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WEEKBLAD TOT ONWVIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / E.A. de Boer
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H e t gebeurde in de zomer. Een klein bericht op
pagina 2 van het Nederlands Dagblad. De uitgever
heeffbeslofen dat hef blad Bij de lijd. Gereformeerd magazine voor opnievorming opgeheven
wordt, Niet de redactie oordeelt dat de missie van
het blad volbracht is, maar de wet van vraag en
aanbod beslist. Kok meldt in een onderkoeld stukje
in de rubriek 'muurkrant' in het allerluafsfe nummer:
"Het dalende abonnementenaan fcrl noodzaakt ons
mef BJ de TJdte stoppen, Jammer, maar uitgeven is
niet meer rendabel", Een nabeschouwing bij het
verdwijnen van een kerkelijk blad nu slechts acht
jaargangen, Van de vier bladen die op het erf van
de Gereformeerde Kerken in Nederland verschjjnen.
Jammer?
Misschien zou ik tevreden moeten ?ijn. Tk hcn tensloltc rcdacteur van De Reformntie, Dc
rcdactie van Rij de Tijd is cr nict
in geslaagd zich een sterk cn
vast marktaandeel aan abonnccs
te verwerven. Niet binnen dc
toch flinkc vijver aan poleiiticlc
Ic7crs in d e GercTormccrde Kcrkcn. Evcnmin hinncn dc klcinere Nederlands Gereformeerde
Kerken. Men hecft geprobeerd
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cen brug te slaan door redacteuren uit dic kcrken aan te trekken. Dat idcaal is blijkbaar
onvoldoende wervend uitgedragen. Misschien ~ o iku tevreden
mocten zijn. Een concurrent is
uitgeschakeld door zichzelf niet
in d c markt te prijzen.
Toch hch ik geen leedvermaak.
Sterker nog. ik bctrcur het verdwijncn van Bij de Tijd. Waarom'? Omdat het cen spreekbuis
was voor broeders en zusters die
zich in de andere bladen niet
21

1

hebbcn hïrkciid. Omdat het the'
ma's aan dc orde stelde clie mensen in dc kerken intens bezighouden. Mij ook. Over de
amhtcn. over de plaats van de
I
vrc~utv.uver pastoraat en
I
gcmccnteopbouw. De wijze
waarop kon mij soms intens irriteren. Maar ik vrees dat, nu dit
mcdium verdwijnt. redactie en
schriivcrs en lezers ontheemd
? i j l i . Daarom de7e nabcschouwiiig. dit in memoriam.

Afscheid
In cerste instantie is, jarcn vnordal hel tot de oprichting van Ril
de Tijd kwam. nagcdachl over
een blad dat zich 701.1richten o p
de drie kerkverbanden, de GKV,
de CGK en de NGK. Elke kring.
KERiVmACnE.

,

van kerken heeft z'n eigen blad

o l hladen, maar er is geen rnediurn waarin de leden van de dric
kerkveibanden elkaar lezen cn
horen. In de tweeclc hcli'l van d e
tachtiger jaren vond danroii-i hcl
zogenoemde 'Eenlioorii hcraad'
plaats. Wat zou het gricd zijn als
we via een blad met elkaar i i i
gesprek kwamen! Tc Arncrdocii-l
werd, in de bekendc locntic
tegenover het station, door leden
van cle drie kcrkvci-handen over
zo'n nieuw blad gesproken. Dat
plan is toen, nog allijd lot rnijii
spijt. niet tot verwcrkclijking
gekomen.
,
Aan het begin van dc nugenliger
jaren is een andcrc vrucht in
deze vocding\bodein gerijpt. ook
in het Amcrfroorlse. Het werd
Bg de Tijrl. lk trad, hoewel op
afstand woncnd, lu! de kring van
medewci-kers toc eii sclireef een
paar hiddragcn \looi. de eerste
jaargangen. Toch raakte ik al
gauw telcurgcslefd.Ik ei.gei.de
mij soms aan het anti-dominees
iciciiilie van sommise artikelen.
Er werd neerbuigend geschreven
nvcr dc gcrefcii-nieerde theologcn, tcrwijl ei- nauwelijks een
allernatief proeram tegenaan
werd geLet. Na de derde jaargang
ben ik afgehaakt. Gewoon als
medewerker-op-afstand. Mijn
sti,jl van schrijven was. vond ik,
niet lichtvoetig gcncocg voor Rij
de Tijd. Maar ik haakic hcslisl
niet af als lezer.
Ik weet niet hoc hcl bcsland aan l
abonnees door dc aclil jaargangen hecn was saiiieiigeszeld,
maar ik was een van de trouwe
le7crf. Niet altijd met instemming. Wel iiltijd in verbondenhcid aan de broeders en zusters
die zich mei mij herkenden in de
tlicinalirk vuii Bij de Tiid. Vooral
dc grote aandacht voor de praklijk van het geloofsleven sprak
iuij aan. Laagdrempelig en warm.
leder Ireeft za z'11 favoriete
I
auteurs. Ik las graag de stukken
van Roosenbrand en Veefkind.
van i-Iuygen e n Venderbos. Jam-
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nier dat het artikel van Roosenbrand u i dit laatste nummer
niaar door weinig mensen gelezen zal worden. Het gaat over rle
wijze waarop de kerk te Groningen-Oost overweegt of de 7alving van zieken naar .lakobus 5
een plaats in de zielszorg zou
moeten hebben. Fijngevoelig,
eerlijk, zoekend. Daarom spijt
het mij dat het blad als zodanig
verdwenen is. O m de thematiek.
Maar het meest om hct Iczcrspubliek. Hoe heeft hct zovcr kunnen komen? Aan dic vraag wordt
in het laatste nummer ruimc aandacht besteed. hoewel dooislechts één auteur.

