hij horen hij de gemeenschap waarin de tekst eeuwen
lang is overgeleverd of niet?

I

Keuren
Achler Talstra's mode! Iiggeti
een aantal duidelijke keuzen. Hij
is ervan overtuigd, dat niet alle
elementen van een tekst zijn
terug te voeren o p beslissingen
dic de auteur bewust genomen
hccfl. Een auteur kan niet
andcrs dan werken binnen de
rcgcls van de iaal waarin hij
schril fl. Vandaar dat de taalkundige analyse voorrang heeft o p
de literaire. Tot voor kort was het
lanieIi jk gebruikelijk de exegese
van oudlestamentisclie teksten te
beginnen met het schiften van
oorspronkcli jkc en later tciegevcicgdc clcmcnten. Rij ïalstra
kom1 dit soort zaken pas veel
later aan bod, namelijk na de
taalkundige en literaire analyse
van dc lekst in de vorm waarin
dic nu voor ons ligl. Deze positiekcuzc hangl samen met zijn
I
overtuiging ten aanzien van liet
nut van hct onderroek naar d e
oorspronkelijke vorm en hetekenis van de tekst. Talctra acht dit
onderzoek noodzakelijk, omdat
andcrs dc tekst los komt te staan
van dc gcschiedeiiis en de erva- !
ringen die mensen daarin
I
opdoen. Maar het is voor hem
hcslisl niet liet hoofddoel van de
exegese. Niet de oorspronkelijke
vorm van de tekst staat voor
hem centraal. maar de verschillende generaties lezers en d e
manier waarop zij de tekst gele~ c i hebben.
i
Verder is het opmerkelijk. dat de
wetenschappelijke uitleg volgens
Talstra moet doorgaan tot op het
rnomeiit dat d e lezer zelf voor d e
hcslissing komt te staan: aanvaard ik wal deze leksl wil zeggen of nict'? Het antwoord o p die
vraag moct hij uileraard aan de
lezcr zelf nvcrlatcn. Maar duidelijk is wc], dal Talsii*aniets wil
wctcn van een welenschappelijke uitlcg dic zich strikt beperkt
I

1

tot een neutraal terrcin, zonder
te raken aan dc pcrsoonlijkc
keuzes die mensen maken.
Bij dat alles is hij open en duidelijk over zijn eigen houding
tegenover het Oude Testament.
Bewust kiest hij ervoor om te
werken binnen het kader van de
christelijke, nader: de gereformeerde, theologie. Meer dan
eens komt hij ervoor uit, dat het
Oude Testament voor hem meer
is dan een menselijk boek; in dit
boek spreekt God zelf tot d e
mensen. Een neutrale opstelling
vindt hij niet alleen voor zichzelf
ongewenst, maar acht hij ook in
het algemeen onmogeli,jk.
Aan d e andere kant ziet hij goed e mogelijkheden om met mensen van andere overtuiging
samen te werken. Want ook al
kom je uiteindelijk verschillend
uit, de fase van d e wetenschappelij ke, ambachtelijke analyse
van de tekst kan en moet door
iedereen op vergelijkbare wi,jze
uitgevoerd worden. Dat moet
helder en controleerbaar gebeuren, aan de hand van algemeen
aanvaarde methoden en argumenten. Methoden en standpunten mogen niet met elkaar verward worden. Alleen z o blijft een
gesprek tussen d e verschillende
overtuigingen mogelijk.

Vragen
Prof. Talstra heeft een indrukwekkend boek geschreven. D e
argumentatie die ten grondslag
ligt aan de ordening van de verschillende exegetische methoden
is nuchter en sterk. Zijn formele
taalkundige en literaire analyse
van de teksten levert meer dan
eens boeiende resultaten op. Hij
verdedigt een strikt wetenschappelijke aanpak, inclusief alle
ainbachtelijke aspecten die daarbij horen, en doet tegelijk duidelijke uitspraken over zijn eigen
theologische en confessionele
positie. Dat is bijzonder, getuigt
van durf en geeft verbondenheid.
Uiteraard levert een gesprek tus-
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sen cen dergelijk boek en een

bcoogdc Iczcr (zoals ik zelf) een
aantal vragen op. Ik noem er
vier.

Geen neutrale opstelling
I . Mensen lezen het Oude Teslament niet zo maar. Hun lezen
wordt gestuurd door een doel
oftewel een 'belang' (ook al zijn
zij zich dat niet altijd bewust).
Dat geldt voor 'gewone' lezers;
het geldt niet minder voor professionele exegeten. Je kuilt hijvoorbeeld in het Oude Testament lezen, omdat je meer wilt
weten over wie God is en wat Hij
van je verlangt. Je kunt als predikant op een professionele
manier met exegese bezig zijn,
omdat je dat nodig hebt in het
kader van d e preekvoorhereiding. Dan wil je. kort gezegd, anlwoord hebben op d e vraag: wal
kan ik, uitgaande van deze tekst.
vandaag als evangelie van Gcid
in Christus aan d e gemeente verkondigen? Je kunt het Oude Testament uit puur hislcirisclie interesse Eezen, als bron van
informatie over de wederwaardigheden van een volk uit het
Oude Nabije Oosten. Ook dal is
legitiem. Daarover bestaat lussen Talstra en mij geen venchil
van mening.
Ik vraag mij echter wel af. of dil
gegeven niet een nadrukkelijker
plaats zou moeten krijgen in zijn
model. Zou het niet goed zijn om
als eerste stap van d e exegetische
procedure de vraag te noteren:
wat wil ik als lezerlexegeet
eigenlijk? Wat is mijn docl hij hct
lezen of uitleggen? I-Iet doe1 dal
je hebt, heeft namelijk gevolgen
voor d e keuze van het te bestuderen tekstmateiaal eii de te
gebruiken methoden. Al hcl
materiaal en alle melhodcn die
Talctra noemt. kunnen in principe op de een of andere manier
nuttige bijdragen Icvcrcn. Maar
dat geldt niet in alle siiuatics in
gelijke mate. Nu eens i s de cnc
methode zeer bruikbaar. cen
906

andere keer is diczcl fde methode
minder relevant of zclfs overbodig. Dat hangt af van hel doel dat
jc kiest.
2. In hel licht van het hovcnstaande zou ik nog wel ecns met
Talslra willen doorsprckcn over
de niethoden die worden iiipezet
hij de *reconstructie' van de
tcksl. Rij die methoden gaal hel
met name om de inmiddels klassiek gcworden instrumenten van
het histo~isch-kritischnnderzoek. Daarin komen vragen aan
de orde als: kun je latere hcwerkinplagen of andere rcdactionele ingrepen in de tekst aanwijzen? wit is liet yenre van dc
tekst cn in welke situatie wcrd
dat gcnre gebruikt? Welke thcologische tindities komen in dc
tekst aan het woord? De klassieke mcthoden nemen in het
modcl van Talstra een vccl
hcscheidener plaats in dan bij
vele andere oudtestamentici.
Toch blijft ocik na kennisneming
van 7ijn benadering bij mij ccn
vraag hangen. Deze vraag: in
hocvcrre is dat alles van hclang,
als he( je in de eerste plaats gaat
om Iicl antwoord op de vraag,
wat de functie is van een hcpaalde tck5t in het geheel van hct
Wooi-d van God?
3. nc zojuist genoemde mcthcidcn van het historisch-kritisch

onderzoek zijn in de kring van
schrijvers e n lezers van dil blad
doorgaans als onaanvaardbaar
verworpen. Zelf ben ik cr, zacht
gwegd, ook allerminst cnthousiasl over. Dat zit 'm nict yozeer
vast op het soort vragcn dal in
het historisch-kritisch onderzoek
wordt gesteld. Wie wil welen. of
e r oude bronnen achter ccn lekst
liggcn. ga zijn png. Mijn prohfemen crmee hebhen (naast dc
hierboven, onder 2., reeds
genoemde vraag naar het nut)
mecr IC maken met d e manicr
waarop e r met de gegevcns uil
de hidhcl zelf wordt omgespron-

gen. E n op d e vraag wat historisch mogelijk geacht moet worden en wat niet. Als bijvoorbeeld
Deuteronomium 4 duidelijk zinspeelt op dc Babylonische ballingschap, is dat voor velen reden
te concluderen, dat dit hoofdstuk
onmogelijk lang v66r die tijd
ontstaan kan 7ijn. En dat het dus
geen weergave is van een toespraak die Mo7es v6ór de intocht
van Israël in het bcFooide land
gehouden heeft. Talstra neemt
een dergelijke visie over zonder
daar al te veel woorden aan te
wijden. Op dat punt kies ik daidelijk anders. Ik ben liet met
hem eens. dat in d e wetenschap
methodes en argumenten de
doorslag moeten gcven. Maar
blijkt bij zo'n punt toch niet, dat
samenwerking bij de ambachtelijke analyse moeilijk wordt, als
onderzoekers er 7cer uiteenlopende saandpunlen met betrekking tot het Oude Testament op
na Iiouden?

4. Wie binnen het kader van d e
christelijke theologie werkt aan
de exegese van hct Oude Testament, kan niet om het Nieuwe
Testament hecn. Rij Trilstra is de
vraag hoe een oudtcslamentische
tekst in het Nieuwc Testament
gelezen wordt een vast onderdeel van zijn aanpak. Dat is
terecht. Toch blijft de aandacht
voor het Nieuwe Testament in
zijn boek vrij beperkt. Brengt
zijn positicbepaling (exegese van
het O.T.als onderdeel van de
christelijke thcologie) niet met
zich mee. dat cr meer en aparte
aandacht bestccd moet worden
aan het Nieuwe Testament? Ik
denk dan aan een speciaal
hoofdstilk waarin de vraag
besproken wordi, wat er uit het
Nieuwe Testament over het
Oude te leren valt. Dan kan de
uitspraak van d e Hcre Jezus aan
de orde komen, dat de Schriften
van Hem getuigcn (Joh. 5:39).Of
de uitspraak van Paulus, dat alles
wat tevoren gesclircven is tot ons
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onderricht geschreven werd
(Rom. 1514).Nu komen dergelijk e teksten in het geheel niet aan
bod.

