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Terugblik
Aanleiding voor dezc reeks artikelen vormde allerlei kritiek op
gehoorde preken. Tn rcactie
daarop pleitten de eerste twee
artikelen voor een eerlijk
gesprek omdat het nict fair is
aFlc kritiek zomaar op een grote
hoop te vegen en op de stocp
van 'Kampen' te deponeren. Dc
daar ontwikkelde preekmcthodc
moct np haar eigen waarde cn
inhoud beoordeeld worden.
Na een weergave van het preekvoorbereidingsscherna en enkele
Iiuofdraken uit de brochure Preken en horen met achtergrondinformatie is in heet derde artikel
een begin gemaakt met meningsvorming. Als winst is onder meer
aan te merken dat in het prcekvoorbereidingsschema. meer
expliciet dan voorheen elcmcn-
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ten zijn opgenomen die moeten
vuorkómen dat preken abstract
en onpcrsonnlijk blijveii en over
de hootdcn lieengaan.
De kritisclie vragen hangen
samen met de woorden 'te
vroeg' cn 'te laat'. Bij hel kijken
naar dc tekst komen te vroeg de
persoon van de prediker en dc
inbreng van dc hoorder ter sprake. Daarmee ?amenhangend
komen te laat dc analyse en uilleg van de tekst aan bod.
Ook is gevraagd of op d e achtergrond van deze methode nict
teveel invloed bespeurbaas is
van mudemc opvattingen uil dc
communicaticwetenschap en d c
homiletiek. Daarhij valt te denken aan de belangrijke plaats die
wordt toegekcnd aan d e inbrcng
van de predikcr die een Woord
o p afstand dichtbij moet brengcn
en actueel moct maken. En aan
1

de inbreng van de hoorder die
meebepaalt wat (voor hem) relevant en actueel is.Daardoor
dreigt de zeggingskracht van
Gods Woord te worden teruggedreven tot binnen de grenzen van
de beperkte menselijke belevingswereld.
Mijn vraag is: ontwikkelen de
eerbiedige hoorder en de
bescheiden boodschapper zich in
dit preekvoorbereidingsschema
niet teveel in de richting van
gesprekspartners die een aanzienlijke invloed uitoefenen op
de koers en inhoud van de
preek? En zal de preek zelf daardoor op den duur niet teveel het
karakter krijgen van een gesprek
over in plaats van verkondiging
van Gods Woord? In dit laatste
artikel worden nog enkele vragen
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aan de orde gesteld. Het geheel
mondt uit in een verzoek,

Herkenning
In de preekmethode wordt veel
aandacht gevraagd voor de herkenning die de hoorder moet
(kunnen) hebben bij het luisteren
naar een preek. In het gunstigste
geval voelt hij zich aangesproken
in zijn eigen situatie doordat de
preek zijn belevingswereld, zijn
weerstanden en blokkades raakt.
Wat is de functie van herkenning? Het besef dat het over jou
en jouw leven gaat. Dat is zeker
waardevol. Maar het sterke
accent dat hierop vooral in de
brochure wordt gelegd, zou ertoe
kunnen leiden dat in preken veel
ruimte wordt gegeven aan passages die pogen de belevingswereld
van de hoorder weer te geven.
Hoewel het streven naar herkenbaarheid op zichzelf genomen
noodzakelijk is,zitten daaraan
ook kanten die reden geven om
op dit punt terughoudend te zijn.
Het streven naar herkenbaarheid
heeft maar een betrekkelijk nut
en kan soms zelfs een averechts
effect oproepen,

Herkenning helpt niet
verder
In de eerste plaats: wanneer de
hoorder zich in jouw preek herkent, voelt hij zich aangesproken,
maar inhoudelijk heb je daarmee
nog niets bereikt. Herkenning op
zich helpt niet verder. Vanuit de
herkenning moet je iets zien te
bereiken. Het preekvoorbereidingsschema laat dat ook heel
duidelijk zien. Het formuleren
van de doelstelling wordt immers
zo geformuleerd: 'Gezien de tekst
en gelet op de hoorders zou ik
met mijn preek willen bereiken
dat de hoorders...'
Toch is wél het de bedoeling om
in die doelstelling en uiteraard
ook in de uiteindelijke preek die
situatie van de hoorders op een
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herkenbare manier ter sprake te
brengen. Onduidelijk blijft voor
mij hoe breedvoerig dat in de
visie van de docenten in Kampen
dient te gebeuren. Gezien de
sterke nadruk in de brochure op
dat element van herkenning lijkt
het er echter op dat die herkenning in de preek ook een (ondergeschikt) doel in zichzelf is.Als
het zo sterk wordt aangezet, lok
je dan niet uit dat er lange passages in preken worden gewijd aan
het beschrijven van hoe mensen
dingen beleven? Dat kan een
zeker nut hebben, maar het kan
ook gauw te lang gaan duren.
Dan werkt het eerder vermoeiend of benauwend dan bevrijdend en brengt het mensen dus
niet verder.

Amateur-psychologie
Bovendien moet je - in de tweede
plaats - dan al gauw je toevlucht
nemen tot de psychologie. Een
beschrijving waarin mensen zich
echt kunnen herkennen, gaat
namelijk altijd verder dan het
weergeven van feiten en gedragingen van mensen. Melden dat
jongeren wel eens naar de kroeg
gaan en dat ouderen het verenigingsleven wel eens verzuimen,
geeft namelijk nog helemaal geen
herkenning. Jongeren beginnen
pas herkenning te ervaren wanneer de preek onder woorden
brengt waarom ze graag naar de
kroeg gaan, hoe ze zich daar voelen en waar ze dan al of niet
rekening mee houden. En de
ouderen die de vereniging niet
bezoeken, voelen zich pas begrepen als de predikant ook weet te
verwoorden waarom ze dat niet
doen. Preken moeten in voorbeelden als deze inderdaad proberen af te steken naar dat diepere niveau. Maar we moeten ons
ervan bewust zijn dat dat een riskante onderneming is.Want herkenning bieden vraagt om inlevingsvermogen en psychologisch
inzicht. De één heeft daar meer
2

waarschijnlijk al te ver gegaan.
aanleg voor dan de andei.. In feite
Onhcdocld kun je mensen het
paat de prediker vertelleir iioe liij
gevoel hebbcii gegeven dat ze
nnnr nrenscri kijkr. Als dat lukt,
gecclelijk ;lijn uitgekleed midden
kan dat tieel aardir, zijn, Maar als
in een. zaal vol mcnqen. Dat heet
het niet lukt, wordt liet omgekeerde hereikz van wat je wilt
exhibitioi~isliie:menscn voelen
zich tenloongesteld, in hun hemd
bereiken: je geeft de mensen nog
en te kijk gezet. Dat dit geen
veel sterker het gevoel: 'Dit gaat
theoretisch gevaar is weet ik uit
even niet over ~ i i i maar
i
over een
cigcn ervaring: op dit gebied ben
ander'. Hoe uitvoeriger en g e & ik als predikant ook wel eens in
tailleerdei. dergelijke passages iii
een preek uitvallen, Iioe grciter
dc fout gcgaan.
dit gevaar wordt. Alleen al omdat
mensen nri eenmaal heei verschil- Subtiel en terughoudend
lend zijn.
In ~ l vr i ~ r c l p1~znl.1:
e
het geeft te
dcnkcn dat tci-wijl wij vandaag
Daarhij denk ik irug niet eens aan
de vraag, van luisteraars die soms
geneigd zijn om in dc prcck best
heel terecht kan ziin:'D«minee.
diep in le gaan op de persoonlijkwas dat nou Schriftuitleg of amaheid van de hoordcr, dit in d c bijbel veel beperkter gcbcurt. Wclisteur-psychologie'?' Ook dat ziin
redenen om een zekere terugwaar veswoordcn vooi-al dc
hoiidendheid in aclit te nemeii bij
Psalmen diepe mcnsclijke cmoties, maar daarbij betreft het vaak
het noodzakelijke streven naar
herkenhaarheid.
anonieme xhrijvcrs van wie de
exacte cimst andighcden en karakMensen tento~n~tellen
tertrekken doorgaans onbekend
zijn. Het is verleidelijk voor prcIn dc. rienfrplnlr!s kun je bij clat
dikanten om een uilgcwc~klc
streven naar herkenbaarheid nog
karakterschetsen Ie gcvcn van
op een andere manier brokken
mensen als David, Saul, Petrus,
Thomas en vele nndcrcn. Dc bijmaken. De preek kan zo invoelend cn gedetailleerd heschrijven
bel levert daarvoor ook wel ciiigc
gesevens, Maar tocli blij Tt dal
hoc mcnscn zich voelen. dat mensen indci-daad dcnkcn: 'Dit gaat
heel summier. Moet Iiet herkeiibaar tekenen van mensen en hun
over mij' ( o l de variani:'dii gaar
belevingswereld daarom ook niet
over die en die' iiiaai- dat laat ik
met een zekere terushuudendnu rusteii).
Toch is lalig nici icdcrccn blij mct
heid gebeuren?
die herkcniiing. Hct kan immcrs
ook te dichtbij komen. Een kerk- Vervreemding bemoeilijkt
Clansluiting
zaal is lang niet voor iedereen
een veilige omgeving. Je zil tusIn de ~ i j f i l e ~ l u r r thet
s : evaneelie
sen allerlei mensen die ie niet
i s niet naar dc mens.
persoonlijk kent. Als de prediO n ~ cultuur
c
daarentegen stelt
kant jouw leven begint te schetwc1 de individuele mens in het
sen kun je het erg benauwd krijgen. SteI je voor dat je je niel
ccn trum.
n a t brcngt een spanningsveld in
goed kunt houdeii? Je kunt niet
ons bcstaan dat ertoe leidt dat
weglopen. Je kunt ie uok niet verGods Woorrl soms nauwelijks
weren door iets terug te zeegen.
aansluiting meer vindt op onze
Als predikant kun je vanaf de
hclcvingswereld. .Ie kunt dus wel
kansel zelden goed zien hoe je
als cis qtcllen dat een preek herhoorders r e a p e n . En op liet
kcnning moet bieden. Maar is die
moment dat er wel een (liertige)
cis wc1 altijd reëel? Regelmatig
reactie zichtbaar woidt. hen je

,
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krijgen menseir bij ccn preek het
gevoe1:'Deze prcck sluit niet aan
o p mijn leven.' Ligt dat aan de
preek'? Soms wel. Maar soms
moet je dan ook eerlijk Ycggen:
'Het ligt aan inijzell want mijn
leefwereld sluit nauwelijks meer
aan o p een leven mct dc Hcre'.
Wij mensen ;rijn van nature
zozeer vervreemd van de Here
dat zijn Woord wcinig aanknopingspunten mccr bid ons heeft.
E r is niet altijd een kanaal waarlangs Gods Woord socpcl c11
geleidelijk binnen kan komen.
Dan breekt hel ons bestaan hinnen als een donderslag bij heldere hemel of een bliksemstraal in
de nacht.