Bijtijds verdwijnen
Onder de7c titcl schrijf1 piAcir.dr.
Jan Hoogland in hci ai'sclicidsniimmer een beschouwing ovcs
rle hetekenis van vcrscliijning cn
verdwijning vaii hct blad. Hci i s
geen treurzang, nianr ecn opgcwckt afscheid. Zijn stelling is.
paradoxaiil cn hurnoristiscli uitgcdrukt, dal Rij rlc Tijd Leven
jaar tc lang hccft becl;ian. Na een
sterk bcgin mcl zo'ii 3000 abciniiccs in hcl eei'ste jaar lukte liel
dc rcdactie niet Iinar lezerskring
vasl (e l~ouden.En "als je pretendeert Bij de Tijd te zijn, moet je
toch ook bijtijds stoppen, nietwaar?"
Hoogland stelt dat het blad al na
sijii eerste jaargang het belangrijkste doel bereikt had. Dat was:
het openbreken van de discussie
binnen de Gereformeerde Kcrken vrijgemaakt. Hij vindt dat dc
redactie zich7elf toen al Iiad
moeten opheffcn. Want na Iict
bereiken van dit ccrsrc docl
bestond e r geen duidclijkhcid
over de verdcrï kocrs. Op twee
punten van Hociglands nabcscliouwiiig w i l ik nridci- ingaan.
Tcn ccrstc: dal Rij ric Tijcl als
platfnrni diendc voor ccii grocp
leden van dc GKV dic nict l i i i i ger een blad voor dc ino~idhoefden te neincil. Vcrvolgem dal
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7ich in de redactie twce stromingen bevonden (en die niet duideIijk in eigen doclstcIling oiideischeiden werdcn). Daarop hoop
ik later terug te komen.

Vrij van censuur?
Writ was volgens Hoogland de
kracht van het blad? Dat een
groep kerkleden nict langer werd
gehinderd door ciiipe vorm van
censuur. '-En hct bijzciiidere aan
dat platform was, dat er geen
cuntrole over kon woiden iiitgeciefend door d c kerkelijke officials. D e redactic van Bij de Tijd
plaatste wat zij zclf plaatsen wilde. Geen Raad van Tcieziclit of
prof uii Kampcn die ze daarvan
weeahoudcn kon". Ik vind dit nu
tvpisch cen vorirbeeld van een
inanier van dcnkeii die mi,i als
een visgraat in dc keel blijft steken.
Doelt de schrijver op de Ieertucht over ambisdi+apers?Of op
een inforincel circuit van 'kerkelijkc officials' dat controle achter
de schermcn uitoefent? Dat prcdikantcn dc beliide~nisondertekenen is nicl ccn machtsinstrument vali kerkelijke leiders met
een 7uchl naiir Iiet uitoefenen
van ecn xo sterk mogelijkc controle. T-let is een middel om de
gemeente te beschernicn legen
dc eigendunk en eigcnwijsheid
van hen die een flink dcel in de
gceslelijke leiding kre,ncn loevertrouwd. Is e r misbruik vaii dat
middel? Ik ken geen voorbeeld
van yeestelijke dwang waaraan
publicisten zi jn onderworpen.
Waarschijnlijk bcdoelt Hoogland
niet de leertucht over anibtsdragers. maar iets dal meer subtiel
kan geheuren. Namelijk dat een
groep menscn door zijii positie
macht uitncfcnt. Dat hlijkt uit de
verwijzing naai- eeii prof uit
Kampen of ccn raad van toezicht. Concrect: dc redacties van
de drie andcrc bladen. Ja, de
redactie van Dc Reforrnnfie
plaatst niet allcs wat haar als