Goede oriëntatie
Het hoek van Xilstra, Oude en
nieuwe lezers, zal de komende
jarcn zeker een rol spelen in het
onderwijs in de uitleg van het
Oudc Tcslament aan de Theologische Universiteit in Kampen
(Brnedcrwcg). Predikanten die
het hoek aanschaffen, ontvangen
een deskundige en stimulerende
oriëntatie in d e huidize stand
van zaken rond d e hermeneutiek
van hel Oude Testament. Daarnaast krijgen zij een waardevolle
aanvulling o p wat zij in de commentaren vinden over de exegese van dc zes pericopen, die Talctra als voorbeeld gebruikt.
Wie zich niet beroepsha tve met
de uitlcg van het Oude Testament bezig houdt. zal het boek
van Talstra als pillig ervaren. Er
words hijvoorbeeld kennis van
het Bijbels Hebreeuws verondersteld. Maar wie dal vcicir lief wil
nemen. krijgt wel d e kans rond te
kijken op cen plaats waar hij of
zij anders nict gauw zal komen.
Namelijk in het laboratorium
van de academische (al dan niet
gerefnrmecrde) omgang met de
uitleg van het Oude Testament.
Prof. dr: G.Kwakkel is hoogleraar in
de canoniek, exegese, Hisforia
sacra en Historia revelationis van
het Oude Testament aan de Jheologlsche Universiteit te Kampen.
W.a.v.: Eep Talsrra. Oude en nieuwe

le7ers F.en

inleid in^ in de methudcn vali

uitleg van hei OudeTesiament. Kampen
Kok, 2002: 320 blz.: ISBN 00 435 0502 1:

prijs: 29.90 Euro.
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A.S. van der Lugt

GEMOTIVEERD DOOR
Vreemdelingen in de wetten van Mozes (5)
W e l k e motivatie voeg t de HERE in de wetten toe
aan de opdfachfom de vreemdelingen eervk en
humaan te behandelen? Dat wordt in deze studie
onderzocht, Zo werken wij toe naar de afsluitende
vraag in het laatste artikel: wat kunnen w1leren uit
deze wetten voor de plaats van allochtonen in de
Nederlandse samenlevhg?
In de volgende lcksten komt een
toegevoegde motivatie voor:
Exodus 23,9: hij d e opdracht de
vreemdeling nict te benauwen
volgt: (a) want gi,j kent de
gcmoedsgesteldhcid van de
vreemdeling. (b) omdat gij
vreenidelingen zijl geweest in
het land Egyplc;
Leviticus 19,64:opnieuw de
opdracht d e vrccmdeling niet te
onderdrukken cn hem te laten
gelden als een gcboren Israëliet.
cr volgt opnieuw: want gij zijt
vrccnidelingen gewcest in het
land Egypte:
Deuteronomium 10,18 en 19: d e
opdracht om wees cn weduwe
rccht te doen. de vrccmdeling
Icvcnsonderlioud IC gcven, hem
licfde te bewijzen: want een
vrccmdeling zijt gij gcwcesz in
Iicl land Egypte.
Dcutcronomium 16,l l en 14: hi,j
dc opdracht om Cccst te vieren
en daarin wees. wcduwe en
vrccmdeline, te laicn delen, vol$
dezc motivatie: Gij lult gedenken dat gij dienstkiiechten
gcwccst zijt in Iiel land Egypte.
Deuteronomium 24.14: je moet
een dagloner ecrli.ik behandelen,
ook de vreemdclingen onder
hen: opdat hij nict over u tot de
Here roepe cn gij u bezondigt.
Deuteronomium 24,17: je mag
het recht vaii dc vreemdeling
niet huiyen: Gij zult gedenken.

1

dat gij in Egyptc slaaf geweest
zijt, en dat dc HERE uw God u
daaruit bevrijd heeft; daarom
gebied ik u dit te doen.
Deuteronomium 24,19: bij de
opdracht om een rest van d e
oogst over te latcn voor d e
armen, inclusief dc vreemdeling.
volgt dit: opdat d e HERE, uw
God, u zegenc in al het werk
uwer handen; cn dan in vers 22
opnieuw: gij zult gedenken dal
gij in het land Egypte slaaf
geweest zijt.

'Ervaring
Het is duidelijk dat het verblijf in
Egypte een belangrijk referentiepunt is in de morclc code van
Israël. Het volk liccft daar zelf
ervaren wat liet was om slaaf te
7ijn. Nu hun situalic veranderd
is, mogen zij die ervaring niet
vergeten. Zij moeten duist die
herinnering levcndig houden. om
zichzelf niet te buiten 1e gaan
aan een uitbuitende levetisstijl.
Hct Egypte-argumcni wordt ook
gchruikt als hel gaat om slaven
van eisen volk. Ecn Hebreeuwse
slaaf heeft hei rccht op vrijheid
in het zevende jaar. Dan mag zijn
heer hem ook nog niet met Icgc
handen laten gaan. Want IsraSI
moet gedenken dat zij zelf
dienstknechten geweest zijn'.

l

1

Gemoedsgesteldheid
Daar komt dan bij dal zij niet
alleen hct slavenbestaan uit
ervaring kennen, maar ook het
vreemdeling-zijn. Vandaar dat
wordt g c r c f e r ~ r daan dc
gemoedsgcsteldheid van de
vreemdeling. We kwamen dat al
tegen in een cerder artikcl uit
deze serie2.Tnen bleek Iict te
gaan om het afhankelijk zijn van
anderen, het gebrek aan vertrouwen dar jc kunt hebben in de
mensen om je heen, gccn
machtspositie hebben om manipulaties te weerstaan. Jc kunt e r
aan toe vocgen, dat ocik het taalverschil ccn rol kan spclcn om
de onzekcrheld te verhogen.

Egypte-motief
Deze ervaring is blijkbaar in
gunstige omstandigheden minder
houdbaar. 141s je vrij hcnt en
macht hebt, kom je toch in de
verleiding om aftiankclijken te
onderdrukken. Het Ievcndig
houden van de bevri,jdingservaring is in d e wetten van Mozes
een blijvend gegeven. Ook in
Deuteronomium komen wij het
nog tegen, tcrwijl wij dan ondertussen ecn nieuwe generatie
voor ons hchben. De ecsste
generelie was immers vanwege
ongehocir~aamheidiii dc woestijn om~ckomen'?Wel doet
denken aan een anderc uitspraak
van Mcizcr, vlak voor dc intocht:
"Niet mct onze vadei-cn heeft de
HERE dit verbond gcslnten.
maar niet ons zoals wij hier
lieden allen in leven xijn"'. D e
levendc generatie wordt één
geaclit mct hun vadei-s. die bij
Horeh <tonden,maar onder-

I

I

I
I

I

scheiden van de aartsvaders'. Z o
is ook de verwijzing naar de uittocht opvallend in de Deuteronomiumversie het vierde gebod.
Het scheppin9smotief bij de sabbat wordt veranderd i t i het
Egyptemotief". Diis voor die
generatie kon deze argumentatie
valide zijn.

Profeten
We zien dat later deze motivatie
niet terugkomt. Als in de eeuwen
daarna het volksleven zo ver
deformeert. dat ook de weduwen, wezen en vreemdelingen de
dupe worden van egoïsme en
machtswellust. dan protesteren
de profeten namens de HERE.
Bijvoorbeeld: "Neen, als 5i.j weskeliik uw handel en wandel
betert, als gi,j werkelijk onder
elkaar recht doet. vreemdelingen. wees en wedtiwe niet verdrukt. geen onschuldig bloed
vergiet o p deze plaats en andere
goden niet achternaloopt. u tot
onheil, dan wil Ik u o p deze
plaats, in het land dat Ik aan uw
vaderen gegeven heb, laten
wonen van eeuw tot eeuwlq7.Met
andere woorden: de dreiging van
deportatie moet de mensen dringeti tot verbetering van hun
levensstijl, en ook van hun houding ten opzichte van de vreemdeling. De Egypte-ervaring keert
niet tcrug.

Aard
Onk in de wetgeving zelf is de
motivatie divers. Het gaat ook
om de aard van God. zijn karakter. Ik dcnk dam vnornl aan Deuteronomium 24.14: "...opdat hij
hienovcr nict tot dc Hcne roepe
en gij u hczondigt". Het gaat in
deze passase om allerlei bepalingen ter heschermin9 van de naaste. Het is niet zo dat Gocl daarmee ongenuanceerd altijd de
arme zoli hevoordelen, maar wel

gemaakt"". Daaruit is af tc leiden dat de naaste rccht hccft op
leven en bescherming, vanwege
Gods .icheppingswcrk. Maar in
de wetten van Mozes keert dit
molier nict tcrug.

mogelijk gewaarborgd zou worden. Dat heeft te maken met het
karakter van de HERE. Hij is
onpartijdig en wil één soort recht
laten gelden. Het herhaalde: "Ik
ben de H E R E " bij een aantal
wetsartikelerix wijst e r op dat liet
gaat om Gods karakter en faam.
Daaraan moet recht gedaan worden in de samenleving, die onder
Gods leiding en besclierming
staat. Zo lioor je het ocik terug in
Psalm 146: "De HERE maakt de
gevangen los, de HERE maakt
de blinden ziende, de H E R E
richt de gebosene op. de HERE
heeft de rechtvaardige lief; De
HEKE behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij
staande, maar d e weg der goddelozen maakt Hij krom'''.

Coirdusie: hct motief om d e
vreemdeling goed te behandelen
ligt vooral in dc crvaring van slavernij en vrccrndclingschap door
Jsracl. Ook hct karakter van
God spcclt ccn grnte rol.

Ds. A.S. van der Lugt is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
Rotterdam Stad

Lie Deuteronomium 15,12-18
Lie deel 3 van de seric.0ndci
heccherming
Lie Numeri 14,74-18: I3cutcronnmiurn 2,16
Deuieronomrum 5.3
,ie dr J Ridderhos. 13cutcronoiniurn
I . Kdmpen 7 1 . p 102 ( ~ c r i cKoi tc
Verklaring der Heilige Schrift)

Belofte
D e royale zegen van God is ook
een motivatie om soed te zijn
voor de mensen in nood. Als
God je veel geeft, ma? en nioet
je ook veel wegSeven. Vooral op
de feesten e n hij de oogst moet
dat blijken. H e t is opmerkelijk
dat het gulle gedrag. ook gemotiveerd wordt door (nieuwe)
zegen in het vooruitzicht te stellen. De vergeten garve op de
akker moet je laten staan. Die is
voor wecluwe, wees e n vreemdeling.. . "opdrrt de HERE uw God
u zegene in al het werk uwer
handenng['.Daarmee appelleert
de HERE op de menselijke
behoefte aan beloning. in de
vorm van succes.