Wat heeff een mens
nodig?
In de zesde plants: Waar verlangen mensen naar'? Naar ecn stuk
herkenning? Dat kan. Toch is dat
geen maatstaf. Belaiigrijkcr is een
andere vraag: wat hebben mcnsen nodig? Geestelijke vciedscl.
Het streven naar Rerkenhaarlicid
is in dat geven van vcieding ïunctioneel, omdat en voorzovcr het
mensen motiveert om inderdaad
het voedsel van Gods Wcicird lot
zich te nemen. Waardoor wordl
ons geloof gevoed? Niet door wat
wiJ in cn rond onszelf herkennen
maar door wat wij van ver buiten
cn hoven onszelf vandaan ontvangen.
Waar jc als mens vooral wat aan
hebben i s dat het Woord van de
Here jou uittilt boven jezelf en de
bekrompen, benauwde, zondige
wereld waarin jij dagelijks leeft.
Zodat je blik vcrbreed wordt en
je de grotc ruimte en de geweldige pel-spcclicven weer mag zien
die de Herc ons in zijn Woord
biedt. Natuurlijk. de hoorder
moet iii beeld komen met zijn
dagelijks peplocter in het aardse
beslaan. Maar dan wel met het
duel dal hij zo gauw mogelijk uit
die beperktheid wordt weggehaald om eens cen tijd lang te
3

mogen kijken naar die heel andere dimensie die de Here aan zijn
leven 9eeft. Het is toch wel erg
fijn om gezeten aan de voeten
van de Here .Ie7us o p een gcgeven moment jezelf even helemaal
te mogen vergeten.
Snmengevar:het streven naar hei-kpnhuarhcid i n de preek is werrig
pn noadznkelijk al,^ her maar met
teriicqhoudeníih~id\vordf toegepnsr en geen dominante plaats in
de preelr ,gaat irtnefiieu. Vermoedrlijk word$dn1 in Kampen ook wel
erkend. Muur die scrir,qhor4deririAcid Z O N zich m.l. moeren vcrcaIpn in eet1 minder vooru.aansrannde
plants binnen her prrc~kvoovhereidingssclrernn voor de inbreng van
de hoorder

I

Pendelbeweging

~

Al met al maakt de vernieuwde 1
preekmethode in deze artikelen
heel wat kritische vragen los.
Daardoor kan de indruk ontstaan
dat er nauwelijks een positief
woord aan gewijd kan worden.
Toch is dat niet waar.
Misschien zou je kunnen zeggcn
dat e r tweeërlei uitwerking denkbaar is. Een gunstige op dc oudere predikantcn en ccn ongunstige
op de jongcsc. Hct plcidooi voor
andcrc accenten en de methodische bczinning daarop lijkt nuttig
zijn voor ons als 'oudere'(?) predikanten. Klaarmee hcdoel ik de
predikanten van zeg maar viicir I
hct tijdperk 'De Ruijler'. Wij zul- I
Icn onder ogen nioeten zien dat
een nieuwe tijd ook vraagt om
nieuwe accenten. Alles conserveren betekent op de lange duur d e
dood in de pot. Ik denk dat de
oudcrc predikanten heel wat
tegenkomen in deze vernieuwendc visie waarmee zij hun winct
kunnen doen. E n zo' n vernieuwingsproces heeft na tuurlij k
allcen effect wanneer de nieuwe
acccnlcn wordt benadrukt. Wat
dat hctreil valt er iets te signaleren van eeii pendelbeweging,
Vrocger was hel om zo ie zeggen

'de tekst voor en na'. Nu m a a i t
de slinger naar de kant van de
hoorder. En 70' n slingcrbcwcging vertoont in een hepaaldc
fasc altijd de neiging om door re
slaan. Rij ouderc prcdikanten is
dat niet zo' n ramp want die rullen hun pzcckmethodc waarvan
de exegese de basis vormt nies
snel ontrouw worden. Maar aankomende predikanten hehhcn dic
basis niet op de7elfde manicr.
Daarom valt tc vsc7cn dat een
doorslaan van dc slingcs richting
hoorder in hun prcckwcrk ccrdcr
een schadelijke uitwerking kan
krijgen. Zij zijn immers al opgcgroeid in ccn tijd cn cultuur die
sterk mensgericht i s Is het voor
de jongens in Kampcn wc1 nel zo
nodig als voor dc wal oudere predikanten dal c r flink o p hct aambeeld van aandacht voor de hoorder en je eigen rol als predikant
wordt getimmerd'! Die sfecr adcmen de jongcrcn toch al in ruime
mate in'? Dc vraag is of zij nicl
vccl meer gebaat zijn hij cen
prcckmelhode die consequent
bcgint bij analyse en uitleg van de
tckst alc basis van hcl verdere
preckproces. Daarmcc ga je wel
tcgcn de mode en de trends van
je tijd in. Maar is dat niet kén van
de taken van de kerk? Eerst kind
van God zijn. dan kind van je tijd,
en daarom waar nodig tegen de
trends van je tijd ingaan. Overigens, is die trend van gerichtheid
»p de mens en zijn ervaring al
niet aan het voorbijgaan? Af en
toe vang je signalen o p die erop
wijzen dat de jongste generatie
vooral vraagt om stevige preken
die laten zien waar het volgens
Gods Woord op staat. Als die signalen kloppen, dan kon het pleidooi voor herkenning van de
hoorder in de preek wel eens achter de ontwikkelingen aanlopen.

Verzoek
Daarmee lopen deze artikelen uit
op een verzoek.
Zouden de docenten homiletiek
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in Kampcn willcn overwegen of
een herschikking van de elementen in hct huidige preekvoorhercidingsschcma mogelijk is'?
Waarbij de winst van vcrscl-iillcnde elementen ~ o a l dic
s cr nu ligt
gehandhaafd blijft terwijl d e elerncntcn zelf op ccn andere plek
worden gezet. De exegetische
analyse zou misschien meteen na
de tekstkcus kunnen staan, als
af7ondcrlijk onderdeel o p een
vcioraanslaandc plaats. Gcvolgd
door de homilctischc bc7inning
waarhinncn wcllicht ook voor de
'analogia fidel' een plek zou kunnen worden ingeruimd. Voor d e
duidelijkheid wordt dc hcdocling
hicrondcr in schema gezet, wat
overigens nict mccr om hct lijf
heer1 dan dal Iici dc clcmciitcn
uil hel beslaandc prcckvoorhcrcidiiipsschema in ccn andcsc
manier volgorde zetten.

A Tckstkcus
R Exegctischc analyse
C Homilelische bczinning
l. persoonlijke incditatic
2. pastorale reflcctic
3. analogia ridcï
D Doelstelling
E Homiletische vcrwcrking
4. structuur
S. schets
6. verificatie
7. vormgeving

Terugkeer naar uitlegtoepassing-schema?
De vraag ligt natuurlijk voor de
hand of dit niet een terugkeer
betekent naar het oude schema
uitleggen - 'toepassen. Het tweede artikel in deze reeks vatte de
bezwaren samen die in d e brochure Preken en horen tegen dit
schema zijn ingebracht. Moeten
we naar dit schema terug?
Inderdaad betekent bovenstaand
pIeidooi ror o p zekere i ~ o o geen
t~
terugkeren naar deze rnethude.
'Tot op zekere hooete', want het
moet duideliik zijn wat wel en
wat niet wordt bepleit,

De hedcieliiig is niet dat de preken volgens dil %cliemaworden
ol'gehciuwd. Want o p homiletisclie gruilden zijn allerlei andere
preekvormen denkbaar.
De bedoeling is w61 dat in de
yr~~kvnorA~rcidirrg
o p principiële
gronden de vciTgordc van uitleggen cn tocpasscii al+ rcgcl wordt
aangchoiiden.
D e bedoeling i s i~icl:
ol,jrctieve
uillcg en S I I / > ~ P C I ~ P Vluepassing
P
Want inderdaad kan een kind van
God het Woord van zijn Vader
onmogeli,ik bescliciuwen d1S. een
objecl huilen ~ichzclf.
Maar wal wdl kan is in tcrrneii
van eerbiedige o~iiganginet Gud
5treveii naar een onlvankeli jke
luis(erhciudin~,
Metlicidisch geef
je daarbi! alle voorrang aai) wat
de Here in zijii Woord tot de
gciiieen(e zegt dcior eerst royaal
tijd tc hcsledcn aan mrgvuldig
Ic;lcn, verlaleii, analysereli eii uitIcpgen v;in de tekst iii haai. direcle eii indirecte verbanden. Daarbij kunnen anderen ie in de
uitwisseliiig van ontdekkingen
helpen en je inzicht i11de tekst
verdiepen. verbreden of corrigeren met wat zij al eerder hebheli
ontdekt en opgeschreven. Bovendien mag ie e r ook o p vertrouwen dat het Woord van God zijn
eigen kracht en doorzichtigheid
heeft.

Pleidooi voor 'uitleggen
en toepassen'
IJit bovenstaand plcidncii sprcckt
dus ccn iniiidcr ai'iviizciidc houding rcii op;.ichlc van hcl schema
'uitleggen cn locpasscn' dan in dc
brochure. Dczc ecuwcnoudc
manier van omgaan met de tekst
in dc prcckvoorhcreiding is m.i.
nog stceds bruikbaar. Dc argumenten dic wordcn gctsruikt in
dc kritick o p hct sclicma, ovei+luigen mij nict.
In dc eer,vrt. plurrts richt zich dc
kritiek m.i. op erri hrpurrlde
mnnicr i;an omgnan met dit sch cma, waarbij gedaan wordt alsof

per definitie eg gespannen voet
het Woord van God ccn op zichstaan met o p de hoorder gerichte
zelf slaande groothcid i<,wat
aanspraak?
zomaar kan leiden lot een objectivistisclie omgang mcl de Schrift.
Alleen de Schrifi zelf zet
D a t laatste is inderdaad verwerharten in brand
pelijk. Maar het schema. kali ook
best op een andere inanicr
In zeker opzicht kan het ook als
geh;in teerd kan wol-dcn. Ol->jcclivcrcn vaii de Schrift is niet een
een voordeel worden gezien wnnneer de mensen in d e kerk iii d e
noodzakeli.jkc conscqucntic van
preek iets terugzien van sedeelhei scheina rel T.
ten waarin wordt expliciet aanIn de twredrplucitv wordt als kridacht gevraagd wordt voor de
tiek tegen hel scliema ingebracht
(uitleg van de j tekst en gedeelten
dut het zou stoelen op d e gedachwaarin de boodschap wordt toete dat een onbevooroordecldc
gepast. Want het kan meiisen heluitleg mopclijk is. Ik vraag rnc
pen om na te gaan waar de predicchtcr ar of' jc dic gcdachtc pcrsé
kant zidn boodschap vandaan
in zo' n schema moet inlc;.eii.
haalt. Preken die niet zichtbaar
Geen mens i\ on bcvooroordccld.
voor de mensen verankerd zijn in
Een kind van God a1 helemaal
dc tckst. overtuigen al gauw niet
niet omdat hij gelooR In de
meer. Waar de preek als één
Schriften de slem van ~ i j nhcmclononderbroken 'toepassing' overse Vader te vernemen. Maar ook
komt, wordt het verschil tussen
wic zich bewust is van 7ijn voor'wat staat er nou' en de inbreng
oordelen en alle hagagc dic hij
van de predikant diffuus. Bij zo'n
meezeult, kan nog wc1 probercii
preek valt voor de gemeente veel
z o eerlijk en eerbiedig mogclijk
mocilijkcr te onderscheiden wat
een tekst uit te leggen ei1 toe te
n u van dc predikant is en wat van
passen. Dat dit nooit geheel zond c tckst. Van zulke preken kunder vooringenomenheid zal gaan,
ncii 7e zich gemakkeliik afmaken
is duidelijk. Maar je kunt er wel
als 'zijn hnogstpersoonlij ke
naar streven. En overigens je
iinptcssic'.
eigen voorineenornenheid laten
corrigeren door de tekst zelf 6n
Jk bcscf hec1 goed dat het naïef is
de commentaren die anderen
oni te denken dat tussen tekst en
inbreng van de prcdiker een
hebben geschreven.
waterdichte scheiding valt aan te
In de rirrde plaats wordt als
bezwaar naar voren gebracht dat
brengen. Ook dc uitleg van de
tekst is inbreng van de predikant.
deze methode er in de praktijk
toe leidt dat ook de preken zelf
Toch wil ik opkomen voor de
vaak een uitleg-toepassing-strucwaarde van bezig-zijn met uitleg
tuur aannemen. Daardoor zou de
van d e tekst als dragcnd clement
in de preek zelf. Want daarvan
prcck ccn tweedeling vertonen
gaat voor de hoorder dc meeste
waar hct duist gaat om de ene op
overtuigingskrachl uit.
dc hoordct gerichte aanspraak.
Mijn vraag hierhij is deze: Wat is
Het hart van de Iioorclcr komt
e r eigenlijk mis mee dat die tweea k e n in brand IC staan wanneer
slag in de preek niet geheel verde Scliriften open gaan cn wanborgen blijft'! Natuurlijk moet je
neer je mag lalen r.icn wat in al
rncnscn aanspreken. Niemand zit
de Schriften op Christus bctrektc wachtcn op een dorre theoretiking heeft.
schc vcrhandelingen. Het kan
ook al tc schematisch worden.
Ds. K. de Vies is predikant van de
Maar waarom zou een gedeelte
Gereformeerde Kerk te Aiphen aan
in de preek waarin een gedeelte
den Rijn
ui t Gods Woord wordt uitgelegd.
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PAULUS IN OLYMPIA?