i
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kopij aangeboden wordt. Is dir
dat ik op dat moment en in dic
censuur'! Ik meen dat elke rcdacccintekst niet genoeg te 7cggcn
tie ecn doeTszelEing voor haar
had. Een ego-document, 7oals
blad heeft. Zij heeft hei recht dc
een briefwisseling wel hccl, heelt
ingezonden kopij aan dic doclwaarde. Maar het had ieis onnastclling te toetsen. Het blad Lk
tuurlijk~:persoonlijkc brieven
R.forrnntie wil graag een brcdc
aan je broer schrijven. met een
discussie over alles wat van
schuin oog naar een grotcl*
belang is voor de kerken. Maar
lezerspubliek bij publicatie.
ongcrichle voetzoekers en stcrk ' Bij Iiet opruimen van mijn
een7ijdige stukken dienen d c disarchief vond ik de bricven
cussie niet. De redactie probcert
onlangs weer. Eerdcr meende ik
ruimte te geven aan allc facetten
dat publicatic nict bijdroes aan
van denken in de kerken.
verbetering van hct klimaat in de
Hct is liet goed recht van andekerken. Maar dat was mijn eigen
rcn om het met het beleid van de
beslissing. Ik heb mij nooit
redaclie oneens te zijn en ccn
gehinderd gevoeld tc schrijven
eigcn hlad op te richten. En hcl
wat ik meende hardop te nioeten
mooie van de Gereformccrdc
zeggen. Wel leg ik inijzelf o p dat
Kerken is: eeen orgaan. kerkelijk , wat ik schrijf grondig doordacht
L>[ informeel. die dat vcrbiedl! Ja,
moet zijn. Ik hch het effect van
hct kan zijn dat een amhl5drager
mijn schrijven nict in de hand.
die in een blad zijn hart Iuchl,
maar moet wel proberen te voorcloor d e kerken om hem hcen
komen dat het ecn negatief
wol-dl gevraasd om een nadere
effect heeft.
verklaring. Zo zijn de rcgcls van
lict spel. Dat is toch volkomen
Kerkpolitiek?
normaaI? Natuurlijk werd e r in
Maar is cr in hel onofficiële cirde andere bladen gcrcapeerd op
cuit van 'kcrkclijke leiders' dan
wat in Bij dr Tijli geschreven is.
Dat is toch de bedoeling? Maar
toch niet sprakc van een zekere
niemand heeft het blad nTs zcidamacht? Dat 7al bcsl zo wezen.
nig een strobreed in de weg
Ook in dc kerken, die van Chrisgelegd.
tus zijn, vindt kerkpolitiek plaats.
Maar is dal kenmerkend voor de
Ik heb zelf LCn keer besloten een
gcmeenlen. de kerkelijke vergabijdragc. dic ik al geschreven
deringen of de pers? I k vind het
had, toch nicl te Isten plaatsen in
ccn slechte zaak als het beeld
Bij rle Tijrl. Van wie Iie t idee
wordt opgehansen dat de Gerekwam, wcct ik niet meer: mijn
formeerde Kerken vrijgemaakt
oudstc hrocr,Ad. en ik zouden
d c mond zouden snoeren aan
een briciwisseling houden over
broeders en zusters die zich uit
ons bcider ervarin3en met de
liefde tot Christus willen uitsprebrcuk lusseii Gereformeerd vrijken. Bij het verdwijnen van Rij
gemaakt en Nederlands Gcrcforde Tijd past de redactie cn mcdemccrd. We schreven elkaar in
werkers meer bescheidenheid.
totaal drie lanse brieven. EmoGeen dwang vanuit de kcrkcn
ticincel. open en eerlijk, hunkcheeft tot haar opheffing gelcid.
rcnd naar toenadering. Van mijn
H e t zijn redactie en uitgcvcr dic
kant heb ik toch besloten die nicl
het bestaan van deze spreekbuis
in te zenden. Waarom niet'? Was
om zeep hebben geholpcn. Tk
ik bang voor de censuur van de
miste een redactinnccl woord
leidcrs? Dat hoefde ik in Rij de
van afscheid aan d e lezers. Hcl
Tijd niet te zijn. Was ik bang voor
artikel van Hoogland, dic gccn
mijn positie aIs (jonge) predikant
redactielid is, neemt de plaats
In dc kerken? Nee. Ik vond zclf
daarvan blijkbaar in. Had d e
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redactie het nier tot haar taak
moelen rekenen de le7crs een
handreiking te doen? Nee, ik verwacht geen 'stemadvies' om
voortaan De Reformntie maar
weer te gaan lezen. Wel een
handreiking over dc inbedding in
de kerken. Of was d c Iczerskring
daarvoor te divers geworden? Of
onlbrak het aan loyaliteit? Als d e
ander d e trekken van ccn dictator heeft, heb je zelf immers de
rol van de underdog.
Die suggestie van dwang wordt
enorm versterkt door de gekozen
vergelijking. Ik kan vrolijk meelachen om de vergclijking van Bij
de Tijd met het vcrhaal van de
typmachine van Meesler Pompelmoes. Die machine typt niet
wat de schrijver 7egpen wil, maar
wat hij werkelijk dcnkt. Minder
leuk is de vergelijking van d e
situatie van de kcrkcn met de
censuur in het Oostblok, voor de
val van de Muur. Hoogland
gebruikt dat beeld om het verdwijnen van Rij de Tijd te verklaren. Zolang e r slreiige censuur is,
luistert ieder gespannen naar wat
de dissident waagt le sclirijven.
Maar zodra de censuur verdwenen is, went men snei aan de vrijheid. Zo, meent d e schrijver, ging
het met de aantrekkingskracht
van Bij de Tijd. Toen de vrijhcid
van schrijveii eenmaal verovcrd
was, verloren de lezers d e interesse.
De vergelijking met de dictatuur
van Oost-Europa blijft hangcn.
Gold dat spookbeeld ook d e situ- ,
atic in d e kerken, totdat dc dissidente broeders en zusters het juk
van de censuur van zich afschudden? Tk vind dat een lelijke karikatuur van d e kerkelijke wcrkelijkheid. Het vertekent
bovendien het beeld van d c
schrijvers en lezers van Rij cle
Tijd.Alsof zij allemaal dissidenten 7ijn die vechten tegen onderdrukking. In plaats van volgelingen van Christus die samen mcl
hun gelooisgenoten een weg in