'-Daar het verhund eclitcr nict met
de individuen, maar rnct lict volk is
pslnien, k a n Mo7ei dit andcrrchcid
van oeneraties ~ernnnrln7cn.Iict i ?
iucli heirelfde volk als dat hij dc
Hureb slcind Hieruit colgt wrdci
dai hij her m e t met on7c vadcrcn'
niet is te denken aati de vrocgcrc
generailei van her vnlk vhnr dc uitiocht. maar aan de pntriarchcti, vgl
4 31,37 "
vergelil k Excitlii+ 20.1 1 met I3ciitcrcinurnium 5.15 en de heipreking van
d e verschillen dnnr d r d Pl-cttinen.
in D r J nouma. De Tien Cichodcn
[I, Kampen 1OXh. p I X1 - I X8
Jeremia 7.5-7
[ie bilwurbeeld Levitrcu? 19 pawiin
PsCilrn146.7-9
Deuiertinumiurn 21.1 Y
Genesis 9.6

Beeld van God
Wat we niet tegenkomen in deze
wetten is een appel op het
geschapen-zijn van de naaste of
op het feit dat de vreemdeling
ook beeld van God is. Tegen
Noach sprak de H E R E : "Wie des
mensen bloed vergiet, diens
hloed zal door de mens versoten
worden. want naar het beeld
Gods heeft Hij de mens
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J.J.D. Baas

OPVOEDEN MET ZONDEBESEF IS OPVOEDEN IN
GENADE
/
Marieke van drie jaar heeft net een koekje van
het schaultj.e gepakt. Ze heeft e r nief eerst om
gevraagd. Hef Iag es voor haar gewoon lekker uitnodigend op het schuat~eop tafel.Ze liep Iangs de
tafelen dacht bij zichzelf: 'Die zijn lekker! Daar heb
ik wel zin in,' Ze bedenkt zich verder geen ogenblik
en steekt haar urm uit en pakt het koekje. Bij de
tweede hap komt haar moeder de kamer binnen.
'Wat doe jij daar?' vraagt ze aan Marieke. 'Heb je
een koekje van de schaal gepakt, ma$ dut wel?
Hadje duf aan mamma gevraagd?'
Marieke merkt aan de stem van moeder wel dat e r
iets niet klopt, Ze zegt: 'Ja van mijn moeder mag
dat,'
Moeder reugeerf: Nou, ik denk hef van niet. Dat
schaalfje staat er voor het bezoek dat dadeluk
komf en duf koekje was niet voorjou,
Henk van acht jaar komt thuis uit school, Zonder te
vragen loopt hij naar de kast pakt de koektrommel
en haalt er een lekkere gevulde koek uit. Hg weet
wei dat het zo nief mag, maar moeder is niet in de
kamer en h( heeft nu trek in iets.
Beide situaties kiinnen in veel
den? Mag je bij je kind schuldbesef aanpraten'? Schaadt dat niet
gezinnen zo maar voorkomen.
Hoe ga je als vader en moeder
het welzijn van je kind? Praat je
je kind niet snel een schuldcomhier nu goed mee om? Liegt je
plex aan?
kind van drie bewust als het iets
Over het opvoeden met besef
anders zegt, dan er in werkelijkheid gebeurd is? Hoe moer je
van zonde en schuld, als onderdeel van de gewetensvorming,
daar o p ingaan, of moet je dat
negeren'? Kun je tegen je kind op
gaat dit artikel.
driejarige leeftijd iets zeggen in
Opvoedingsdoei
de geest van: Dat vindt de Here
niet goed. dat is zonde? O p welke leeftijd noem je zonde eigenIn de opvoeding neemt d e gewelijk zonde? Wanneer is je kind
tensvorming een belangrijke
daar aan toe? Mag je trouwens
plaats in. Je wilt graag bereiken
zonde nog wel zonde noemen?
dat je kind in zijn leven het
Of moet je dit soort uitspraken in
onderscheid leert maken tussen
de opvoeding maar beter vermijgoed en kwaad. Het is een basisJAARGANG 77 - NUMMER 43 - 24 AUGUSTUS 2002

element in de opvoeding van het
leven voor Gods aangezicht.
Het heeft ook alles te maken met
de visie de je hebt op de opvoeding. Daarbij kun je als opvoeder
jezeIf het volgende afvragen: Wat
is mijn opvoedingsdoel? E n
waarom eigenlijka?Wat vind ik
belangrijk voer mijn kind? In
grote lijnen hebhen we daar
meestal snel een antwoord op:
We willen dat ons kind leeft voor
God e n dat het in het leven
dienstbaar wil zi"jnaan God en de
naaste.

Dut-f ik n.let mijn kind
eigenlijk wel over zonde te
praten?
Maar hoe voed jij je kind daar n u
concreet toe op? Welke onderdoelen moet je daarbij stellen?
Belangrijke vragen als je bewust
wilt opvoeden. Het zijn vragen
om als vader en moeder over
door te denken e n te praten. Nog
een paar vragen die je in dat verband ook zou kunnen stellen:
Wat versta je eigenlijk onder
dienstbaar? Hoe vul je dat o p
een goede manier in? Hoe werk
je aan gewetensvorming bij je
kind? Mijn kind moet wel weten
wat zonde is. Hoe zou het anders
God kunnen dienen e n zijn genade leren kennen. Maar praat je je
kind zo geen depressie aan? Durf
ik met mijn kind eigenlijk wel
over zonde te praten? Dan maak
ik mezelf ook heel kwetsbaar. Jk
beri zelf toch ook niet zo'n beste.
Waarom wil ik dat mijn kind
leert weten wat zonde is? Srraffen we ons kind? Waar moeten
we dan rekening mee houden?
Wat wordt bedoeld met de uil910

spraak uil Spreuken 13: 14 "Wic
de roedc spaart, haat zijn zoon?"
E n hoe pas ik dat toe in de
opvoeding?
Hieronder kijkcn we hoe je kunt
opvoeden in zondebesef in de
verschillende lecfti jdscate90rieën.
Het belangrijkste blijft, ongeacht
de leeftijd of jc n u twee jaar bent
of tachtig. dat jc 7ondebesef
nooit mag loskoppclcn van de
genade die God wil geven.

Zondebesef bij peuters
1n de eerste drie levens,jaren van I
je kind kan er nog peen sprake
7ijn van zondebescf. Je kind
merkt dan vooral aan jouw houding als opvoeder dal jij scimrnigc dingen niet goed of niet leuk
vindt. Pappa kan er 7elfs boos
ovcr worden. Die boosheid is
voor je kind een onprettige ervaring. T-Iet zal e r dan ook als zodanig o p reageren. Hct laat somrnige dingen. omdat het weel dat jij
e r hoos van wordt. Jc kind Iaat
bcpaalde dingen dus alleen om
jou. Als je kind dingcn doet die
hel niet mag. als jc e r niet bij
bent. dan heeft hct kind niet het
besef dat het nict mag. Omdat jij
niet in de huurt bcnt is d e regel
er niet. Het mag dan wel, volgens
de heleving van jc kind. Jij bent
cr immers niet, dus is d e regel er
niet en ook die boosheid daarover niet.
Dat hetekent in de praktijk: wel
regels blijven stcllen. Je moet ze
vervcilgens ook handhaven. Maar
dan met het hescf dat als jij weg
bent en het kind doet wat jij verboden had, je hct je kind dat niet
echt kunt aanrckcnen. Je spreekt
het kind e r wel op aan. Alleen je
Icgt geen verantwocirdeliikheid
hij je kind voor die daad o p die
leeftijd. Het e r op aanspreken is
allccn bedoeld als een herinnering voor je kind. "Pappa liad
toch gezegd dat je daar niet aan
mocht komen?" Vcrder lioef je
l
nict te gaan. Je slijpt cen r e ~ ein.

Op die manicr wordt d e basis
voor de gewetensvorming van je
kind gelegd. Jc kind leert dat
door grenzen te stellen. E n door
die grenzen ook hij herhaling
aan je kind voor t c houden. H e t
kan niet zo zijn op deze leeftijd,
dat één keer zeggen genoeg zou
moeten zijn. .!e kind leert langzamerhand de gren;.cn kennen.
Dat vraagt in deze Iceílijdsfase
heel veel geduld en vooral ook
hcgrip van de opvoeder. Met
name het begrip dat dic grenzen
aan de opvoeder gebonden zijn.
Het kind heeft nog gccn onaf-