J. Hagg

'... Maarjü,man van God (...) span je in voor de
goede wedloop van het geloof en grüp de prüs
van het eeuwige leven!' (7 Timoteüs 6: 77- 72)

De wereld: een olympisch
dorp
Zo leek het toch de afgelopen
twee weken. Vierentwintig uur
per dag werd de wereld huis-aanhuis bediend vanuit dat 'middelpunt der aarde'. Alles draaide om
de verrichtingen van de 10.000
sportieve bewoners van het
olympische dorp. Al het andere
leek erbij in het niet te vallen. Nu
zijn dan de 3300 plakken in 32
disciplines zo'n beetje verdeeld
en statistici aller landen maken
met trots of schaamte - al naar
gelang - de balans op. Concurenten nemen afscheid van elkaar:
'In Athene zien we elkaar weer!'.
En de wereld mag na zestien
dagen eindelijk weer verder
draaien
De Olympische Spelen: van jongsafaan heb ik het
een heel bijzonder fenomeen
gevonden.

Boodschap voor de
wereld?
Gevraagd welke boodschap de
JAARGANG 76 - NUMMER

Spelen de rest van de wereld
brengen antwoordt IOC-voorzitter Samaranch: 'Het belangrijkste
van de Olympische Spelen is niet
het winnen, maar het deelnemen,
zoals het belangrijkste in het
leven niet de triomf is, maar de
strijd. Niet de overwinning is
essentieel, maar de schoonheid
van het gevecht. Zo luidt het in
de Olympische eed. Is er een
betere boodschap denkbaar?'.
Tja,
denk daar maar eens een
poosje over na
En leg er de
werkelijkheid ook maar eens een
poosje naast
Zijn het niet
slechts de 'golden boys and girls'
die als helden worden ingehaald
en een ereplaats in de gedenkboeken krijgen?

Zou Paulus hebben
gekeken?
Dat kun je je afvragen. Zou hij
ook dagelijks 'tussen zeven en
negen' voor het scherm te vinden
zijn geweest? Geen idee natuurlijk. Een interessanter vraag dan:
was Paulus er live bij in Olympia? Ik lees er niet van in de bijbel. Wel dat hij meermalen op
hetzelfde schiereiland, de Peleponnesos, was: in Korinte. Best
mogelijk dat hij daar de stad in
rep en roer meemaakte rondom
eenzelfde soort sport-spektakel:
de Isthmische Spelen mochten er
ook zijn! En dat hij er actueel
over gepreekt heeft, op straat.
Hoe dan ook: het is opvallend
dat Paulus zich regelmatig van
beelden uit het sporters leven
bedient.
Het kan haast niet anders of het
moet hem geboeid hebben. En
waarom ook niet?

ef

KleineSaul langs de lijn?
Ik kan het me goed voorstellen,
hoe hij daar als jongen heeft
staan kijken bij de sportvelden
aan de oevers van de rivier de
Cydnus. In de grote romeinse
stad Tarsus (in het huidige zuidTurkije woonde het gezin waarvan hij deel uitmaakte. Verstrooide joden middenin de grieksromeinse kultuur, die haar bloeitijd beleefde. En topsport is een
belangrijke pijler van deze
beschaving. Een echte goeie tarsiaan was je pas als je je als
levensdoel stelde Tarsus (en
jezelf...) onsterfelijk te maken
door te winnen op de Olympische Spelen. Er is niets nieuws
onder de zon: dat was ook tóen
het summum! Met een traditie
van al meer dan acht eeuwen.
Zozeer centraal in de beleving
van de griekse wereld dat ze er
vanaf 776 v.Chr. hun hele tijdrekening op baseerden.

Taboe....
'Nee, Saul, niet voor jou'. Zoiets
zal van zijn vader te horen hebben gekregen. En ook waarom:
het hele sportgebeuren was vergeven van heidense rituelen,
waaraan je geacht werd mee te
doen. De Olympiër Zeus was de
schutspatroon van de Olympische Spelen. En de honderdduizenden die toe waren gestroomd
om het hardlopen te zien, het discus- en speerwerpen, de worstelen bokswedstrijden, de vijfkamp
en de wagenrennen, juichten bij
het uitdelen van de lauwerkransen en gingen vervolgens vrolijk
aan de massale offermaaltijden.
6

En A.D. 2000?
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Er is hc( ecn en ander vetandcrd. Wii tclleii onze jaren naar
de ~ebucirtevan Jezus Christus.
En ï e dederi mee: Mia Audina.
Stcfrin Aaiisen c n heel \vat
aiidcre wcrcld-sporters rlie ei.
hccl cipcii rivcr ~ i j i d;il
i
7ij hun
1~vc.ni\illc~i~UUR'C'IILIP de Rcits
dic Cliristii\ hcci. Er wotdeti
(~port)hijhclsiiitcedceld. al dan
nict cip CD-Rolti. Ik weet het:
a Cyciden zrjn es i i c i ~FenoeS. Z e
vcrschiincri hooguit i11 eet1 anderc vei-incimiiiin. En toclr: teniiddcn v;in clii ;illc.; 1;. in ziin menscii Chri\tiis t e ~ c n w o o r c l l ~ .
Gods Gcicde Niet~wsva11 reddilis koor verlorcn merisen
kliriki ook claar. En je ziilt toch
maar van iiiet? weten er1 ook in
iiiun Icvcn heyint het te resoneren: 'M'ccl jc wel dat Gud jciu
2cni;i;ikr hccit cn dat FIii het te
{ c g c n wil heblien iti je Ieven?
Wcci jc wel (lat e r echi iets is dat
neig helaiiyriiker is otn je voor in
te zetten dan o n x sportieve topprcsiíitie\: de snede wedloop
van liet yeloof.... En er i<een
prij.; te heniachzi~endie oneindi? veel nieer waarde heeft dan
een olympische rneclaille: het
eeuwiFe leven ....'

Soms komt van het één
het ander

Radiokerkdienst - Op D.V. 8
oktober a.s. (17.00 uur) zal de
Stichting Zendtijd voor Kerken
een radiokerkdienst uit7enden
vanuit dc Ciercfcirmcerde Kerk
te Zuidhnrn. Vnorgangcr in dc?c
dienst zal zijn ds. T.K. van Eerden.

Ommen - Het telefoonnummer
van ds. G.E. Geerd te Ommen is:
0529-463484
Rnerakker - Rcroepcn (i.c.m.
Nijega-Opeinde): .J. H. Tempclman te Nijecga-Opeinde.
Wardenberg - Bcrocphaar
gesteld door de classis Amerstnort: R.P. Heii, Singelherg 24.
7772 DA Hardcnhcrg, [cl. 0523265785

Groningen - Het vertrek van ds.
H.venema naar Jakarta i.v.m.
zijn uit~endingals leendocent
naar de Theol. kingeschool
"Setia" is vastgesteld op 1 0
oktober.
Capelle aan den Idssel-Noord Scriba J.W. Wisselink tel. 010
45001 O X
c-mail wissclinkC~fch.cur.nl.
Tclcfonn cn c-mail v;in de prcdikant ds. R. tcr Reek: privC: 01 0
450400h
sludccrkarnci-ILix:01 O 450hhX7
e-mail hcck.ricrC@frcclct.d

de kerken

Beroepbaar
Kandidaten:
M. Vrrhnqff. Heemskerckstraat
91,8023 VS Zwollc, 038-4541 238
J. H. Snepenhel-K,Pinksterbloem
1,8265 LE Kampen. 038333 1055
R. P Heij, Singelherg 24,7772,
DA Hardenherg, 0523-265785
H. H o k ~ h t i r g r wRrecht,je
,
Spiegclcrf 23.38 13 N L Amersfoort,
033-4805566
Predikanten:
R..!. Hlrik, bereikbaar via 0621277713
.J. clr U'nlf. Mignonpad 22.3816
ET Amersfnort, 033-4728793
P E I,arneri.s, Curiestraat 42,
7YO9 R T Hoogeveen, 0528233481
A. Sclierin~fi~
Sluisstraat 7.4251
AV Werkendarn. 0183-500488

Yieuwe opgaven cn wijzigingen:
H.Prins, tcl. 0.546-870843

Of lict nu a p cle Areopagus is of
in S!lclney In clc caitactirnhcn van
de Europa-cup-qtadirins nf langs
de lijn waar u cn ik misschicn
gercgeld staan. Er is nog hccl
war goud uil ic dclcn.

Ds.J. Hagg is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuld

I
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O.W.

ZACHTMOEDIGHEID

h

Wc zullcn hct allcmaal bcamen:
cr is gcbi-ck auli zachtmoedige
menscn. Zc kunnen zich nict
handhaven. Jc kunt asscrtiviteitstrainingen volgen, maar ik heb
nog nooit gehoord van een cursus
zachtmoectigheid. Jij wel? Maar
Jezus spreekt niet de assertieven
zalig. maar de zachtmuedigen. We
kijken maar eens in de Schrift om
er achter te komen wat voor
mensen dat nu
zijn, die zachtmoedigen.
In de Bijbel lees +jeover Mozes.
die een zeer zachtmoedig mens
wordt genoemd (Num.12:3). D e
Here Jezus spreekt zo over zichzelf: Ik ben ~achlmoedig(Matth.
11:29) en zo is ook zijn komst als
koning (Matlh.21:S). E n later zal
Paulus op de Karinthiers een
beroep doen met het oog o p de
~achtinciedigheidvan Christus. Je
leest over dic mensen in Psalm
37. Zachtniocdighcid wordt
gcprakiisccrd in dc kring van
Gods kindcrcn. Zij vertrouwen

God hun levcn toe, omdai ze
Hem vertrouwen, ook iii tijden
van onrecht. Flij zal voor hen in
actie komen.
Herkennen we daar iets van in
ons eigen leven? Dat betekent
atstand doen van jezelf en je
eigen belangen. Als je kijki naar
Mozes, naar de Here Jezus zie je
dat zachtnioedigheid echt niet wil
zeggen dat je een slap karakter
zou hebben. Maar als ze boos
werden ging het hem om de eer
van God en niet om hun eigen
belang of wat dan ook.

1

Een woord, gesproken op zijn
ti,jd.Maar ook passend in een CU!tuur van vandaag? Moet je dan
over je heen laten lopen als je
onrecht hebt te verduren? Vast
en zeker niet, maar dan nog in
een geest van zachtmoedigheid.
hoewel als je het recht aan je
kant hebt, ook vastberaden. Kijk
maar naar een Paulus die de
stadsbestuurders van Filippi
nadrukkelijk op zijn rechten
wijst: ze brengen hem hoogstpersoonlijk de stad uit.
Zachtmoedigheid... dat krijg je,
dat leer +ieals je God leert kennen in zijn geduld, zijn mildheid,
zijn goedheid en al die goddelijke
'eigenschappen' meer. Want wat
hel dan tenslotte waard is om
bevochten te worden is d e eer en
goede Naam van onze God en
van de Here Jezus Christus, van
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met God

Gods Geest. En niet dat van
jezelf. God komt voor jou op:
Hij oordeelt rechtvaardig (1 Petr.
2:2_1).

/n een van de zaiígspiekingen prijst Jezus de
zachtmoedigen gelukkig, ZJ krijgen de aarde
(Matfh 5:5),Een intigesend woord van Jezus. Waf
vult er nu aan zachfmeedigheid te beleven?
Op dezc aarde gcldt vaak hct
rcclit van de stctksie. OT dal van
dc hrutalcn, dic de halve wereld
hebben. HCIgaat o111 macht, zepgenschap. iiivloed en eer. Zachtinciedige mensen trekken aan het
koristc eind. Jc zou haast eg gen:
Jezus ondcrkcnt dal en zegt
eigenlijk: stil maar. wacht maar,
want sti-aks....! is dc aardc voor
jullie. Maar wai hch je dan voor
hei hier en nu?