1

de wereld zoeken. Die in een
postmodern geesteli-ik klimaat
tasten naar ccn weg om als kerken bij allc snelle veranderingen
niet elkaar uit het oog te verliezen.

dat wc in de kerken in een vergelijkbaar harnas gevangen zaten.
Dat drijft 011s alleen niaar uit
elkaar.
Ik bcn het eens met zijn ohservatic dat d e veranderingen binnen
onzc kerken van onderop zijn
gekomcn. Niet via officiële kanalen. We zijn nog bezig ermee te
Ieren omgaan dat bepaald niet
allecn dc 'kerkelijke leiders' de
opinie vormen. Vooral via Bij dc
Tijd kwamen ook zij aan het
woord die vanuit andere disciplines denken en van zich laten
horcn. Sociologen en filosofen,
psychologen en pedagogen, zij
zijn hct waard om gehoord te
wordcn. Mijn zorg is nu. na het
wegvallen van Bij de Tijd: waar
blijven zij? Waar laten zij voorlaan van zich horen? Daarover
nu tenslotte.

Fluwelen revolutie?
Kwalijker vind ik het artikel van
Jasper Klapwijk in hetzelfde
nummer. Hij beschrijft parallellen tusscn het einde van het
Oost-Europees communisme en
de veranderingen in de gerefnrmeerde wcrcld. D e 'fluwelen
revolutie' tcgen d e dictatuur. Het
conflict van de zestiger jaren is
veroorzaakt door het 'kerkelijk
exclusivisme . Maar d e ideologie
van hct vrijgemaakte verleden,
'een van de bronnen van d e kerkelijke identiteit", werd herzien.
E r kwam 7elfs kritiek op de grote voorganger, dr. K. Schilder.
Het klinkt alsof het over Josef
Stalin gaat! Begrijp rne goed, als
sociologische analyse staan er
prima observaties in dit artikcl.
Maar de parallel met de fluwelcn
revolutie is suggestief over het
verledcn. "Communisten en vrijgemaakte11 vormden beiden ecn
'morele gemeenschap', gebaseerd op een eigen identiteit cn
ideologie, gevormd met behulp
van massamobilisatie".
Ik kan de sociologische vergelijking aanvaarden. Het kan best
zinvol zijn d e menselijke kant
van het kerkelijk leven ccns eerlijk onder d e loep van d c sociologie te leggen. Maar 7cg er dan bij
dat je het nu evcn alleen over die
rnénselijke kant hcht. En dat je
daardoor het wezcn van d e kerk,
d e vormgeving van d e navolging
van Christus, niet uit het oog verliest. Nogmaals, ik wil best in
zo'n sociologische spicgel kijken.
Maar de redáctic hccrt ervoor
gekozen tot twcc maal toe deze
vergelijking een prominente
plaats te geven. En dat in het
afscheidsnummer. Ik protesteer,
ik rehelleer tegen de suggestie
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Waar blijven de lezers?

,

Hoogland kan persoon1i"ikopgewekt tegen de verdwi,jning van
Bij de Tijd aankijken, her moet
voor vele anderen een bittere pil
zijn. Want niet d e redactie oordeelde unaniem dat haar missie