je eerst alle regels en vcrboden
aan een kind moet uitleggen. Op
deze leeftijd hoeft dat cclit niel.
Hel heeft meestal ook geen of
weinig zin. Het kind vraagt vooraf om duidelijkheid: dat mag wel
en dat mag niet en het waarom is
nog niet van belang. Iets mag
nicl 'gewoon daarom, omdat
pappa het zegt!'
Als jc kind in de eerste koppigheidsfasc zit, zo rond het tweede
en dcrdc levensjaar, dan vraagt
dat extra veel geduld van de
opvocdcr. Soms moet je het kind
de ruimte geven. Jij kunt als
opvocder daar van t e voren een
tactiek
bij uitstippelen. Dat kan
Iiet kind heeft nog geen
een kind van twee of drie echt
onajhankelijk besef van
niet! Dic heeft nog geen strategoed en kwaad. De opvoegie. Dic i s alleen maar van binder blijfr v~runtwuu~delijk. nenuit zijnllinar kleine willetje
aan het oefenen.
.ie kunt in die periode maar het
hankelijk besef van gocd en
bestc proberen te voorkomen
kwaad. D e opvoeder blijft verdat je in een machtsstrijd
anlwoordelij k. Aanwc7iglieid
belandt. Hoe makkelijk kun jij je
spccll daarbij een grotc rol. Doet
als oudcr daartoe laten verleije kind vervelende dingcn als jij
den. Als je hebt gezegd: "Eerst je
niet in de buurt bent, rekcn het
bard lecg eten, dan mag je pas
dan met name jezelf aan. Maar
van tafcl", dan kan het wel eens
blijf wel aangeven dat liet niet
een lange zit worden. als je tengoed is. wat je kind decd. Noem
minste je eigen woorden serieus
daarbij ook jouw gebrek: "Marnneemt,
ma had ook bij je in d c kamer
Ook voor die koppigheddsfase
moeten blijven."
f l c l is van belang dat jc kind
geldt dal je een kind niet verantgrcnzen leert kennen. Want als je
woordclijk kunt stel!en voor zijn
daden. Jij bent wel verantwoorhet kind zijn gang maar laat gaan
delijk t c liouden, voor je wijze
cn e r niets meer van 7egl dan:
" Ach zo'n kleintje weet immers
van opvoeden.
nog niet beter. cn hel is toch zo
De kleuterleeftijd
leuk en zo schattig allemaal".
dan help je je kind niel. Je maakt
In dezc Ieeftijdsfase verandert e r
je kind eerder onzckcr. Het weet
nog nict zo veel ten opzichte van
niet goed waar hct aan toe is. Je
kind groeit o p met cen onveilig
de vorige. Een vierjarig kind kun
gevoel. E n dat is icis wat je vast
je feitclijk nog niet verantwoordelijk stellen voor zijnlhaar
niet had bedoeld mcl je opvoedaden. Jc kind is o p die leeftijd
ding.
nog niet van uit zichzelf gemotiEcn kind heeft een enorme
veerd om te gelioorzamen. Je
bchoefte aan veiligheid cn
kind gehoorzaamt jou om jou te
geborgenheid. Het ervaart die
vriend tc houden. Kon je dan wel
behoeile als het weet waar het
spreken van zondebesef bij een
aan toe is, als een zegcl duidelijk
kind?
is en ook gehandhaafd wordt.
Sommigen hebben hct idee dat
Opvoeden is dan in feite het trai-
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ruimte geven. Je kind vraagt om
duidelijke leiding. Dat geeft veiligheid. Goed leiderschap leidt
tot zelfstandigheid. Tn hct kader
daarvan geef je je kind naar
mate het ouder wordt ook steeds
meer ruimte.

nen van dc gehonrzaamheid.
Door jc kind regels voor te Iiouden cn zc ook te handhaven
vorm je het geweten. Her 731 jc
nog wel eens overkomen dat jc
bons wordt of teleurgesteld
raakt. .lij hent als opvciedei- tcnslotte ook mens die ruimte nodig
heeft en die ook fouten kan
maken. Probeer steeds opnieuw
in de peiling te liouden i i i wclkc
ontwikkelingsfase je kind zit. En
houd daarbii je hedoeliilg in het
oog: je hent inimers aan het trainen. Iemand die traint hccft juist
bemoediging nodig. Dat kan
soms ook betekenen dat je toch
stcvig laat merken dat dit zo echt
niet kan. Bijvoorbeeld als je kind
van vijf zijn kleine zusje slaat.
Grijp dan echt in. Je kind inag
dan door een 'pednyugischc tik'
best merken dat dit gedrag ccht
ongepast is.

'Het jonge basisschoolkind.
Het kind krijgt op deze leeftijd
steeds meer idec van regels. Dit
mag niet e n dal mag wel. Z o
krijgt het kind in dcze leeftijdsfase zo langzamerhand kennis van
de door de Here God gcgeven
regels. Je kind leert die rcgels
ook meer toepasseil. Jc kunt het
kind er ook op wij7cn:-'De Here
God vindt het nict fijn als je
liegt." Ze kunnen in deze leeftijdsfase de regels ook heel consequent doortrekkcn. Het is bij
hen zwart of wit. Grijs lijkt niet
te bestaan. Z e kunnen nog niet
nuanceren.

JP kind is wel nnophoutdeJijk I i ~ z i gJ P grenzen re
verkeplnen.
I

Soms hoor je een ouder in de
opvoeding tegen een kleuter zcggcn, als het een koek,je van d e
schaal heeft gepakt: "Dnarmec
doe je pappa een sroot verdriet,
cn de Here God ook." Deze uitspraak is veel te zwaar. zeker
voor ccn kind van vier. Je laadt
daarmcc een onmogelijk zware
last op dc schouders van je kiiid.
Hel kan in dc opvoedin9 soms
ovcrkomen alsof je kind jou als
opvocder onderuit wil halen.
V a a r in de meeste gevallen is
daar ccht geen sprake van. Je
kind is wc1 onophoudelijk bezig
]c pi-cn7cn te verkennen. Staat
pappa echt voos wat hi.i zegt?
Hoe hard is zijn nee nu eigenlijk.
Een kind doet dat natuurlijk niet
bewust. Dat gaat gewcion vanzelf, van binnenuit. Opvocdcn is
in feite grenzen stellen en jc
kind aan de hand nemen, maar
vervofgens ook een kwestic van

I

I

'De
goed

*

weet
her is O.m .zo oud
.

a1.v ] ( j le Z L ] ~ . '
Dat betekent tevens dat je kind
langzamerliand bcscf kriigt van
zonde e n van scl-iuld voor God.
Dat kan je kind 1iccI hang maken
voor God. "Is God n u hoos o p
mij. Hi,j houdt vast nict meer van
mij." Op deze leeftijd krijg je zo
prachtig mooi d e geTegcnlieid
om je kind te vertellen van d e
betekenis laet kruis van Jezus
) U je kind."De
Christus, Y O O ~ , ~ C en
Here Jezus heeft ook voor al
jouw zonden betaald. Hij is zelf
nok zes, zeven, acht en negen
jaar geweest. Hij wect daarom
heel goed hoe liet is om zo oud
als jij te zijn. Allccn Hij zondigde
nooit. Daarom kun je Hem juist
d vcrgcving vragen:
heel ~ o e om
Hij snapt je. En. Hij vergeeft het
ook. Dat Iieefl Hij ?elf beloofd."
Dit kun je op dezc Iccftijd niet
genoeg aan je kindcren voorhou-
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den. Gebruik d e gelegenheid die
je ervoor krijgt. Dat kan bijvoorbeeld ook via bijbelverhalen.
Daardoor kun je de kinderen d c
grootheid van Gods liefde cn
vergeving bekendmaken. Een
paar bijhclverhalen die vergcving hecl duidelijk maken:
Mozes was cen driftige man. Hij
sloeg zelfs icmand dood. En toch
wilde d c Here God hem gehruiken om Icider te worden van 7ijn
volk. David heet 'de man naar
Gods hart'. Hij nam de vrouw
vaii ccn ander. liet haar man
doden. Maar de Here wildc
David dit toch nog vergeven,
toen David zijn schuld aan Hcm
hekendc. Naast de Here Jezus
Iiing ccn moordenaar aan het
kruis. Eerste spotte hij ook nog
met dc Hcre Jezus. Later kwam
Wij nog tot geloof. E n Jezuc zei
tegen hem: "Heden zult gij met
Mij in hct paradijs zijn."
Op dc7c leeftijd is het coiitacz
met God bij een kind vooral np
het gevoel gebaseerd. Het kan'
vol overgave zingen en zo ontrocrcnd mooi natuurlijk in het
.igcn gebed met God in d c
hemel spreken. Laat daarom ook
je gevocl meespreken. Daarom is
het belangrijk om over zonde en
vergeving niet op een 7akclijke
manicr te praten. Laal je kind
maar merken. dat God echt hoos
is ovcr de zonde, maar dat Hij
ook graag vergeeft. Ben jc als
opvciedcr ook verslagen ovcr je
eigen zonden'? Sta je zelf nog wel
eens met tranen in de ogen van
verdrict over je zonden hij het
kruis'? Ben je zelf verwonderd
over dc grootheid van Gods
genadc? Als dat in de gesprekken met je jonge kind doorklinkt
leert Iict ook beseffen wat zonde
en genade in je leven hctckenen.

Kind uit de bovenbouw
Kinderen van tien jaar en ouder
willen graag weten hoc de dingen in elkaar zitten. Jc kunt veel
informatie aan ze kwijt. H o e zit
912

dil en hoe werkt dat? Dat geldt
bijvoorbeeld in dit verband ook
voor de regels die je aan je kind
wil Icrcn. Waarom wil ik dit zus
en dat zo? Wal wil God wel en
wat wil Hij niet en waarom
eigenlijk'? Rijvoorbeeld: Waarom
vindt de Here God stelen niet
goed?
De kinderen kunnen nog nier
abstract dcnken. Dus bij het de
uitleg gebruik jc concrete voorbeelden. In dit vcrhand zou het
kunnen 7ijn: De T-lere God weet
precies wat Hij aan ieder mens
geeft. Dat is gcncieg voor hem of
voor haar. Als iemand daarvan
steelt hcmoeit Hij zich met Gods
plan. Hij ceri God niet. Hij zegt
eigedijk: u hebt het niet goed
verdeeld. Daarmce wordt God
beledigd.
De kinderen houden zich graag
heel stipt aan dc regek. Als je d e
regel overtrccdl hen je voor hen
dadelijk een cnorme zcindaar.
Bifvoorbeeld: Als jc buurman
niet gelooft zeggen 7e hem recht
in het ge;richt waar hel op staat:
"Dan kom jij niet in de liernel."
Als jij je kind strar geeft, umdat
ji,j ervan overtuigd bent dat het
iets verkccrd heeít gedaan, terwijl her kind zclr meent in zijn
recht te staan, dan kan je kind
het daar hcel moeilijk mee hebben.
Op deze leeftijd is het zondebesef al behoorlijk ontwikkeld. Dat
vraagt ook dan om een tactvolle
bijbelse opslerling van de opvoeders. Laat hij hel bespreken van
zonden en gchrcken Gods liefde
blijven doorklinken.
Het kind hccrl o p deze leeftijd
ook sterkc behoefte aan een stuk
bemoediging, Je kunt jezelf er
soms op hctrappen dat je je kind
bi,jna alleen maai- wijst op dingen
die niet goed gaan. Maar als je
alleen maar negatieve oprnerkingen maakt tegen je kind, dan kan
daardoor bij je kind ccn verkeerd beeld van God ontstaan.
God is dan iemand die altijd o p
je fouten zit te Icttcn. Hij ~chrijft