Bouwsma

l

Het gaat erom dat zachtmciedigc
mensen niet een speciale caiegorie vormen. Het zijn geen nndcrc
mensen dan d e armen van geest
of de treurenden. Het p a t de
Here Jezus erom hoe je als kind
van God in deze wereld staat.
Hoe je leeft met je hemelse
Vader. En als het dan gaat om
wat blijvend is, is het dat levcii
met de Here. Alles gaat vooi+tiij,
schrijft Johannes: d e wereld en
haar begeren, het eigenbelang,
het recht van de grootste mond
en de meeste macht. Dat mag je
nu al weten en zo k u n je hier en
nu Gods zegeningen tellen.
Wat lelt is dat Christus alles voor
ons bevochren heeft wat er te
bevechten viel. Hij zette het
spoor ui t: ncderig en zachtmoedig. Hij zegt erbij: "Leer van Mij"
(Matth. 11:2cl). Willen we dat deel
van Christils vnlgen ook? Je last
ligt hij de Here .Jezus. Je kunt en
mag verdcr op zijn weg, in geloof
en in vcrtrouwen.
Wij hoeven het hier nict te
maken of ie breken. God maakt
het voor ~ i j nkindcrcn klaar (als
in de slaap, zegt Ps.127). Wie die
zachlmocdigheid van de Here
Jezus weerkaatst, weerspiegelt
ook zijn hccrlijklicid (2 IZor.3:18).
Te feliciiercn zijn de zachtrnoedige mensen. Zij krijgen de aarde.

Ds. 0.W. Bouwsma is predikant van
de GereformeerdeKerk te Gouda
8
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W.M.Bakker

NAAR SCHOOL
m-

U i t alle volken

"Bent 11 wn de school?" Ik kijk
de gedrongen gestalte naast me
verbaasd aan. Zqjuist heb ik
Amin de hand geschud en
gehoord dat hij met zijn gezin de
afgelopen week zijn intrek in het
AZC: heeft genomen. Ze waren
gewend naar de kerk te p a n en
hebhen meteen geïnformeerd
hoe ze daar konden komen. Keurig op tijd stonden ze te wachten.
Voorin de autri hccft Amin plaats
gcnnmcn. Achterin zitten, dicht
op elkaar gepakt, zwijgend zijn
vrouw en drie kinderen.
De laatsten moeten in het asielzoekerscentrum naar school.
Voor de slimme vader is het. alle
taalbarrières ten spijt, duidelijk
dat hct om cipcnhaar nndem~ijs
gaai. Hi.1 hccit ook vernomen dat
c r vcrdernp ccn christelijke hasis$choril is. Daar hoi-cn zijn kinderen thuiq. Ckcn twijfel aan. En
daarom zijn vraag: '-Rcnt u van
de school'!" Ik schud ni'n hoofd.
maas kan Amin gerusrstcllcn. In
de kerk zullen wel m e m e n "van
de schciol" zijn. We kunncn rustig
doorri,jden.

Na de dienst loopt Ainin zenuwachtig achter me aan. Ik hch
inmiddels uitgekeken naar de
directeur van de school, maar kan
hem in de meniste niet zci snel
ontdekken. Met de toezegging
dat ik de man zal bellen, iiceml
Amin voorlopig genoegen. "De
school op het centrum is niet
goed voor mijn kinderen. Hel is
belangrijk dat ze in een chrislelijke omgeving oppoeien", zeg1 hij,
voor het eeval ik nog niet genoeg
van de ernst van de silualie dooi+drongen zciu zijn.
"Mijn kinderen moeten elke dag

!

,

van de Heerc God horen en liedjes van de Bijbel Icrcn. In Irak
gingen ze ook naai- ccn christelijke school", begrijp ik uil r.ijn halfbakken Engels. Hel is dc vadcr
ernst e n ik hesel dal ik mijn toezegging niet onnodig moet uitstellen. Elkc dag wachten lijkt
hem ékii te veel.

Het hoofd van de cchool is ccn
aardige nian, die al cnel laat blijken dat d e leerlingen wal licm
betreft welkom zijn. T-Tij kan cchter niet alleen beslissen. weet niet
wat d e mogelijkhedcn cn nbstakels zijn en muet zijn bestuur en
persoiieel raadplegen. Hct zal
zeker geen kwestie vali dagcn
zijn, eerder van weken. De vraag
moet zorgvuldig bekeken wcirden. Vandaar.
Drie weken later is de haalbaarheid helder. De school van het
AZC heeft flink tegensesputterd
cn betoogd dat de lessen o p het
ccntrum speciaal zijn toegespitst
op kinderen die het Nederlands
nog niet goed beheersen. Boveiidien zou het niet goed zijn liet
Irakese drietal uit zijn sociale
omgeving te halen. Bezwaren te
ovcr. Z e worden eerlijk aan
Amin cn zijn vrouw voorgelegd.
Mel Alle minpuntcn kunnen ze
levcn, als de kinderen maar christclijk onderwijs krijgen.

Dc directeur van de gereforrneerd c hasisschnol doet intussen zijn
best om. behalve dagelijks vervoer, hijlessen in taal aan de kindcrcn te kunnen aanbieden. Her
en der worden vrijwilligers opgetrommeld. Aan het eind van de
lange weg komt het bestuur in
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beeld. Op een avond breng ik de
ongeduldige ouders met hun kinderen e n een bevriende tolk naar
school, waar de voorzitter cn
secretaris al met een Engels
woordenboek naast hun koi'ficmok zitten te wachten.
Zo gebrekkig als Amins Engcls
is. zo vlot geeft hij in het Arabisch
antwoord o p de vragen dic in zijn
moedertaal voor hem worden
omgezet. Zijn overtuiging dwingt
respect af e n het bestuur cl dc
schooldeuren graag voor de kinderen open. "Ik lieh er vannacl-it
slecht van geslapen", vertrouwt
de stille moeder me na afloop
van het gesprek toe. "Ik was bang
dat de kinderen niet toegelaten
zouden worden, en wat dan?
Maar de Beere heeft onc gcbcd
verhoord." Haar man knikt. Ook
in de stemmen van de Arabisch
sprekende kinderen klinkt
enBiousiasme door. Huppelend
geveii 7c Cr blijk van hun nieuwe
school wel te zien zitten.
Een paar weken later breng ik
hen na kerktijd terug naar liet
AZC. Ik vraag aan Amin hoe hel
de kindcrcn op school vergaat.
Hij begrijpt me niet meteen.
maar o p dc achterbank hoor ik
uit twee kindcrrnonden: "Goed!",
waarna de vraag in het Arabisch
voor vader wordt vertaald. In
begrijpclijk Nederlands -de grammatica is van Fater zorg- vertelt
GabriC1, dc oudste, waar hij in d e
klas mcc hczig is. D e juf heeft
verteld ovcr Pctrus die op het
water liep, cn met rekenen moest
liii de iafcl van acht leren. Met de
taal gaat lict al heel aardig.
Gabriël grijnsr. Hia zal het z'n
ouders ook nog wel eens leren.
9

ONTVANGEN VAN
DE HEILIGE GEEST (11)
WJ staan stil bbji het werk van de Heilige Geesf bij de
komst van onze Verlosser in de wereld. In een vorig
arfikel zagen wij hoezeer er de eeuwen door strijd is
geweest rond wat de Aposfoljsche Geloofsbelgdenís
zegt over de ontvangenis van de Heilige Geesf en
de geboorte uit de maagd Maria, Wij sagen ook
hoe de kerk tot het "onfvangen van de Heilige
Geest, geboren uit de maagd Maria" kwam en hoe
zij na verloop van fJd al nauwkeuriger over het grote
geheimenis van de vleeswording van hef Woord is
gaan spreken. Nu willen wij aandacht geven aan
hef getuigenis van hef Nieuwe Testament.Op welke
Schriftplaufsengaaf wat het Aposfolicurn beludt,
terug? Waf wordf daar precies ons verkondigd? En
waarom is dit getuigenis slechts tot enkele gedeelfen beperkt?

Het gef uigenis van Lukas
1 :26-35

H e t is niet te onlkcnncn dat wat
in het Apostolicum beleden
wordt, rust op een vrij beperkt
getuipenis. E r kunnen Iiiei-voor
slechts twee Schriftgedeelten
genoemd worden. Allereel.si gaat
het dan om wat ons verhaald
wordt door Lukas over de aankondiging van Jezus' geboorte
aan Maria door de engel Gabriël.
Maria was reeds 'ondertrouwd'
met Jozef, door een huwelijkscontract met hem verbonden,
maar nog niet met Jozef gehuwd.
Krachtens deze ondertrouw kon
zij al Jozefs vrouw worden
genoemd. heigeen de engel die
later aan Jozef verschijnt, ook
doet (vgl. Mat. 1:20).
Tegen deze achtergrond valt het
op dat Lukas Maria in vers 27 bij
ons introduceert niet met het
woord 'vrouw' (,qunè),maar tot

1

twee keer toe met een wuord
(parthenos),dat in de regel ecn
meisje aanduidt dat nog maagd
is. De evangelist vraagt e r z ~ i
onze attentie voor dat het wel
ging o m een vrouw die al aan een
man verbonden was, maar die
nog gcen echtelijke samenleving
inct dic man kende (vgl. vers 34).
De Maria tot wie Gabriël gezonden wordt, is inderdaad de
mnagd Maria!

Dat d e Here grotc dingen aan
deze Maria gaal docn, blijkt al
meteen uil dc woordcii waarmee
d e engel haar begroet. Zij is de
'b~~qennrii~rle':
7ij declt op een
bijzcinderc inanici- in Gods vergevende gunst. doordat zij d e
moeder van een hccl hij7onder
Kind zal wordcn. Tcgclijk is zij
ook 'de gazegende nnrlrr rlr vrouwen'. De Nicuwc Vertaling heeft
deze woordcn niet, maar op
grond van dc handschriften
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F
achtergronden
mogen wij ervan uitgaan. dat ook
deze woorden uit de n-irriid van
Gabriël geklonken hebbcii. Zij
getuigen dat Maria tot een
typisch vrouwelijke taak wordt
geroepen: het dragen en barcn
van een kind. Ze sprekcn cr ook
van dat haar Kind ecii hccl bijzonder kind zal zijn. Juicl i i i het
dragen en baren van dil Kiiid is
zij door de Here bevoorrecht
onder de andere vrouwen. God
verwaardigt haar tot een unicke
moedertaak!
Ook de verzekering "de Herc. is
met i r " is veelzeggend. Want het
is de verzekering die wi,j ;ro vaak
in het Oude Testament horcn.
wanneer mensen tot een bijzondcrc taak worden geroepen (vgl.
bijv. .Inz. 1:9:Richt. 6:12). Nu
Maria tot een uitzonderlijke
moedertaak wordt gerciepcn,
mag zij zich verzekeid wetcn van
Gods helpende nabijheid.
Hccl de groet van Gabriël pretudeert o p het geheimenis dat hij
Maria aanstcmds ml openbaren.
Daarin wordt Maria al verkondigd wclke grote dingen de
Machtigc aan haar zal doen.

Na. de groct komt de engel tot
zijn eigenlijkc boodschap: "En
;ie, gij z rijt z ivonger ivnrdcw cJn
een zoon barpiz ..." en spreekt hij
over de groolhcid van haar Kind.
Wanneer Maria daarop vraaFt
hoe dit geschicdcn 7al zonder
toedoen van ccii man, onthult
Gabriël haar hct grote geheimenis, Daarbij valt de nadruk op
wat de I I ~ i l i gG~e.st
~ aan haar zal
doen. Flaar ;.wangerschap zal
seheel het wondct zijn van Gods
Geest! Die Gccst 7ai ovrr hriar
komen.
10

In het Grieks staat 'Heilige
Geest' zonder lidwoord, wat erop
wijst dat het hier gaat om de Heilige Geest naar zijn werking of
kracht I.De woorden die de
engel zegt, herinneren aan wat
wij in het Oude Testament lezen
met betrekking tot de Heilige
Geest. Hij 'komt over' de boden
van Saul (1 Sam. 19:20), Azarja
(2 Kron. 15:1), Otniël (Richt.
3:10), Jefta (Richt. 11:29).
Er is sprake van een onder het
beslag van de Geest komen met
het oog op een bepaalde dienst.
Daaraan zullen wij ook bij Maria
moeten denken. De Heilige
Geest komt over haar om haar
tot een uniek moederschap in
staat te stellen. Voor dat moederschap mag zij rekenen op de
krachtige werking van Gods
Geest!
Dit wordt door de engel ook nog
in andere bewoordingen haar
verkondigd 2:"en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen". Zoals de wolk van de heerlijkheid des HEREN neerdaalde
en de tabernakel bedekte (vgl.
Ex. 40:35), zo zal de kracht van
de Allerhoogste Maria overdekken. Het woordje 'kracht' is hier
aanduiding voor de Heilige
Geest in zijn krachtige werking
(vgl. Hand. 1:8). De engel wil
Maria verkondigen dat zij zwanger zal worden en een bijzonder
Kind zal baren doordat de Geest
van God een almachtige werking
op haar zal uitoefenen 3.
Uit het Oude Testament kon
Maria weten, dat de Heilige
Geest de Schepper van het leven
is (vgl. Job 27:3; Ps. 104:30). Door
deze Schepper-Geest en zijn
levendmakende kracht zal zij
zwanger worden en een bijzonder Kind baren.
In wat Gabriël er nog aan toevoegt (vers 35b), grijpt hij terug
op wat hij eerder zei over de
grootheid van het Kind (vers 32).
Juist omdat het Kind op zo bijzondere manier ontvangen en
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geboren wordt, zal het Zoon
Gods genoemd worden. De
Nieuwe Vertaling spreekt van
"het heilige, dat verwekt wordt".
Deze weergave van de Griekse
tekst is minder juist. Het gaat
niet over de verwekking, maar
over de baring of de geboorte 4.
Wij kunnen dan ook beter vertalen: "Daarom ook zal het heilige
dat geboren wordt, Gods Zoon
genoemd worden". Het Kind dat
geboren wordt, is heilig, omdat
het is voortgebracht door de
kracht van Gods Geest. Het
wordt geboren als 'het heilige'.
"Heilig zal deze Geborene zijn,
omdat Hij van God komt..." 5.
Daarom zal dit Kind ook Gods
Zoon genoemd worden. De mensen zullen zijn hoge afkomst en
persoon eren, zij zullen beseffen
dat Hij meer is dan een mens. De
belofte die de engel verkondigt,
is "dat deze heiligheid en dit
zoonschap erkenning zullen vinden onder de mensen: zo zal men
Hem gaan benoemen!" 6.