volbracht was. D e uitgever besliste eenzijdig, nadat de redactie al
eerder de wacht inzake het aantal abonnees was aangezegd.
Daarom blijft mijn zor,:O waar
blijven de lezers (en ook de
schrijvers) van het blad?
Misschien moet je nuchter constateren: als de redactie geen vast
marktaandeel kon veroveren,
viel het met de grootte van de
groep onbevrcdigde kcrkleden
wel mee. Anders hadden 7ij het
blad wel op lange termijn
gesteund. Er blcven slcchls 1300
abonnees over. Toch vraag i k mij
af of die constatering niet te
makkelijk is. Hoogland vcrklaarl
het gebrek aan hehocftc aan het
voortbestaan van Rij d~ Tijd uit
het feit dat andere bladcn de
boodschap van Bij de Tijd ook
boden. Hij zal o p een hlad als
CV-Koers of op de publicaties

i
I

I

/

I

I
I

i

va11 Gro.ace Invrst doelen. Maar ik
hcschouw Bij de Tijd,ook in de
latere jaargangen, nog steeds als
spreekitiuis van cen ?roep leden
van de Ciercforineerde Kerkcn.
Zij voelen zich misschien nog
steecls dissideiit. Hoogland
onderscheidt twee groepen hinnen de redactic: de ene die
gericht is op cvangelische inspiratie voor hct geloof en christcl i j k leven, c n de andere "een wat
meer relativerende, breed cultureel georidn~eerdeproepcring".
Deze twccdc groep, waartoc
Hoogland ;liclizelf rekent, stcll
biivoorhecld hel funciionercn
van de belijdenis aan de ordc. Tk
kan niet hcoordelen of zijn nnalyse van dc onduidelijkheid hinnen de rcdnclie juist is. Wc1 ?ie ik
dat béidc groepen binnen d e kerken a a n w c ~ i pzijn. Zonder het
eigen blad Rij de Tijd hehbcii zij
geen spreekhui5 ineer. behalve
ons aIler Nrclerlnnds Daghl~irl.
De l e ~ e r die
s zich iti Bij de Tijd
herkcndcn voelen zich thuis in
de 'kleine tiecumene'. Ik vrees
dat velcii Ach niet meer loyaal

I

met de Gcrcformeerde Kerkcn
identificeren. Mijns inziens hccft
de terecht royale aandacht voor
contact met de CGK e n NGK
een (misschien onbedoelde) erosie tot gcvolg. Met het wegvallen
van de kerkgrenzen neemt ook
het grensverkeer met grocpen
van allerlci evangelische signatuur loc.
Nu BiJ de Tijd zijn lezers mocl
loslaten is niijn vraag: waar blijven zij? IS het gevaar nicl groot
dat 7ij upilieuw een lijn verliezen
die hcn vasthield? Waaraan zij
zich vasthielden om kerklid te
blijven, misschien flink kritisch,
maar toch loyaal. Met hun talenten en inyichten zijn zij waardevol voor de kerken waarin ook
zij hun ja-woord gaven en het
geloof beleden.
Ik hoop en bid dat zij hun plaats
in de gcmeenten blijven ini-iemen. Dal zij hun pen en stcm
blijven roeren. Als het maar is In
loyalitcil aan de kerk, samen op
zoek om de navolging van Christus vandaag, ook in theologische
en structurele zaken, vorm te
gevcn.