ze allemaal o p en Hij vergeet ze
we in de opvoeding toch nog te
nooit, en straks bij de eindafreveel de nadruk o p het moeten, in
kening krijg je het wel te horen.
plaats van het uit genade leven?
Als het beeld van God e r voor je
kind 70 bijstaat, dan betekent dat Puberteit
je dan juist veel over Gods genade vertelt en dat je zelf ook veel
De puhertcit is d c tijd van onzevan die genade en liefde van
kerheid en [wijTel in hel leven
Hcm in jouw daden laat zien.
van ccn jongere. Dat geldt ook
Kindcren(en wijzelf ook! j hebten aanzicn van God en zijn verben het nodig, voor de beeldvorgevende gcnade. Wal mag eipenming van God. dat de complilijk wel, wat niet? Je kind wil
menten op ecn evenwichtige
zichzelf worden. Tot nu toc had
manier worden afgewisseld met
jij als opvoedcr d c leiding. Een
opmerkingen over dingen die
kind moet door alle lcvcnsvraanders zouden moeten of kungen heen kruipen. om zc zich
nen. Probeer maar eens na te
eigen te makcn. Het is niet zo
gaan hoevee1 complimenten jij je
omdat jij het zegt. Dat kan je een
kind vandaag hebt gegeven en
hoop zorgcn opleveren. Soms
hoeveel ncgatieve opmerkingen
ben je als ouders wel cens wandaartegenover staan.
hopig. Waar moet dat ooit op uitkomen?
Wat
is je rol als opvoedcr in de7c
Laat bij het bespreken van
periode? Die rol is nict minder
zonden en gebreken Gods
belangrijk geworden. Ze hchhen
li? fde blijven doorklinken.
je hard nodig, om zich aan jc tc
kunnen spiegelen. Z e testen je
Een kind van twaalf jaar kan
mening uit, werpen daar enorm
soms ook zo maar in paniek
veel tegenin. Z e maken je uit
raken. Midden in de nacht kan je
voor 'ouderwets' en ' achterkind van twaalf dan aan d e rand
haald'.'hJullie komen uit een
van je bed staan:"Tk kan niet slaandere tijd. Jullie snappen e r
pen, want ik hen zo hang. Ik ben
niets van!"
vast veel tc zondig voor God. Ik
Maar als jij je kind een half uur
ga vast naar dc hcl." Dan mag je
later buiten zou horen praten
naast je kind gaan staan. lettertegen zijn vrienden, dan staat hij
lijk en figuurlijk, d e arm om hem
daar juist jouw mening met vervc
heenslaan je kind dicht tegen je
te verdedigen.
aan trekken en troosten: "InderIn deze periode nntwikkclt je
daad. jongen, zo staat het er ook
kind zich ook lichamelijk. Het
met pappa of mamma voorvoor.
seksuele bewustzijn groeit. DaarEr is maar een uitweg: en dat Is
door komen zelfbcvrcdiglng
Jezus. Als ik Die niet had ...."
oftewel masturbatie in beeld.
D e dieptc van het van genade
Dat kan e r in de pubcrtcit toe
leven is voor ons allen moeilijk
leiden dat kinderen mct ccn
te begrijpen. We willen e r eigenenorm schuldbesef gaan rondlolijk niet aan. Al vanaf ons tweede
pen. Z e voelen zich falen ten
jaar rocpcn we " Ikke sellef
opzichte van God. Ik wilde hct
doen" cn afhankelijkheid willen
niet en het gebeurde toch wccr.
we liever niet. Op ecn vraag in
Het vraagt d e nodige aandacht
groep acht van dc basisschool:
van de opvoeder. Maar ook een
"Hoe kun je o p de nieuwe hemel
standpuntbepaling. Hoe sta je
aarde komen" is hct antwoord
tegenover de zelfbevrediging?
van de kinderen bijna sleevast:
Wat zegt de bijbel daarover'? In
Door Gods geboden te houden.
elk geval probeer je als opvoeder
Dat doet de vraag rijyen: leggen
de eindeloze genade van God
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daar tegenover te blijven stellen.
Hoe vaak ben je zelf niet in deze
kuil gevallen, of hoe vaak zondigde jij niet tegen hetzelfde
gebod? Genade is een belangrijk
sleutelwoord hij het opvoedend
gesprek met je puber.

Ze hekhen je hard nodig,
om zich uun je te kunnen
sp iegelen.
Naarmate hel kind ouder wordt
vraagt het ook om cleeds meer
ruimte in zijn leven. Een kind
van rond de vijftien jaar is qua
ontwikkeling inmiddel? in staat
onahrinkelijk een eigen meniiig
te vormcn. Hel kan dan {odatiig
afstand ncnicn van de mening
van andcrcn, dal Iiel daar vervolgcns zclf een conclusie uil kan
tsckkcn. Dnilelrde geldt ook
voor zijn houding ten aanzien
van Gods rcgcls. Je kind ziel
stccds mccr dc samcnliang tussen dc gchodcn van God. Andcrziads blijft .ic kind ook in d e ~ e
pcriodc hchocflc houden naii
jouw voorbeeld. Mel name hel
voorbeeld van de zondaar die
alleen door genade van God
gcrcd kan worden. I-Iet is dan zo
mooi: Dc ene zondaar voedt de
andcrc zondaar op. Ze leren aan
elkaar: alleen door genade word
je zalig! Kinderen leren dat op
deze leeftijd pas echt beleven. E r
kan dan ook een enorm geloofsenthousiasme ontstaan. Je ziet
ze dan bijvoorbeeld 'uit hun dak'
gaan in een gospelkoor. Of ze
gaan helemaal voor een r;tukje
liefdadigheid. Ze kunnen heftig
discussiëren over recht en
onrecht in de wereld. Wat is het
praclitig als je dit hij je kind ziet
ontslaan.

kent voor d e opvoeders: Laat je
steeds opnieuw vullen aan de
voet van het kruis met de liefde
van Christus. Opvoeden met zondebesef vraagt niet om stoere
ouders, maar op een vader e n
een moeder die op de knieën
gaan, en dat niet voor de show.
Want dat hebben je kinderen
snel in de gaten. Maar omdat je
niet anders kunt. Dit proeven ze.
E n als ]e kind de smaak van die
genade te pakken krijgt door
Gods Geest, dan "oen je samen
rij k. D e gelijkenis uit Maliheus
18: 21-35 laat zien hoe het werkt.
E e n man met een onbetaalbaar
hoge schuld, dreigt alles kwijt te
raken. Dan blijkt d e genade van
d e heer: Hij krijgt vrij<praak!
Ongelcioflijk. D e grote schuld i s
weg. Als je dat beseft rijs opvoeder. dan mag dal de resi van je
leven tekeneil.

Persbericht
Werkgroep Voorlichting Kerkelijke Ontwikkelingen
D e regionale Werkgroep Vonrlichting Kerkelijke Ontwikkelingen voor de Noord-West Vcluwe
organiseert op vrijdag 13 septcmher een openbare inlormaticavond. De C.S. van Zuidhnrn
2002 hceft voor dc zomervakantie o.a. ccn bcsluit genomen over
de zondag. Tn dit vcrhand hoopt
dr. S. d e Maric op dc7c avond te
spreken over liet onderwerp 'Is
de rustdag een gebod?' Na de
voordracht is e r gelegenhcid
vcior discussie en hct stellen van
vragen. D c bijcenkoms~7aI worden gchoudcn in dc hndreaskerk, Voorthui7crstraat 14 (N
303) te Puttcn cn begint om 20.00
uur.Voor inlichtingen kunt u bellen naar 0341-550090.

Opvoeden met zondebesef
is opvoeden in de genode!
Hoe zou je als opvoeder het zondebesef kunnen weglaten uit de
opvoeding. Je kind zou niet leren
beseffen wat genade is. Want dat
is feitelijk opvoeden met zondebeseL opvoedeii in d e genade!
Jetze J.D. Baas is directeur van een
gereformeerde bas~sscho~l
en
mede-hoofdredacteur van het

opvoedingstijdschrift "Aan de
hand".

Tenslotte
Opvocdcn mct zcindchcscf is een
wczcnlijk onderdeel van de
opvocdiiig. He t vraagt van de
oudcrs om echt le lijn. Dat belcJAARGANG 77 - NUMMER 44 - 31
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DE GEZANGENKRITIEK
HERHAALT ZICH (I1 - SLOT)

kerk en liturgie

zien van het bekende lied 'God,
enkcl licht' dat in 1933 aan d e
hundcl werd toegevoegd. Uit d e
kerken werden inhoudelijke
bezwarcn aangetekend bij dit
lied. Mcn zou volgens C. d e Vries
uit Velzen de kerk nier in d e
mond mogen leggen: -'Ziel ons
bevlekt met schuld bedekt"'. Dit
zou ingaan tesen Numeri 23:21:
"Hij schouwt geen ongerechtigheden aan in Jacob" (aldus d e
Statenvertaling). K. Schilder
wees cr echter op dat de Sratenvertaling hier een onjuistc vertaling gat'
D e heer De Vries had orik
inhoudelijke bezwaren tegcn d e
versregel "misvormd door duizend zonden". Dat was volgens
hem nict bijbels omdat nict mijn
"duizend zonden" maar mijn
zonde mij schuldig doct staan
voor God. Schilder parcerde
deze kritiek door op te mcrken
dat de zondE zich openbaart in
zondeN: "...en zou men op
dezelfde wijze niet Psalm 38
ongeschikt kunnen noemen?".
De rcgel "Uw eigen Zoon heelt
tot Uw troon den weg ons weer
ontsloten" uit hetzelfde lied
stuitte destijds ook op inhoudelijkc bezwaren. omdat dc versregel naar het oordeel van ds.
Kamper een miskenning van 2
Korintiër'; 5:19 was.