Het getuigenis van
Matteüs 1:18-23
De belijdenis "ontvangen van de
Heilige Geest, geboren uit de
maagd Maria" gaat ook terug op
wat Matteüs ons verhaalt over de
verschijning van de engel aan
Jozef. Matteüs vertelt wat Jozef
van plan was, toen bleek dat
Maria zwanger was 'uit de Heilige Geest'. Vaak vergeet men dit
'uit de Heilige Geest' en tekent
men verwarring van Jozef, toen
hij gewaar werd dat zijn ongetrouwde vrouw een kindje verwachtte. En dat leidt dan tot de
gedachte dat Jozef Maria wilde
verlaten wegens ontrouw en
onreinheid.
Maar 1.van Bruggen heeft
terecht aandacht gevraagd voor
het woord heurethè in vers 18:
Men bevond dat Maria zwanger
was uit de Heilige Geest 7.Hoe
men dat in de kring rond Maria
wist, vertelt de evangelist niet.
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Maar waarom zouden wij ervan
uitgaan dat Maria gezwegen
heeft over wat Gabriël haar had
gezegd?
Is het aannemelijk dat de profetische woorden van de oude Elisabet en haar begroeting ('de moeder van mijn Heer') en de reden
van het verblijf van Maria in
haar huis (drie maanden lang!)
aan Jozef onbekend zijn gebleven? Hoe het ook geweest is, in
de kring rond Maria wist men
van het grote geheimenis: men
bevond dat zij zwanger was uit de
Heilige Geest. En juist deze
bevinding bracht de rechtvaardige Jozef in moeite. "Het lijkt
Jozef ongerijmd, de huwelijkssamenleving met Maria nog te voltrekken nu zij door de Heilige
Geest blijkbaar is afgezonderd
voor een andere taak. Hij wil
haar vrijgeven voor de zwangerschap uit de Heilige Geest door
haar een scheidbrief te geven.
Maar dan in stilte: dit zal betekenen dat Jozef een onderhandse
scheidbrief wil schrijven, waarbij
geen getuigen opgeroepen worden (...). Een heel ongebruikelijke stap, waarbij hij in het nadeel
is en waarbij Maria vrijblijft voor
haar heilige taak B.In een droom
verschijnt een engel aan Jozef, die
in opdracht van God Jozefs voornemen corrigeert. Jozef moet niet
wijken en Maria loslaten, maar
wordt tot aktie geroepen. Zijn
schroom voor het heilige mag
hem er niet van weerhouden
Maria als zijn vrouw tot zich
te nemen en straks als vader voor
het Kind dat zij onder het hart
draagt, op te treden.
Om Jozef, de rechtvaardige, tot
deze aktie te brengen, verkondigt
de engel hem dan opnieuw het
grote geheimenis: "want wat in
haar verwekt is, is uit de Heilige
Geest".
In dit zinnetje valt allereerst het
woord 'verwekken' (gennaoo)
op, een woord dat wij ook voortdurend vinden in het geslachtsre11

gister waarmee Matteüs zijn
evangelie begint. Maar niÎ staat
er niet dat de Heilige Geest verwekte, maar: wat in haar verwekt
is, is uit de Heilige Geest. Deze
formulering snijdt de gedachte af
dat de Geest van God de rol van
een menselijke vader overnam.
Hij staat niet in de lijn van de
'verwekkers' die Matteüs eerder
noemt!
Naast het woord 'verwekken'
treft vervolgens dat het 'uit de
Heilige Geest' hier op een ongebruikelijke manier wordt gezegd
en zo een bepaalde nadruk
krijgt. Letterlijk zegt de engel:
"wat in haar verwekt is, is uit de
Geest, de Heilige". Daardoor
verzekert hij Jozef krachtig dat
Maria's zwangerschap niets te
maken heeft met onreinheid,
maar alles met de heilige God.
Jozef moet doen wat God van
hem vraagt, want in het Kind dat
Maria verwacht, staat hij voor
het wonder van de Geest, die
Heilig is! Matteüs voegt eraan
toe -en dat is typerend voor deze
evangelist - hoe in dit alles het
profetisch woord vervuld wordt.
Wanneer hij schrijft: "Dit alles is
geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de
profeet gesproken heeft...", slaat
'dit alles' op alles wat de engel
genoemd heeft, dus niet alleen
op de wondere zwangerschap

van Maria 9. Matteüs ziet in alles
wat de engel gezegd heeft, de
profetie van Jesaja 7:14 tot vervulling komen: "Zie, de maagd
zal zwanger worden en een zoon
baren, en men zal Hem de naam
Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons".
Er is rond deze profetie nog
altijd veel te doen. Gaat het om
een direkt-messiaanse voorzegging of is er sprake van een eerste vervulling in de tijd van
koning Achaz? Kondigt Jesaja
reeds een maagdelijke geboorte
aan of heeft hij het over een niet
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nader genoemde jonge vrouw,
die zwanger zal worden en een
jongetje ter wereld zal brengen?
Ik kan in dit bestek niet op alle
argumentaties ingaan. Ik kies
voor de opvatting dat Jesaja
spreekt over een jonge vrouw,
die in de tijd van Achaz een zoon
zal krijgen en de jongen in gelovig vertrouwen de naam Immanuël (God met ons) zal geven 10.
Matteüs verwijst dan naar de
profetie van Jesaja niet omdat
daar reeds sprake is van een kind
dat de naam Immanuël draagt.
Alles wat de engel zegt baant de
weg naar de geboorte van een
Kind dat op onvergetelijke wijze
Immanuël genoemd mag worden. Dit Kind is waarlijk Immanuël, God met ons, want het is
zelf God, God in ons midden,
ontvangen van de Heilige Geest!

Te smalle basis?
Wat de kerk in het Apostolicum
belijdt over Jezus' ontvangenis
van de Heilige Geest en zijn
geboorte uit de maagd Maria
vinden wij duidelijk betuigd in
wat Lukas en Matteüs verhalen.
Maar als een voornaam bezwaar
tegen deze belijdenis is vooral
sinds de negetiende eeuw ingebracht dat zij op een smalle basis
rust. Alleen Lukas en Matteüs
spreken erover. Nergens elders
in het Nieuwe Testament vinden
wij er een verwijzing naar. Wanneer dit tot de apostolische verkondiging heeft behoord, waarom rept de apostel Paulus er dan
met geen woord van?
Y. Feenstra heeft er steeds op
gewezen dat wij in dit bezwaar
de Schriftkritiek aan het woord
horen 11. Er vindt hier een sterk
kwantitatieve benadering van de
Schrift plaats. Beslissend wordt:
wie zegt het en hoe vaak wordt
het gezegd? Maar wanneer wij in
het goddelijk gezag van de
Schrift geloven, dan is zo'n benadering uitgesloten. De Schrift

76 - NUMMER 1 - 7 OKTOBER 2000

heeft in al haar delen gezag en
het komt ons niet toe daar enig
deel van uit te sluiten. Het sola
scriptura (alleen de Schrift) van
de Reformatie impliceert het tota
scriptura (geheel de Schrift). Wij
ontmoeten ook in Matteüs 1:1823 en Lukas 1:26-35 het getuigenis van de Heilige Geest.
Voor Lukas is in dit verband nog
te wijzen op de introduktie van
zijn relaas (vg!. Luk.1:1-4).
Lukas wil Teofilus zekerheid
geven en overtuigen van
betrouwbaarheid van wat hij
gehoord heeft. Het goed recht
van Lukas' boek ligt daarin "dat
hij bekende, overgeleverde en al
meer dan eens samengevatte feiten nu langs de weg van historisch research-werk extensief
('alles') en intensief ('vanaf het
begin') op verantwoorde wijze
('nauwkeurig') heeft geverifieerd
('nagegaan')12. Als goed historicus gaat Lukas daarbij terug naar
het begin: hij start niet met het
optreden van Johannes de
Doper, maar gaat 'alles' 'van
meet aan' (anoothen: vanaf het
begin) na. Over dit 'begin' nu
horen wij in hoofdstuk 1. Daartoe behoort ook de boodschap
van Gabriël aan Maria. Er is
geen enkele aanleiding om wat
Lukas verhaalt in hoofdstuk 1:
26-35 minder historisch betrouwbaar te achten dan de rest van
zijn relaas. Wie hier vraagtekens
zet, tast de integriteit van héél
het Evangelie naar Lukas aan!
Maar waarom spreken de andere
evangelisten niet over dit
'begin'? J. van Bruggen heeft zich
met deze vraag indringend bezig
gehouden 13. Hij wijst erop dat de
periode van Jezus' geboorte en
jeugd openbaringshistorisch een
eigen plaats inneemt. Daaruit is
het te verklaren dat de evangelisten volstaan met beperkte informatie en dat zij zich concentreren op het tijdvak waarin Jezus
zichzelf als de Zoon van de
Vader in woord en werk bekend12

maakt. Dc gebeurtenissen van
het 'begin' vormden niet de
inhciud van Jezus' prediking tot
hcl volk. Dat was ric nnhijh~id
vun h ~ koninkrijk
t
der Iienaelen.
Dic gcbcurtcnissen van het
'begin' nemen dus een andere
plaats in.
Van Bruggen schrijft: "Deze
andere plaats is te vergelijken
met die van de funderingen
nndcr een gebouw: even hecht
als dc murcn. maar niet onmiddcllijk zichtbaar. Wanneer Jezus
in zijn optreden en prediking
geen aandacht opeist voor de bijzondere feiten rond zijn geboorIC, hangt dit nauw samen met zijn
nederig optreden. Hij zocht niet
zijn cigcn eer. Hij maakt de
V a d c ~hckcnd ". "Christus komt
nict in Tsrael om zijn eigen biografic voor te lezen, maar om de
helofte van .Johannes waar te
makcn: vergeving van de zonden
en doop rnct de Heilige Geest.
Zo hccl't dc geboortegeschiedenis geen plaats in het onderwijs
van de Heiland cn evangeliën die
hun uitgangywnt nemen in dat
onderwijs kunncn dan nok het
k l c verhaal vanaf Johannes tot
en met Pasen vcrtcllen zander de
geboorte aEzondcrli.ik tc vermelden. Dit geldt voor Marcus. En
op een wat andere manier ook
voor Johannes I'.
Mattefis geeft voor christenen uit
de Joden het verliaal van Jc7us'
wording (1:l). dnaroni gaal hij
terug naar het begin (1:18).
Lukas schrijft voor Teofilusen
onk hij richt zich OP het weergeven 'vanaf het begin' (13). Z6 is
het te verklaren d a t Matteik en
Lukas vanwege de opzet van hun
boeken de bijzondere feiten rond
Jezus geboorte wel vermelden!
In een volgend artikel willen wij
zien. hoe de Heilige Geest hij de
gcboorte van onze verlosser als
de Geest van de Zoon vrrn God
werkzaam is.

band gebracht mct de geciieerde prnletic
CJit dat ~ummnriummag dan ook geen
enkel onderdeel wol dcii verwriarloci~dals
niei in aanmerkitig koinend vuur d e cer\iillinp vdn de gecitccrdc profetie".