Geen afscheid
D e redactie van Rij de Tijd is met
stille trom vertrokken. Laat mij
dan als trouwe lezer van het blad
een oprocp doen uitgaan naar
mijn mcdclezers van toen: blijf
ernaar zocken om in de kerken
met elkaar in gesprek te blijven!
Blijf gerust uw vragen stellen.
Help uw brocdcrs en zusters mee
te denken met de vraagstukken
waarvan u ziet dat wij ervoor
geplaatst zijn. Vergeet in uw hunkering naar meerdere eenheid
niet de primaire eenheid van
geloof, 7oals Christus die in uw
plaatselijke gemeente geeft. Blijf
uw talcnten aanbieden en inzctten in dc strijd om in te gaan in
het koniiikrijk. Bij het verdwijnen van Bij de Tijd wens ik gccn
afschcid van een van mijn hrocders of xuslers te nemen.
Di: E.A. de Boer is predikant van de
Geformeerde Kerk te Zeist

donatus

Verzekerd zijn bij Donatus is een geruststelIend gevoel.
AL sinds 1825 de verzekeraar voor uw kerkelijke eigendommen.
maar ook voor al uw andere venekeringsaangelegenheden.
Vraag vrijblijvend onze brochure of offerte of maak een afspraak voor

een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
Postbus 500
5240 AM Rosmalen
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donatus

Hoff van Mollantlaan 8
Tel 073 5221700 - Fax 073 5221 717
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DE MUG EN ZIJN MAKER

J. Hagg

gral

'ASlesfofvcrndeaardewerd
muggen . . . 'Exodus8:73)
(

't

/S weer ~00rbg
d& mooie Z O ~ ~ L . .
Volgens de weerkundigen dan. Maar tenminste
é&nbijverschijnsel is blijven hangen in menige
slaapkamer,.. Stel je voor: je slaapt bijna en daar
komt een van de kinderen duidelijk ontstemd binnenzetfen mef de mededeling 'demug is er weer
en ik diep net bijna!'.Er zit weinig anders op - we
gaan #p jacht... Met een beefje geluk eindigt ket
met moord en doodslag, En - het z( zo - een bloedvlek op ' f behang. Maar met een beefje ongeluk is
hg (of zij?) nergens fe bekennen, geef je hef ten
einde raad op, ga je liggen, doet je licht uit, slaapt
bijna en... ja hoor, de plaaggeest blljkf doodgemoedereerd achter je aan te zJn gevbgen.

'Waar zijn zulke beesten
goed voor?!'
We mopperen er's morgcns over
door aan lalel. De een nog meer
uit zijn humeur dan de ander.
'Stel jc voor dat je een bc1angri.ike vergadering moet voorfitten
na 7o'n nacht.' '.Ja. of dat je dan
nct examen moet doen of zo.'
'Zo'n klein beestjc kali je dag
maken of breken' 'Jc hele toekomst kan er anders uit gaan
zicn door één zo'n cllendelins!'
'Noacli had ze mocten weigercn!'. 'Zouden muggen er voor
de zondeval ook al geweest zijn?'
vraagt er een. Een ander denkt
hardop: 'Vast wcl. maar niet als
plaag-beesten'. Moeiteloos schakclen we over -mals dat gaat- np
wespen, luizen, vlociien, schorpioelien, en vergcet vooral cle
kakkerlakken nict. Waarom zijn
al die beesten cr eigenlijk?

Dierendag van de week...
Cavia Obelix krijgt ccn extra dik-

ke appelschil. Koiiijn-zondernaam misschien wel worteltaart.
Maar is cr ook maar iemand die in positicve zin dan- denkt aan al
dat kleinc gespuis in huis? Langpootmuggen, spinnen in soorten
en matcn en noem maar op.
'Wie hct kleine niet eert is hcl
grotc niet weerd'. Ja. dat 7al wel,
maar dit is ons té klein. wat meer.
is: tc liistig om lief te hebben. We
kunnen er mei ons bepcrkte verstand niet bii wat de Schcpper nu
prccies hedoelde toen Hij ~e
maakte.
'

meditafief

1
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Als radikale bestrijding achtcrwege bleef ging tenminste ccn-

derde van de wereldongst vcrloren en het laat 7ich radcn waf e r
dan zou gebeuren ....