D e z e artikeien gaan over ae overeenk
die bestaan tussen kritiek die rond 7930 e
tod geuit worden op 'nieuwe' gezangen, net t = ~ s i t =
artikel handelde over de bezwaren die v(srbancJ
houden met de geloofsopvaftingen van dichte,rs
en de theologische context waarbinnen MGLUI tgen
en liedbundels onfsfonden. Behalve deze bezwaren was er bjj de uitbreiding van de bundel Eenige
Gezangen in 7 933 ook andersoorfjge krifiek die vandaag de dag íri stelling gebracht wordf tegen
nieuw-aangeboden liederen.
,-"-.-r--.

,'

1I

I

l

Wanneer in een gc7ang namen of
de benaming 'Algoede' niet in de
uitdrukkingen gebruikt worden
Schrift vnnrkomt. moet conscdie nict (rechtstreeks) aan de
quent zijn en ook opponeren
Schrift ontleend zijn, wordt daar
tegen d e ge7angen 25 e n 29
bezwaar tegen gemaakt omdat
('Drie-eenc' komt niet in d c
dit ongeoorioofd 7.ou zijn. Her is
Schrift voor) uit het Grrefarzinvol om te bedcnken dat dit
rneerd KrrkAoek. Of vanuit een
soort kritiek ook in de eerste
aridere invalshoek geredeneerd:
decennia van de twiiitipste eeuw
de vraag of we in ons gebed e n
geuit werd bij liederen die al
lied benamingen voor God of
aaren in ons Gerrforn~eerdKerkuitdrukkingen mogen gebruiken
hoek staan. Zo hccíl Schilder in
die niet rechlstreeks aan dc
1922 kanttekeningeil geplaatst
Schrift ontleend zijn, hebben we
bij de uitdrukking 'leden van den
al Pang pósitief beantwoord. Bij
Heer', die volgcns liem '-ons
gezangcn i s liet wat dit punt
noch uit het kcrkelii k spraakgcbetreft alleen de vraag O T de
hruik noch uit dc Rijbel eigen
benaming of uitdrukking ook
is". Hij had daaroiii ook moeite
recht doct aan wat de Sclirifl
mct de versregels van een lied
geopenbaard heeft.
dat in de Proeve van U i t h r ~ i d i n ~
stond. e n dat momenteei in ons
Dogmatische kritiek
kcrkhoek staat (gez. 25):
Evenals heden ten dage hielden
kVij knielen voor Uw ?ere/ neiy
in 1932 veel kritische kanttckeWij, Hepr! en al crw Irrlen.
ningen bij gczangen verband met
de relatie tussen lied en dogmaWie in onze tijd bezwaren maakt
tiek. Bij divcrse liederen wcrd
tegen het vrijgeven van bi ivoorbetoogd dat ze dogmatische
beeid hel lied 'Zegcn ons Algoeuiijuisthedcn bevatten. Dat was
de' (I,i~dhoekgez. 4.56) omdat
hijvoorbeeld het geval ten aanI
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Het argument van dogmatisclie
eenzijdigheid of onvol7cdigheid
in gezangen. dat vandaag klinkt,
klonk rond 1930 ook al. Hct vierde couplet van het lied 'Wij
loven U, o God, wij prijzen uwen
naam' ( G ~ r eKerkhnek
j
ge7.30)
werd bekritiseerd om d c twee
slotrcgcls:
915

dood zijn macht ontnomen,
Zoo Iinandet G' ons de weg, om
weer tot God te komen.

Volgens Schilder vroeg bij deze
versregels alleen dat 'door Je;.usl
enige dogmatische toelichting.
Bij het zevende vers van dit 1Fcd
stelde SchiIder de vraag of hel
wel juist is de dag van Christus'
geboorte als de 'schoonste' l e
bestempelen: "Ik heb altijd
gepreekt, dat b.v. Pinkstcr mkér
is dan Kerstfeest, omdal de
openbaring verder voortschrijdt."

Ds. Knmpcr wririrschuwdc in zijn
eerder gencicrndc brochure tegen
deze versrcgcls: "Mcn 7ij voorzichtig. Zoo licht sluipt met dit
nieuwe gezang dc dwaling binnen. Hecfl Dr. Kuypcr ons niet
altijd gewaarschuwd tegen een
dcrgclijkc ccn7ijdigc verheerlijking van dcn Middelaar der verzoening'?"'
Gezangen bckritiscrcn vanwege
hun (vermcendc) dogmatische
onheIderhcid is ook nict allcen
van onzc lijd. In 1922 werd deze
kritiek door K. Schilder geuit ten
aanzicn van het vierde eouplet
van na Coqta's lied 'Halleluja!
T,cif 7ij hct Lam!' (Gereef Kerkhork ge7.19):

Kritiek op faalgebruik

Overigens betekende de kritick
die Schilder had op verschilleiidc
gezangen niet dat hij die gcfangen dus niet opgenomen wildc
zien in de gezangenbundel .
OpvalEend aan Schilders houding
rond 1933 was namelijk dat hij
een sterk voorstander was om dc
bundel uit te breiden met de
door deputaten aangeboden licderen. ook al had hij tcgcn diverse liederen dogmatisclic. cxcgctische of taalkundige bwwarcn.
Markant was ocik zijn aikcuring
dat de gereformeerde kerkcn
zelfstandig wijzigingen in gecangen aanbrachten die ook in
andere kerkgenootschappen in
gebruik waren. E e n dergelijkc
oecumenische instelling was in
de tweede helft van de 2winligstc
eeuw in de vrijgemaa k t-gereformeerde kerken niet meer aanwezig.

Aanhidt rlrn Voder k het Woord!
Aurihklr d m Zcion, nun 't kruis
dno rho nrd!
Aanhidt d ~ Gees?
n
uit heiden!

Dezc vcrsrcgcls vond Schilder
niet he1der:"Wal ïncict men van
den eersten en dcn laatstcn regel ,
maken? De uitlcggingcn kunnen
zeer vcr\chillcnd 7ijn: cn dat
moel niet bij een kcrklied."'

Oppervlakkig
E r zijn diverse gezangen (of passages daaruit) uit liet I,ieclhoak
die momenteel bekritiseerd worden als te 'oppervlakkig'. Sciortgeliike kritiek was cr tachtig jaar
geleden ook. De rcgcls
Dit is de dag, dien God ons
schenkt
Wnarflnntl~anvipdpr C l ~ r i ~ t e n
rlrrtkt
noemde Scliildcr "7.Lkr mat".4
Dat vond hij des tc meer een
bezwaar omdat dc regels stonden naast "de inderdaad zeer
sterke wocirdcn:

lied o p te nemen in d e geznngenbundcl: "Meenen de deputaten
in gcmoede, dat de Geref. Kerken op de Veluwe, o p de ZuidHollandsche eilanden ei1 in Zeeland dil lied in de eindeloozc
repetitie zullen zingen? Trouwens, ik heb tegen dit lied ecn
groot bezwaar: 'Gij zult dcn
naam des Heeren uws Gods niet
ijdel gebruiken' (Exodus 20:7)".

Hem viere, wnt in 't groot heelal
Dcinr Jrzus is en wezen zal;"

Gij hebt aan 'i kruis voor ons d m

1

i

l

Er zouden meer voorbeelden te
noemen zijn van inhozrdelijke
kritiek op de gezangen die in
1933 opgenomen werden in d e
gereformeerde gezangbundel.
Daaronder zou ook d ~ o r ~ q e s l q e a
kritiek op de inhoud van liederen te vinden zijn. Een markant
voorbeeld, dat ik u niet onthouden wil, is d e kritiek die dr. C.
Veltenaar in de KerkhotAt. voor
T h o l ~ n(28 januari 1933) uitte o p
het 'Ere zij God' (Gerej: Kerkhoek gez. 11). Hij schreef n.a.v.
het deputatenvoorstel om dit
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Behalve inhoudelijke bc7waren
bestond er kritiek die mccr d e
vorm van het lied betroffcn.
Daartoe behoorde vooral kritick
o p het taalgebruik. Tegcnwonrdig hoor je geregeld kritick o p
de gebezigde taal in divcrse
gezangen uit het Lirdhoek. Rond
1930 bestond dergelijkc kritiek
nok. alleen was die toen gcricht
op liederen die niomentccl nog
steeds in het Gereformeerd Kerkhoek staan. U moe2 hier vooral
denken aan de liederen van Isaac
da Costa.
Zo heeft K. Schilder in 1'122 e r
geen geheim van gemaakt hoe
hij dacht over het gezwollcn taalgebruik van Da Costa. Dc
bekende versregels uil n a Costa
hemelvaartslied 'Dc dag der kroning is gekomen' (Gerrt Kerkhork gez. 23)

Aardr en hhcmei galmen
Sion van uW P S C I J ~ C I Z
Davert her Heclol!

typeerde Schilder als "hct zwaardreunende Da Cosln-gcschal".
Hij was niet de enige die
bezwaar had tegen hel gczwollen
taalgebruik in Da Cosla's Tiederen. Ook ds. Meijer schrccf in de
Kerkbode voor Hoogcvcen (29
april 1933): "Da Costa is ons in
zijn lied te gezwollcn. te bombastisch, te hoogdravend. (....) Als
de synode mocht besluiten. den
gezangen-bundel uit tc breiden,
moge ze toch de kerkcn bewaren
voor zulk een gerainmcl e n gera916

tcl." Schilder, Meijer e n anderen
kregen niet hun zin. Integendeel,
Da Cciïta zou in de E e n l g ~
gezungrn uit 1933 met opvallend
veel licdci-cn vertegenwourdigd
zijn. Ook in hcl Gerrformeerd
Kerkhork ncmcn ze een promincnrc plaats in.
Zolang wij zoveel liederen van
Da Cnstn in ons kerkboek hebben staan, komt kritiek cip (vermeend) verouderd taalgebruik in
het Lredhoek ietwat ongeloorwaardig en gefcircccrd over.
Temeer omdat dic kritick nauweli"jksgeuit is t.a.v. dc gezangbundel uit hct C;rrqformeerd
K w k hoek.