I Zo S. Grei]danu<,Iler hedifi rvrrnjielic
traur r/? brsr hi ijving var! L~lcnr.1. Anisier-

dam 1040. p.53.

'Ik sliiit me aan hij S. Greijdaiius: dc
engel "eehruikt tivee uitdrukking.cn. dic
d e ~ e l r d hetekenis
e
licli2icii. maar dc zaak
t a n onderscheiden kant in hct licht stellen Men noemt dit synoniem parallelisme..." (Hel r c o n g ~ l inaar
f
Lucni.1, Kurte
Verklarine, Kampen 1911,p.36).

"' De argumentatic is te v~iideiibij M.C.
Mulder, Hrr r p k w van 1~nrnanu~l:prrif~fir'
en vr~rciilliiig(Jer. 71.in: V~rkenninpw[r*
Jrrsojo,red. A.G. Kncvel en M.J. Paul.
Kampen (1991).p. 50 e x,. Mulder i*i~.;t
erop dat ivannccr Iict z u ~gaan
i
rim een
maagd. die een kind zal krijyeii. Jesaja
zeker een ander woord dan 'almo zuu
gebruikt hehhen. iiamclijk h ~ l i ~ l~nl,din
l
het Hebreeuws luist d e rnaadelijkheid
van een jongc vrouw henadi-tikt (vgl. p.
54).Tegen een dirckt-mcssiaansc upvaiiinc van de profctic plcit uuk wat Jesiija
over hei kind van dczc jonge vruiiw x e ~ t
in Jes. 7:lS.l h. M.i. gaat J. van Bruyyen
aan deze ver7en tc vlug vuorbij. wanneer
hil sielt: "Wat opcnstond in Jesaja 7.14
krijgt zijn vulling nu driurdai Maria werkelijk als maagd... ccii zviin zal haren ..."
(Manriis. p. 44).

' J. van Bruggen, 12ucas.Iler ~vcrragelrcals
v n o r ~ ~ r ~ / r z r ~ lKampcti
~ i r i , r . (1993),vat bet
'overschaduiven' op als ccn hcsclicrinciide iverk~.nnmheidcn schrijft "Deze alycmene belofte van hcqchcrmende goddelijke aanweligheid hetrcft nict allccn het
moment >an de ontkangcnis, maar ook de
periode dadrnd: Maria staat voortaan
onder hoye curatele (p. 47). D e vraag is
echter of dil heqchermendc wc1 zo'n
accent heefi in het woord 'oucrsctiaduwen'. vel. het gebruik van e p r k i n t e ~ n
in Luk. 931 en Hatid. 5:15. vgl. ook cpisklazpin in Ex. JU35 in de Sclituasinta.
M.I. gdai her in t.uk. l :35 oni iiii.Cr dan
een he3cliermende kracht vati dc I Iclrgc
G e e ~ tzie
: hei 'daarom' (drn) dat volst cn
dat aandachl vrdagr voor het gcviilg van
deze uverïchdduwing.
' J van Brug#eri merkt over grniinno op:
"Het w c r k i ~ u o rduidt.
~l
wanneer hct voor
dc vrouw wordi gebriiikt. steeds ..+opdc
baring of gcboortc (alleen i n Mt. 1 ,ZO is
dc hctckcnis veismald trii de 'oneehnren
vrucht' door tocvoeyin? van de woorden
'in haar' (a cav., p.47).

I

Vgl. Y. Feenstra, G ~ h n u o
uit~ de niany(II

'>Vyl.J. van Bruggen. Chrrrrrts op narde.
Kampen (1987). p 79 C.V.
'j

J. vrin Bruggen. C'h~rsiuiop narde, p. 79

DI: A.N. Hendriks is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te
Rmersfoarf-Centrum
"J. van Rruggcii. a.bv., p.48.

' Vgl. J. van Hruggcn. /Matte~ixHrt evun~ P I ~1:001.
P IrrniI, K~anipen(1 880). p. 35

" J. van Hruggcn. Matreiis, p.36.
"Vpl .l.W. Smitt, Opdat vervidrl Z O / ) wor( k n , t , Grnningcii 1975. p. 32: "Wani clnor
de vervullingqfnrinule 'dit alles is
geschied, opdat vervuld zou worden'
wordt de inhoud van 'dit alIes' in zijn
geheel en ondcrdclen in vei vullingsver-
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JEZUS IN DE GOUDEN
EEUW, ROTTERDAM
De laatste tijd staaf de Nederlandse Gouden Eeuw
opvallend in de belangstelling. Eerder dit jaar was
in Amsterdam De Glorie van de Gouden Eeuw te
zien, Deze expositie bood een prachtig overzicht
van topstukken, maar had niet de bedoeling nieuwe gezichtspunten naar voren te brengen. Het
beeld dat ontsfond was in grote /@en bekend.
Daarom gaven we er in dit blad geen aandacht
aan. De expositie Jezus in de Gouden Eeuw draagt
e e n ander karakter; Van het zeventiende-eeuwse
repertoire laat Rotterdam een kant zien, die fot nu
toe onderbelicht bleef, Het /#i erop dut het kunsthistorisch onderzoek lange tjjd het religieuze element uit de beeldvorming wegliet. Illustratief is in
dit verband het gegeven dat alle belangrijke Rembrandts met een uitgesproken religieus thema in
het buitenland terecht zun gekomen. Mee door dit
soort selectie kwam hef Hollandse realisme tof nu
toe vaak moderner over dan hef in werkeljjkheid
was. De eenzijdigheid van deze beeldvorming
werd in 7 98 7 gecorrigeerd door de expositie God
en de goden. De Rotterdamse keuze van onderwerpen sluit bij dit type correctie aan. Alleen zijn
deze keer de mythologische onderwerpen weggeIafen en richten de samenstellers van de ten foonstelling onze aandacht op de christelijke thema's
uit die periode. Uit musea, maar ook uit kerkelijke
verzamelingen en padiculier collecfies, is een groot
aantal minder bekende en zelfs geheel onbekend e werken bijeengebracht, Hef zijn er zoveel, dat
maar liefst zeventig momenten ujt het leven van
Jezus tot spreken komen. Doordat verschillende
kunstenaars dezelfde gebeurfenis vaak heel verschillend hebben verbeeld, krJgen we ruim honderd taferelen te zien. Een groot aantal hiervan
nodigt uit tof vergelijking, zoals de Storm op hef
meer (afb.2).
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Het totien vati zo'n tijdelijke collectie vraagt om ordening.
Gewoonlijk is dit een kunsthistcirische. In verband met het
Jubeljaar is sekeizeii vocri eeii
chronologische opzet. Deze p a t
selrrkkrg verder daim eer1 Cevenvan-Jezus-benadering. Men laat
rle geschiedenis besinnen met de
Atini!ncifltie (de aankondising
van de maagdelijke gehoorte) en
volgt de ontwikkelingen lot eii
inel de C'lrstoi-tiris van CIP I I P I I ~ ~ P
Geest.
De catalogus toont vrilivel alle
werken in kleur. met een tekst
die p e d bij de les hlijft. Beknopt
maar helder wordt bij elke vooistelling vertelt om welke geheustenis liet gaat en welke accenlen
dekunsteriaarlegt.Bijbelse
kernteksten worden in een royale leiter, soms pagina groot.
weergegeven i n de Statenvertalin?. De kleurise lay out zorgt
ervoor dat het geheel niet
afstandelijk wordr. Zo krijgt het
grootste deel van de cataIogus
een verhalend karakter (pp. 45159). De stijl is verrassend populair, zodat nict alleen mensen
met een kerkelijke achtergrond
geboeid r.ullcn raken. De laagdrempelige opzet zal ook nietkerkelijke Nederlanders of mensen uit culturen met een
niet-christelijke achtergrond
weten te bereiken. Meer dan
honderd pagina's lang wordt de
lezer-kijker binnen gevoerd in de
wereld van de bijbel en de christelijke beeldtraditie. Een prachtige aanleiding om met wie dan
nok in gesprek te raken.

l

, \ ~ ' '['l~ri?tu\
CC\I~
NI~\I
Afh. 1. G11\4>ciI . i ; 1 1 i ~SII>III~.
/ ) c I / I ~ + ~ ) ( , I I ~ I ~ I ~ ~1040.
met zijn cnc Iiand op de Romeinse munt en mct dc andere naar de hcrncl,
waar God is.' Aldus de toelicliting in de catalogus. Dit dciei denken aan Ml.
22:21. I Iicr is aan toe te voegcn diit we uiterst reclits, met kalend Iioofd cn
baard, Pctrus xicn, Dat hij lict is ivcirdt bevestigd door de (wee qleutels dic hij
vastliuudt. zichtbaar achter Christus' rug. Het thcma van de cijnspeiiniiig
komt in J e kunit~eschicdciiisook voor met bctrckkiiig tot de te~npclhelristiiig (M(. 17-qlot). Dezc gcschicdenis duikt al op in de kunst vaii d c vrciege
renaissiincc. bij Maraccio. evciicciis met de nadiiik op Petrus. Fuiictionccrde
dat. vrij vcrtriald. al? een oprocp om de vaste vrijwilliye hijdrage iiict Ic vei-

w;iarlo~en?

Van beeldenstorm tot
beeldenvloed
Het eerste cieel van dc c a t a l o ~ u s 1
corrigeert nog ecii aiidere eenziidigheid in onze v«oi+stclIingvan
lict verleden. Met de opkomst
van dc reformatie trad dc kerk
al\ opdrachtgeefster cn
bcscl-iermster van dc Sclinne
Kunsten teru3. Bovendien werden in clc zestiende eeuw veel
kuiistwcrken door de bccldenstorm vcrnield. De conclusie
moel wc) 7ijn clat de reîcirmntie
de kunsi geen goed h e d l gcdaan.
Dil is cchter maat. ékn kant van
Iicl vcrhaal. De anderc kant is,
dal nicuwe genres tul bloci kwanicn cn de vrije markt voor kunst
aanmerkelijk in omvnilg toenani.
Dc burger haalde gi-otc nantalIcn kunstwerken in huis, waaronder ook werken met rcligieuze
onderwerpen. De7e gang van
zaken staat in Roltcrdnrn centraal. De catalogus begint met
m

l

twee afbeeldingen: een gravure
van de beeldenslorm en een
sober keikiiilericur van Saenredam. Even lijkt d c combinatie
van deze onderwerpen het gangbare misverstand van een protesLantse kaalslag te bevestigen.
Maar dan volgt de sclcctie van
ruim honderd schildcrijen die
gcknzen werden uil de vloed aan
bcclden waarmee d c huizen van
pnrtictilieren overspoeld blijken
te zijn geweest. Overigens, ook in
openbare gebouwen kon men
vaak rcligieuze taferelen aan de
wand vinden. In het dagelijks
levcn van onze voorouders
warcn kennelijk naast de figureit
uil dc genretaferee1t.j~~
evengoed
de pcrsonen uit d e bijbel present.
Een aantal schilderijen wekt de
indruk dat nauweliaks een
scheidslijn bestond lussen de bijbelse geschiedenis cn liet eigen
levcn. Een prachtig voorbeeid
hicrvan levert hel schilderij De
iurg nanr Emrnous van Salomon
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Ruysdael. Slechts door eiikek
onopvallende trekken, zoals dc
dode boom, onderscheidt hcL
zich van landschappen mel nllcdaagse wandelaars.
Overigens markeerde de heeldenstorm niet voor iedereen ccn
breuk. E r hangcn in Rotterdam
ook panelcn clie geschilderd zijn
voor een vaii de vele roomskatholieke schuilkerken. Daar
valt wel d e ronis grote afstand
tussen het 'proïane' leven en dc
-gewijdei geschicdenis op. Graag
had men uit dit genre nog mccr
getoond, maar veel werkcil wnrden niet uilgeleend oni d c cenvoudiee reden dat ze nog clccds
als altaarcluk in gebruik zijn.
De sarnenstellcrs van de teiltonnstelling hebhcn zich niet Lot
de noordelijke Nederlanden
beperkt. D e tekst staat dan ook
stil bij de vcrliouding tusccii de
Hollandse en dc Vlaamse traditie. Ditmaal wcirdt d e nadruk niez
gelegd up dc verschillen, maar op
de cgezameiilijkc wortel e n dc
langdurige artistieke uitwisceling.
Het accent komt te liggen op het
onderscheid tusscn heide volkcn.
Minder nadruk krijgt hel onclerscheid tuscen katholiek en
protestant.
Uit inventarissen tracht inen op
tc maken of bij d c verschilleiidc
gc7indten ook vcr+chil in voorkeur bestond voor bepaalde
onderwerpen. of voor bepaaldc
accenten, of voor een bepaaldc
stijl. Bij sommige thema's, zo ir
dc indruk van de onderzoekers,
spcclt de geluotcovcrtuiging geen
rol, bij andere wel. Maar veel i s
nog onzeker. Allerlci betekenisaspecten van de cchilderiien hlijvcn onbesproken en e r viiidt hij
d c vlotte toelichling o p de reproducties vrijwel gccii verwijzing
naar bronnen plaats. De afbecldingen hebben gccn nurnmei+ing
nicegekregen ei1 cr is geen register. Daardoor is de toegankelijkhcid gering e n blijven nog al wat
hceldende moticven onopgehclderd. Dit is wellicht niet alleen

de keerzijde van hct sircvcii
zoveel mogelijk rncnscn tc hcreiken. het kan nok samcnhnngcn
met het feit dat hct kunsthisicirisch ondcrzock nog in bcillc
gang is.