Funk+ionerenze
,

,

'straf!?

Staan ze zo op een lijn mct 'de
doornen en distelen', d c aardbevingen en vulkaanuitbarstingen?
En alle verschijnsclcn van d e
weerbarslig gewordcn na tuur?
H o e dan ook: het kost d c mens
nogal eens bloed, zweet ei1 tranen ze in toom te houden. En
soms is alles nog tevergcci'sc
moeite ook. Probeer maar cens
eeii zwerm sprinkhanen weg te
jagen. En probccr jc een%in te
denken wat het gcwecsl muet
zijn in Egypte tcn tijdc van de
derde plaag. 'Allc stof van de aarde werd muggen'. En God zat
daarachter. Ze mocstcn liet wel
toegeven, de gelccrdcn ei1
magiërs van Egypte. Ze konden
veel. maar dil was niet te evenaren.

, Vreselijk: zandmuggen

En Z e Zijn met ~ 0 ~ 6 é. l . .
Meer dan 750.000 vcrschillende
soorten insekten zijn iïimiddeIs
door de mens (rcgcnt op aarde)
ontdekt en beschi-cvcn. Overal
tcr wereld komen zc voor alleen niet in zee. Nict weg te
denken uit de vocdsclkelen zijn
ze. 'Eten e n gegetcn worden' is
de ijzeren wet van dcfe oude aardc en het benieuwt m c hoe het er
straks op de nieuwe aan toe p a t .

m,

l

Bloedzuigende kwelgeesten, die
mens en dier in verlwijfeling
kunncn brengen wanneer ze in
massa's verschijnen. Beruchte
ovcrbrci-igers van allerlei ziekten
zijn het. Een beet brengt een
microscopisch kleine parasiet in
het lichaam, die voor een infeciie
zorgt. Er i< heel wat voor nodig
om daar weer bovenop te
komcn. Er zijn nogal wat insektenbetcn of -steken die geen
mens overleeft. Wat dat aangaat
zijn wc in Nederland nog giezegend. En al mopperen we sere26

TJssclmriidcn - Beroepen: .I.M.
Scicpenheig, kandidaat te Kam-

gcld, wij mogen dat eigenlijk
nict.

ui+ de kerken

Ze houden je klein

-

Maassliiis Beroepen: .l.H.

Dal in ieder geval. Of je hct
kleine n u eert of niet: je wordt
e r hoe dan ook door kleingchciudcn! Een mens kan ontzaglijk veel. Maar wat 7ir hij (of zij)
gauw aan de grens: 6th mug - c n
alles kan ineens heel aildcrs
lopen,
Het is p e c l voor ac zo iiu en dan
daarbij hepnald tc w o r d e n hoe
kleiti 'mensenmaat' ook iii;i;ir
weer was o p de7e niidc aiirdc.
En groeit daardoor ook niet -in
zo'n slapeloze nacht bijvciorbeeld- het verlangen nnnr dc
nieuwe'? Bij mij wc1 i11 ieder
seval! Het zal rnc benieuwen
Iioe het zijn zal - ó6k in dit
opzicht. Het belooft ecn mooie
dag te worden. Morgen. l k /ie
vanavond cle mliggcn Icnininïte
al dansen!

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

Soc-

penherg, kandidaat te Kampcn.
Assen - Nieuw adrcs ds. .T.H.
Kurper: Meeuwmesschen 17.
9403 W Z Assen. tel. 0592-405844

Zwi-jndrecht-Groote Lindt - De
kerkenraad hecft mct ingang
van 1 oktober 2000 aan ds. 'M.
van der Horst, op dicns verzoek
e n gehoord de redciicn, ontheffing verleend uii Iicl ambt
van predikant.

-

Nunspeet - Nieiiw adres ds.
1-I.D.Bcindt: Oranjelaan 13,8071
LD Nunspee t. Tel. 0341-25 1200
(werk); fax 0341-251012.

1

Zaandam - Scri haatwi jziging:
PC. Gondijk, Dokterslalid 37,
1541 NJ Koog aan de Zaan, tel.
$135-61731)hO.