We zien dus dat verrcwcg d c
meeste bezwaren die in d c jaren
twintig en dertig tegcn licdcren
uit de Ernigr gc3znnKrningebracht werden, nu gchruikt worden tegen liederen uit hct I - i ~ d hoek voor de Kerkrn. De
gezangenkritiek herhaalt Ach.
Zowel aan het begin van dc
twintigste eeuw als nu wordt kritiek op gezangen in belangrijke
mate ingeven door hct fcit dn1 de
liederen uit ccn hq~risrlcleliedbundel _geselecteerd zijn. Nu is
de argwaan tegen hct Liedbork
voor Ac Kcrken bcgrijpclijk. Dal
wil zegsen: het feit dal dit licdboek in de jarcn zcstig en zeventig van de twintigs~cccuw ontstond in kei-kgcnootschappen
waar essenticlc pcrclormeerde
beginselen losgclatcn wcrdcn e n
waar de nicuwc licdhundel als
een 'mijlpaal in dc oecumene'
werd begroet. maakt hct bcgrijpelijk dat vrijgcmaaktcn zich
destijds klip cn klaar distantieerden van hct I,iedhork. Dat we
daarbii onze kritick op d c
inhoud van deze liedbunclcl dikwijls veel te hoog inge7ct hchbcn
en dus niet staande kunnen houden, doet daar niets aan aC Na
bijna dertig jaar kun je vaststcllen dat de negatieve reactics d c
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positieve aspecten van het Lied/loek veel tc vccl naar d e achtergrond hebhcn verdrongen. Er
zijn grote woordcn gcschrcven
die ingeslikt moeten worden,
zoals we die in 1986 ook t.a.v. dc
Interkerkelijke Berijming grotendeels hebben ingeslikt.
Het soort kritiek dat momcntccl
geuit wordt tegen gezangen uit
het Liedboek voor de Kerkert
(1973). is niet specifiek van deze
tijd maar was zeventig. tachtig
jaar gereden ook te horen bij de
beoordeling van liederen die nu
algemeen geaccepteerd zijn.
Hiermee wil ik de moeite die
sommigen binnen onze kerken
inet Liedboek-liederen hebben,
niet bagatelliseren- Evenmin wil
ik 'fouten' in Liedhoekgezangen
vergoelijken door te wijzen op
soortgelijke 'fouten' in gezangen
die we al decennia lang zonder
problemen zingen.
Wel wil ik hiermee de kritiek zéif
ter discussie stellen. Zijn het wel
'fciuten' in de Liedboek-liederen
zelf? Of bestaan die 'fouten'
slechts hij de gratie dat de bekritiseerde liederen in een bepaalde
bundel staan? Is e r sprake van
het meteii met twee maten?
Interpreteren en beoordelen we
psalmen en reeds aangenomen
gezangen met andere criteria
dan liederen die onlangs vrijgegeven zijn e n die uit een liedbundel komen welke gebruikt wordt
in kerkgenootschappen waar wij
principieel van verschillen?
Van tweeën één: óf we beoordelen alle liederen (inclusief psalmen e n gezangen uit het Gcrpformperd Kerlrboek} o p dezelfde
manier e n met dezelfde criteria,
b€we spreken af om hij Lirdhoek-liederen niet opeens kritiek
in stelling te brengen waarmee je
eigenlijk ook psalmen en reeds
vrijgegeven gezatigen kunt veroordelen.
Walineer we veel van de tiuidige
kritiek op de Liedhoek-liederen
liandhaven of misschien zelfs wel

1

,

I

honoreren, dan lijkt het me consequent o m de gezangbundel uit
deGereformeerdKerkboeknog
eens te screenen op dezelfde kritische wijze e n met dezelfde
maatstaven en criteria die men
nu alleen op het L i d b o e k
loclaat. E r zullen dan nog heel
wat gezangen ter discussie
komen te staan. Afgezien van d e
liederen die hierboven aI aan de
orde 7ijn geweest, noein ik de
vofgendc voorbeelden waarop je
kritick kunt loslatcn die tot nu
toc allccn tcgen I,i~dbopk-licdcren ingebracht is:
l. Gezang 1 ( D e Tien Woorden)
is van oorsprong bedoeld om in
z'n geheel in d e kcrkdicnst te
zingen. D c Wct wcrd dus nict
door d e voorgangcr gelmen,
maar door de gcmccntc gc7ongen. Je zou dus als hczwaar tcgen
dit licd kunnen inbrengen dat de
Wct nict hoort tol dc antwoordende handclingcn van d c
gemeente, maar zot dic van Gods
kant en dat het lied daarom niet
in een gereformeerde bundel
past.
2. Gezang 31 (God i s gctrouw.
zijn planncn falcn nict) bcvat dc
versregel: "Hij kicst de 7ijncn uit,
Hij rocpt dic allcn". Wic icts
weet van d e dichtcr-domincc
Hendrik Picrson, zijn wcrk cn
opvattingen, die weet ook dat in
dezc vcrsrcgcl nict dc gcrcformecrdc uitvcrkici..ingslccr
bcdocld wordt. Picrson bedoclde
mct "dc zijncn die God roept cn
uitverkiest" d e maatschappclijkc
verschoppelingen dic hij dagclijks ontmocttc in de Hcldringgestichten waarvan hij dircctcur
was.
3. Gczang 32 (De kerk van alle
tijdcn) is gcschrcvcn door Samuel John Stonc die allcs bchalvc
een gereformeerde visie o p d e
kerk had. Kunnen wij als gcrcformeerden dit gezang met deze
achtergrond wel voor on7c rckcning nemen'?
4. Ge7ang 33/34 (Een vaste

burcht is onze God) is een
nicuwtestarnentische bewerking
van T,ulher over Psalm 46. Dit
typc licd is strijdig met de calvinistische opvattingen over het
berijmen van psalmen, waarbij
de oudtestamcntische grondtekst 70 gocd mogelijk gevolgd
moet wtirdcn. Het is daarom de
vraag of wc deze 'psaImverdringer' wel in ons kerkboek inoeten
houden.Temccr omdat het lied
onlosmakelijk sarncnhangl mel
specifiek Luthersc opvattingen
oves de verhouding tussen Oude
en Nieuw Testai~icnt.
5. Gezang 35 (Dankl, dankt nu
allen God) is ecn heri jming van
een gedeeItc uit &n van de apucriefe bijbelhoeken, waarvan de
NGB (art. h) zegt dat 7.c geen
enkel punt van hct gcloof of van
de chriszelijke godsdienst ;reu
kunnen bevcstigcn. Bovendien
is het een vertaling van Jaii Wit.
Bat betekcnt dal we ons bij
deze vertaling moctcn realiseren
dat achter de slotrcgcl "dc toekomst is zijn rijk" ccn ongereformeerde visic op hci koninkrijk van God schuilgaat.
Het zal duidclijk zijn dat ik niet
pleit om hcr~icningvan het
Gcrcformrrrd K p r k h o ~ komdat
e r diversc licdcrcn in staan
waarop soortgelijkc kritiek uit
te nefencn val1 als op gezaneen
uit hct 1,ir~lhopk.Tntegendeel, ik
zou willen pleiten voor een
evcnwichlige en realistische
heooi-dcling van gezengen die
dnor dcputatcn Kerkmuziek
aangehodcn worden.
Tot hct cvcnwichtig en realistisch hcoordcleni hoort dat we
i vtiek
f in stelling,
niet ~ ~ I ~ r tkri
brcngcn, namelijk alleen dan
wannccr liet gaat oni liederen
die nog niet in hct Gcrefornaeerd
Kerkboek staan. Als wc bepaalde criteria aanlcggcn en cip
grond daarvan licdcrcn arwijzen, dan mocrcn wc mel dezelfde criteria ook Icggcn naast de
psalmen en dc gczanpcn die i11
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h e t Gereformeerd Kerkboek
staan. Dat hcb ik me2 dit artikel
willen onderstrepen.
Last but not least heh ik met dit
artikel ook op een rnechanismc
willen wijzen, waar we mee te
rekenen hebben in onze gc7angendiscussies. Het rnechanismc
namelijk dat veel kritiek vervalt
wanneer bekritiseerde licdcrcn
eenmaal door de tijd of door
opname in een andere bundel
wat losgeweekt zijn van hun oorspronkelijke bron. Zo knn je
meemaken dat een lied uit de
E&R-Bundel met enthousiasme
ontvangen wordt, terwijl hctzclfde lied kritisch bekeken wordt
wanneer je vermeldt dat het uit
het Liedboek komt.
Voor alle duidelijkheid: indien in
eeii liedtekst ongereforrneerde.
onschriftuurlijke zaken staan,
dient het lied afgewezen te worden. Daarover bestaat geen verschil van mening. Maar bid de
nieeste liederen die momen teel
ter discussie gesteld worden, gaat
het om de vraag hoe de teksten
gelnrerpretecvd worden: vanuit
wat we weten oves de thenlogi-

sche gedachtewereld van de dichter (of samenstel!ers van het liedboek), of vanuit onze eigen gereformeerde opvattingen.
En in deze gevallen is het nu eenmaal een vaststaand gegeven dat
zangers altijd automatisch liedteksten iiiterpreteren vanuit hun
eigen situatie, vanuit de context
waarin het lied gebruikt wordt,
en met hun eigen stelsel van noriiicii, waarden en upvattingen.
DCZCwetmatigheid kan alleen
doorkruist worden wanneer de
licdlcksl zelf klip en klaar stellingen onder woordeii brengt die
i-iiel hij de opvattingen en d e
Ieelwereld van de zanger passen.
Dr. J. Srnelik is musicoioog/hymnoloog en woont in Zuidharfl
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Concreet leven met God

- ook met je verstand!