Moralistische functie?

I

Gevraagd naar de fiinctic van dit
soort kunst. is het duidclijk dat
onze voorouders ei- bchticftc aan
hadden midden in hun dagclijksc
bedrijf herinncrd tc wordcn aan
de zaken van het gcloor. Rij ccn
paneel als Lle pennirig vrin dr
r i r r n p ciwìriivc werd men cr bij
bepaald, zoals d c catalcigu\ fixai
formuleert. dat het cr nici om
gaat 'hoe veel je gccfi, iiiar7r I J W ~ T
hoe vecl je gccl'i'. Z o hebhcn
veel schilderijen ccn hoodïc1i;tp.
Het doek Llc cijnvpcnnin~(/ic
afli. 1) kan als doel gehad hcbben, cle burger aan tc spcircn zijn
belasting t e betalcn. Dit \oor1
moraal kan natuurlijk cintaai-dcn.
Maar waar ligt dc grens tussen
een gc7nndc moraal en nioralisme'! Dal Chi-isius gceii wonderen dccd als Hij op ungelocif
stuitte. Iicct in dc toclichling
'mor;llisli~cli'(p. 83).Werd dil
dcstijds cicik ~o crvaren? Sonis
brcngt dc kunsteiiaar duideli,jk
tcil uildrukking dat het om meer
.
hierbij
dan moraal ~ a a tOok
slaat de catalogus stil. Op het
schilderij C/ir.istiis en clc C'enrilrion laat Jan Levens het wonder
vcilledi~weg, waarmee gezegd
wordt, dat het geloof he1angri.jker is dan de genezing, aldus de
tekst (p. 99).
Er is dunkt me nog ecii andcrc
hetekenislaag aan te wij7cn.
Alleen het feit dat Vhristus als
gewoon mens van vlees e n bloed
wordt ~loorgecteld.laar al heel
wat meer van het evangelic zien
dan een leefregel. Hct historische
optreden van Jezus is voor alle
kunstenaars een realiteit. Daarnaast komt in verschillende composities uit. dat deze profeet en
wondercloenet. niet alleen echt
JAARGANG 76 - NUMMER t

men5 i<,maar uok echt God. Een
pcbrliikclijk Ihema cim dit

1

1

geloorssluk le belichten is de
doop iii de Jordaan, waarbij de
Iieiliye Geest in de gedaante van
een duif o p Jezus neerdaalt. Ook
andere oiiderwerpen dienen om
de gciddelijkc Iierkumst van de
Vcrlo\scr IC ncccntucseii, fel fs
al$ dc hiiloïic cil' de legende es
gccn aanleiding lex geven. Soms
gcbeurl dit subliel. soms bijna
propagandisliscli.

Deze tentoonslelliiig kan de
vi-mg ciprocpen Rcie het slaal
mct 6ii;re behoefte aan syiiibcileii. Zciu liet mogelijk zijn ocik
vandaag vcirmeii var1 kunst te
ontwikkelen die oiis op aansprekeilde wijze bepalen bij de
inhoud van oiis geloof? Voor dit
sciort problematiek heeft professor Van DI-uggcnaandacht
gevniagd in een praclitige voordraclit »p het Paascoiigres-l999'.
Al IieeFt zijn inhoudrijke verliaal
meer facetten dan het aspect

van de kunst. hel lijkt me heel
geschikn. om Iiel gesprek Iiiercivcr
in een breed kader een impuls te
qeveii.
De tentoonstelling Jcrus irr de
G O I A ~EPIIMJ
P P I ~ L I U T Z tlm 7
januari 2001. Plaats: de Kunsthal, Muscumpai-k Rcitlcrclrim.
Geliikiiamige calalugus f 49,50
(paperback), 169.50 (gcbunden). Rcii-ld het thema Je71ts
zijn er gelijktijdig iiug iiiees
activiteiten en uitgaven. Infolij11(110-4440030 1 .

' Deze Icziny. rnel de litel Synihrikn u ~ r
r/r?i tut c j i n hnlen. Hoop OIJ I>etckrnis,is
afyedr~ikii11De Refernarrti~(l2 en 1 0 juni
1999 j

W L . Me,jerk parttime docent
Kunst- en Cultuurgeschiedenisaan
de Gereformeerde hogeschool te
Zwolle en auteur van verschillende
publicaties op dat gebied

1.i2uclolt I<,ichli~i!wil. i ( i ~ r i t r r i\/i1(1/>1
11/ilt-11\
( I r . r r o r ~ i o11
i
11r.r jiicri ~ r r r i
Gulilrrr. Minneayiril~\I n 4 tule of Arts. Mrnneapolis. Op d e ten toonstelliiit,
komt dit thema drte maal voor.
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LIED 1 15: DIE OP DE
TROON ZAT ZEIDE
Omslrccks 1953 krees Willem
Rarnnrd win de Stichting Van
Wocnscl Kooy (die enkele jaren
peledeii u v e r i ~ e n is
s op~elieven)
updracht oiri een vi,jftal liederen
tc maken h ~Openbaring
j
19,20
cn 2 1. Dc/c apocalyptisclie liederen wcrdcïi opgenomen iii de
twaalfde druk van de bekende
hundcl OI~CIP
P I T ~ Y ~ P IZan<q~n
~IYC
van S.M. vaii Wr)ensel Kooy, die
in l954 verscheen. Vier liederen
publiceerde Brirnard tien jaar
Iatcr in zijn bundel D e trrlt~
K u ~ i u i i n(1963).
~
Wccr lien jaar latei werden drie
liederen cipyenomen in het Liedhopk kJoordc K ~ r k i ~"Een
n : stem
die niemand stuit" (gez. 1 1 l), "Ik
zag een nieuwe hemel zich verheffen" (gez. 114) en "Die op de
trcicin zat zeide" (gez. 115).
Vorig jaar november was gezang
114 het 'lied van de week'. Een
bespreking daarvan stond in Dc
Rcfirmoiie van C7 novcmber 1999.
Het lied "Die op dc ti-cinii zat /.clde" staat op Iict rooslcr voor
zondag 15 okirihcr aanslaaiide.
In feite hebbcn wc tc makcn mct
een vervolg op g c ~ a i i g1 14. Aaii
dat lied liggcn dc vcrzcn l i o i en
met 4 uit Opcnbariiig 21 tcn
grondslag, tcrwiji gezang l l 5 een
hcwcrking is van het vervolg:
Opciibaring 21:s tcit en niet 8.

Openbaring 21:5-8

P

lied van de week

couplet wordt tevens gerefereerd
aan het zesde vers uir Openbaring 21: En Hij ~prrtkin! mij: %ij
zijn jicschic.d. Ik hcri de aifa m de
ontcgi, het htlgin rn lier einde (vgl
ook Openb. 22:13). De coupletten drie en vier 7ijn een berijming van de hijbelwoorden: / k
;al d e dorstige geven r l i t de hmri
tinrr /iet wolcr (ie7 1rvepr.i rit17 niet.
kVie ov~sit'inl,zril cie;r ~ ~ P I K C > I I
heprven, C M Ik zal hem ecn Gori
zijn en hij ia1 Mij ecrr :o012 z i j n
(Openb. 21:6b, 3).
In de vierde strofe vinden we
tevens summier het achtste vers

uit Openbaring 21 verwerkt:
"Maar wie Hem niet wil vrezen
een poel van leugen vinclt". Het
i$gcen uitgchrcidc of letterlijke
wccrgavc van Openharing 21 :X,
maar d e boodschap is er niet
minder helder om: wie Christus
ontrouw is en Hem verloochent,
is cen 7ware Icugenaar, een aanhanger van de vader der leugen
(Joh. X:44) cn zal met de vernieiigcndc gcvcilgen geconfi-ontccrd
wordcn. Vandaar ook de ernstige
nprocp tot bekcrilig: '-Daarom
wilt u bekeren, dat gij niet zult
vergaan".
Dat Barliarcl hicr de uitdrukking
"poe! van leugcii" gebruikt is

l
1

1

115 Die op de troon zat zeide
naar Openbaring 21 5-8

Rhau's Bicinia gallica,
latina, germanica 1545

wijze: Herzlich tut mich erfreuen
w

w
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In hcr ccrslc couplet van gezang
11 5 zijn dc wocirdcn uil Openbaring 2 1 :5a vcrwcrkt: " E n IIij, die
o p de tronn , q ~ z ~ t p is,
r t Z P I I ~ P Zie,
:
Ik mrirrk rille d i t ~ g mt i i r z ~ ~ De
;"
tweede sisofc bcv;iL een hewerking van hct twccdc gcdeelte van
Openbaring 21:s: "En Hij z ~ i d e :

1

Scliriif,' want dele woorden zijn
gctrtriu~.
en i+~anrnchri,g.
" In dit
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fiinctioneel omdat in liet lied
daardoor een scherpe legenstclling ontstaat met de "kinderen
van de waarheid" (vgl. o.a. 1 Joh.
3:19.2 .!oh. 1~4.3Joh. 1 3 ) uit d e
tweede regel van couplet 4.

Melodie
In Oude ciz Nici~weZ n n g ~ n
(1954, n r 92). waarin het lied
voor het eerst verscheen. werd
de tekst vergezeld van een sterk
modulerende melodie van
Adr.C. Schiiurman. Vermoedeli ik
om de ~noeilijkheidsgraadhcbben de samenstellers van Iict
Licu'linck de melodie niet geselecteerd. Ook de melodie die
Willem Vogel bij de liedtekst
maakte, kon orn oncluiclelii ke
reden niet de goedkeuring wegdragen.
De melodie waarvoor meli kocis,
is al eerder aan de beurt geweest
in deze rubriek. namelijk bij de
hcsprcking van gezang 288 'Eens
komt dc grote zomer'(zie De
Refornlrtie. 9 oktober 19993. Het
is nict crg dat de melodie nog
ccns aan bod komt, want zij

l

behoort tot de mooiste die dc
zestiende eeuw heeft voortgcbracht. Daar staat tegenover dat
zij niet gemakkelijk is, en ook
daarom kwan het geen kwaad
dat dc melodie opnieuw op het
rooster staat. We moeten lijd
nemen om de melodie eigen tc
maken. Oni te zorgen dal de
melodie zich soed iii ons gchcugen kan nestelen, zou zij eigcnlijk in de komende periodc gcrepcld gezoncgen moeten worden.
Daarbij hebben we liet geluk dat
dc melodie niet alleen hij lied
115 maar ook bij lied 288 gcbruikt wordt. zodut er in icdcr
gcval tekstueel meer keuzeniogelijkheden zijn.
Dc moeilijkheidsgraad is vooral
hoog doordat elke melodieregcl
andcrs is, en er geen regels keiAhaald worden. Met uitzondering
dan van rege1 4 die mel»discli
gelijk is aan regel 8. Maar dc7c
rcgcls verschilleri ritmisch wel
van elkaar. Daardoor 1ieeLl u
wellicht de neiging om de vierde
noot van dc laatste regel als
kwartnoot (i.p.v. halve noot) te
nemen. Daar moeten we dus
evcn opletten. Ook in andere

regels hiedl Iict ritme hij het aailleren van dc melodie wel enigc
vastigheid. Wet ritme van de
regels 1.3.5 en 7 (uitgezonderd
de eerste noot) zijn namelijk aan
elkaar geIijk. Hetzelfde geldt
voor de repels 2.6 en X. Er zijn
organisten die dc gemeente een
handje willcn helpen door cinbckende o i mociliake melodieën
langzamer bcgcleiden dan ze
eigenlijk gezongcn zouden inoeten worden. Ondanks de goede
bedoelingen wordcn de melodieën daardoor allccn maar ingewikkelder! Nccm dus bij het aanleren van dit licd direct het juiste
tempo, dat een fractie lager lig1
dan bij de pcalmmelodieen. Een
iets lager tempo is noodzakelijk
om tussen de regels, waar geen
rusten staan genoiccrd, even snel
adem te kunnen haten.

DI: J. Smetik is rnusicoloog/hymnoloog en woont Ni Zuidhorn

i

Kopiëren van dit artikel is toegestaan, maar een uitsluitend kopiëren van het lied is niet geoorloofd.

STICHTING AFBOUW

I

D e stichting Afbouw te Kampen stelt zich ten doel
de beoefening van de gereformeerde theologie te
bevorderen door met name te helpen bij de financiering
van proefschriften ten dienste van promoties aan de
Universiteit te Kampen.
l

Voor haar inkomsten is de stichting geheel aangewezen
op giften van meelevende kerkleden.
Inlichtingen worden graag gegeven door het bestuur:
C. Trimp, tel. 038 - 331 48 69,
B. Kamphuis, tel. 038 - 332 62 48 en
J.G. de Kirnpe, tel. 038 - 333 24 94.

Giften, die fiscaal aftrekbaarzijn, worden graag ingewachf
via bankrekeningno.63.18.36.934, ten name van Stichfing
Afbouw,p/a Hoefblad 4,8265 GM Kampen.
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Kritisch in gesprek met de

pek van dc cultiliur worden
besmel. Hij pleitte voor een cult iiurkritirc!zr: cultuurvr~nnendc
I
rnaiir o o k cultuurvoigc~nclebeliaNaast het versl;ig van hct symposidering. Juisl iii dat cultuurvolgenurn over Ilr.rvom i(l-gttr~/i~rrnt~c~r~Ec~n
d e zil liet I I C ~dunkt me. Dat
i?? eeii dri~.~rmrnrn/rinrJ,
waaruit we
bleek in dc (IC)korte foriimdisvorice week een cii andcr doorgaven, sioiid i i i DP ~~'rirrr/ieir~rvrit~ll(i cuiiie, locn ilr. .l. Hoek de kwestie
tocipitsic op de ontwikkelingen
van 7 scpicmhcr ook een teru3blik
iii onze samenleving ioitd«iii hel
van dr ir .l. vrrn r1r.r CirrrrrJ:Daaruit
Iiuwcli.ik cn de weteeving daarhel vtilgcndc:
ornlreiit. Dan blijkt het toch. zoals
altijd, ueei- uit tc lopen op de vraGcsprck mogelijk?
gen van hel Schriftgezag en de
Prul: di.. G Drkkrr, crncritus
wijze waiirrip mcn de Schrift leest.
huclg1cr;iitr in dc podxiienstsocioIcigic v;tn dc Vi-ijc Ilniversiteit,
Geen trilditie?
had tvcinig hoop omtrent hei
Prof. dr. I?: I. O i i w c n ~was
~ ~ lvaii
gecprek liie( dc cultuur uit herorirdeel
clai
wie
zich
slechts
achter
kormd gcrcfcirnicci-de kring. Hij
Iraditics
vcrqchuilen
wil
hetzij
zei dit in de înrumdiccussie aan
evangelisch, hct7ij refnrmatorisch
het eind van Iie! sympcisiuin, dat
- Itei nieL i-cddcn zal in deze
in de Siiit kin in Gouda uas
niodernc culluur. De jongste zocin
belegd ter gclcgcnlicid van het
keci-de tcrug naar de Vader. De
terugtrcdcn vali nndci-getekende
oudstc
zcion. die nooit van hui3
als algcmccii qccretaris van de
was
gegaan,
was eigenlijk ook
Gereformcci-dc Roiicl. Het zoii de
i~ociil
bij
de
Vader
geweest. De
hervciriiide gci clormccrden, conbi,jhelse
boodschsp
- zei Ouwecludeerde hij uil dc: Icling van dr.
nee1
mag
~iict
vctwaieren
maar:
W.verboom en dc bijdrilpc van
'Missrliieri
rr
iot7tcrz
wr
o
p
r
r
i
ni~:
dr. J. Hoek in hel Col-uni,cigcnlijk
vrrn
dl.
grond
([f
uun,
l~rgi17~tcn
0171
om de eigen girjepcring gaan.
deze
1)rngpn
t?
~ir~orílit'nt~~n'.
Ka
11
Men Eiciudl iii hei-vcirnid gcrcfordat?
PrciT.
dr.
I4!
vrm
'r
Spijlrc3r
meerde kriny de adeiii i i i hij hct
aanccliouwen van de cinlwikkcliii- , schreef daarcivci- ccn artikel in
het Nederlalid\ nagblad, onder
Fen in de moderne cultuur mnnr
de
titel Th~ologir.vrinrifhet ~tirlis niet echi 117 staat hcr serprck nrpi
punr. Hij schreei. dal mcii wat de
(krrintkrne crdiurir v o ~ . r a ~ .
theologie betreft vcioi- dc vraag
staat
'of het ooit zal lukkcn o m
De vier henaderinyen. na de
'
haar zo te ontledigeii, dat 7ij als
sociologische analyse door proí
herboren haar we? in de hcdcndr. G. Dckkcr, t.w. door dr. K.
daagse
cultuur weer k;iii vcrvolRlci, pro[ dr. W..1. Ouweneel. ds.
gcnq.Want:'We nemen i11ons luiA. Mocrkcrkcii en dr. W. Verslcrcn naar de Schriften een
boriin, gavcii ccn hehoorlijk comIsallast nice die stamt uit een trapleet hceld van hct staan in de
ditic. dic sinds het paradijs eiycnculluur in dc ~cr<cl-iillcnde
da~ar'
lijk vcr heneden het nulpuni lipt'.
slagcn van d c protestantse christeiiheid i i i dit land.

cultuur

I

,

I

Cultuiirvrilgend?
Dr. Rlri, vci~~cgcnwoordiger
van
dc Iicïvornic2c (oecumenische)
slsoiiiing, bcplci ttc een open houding vaii de kcrk naar de cultuur:
wcíicrzi.jds communiceretid. met
lict ri\ico dat christenen door het

Isolement

Ds. A. :l;ln~rkerken~ e l i hclder
c
de wfiirmaiorisrhr ;!til nccr,
mede aan d e hand il:in dc kcnmerken, die dr. C.S.T,. J;iii\c in zijn
proefschrift Bewaar hptprrntl had
beschreven. Het accciil lag cip distantie ten opzichte: van dc inodernc cuItuur. zijtide de wereld, dic in
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G.J. van Middelkoop
;m

zen
het boze ligt. Eigenlijk was hij. zei
hij, ook niet zo'n voorstander van
de zuil. Maar de nood der tijden
dwingt ertoe. Mei1 moct cr bctoogde Moerkerken - ook rekening mee houden. dat ook deze
71111 zal ineenvalleil. Hij sprak in
dit verband. beliulvc van p~r.risfentie (t.olltaríiin~~,
dic bij velen
aanwezis is. ook van arorie en vcrwrrrring, die al te cignalcrcn zijn.
nc vraag werd ~ e s t e l dof dit niet
tot onvruchtbaar isolement leidt.
Dc vraag is ook of zulk ccn isolenient is val te houdcn. C.)
Inademen
De vraag is bovendien of isolemcnt ten opzichie vnii dc cultuur
echt mogclijk is. Dan mtictcn we
cvcl clcfinicren wat cultuui- is. Als
mcl cultuur wordt bedocld alles
wat zich iri orize rijd al5 antusenicnt aandient. dan is iscilcment
op "'n plaats, liever nog cisrsceve.
Dal wat dit hetreft hel mcdium
~elevisictot distantie iiocipt,
gezieii hct weinig. verheffendc. dat
zich op vcle kanalen aandient, is
buiten ki,jf. Resmetting met dic
negalicvc kant van de ctilluur
heel in dc Schrift wereldgelijkvormiyheici.
Levensgevoel
Maar cl i s ook een andere kant
aan culluur. Dat is het eigciitijdse
I c v e i ~ ~ h r ~f e~ fPoL ' E I ~ ~ B ~ Dat
~ P V is~ ~ I .
wal wc om zo te zeggen dagelijks
inademcn. In onze tiid is dat
levenibcscf geketinierkl door
n~uiiriighrfri
(tegenciver gczag van
bciven), indivrri'irolisme (t egcnovcr
gem een ichapszin), 1.1rijIzeiiJ
(tegenovci- gebondenheid}. Daaraan ontirekt niemand zich. Dat
valt ook niet te ontgaan in ccn
subcult uur. die aan uiterlijke kcn19

nierken (1ier)kenhanr is. of die nu

cvangeliscli heet of rcformatoriich. Die valt nlfeerr te iveerstaan
vnr~rritprn inrteslijkr w~rrI?narheid. in een h~vi?~delijk
leven, dot
dipper go:nnr dan ivnt z/iterlijk 7ichrbnnr LT. D e vraag, i 5 of er 26 ook
werkrncht van eeii 'hijbelgcirouw' OT 'hcvindclijk-gcreTcirmccrd' vcilksdccl kwi uitgaan.
Danruil is al%het gcicd is alle
lrionifniiteliikheid aliciok elk
up(imislisch levensgevoel weg.
Dan gaat het veel meer om p d s V W Y P PPI ~ o d s v r z ~ cdie
h ~ tot
, in het
publieke leven uitstraling zal Iiebbcn. Dnariii ~ ials
l vanzclîsprekendheid ciok iiuleinent, maar
wc1 in de zin malt Gi-oen van
Prinstci-er erciver sprak: liet isolement van het heginsel; niet het
zelf gezochte isolement maar isolerncnl in de brnndinp van het
vcillc Icven.( ...)

Hedonisme
In dil vei-band zou ik nog wel willen wijze11 op een element, dat
naar mijn oordeel ti,jdens het symposium onderbelicht bleef. Prof.
Dekker zette in zijn sociologisch
benadering de cultuur neer in een
levensbesef, waarin vooral kenmcrkend zijn hel individualisme
cn dc fragmentariscring (hel
leven valt in fragmenten, in brokstukken uiteeli).

m
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m

Het ontbrekende element was dat
van de consilmprie- en geprotsrulT U I I KOnze samenleving wordt in
die zin als hedoiiisiisch aangeduid. Daarin staat hel ik centraal:
ik geniet, dus leef ik, en omgekeerd. Hier ligt de wortel van de
rnat~r-ialistisdrelev~nsinsrelling
van vandaag. Ook daaraan onttrekt niemand zicli, al maakt het
verschil cif inen zich aan luxe en

weelde overgeeft of dat men ook
vandaag (calvinistische) soberheid najaagl. Wanneer distantie
lot de cultuur, met haar wercldgel~jkvcirmigeen hier cn daar Godevijandige uitingen, wordt bcplcit,
kan daarbij niet gemist wnrdcn
kritisch^ distantie tegerlovrr dc
jucht naar guld en goed cn het
ivrrlilerige irvea, dat daarmee
verbonden is. Het 'rijk en verrijkt'
zijn kon wel ecils de gevaarlijkste
knaagkever zijn voor het godsdienstige leven, ook iii bcvindelij k-gereiomeerde kring. Advertentirpogitza igericht op auto's,
mcubcls, kleding spreken hier
hun eigen taal. Waarom worden
d e gevaren hiervan zo weinig met
name genoemd'?

Verzekerd zijn bij Denatus is een geruststellend gevoel.
Al sinds 1825 dé verzekeraar voor uw kerkelijke eigendommen,
maar ook voor al uw andere venekeringsaangelegenheden.
Vraag vrijblijvend onze brochure of offerte of maak een afspraak voor
een vrijbIijvend persoonlijk gesprek.
Postbus 500
5240 AM Rosmalen
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