Naar nanlcsiding van r.en congres
over npnlogeti~k( l l o p e 21) ia
Bocdaprsi schreef Timor?Hnrnrrker
iri Ophorrw van 27 jilni:
E r wordt wcer ineer over apologetiek gesproken - ook in
Nederland. Er is een andere tcndens in ons land die misschien
daar wat mcc ie maken heeft.
Filosofie is 'in'. Roeken met
litels als 'Dcnkprikkels' en 'Dcnken dooszicn' verkopen goed.

ons7clf gekeken? Krijgen wc het
gevoel dat liet misschien voor
een periode goed was. maar dat
we verder moeten kijken, vooruit, de wcrcld in? Zoeken we
weer een bepaalde soliditeit, een
kritische blik op alle al-te-pessoonlijk therapielies en ideetjes?
D e filosoof als meer zakelijke
gesprekspartner, die niet alleen
meepraat, kietcIt. maar als een
ingehuurde extrcme eens de
spregel voorhoudt? De filosofiepraktijk is intussen al een geaccepteerd altesnatiet voor de buslness van psycholoog of
therapeut. En de gemeente
Almere is sinds 2 juni op zoek
naar een heuse stadsfilosoof, 'die
politiek, bedrijfsleven. bewoners
en maatschappeIijke organisaties
moet ondervragcn over hun toekomstbeeld van de stad'. Modieus of een poging om door al het
doorgeprofcssionaliseerde en
gespecialiseerde beleidsjargon
heen te prikken?

Het tijdschrift filosofie f i e ~ r r z i ne gaat spaarzame successen als
Psychologie Mugazirle achterna,
de filosofiefacul (eiten krijgen
sinds lange tijd weer meer studenten. d e maand april was de
Maand van dc Filosofie en BIS 'U
nog niet overtuigd bent van hel
andere klimaat: de christen-fifosoof Donycwcerd, waar toch al
lang wat lacherig over werd
gedaan, haalde dit voor,jaar het
Pendelbeweging
redactionccl commentaar van
I Ik denk dat hier wel wat inzit. Je
Trouw cn werd daarin hijna de
hemel in geprezen.
soa de pasfmod~rnebeweging
van ratio naar prvaring een
OpvaIlcnd. Leven we imrncrs
romantische kunnen noemen. En
niet in ccn postmoderne tijd
romantiek is historisch een
waarin de rede afgeschreven is,
tegenbeweging. Epn correclie,
waar cr geen geloof aan waarmaar niet in halnns en dar ~ I O U L ! ~
heid wordt sehecht, waar hel
dus w n keer op. Misschien zilten
dcnken gewantrouwd wordt
we op dut moment. Misschien
omdat het zo snel door een
heeft dc wereld- en landspoliticmachtsdrang gelcid wordt?
kc conjunctuur dat ook wel vcrOpvallend ja.. LceCdcn we niet
sterkt.
in cen tijd waarin het meer om
Maar ik ben e r niet zeker van. En
gcvoel en ervaring dan om denhet is in ieder geval geen retro.
ken en consistentic gaal, waar
E r is weliswaar veel meer plek
psychologische sel T-hclp boeken
voor hel redelijke argument.
en titels over tirnc- en imagemavoor 'de inhoud' ) J.P. Balkcnenn;igernetit vele malen meer popde); mensen zoeken meer richulair zijn dan filosofische of nog
ting om eigen gevoelens te kunvieler: dogmatische bocken?
nen duiden en plaatsen, maar dc
Hcel opvallend.
populaire filosofieboeken en filosoofcoaches hebben een ander
Maar wat betekent dczc belangkarakter dan boeken bijvoorstelling? Zijn we in onzc cultuur
beeld dic van de jaren na de
dc psycliologische benadering
Tiveede WereldoorIog (van Sartwal moe? Te veeel en tc lang naar
re tot Foucault, Marcuse tot

1
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G.J. van Middelkoop

-a-

1
1

zen

Habrmas). Geen complete denkmodellen, maar fragmentarisch.
Ze werpen een blik o p filosofen
uit de geschiedenis. brengcn dat
in verband met onze cultuur.
vaak zijn ze ook sterk biogratiscli, gestempeld door het leven.
Wel goed geschreven, ze suggereren, willen een spiegel zijn. Z e
zijn meer persoonlijk, minder
abstract. Filosofie als levenskunst.

Spelenderwijs
%t betekent dat voor dc apolugetiek? In ieder geval geen rclro
van de klassieke apologetiek,
maar wel degelijk volop ruimte
voor een intellectueel hetuux over
leven met God Voor apologetiek
die niet meer ratinnnli.s~isch,maar
W P / volop rationeel is. Voor apologetiek die niet abstract is, maar
met verstand reageert o p wat er
aan uitgesproken en onuitgcsproken vragen in mensenlevens en
cultuur leeft.
Een apologetiek dus dic niet
aIleen maar het verstand, maar
ook gevoel en verbeelding aanspreekt. Een apologctick die suggereert. die op intelligcntc
manier zich geeft o p Gods werkelijkheid, een apologetiek die
volop Gods werkelijkheid verbeeldend bezig is. Dic spelenderwijs mensen Gods wcrk laar zien.
Want ons leven is niet zomaar
dat wat jij ervan maakt of vindt,
maar Gods gave. Dat is de achillespees van een echte christelijke
apologetiek. Daarom is het
belangrijk dat apologetiek pas
opkomt nadat e r geleefd is cn
pas spreekt nadat het leven mct
919

Gods vragen of verhazing opgeroepen heeft. Dat is toch de context van 1 Petrus 3:15 ('altijd
bereid tcit verantwoording aan al
wie rekenschap vraagt van d e
hoop, die in u is ..'). Deze basis
voor de apulogetiek heeft weinig
te maken met abstract denken en
alles met gewoon, dagelijks
leven.

Apologetiek is door en door
praktisch. broodnodig en voor
mccr dan iiitcllectuclc bollcbozen. Met gaat niet om een intellectueel steekspel of om God
verdedigen (lees Rietkerks bijdrage aan Hope 21 !). Het vercinderstelt concrrct Iwpn m ~ God,
t
om luisteren en vervolgens epn
er:ht c i l l f ~ i r ~en
e l persvonlijk r&v n n grsprrk.
~
Tja, apologetiek is
de kunsi van cul (lirele comiliunicalie. Omdal God van alle mensen met al hun vragen en zoeken
houdt.

Persbericht

diging en ontmoeting-over-kerkgrenzen-heen is ook na tien jaar
nog nodig.
Reden tot vreiigde?
Want je kunt je aívragen of het
feit dat het Gereformeerd Appel
nu tien jaar bestaat. een reden
mag zijn voor bijzondere dankbaarheid. Zou het niet veel
mooier zijn als de kerkelijke eenheid in de algelopen jarcn 7ijn
beslag zou hebben gckrcgcn'?
Hel nadeiikcn cn discussicrcn
over deze vraag brengt de heoogde eenheid niet veel dichterbij.
Meer bemoediging gaat uit van
het tellen van de zegeningen!
Want ;regeil op het werk van
velen die zich voor d c mak van
de eenheid hebben ingczet was
er de afgelopen jaren in ruimc
male. Wie er even dc tijd voor
neemt ziel dal CT in ccn pcriodc
van niet meer dan tien jaar cchl
pewcldig vecl is gchcurd! Op lal
van plaatscn ?ijn contacten russen gcmccntcn gclegd of verstevigd, soms door ecn periode van
telcurstellcndc ervaringen heen.

10 jaar Gereformeerd Appel

g~hedsnvondop 7 srpten~ber
2002...
krijgt v ~ r v o l ~inqserie bijeenkomsten door hele kond

I-let Gereformeerd Appel slaai
het komend jaar een andere weg
in. De $ehedsbijeenkomst o p 7
september vormt de opmaat
voclr een aantal samenkomsten
op verschillende plaatsen in het
land. Het is voor het eersi dat het
Gereformeerd Appkl door het
hele jaar Iieen hi,jee~zkc~msten
belegt.

I R beweging
D e eercie bijenkomst wordt Dco
Volente gehouden o p 7 scptcmber in Amersfoort. Daarna volgt
in het najaar een bijeenkomst in
Enschede, rond dc jaarwisseling
gevolgd door Groningen. 1n hct
voorjaar hopen wc hct wcstcn
aan te doen (HaarleinlAmstcrdam) om voor d e zomer wccr
ergens in het midden van het
lalid te eindigcn. Dc avondcn
worden samcn mct Icdcn van
lokale gemeenten gcoi-ganiscerd
voor wie een speciaal draaibock
is gemaakt.

ds. G.J. Zwarts uit Breukclcn.

(NGK)
Voorafgaande aan de gebedssarnenkomst, dic om 19.34)uur
hcgint, wordt een sing-inn gehouden o.l.v. Peter Sneep. Hij heeft
ook dc mu?ikale leiding van de
samcn7ang tijdens de gehedssarnenkomst. D c sing-inn begint
om 18.31). uur.
Plaats van samenkomst is het
kerkgebouw " De Lichtkring",
Laan naar Emiclaer 1 in Amersfoort (rel. 033 - 45 S9 $88).
Over het Gereformeerd AppPI
Hct Gerrf(~rmeerdAppel, dai in
I big2 is opgrricht op initiatief van
leden van de Gev<formeerde Kerken Vrijgeriinnkt, de Chsistelijk~
Gerflormeerde Kerken en de
Nederlands Gereformeerde Kerken, is een gehedsheweging die
bijzondere nnndnch.ht vrangt voor
het geheri voor eenheid onder
chri.tíenen en voor kerkelijke epnheid.
Meer in,firmatie is ook te vinden
o p dc vcrnieutvde website:
h rtp://tvww.gerefor~~erd~ppeI.nl

(voor 'n toekomst zonder complicaties)

Oidbptp5

(si~ikerziektc)kan leiden rot mmplicatier. zoal5 bv

nieraandoeningen Hierdoor kunnen de nieren her laten afweten

Aanleiding voor de 'uitbreiding'
is Iiel tienjarig bestaan van het
Appbl, dat in 1992 werd oppericht. Door letlerlijk door hct
land tc bcwcgcn, wil lict Gcrcforrneerd App&l /.icliibaar maken
dal hei een gehedsbeweging in
beweging is. Gebed, verooimoe-

Praktische informatie
Op dc bijecnkornst in Amersfoort gaan de volgende predikanten voor:
Prof. FI.GTL.Peels uit Apeldoorn,
(CGK)
ds. J.J. Schreuder uit Spakenburg
IGKV)
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Dialyw of niprtmnrplanratic is dan noodzakelijk
Ondenoek m w r een oplossinq breigen voor diabeter pn b i h m e n d t
comptitatier. Geef dil ond~rzockdat extra zetje in de ruq
Voor 'n toekomst zonder mmplicalies.
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