DoetinchernJ13ioeshurg- Nlcuw
adres ds. J..!. D r i ~ f h ~ l inastcigl:
nestraat 22,7002 EP Duetinchem, 'tel. 031 4-392766 (woonadres): Nicuwstraat 2-4,6981 AJ
Dnesburg. tcl. 0313-475987
(werkadrcs).
Ureterp - Rcrocpeii: A.A.J. de
Bocr t c M~aardliwizen.
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Almere - D e kerkenraad van
Almere heeft besloten dat het
op ds. J. Wesseling (Ede-Zuid)
uitgebrachte en door hem aangenomen
beroep geen doorgang
.,
kan vinden. Er waren huisvestingsproblernen. dic nict kondcn
worden opgelost. Dc kcsk van
Almere heeft gccn eigcn pastorie: de predikant moct een huis
huren of kopen.
Pllriim - Beroepen: R.P. Hcij.
kandidaat re Hardcnhcrg
Delfzijl - Bedankt voor beroep:
J.W. Vcl tkamp te Zaaiidarn

i
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MOETEN WORDT
ONT -MOETEN

(11)

Veel mensen hebben de gedachte, dat het
christelijkgeloof bestaÇltuit eén reeks ge'- en verboden. Ditmag niet. Dat moet je laten. Zusmoet je
aanleren en zo moet je vooral nog erbijdoen.
Mensen verwarren geloven met leefregels. En dat
isnou net niet wat geloven is. Geloven isimmers
voor alles een relatie: leven met de levende God!
Hem ontmoet hebben en daarna dagelijks met
Hem door het leven willengaan. Omdat je van
Hem houdt. En wat meer is(en er al eerder was!):
omdat Hijvan jou houdt (7 Joh.4]-72).
Toch denken veel mensen bij geloven aan regels...
En deze gedachte vindje niet alleen buiten de
kerk. Ook in de gemeente denken veel mensen bij
geloven aan wat er allemaal 'moet' en 'niet
moet'. Het lijktme, eerlijkgezegd, een saaie
manier van geloven, weinig spannend allemaal. En
wat erger is:het heeft weinig meer met geloven te
maken!
Het wordt de hoogste tijd,dat we door onze ontmoeting met God gaan... 'ont-moeten'.
Bijbels gezegd is het van levensbelang het verschil te begrijpen,
dat Paulus maakt in Rom.7,6. Hij
maakt in dit bijbelvers onderscheid tussen twee manieren van
godsdienst. Een mens kan God
dienen in de 'oude staat van de
letter' of 'in de nieuwe staat van
de Geest'. Het is precies het verschil, waar we het in dit artikel
over hebben. Het is het verschil
tussen geloven op de manier van
moeten en geloven op de manier
van hartelijke liefde. Het is het
verschil tussen moeten en willen.
Paulus maakt in Rom.7,6 verschil
tussen letter en Geest. Hij doelt
JAARGANG 76 - NUMMER 2 - 14

op een belangrijk verschil tussen
de tijd van het Oude Testament
en de tijd van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament
dienden mensen God aan de
hand van de wet van Mozes.
Maar de wet van Mozes kwam
van buiten, via Mozes, op je af.
Dat is in het Oude Testament
een fundamentele zwakte gebleken. Geen mens kan een wet
houden, die van buiten, maar niet
van binnen zit. Daar zijn wij te
zwak voor. God dienen met
Mozes liep dan ook uit op een
drama: de ballingschap. Dat ligt
natuurlijk niet aan de wet van
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H.J.D.Smit

n met God

Mozes. Maar dat zit 'em vast op
de zonde in ons. In Rom.7,7-26
beschrijft Paulus uitvoerig de
verlamming, waarmee zondige
mensen worden geslagen in confrontatie met de wet van Mozes.
Moeten dat van buiten komt
leidt tot frustratie!
Maar God dienen op de wijze
van het 'moeten' is dan ook God
dienen 'in de oude staat van de
letter' .
Er bestaat een andere manier.
En dat is God dienen in de nieuwe staat van de Geest. Het is
God dienen van binnen uit. Niet
langer, omdat het moet, maar
omdat jij zelf God dienen wil. De
profeten in het Oude Testament
mochten van deze fundamentele
verandering profeteren. Ezechiël
(36,26.27) is hiervan een sprekend voorbeeld. God zal het hart
van steen eens uit zijn kinderen
verwijderen en hen een hart van
vlees geven.
Proeft u de beeldspraak?
In plaats van een koud en onbeweeglijk hart mag Gods volk een
warmbloedig en kloppend hart
ontvangen. In plaats van een hart
dat zelfs door de wet niet van z'n
plaats te krijgen is, een hart dat
zelf klopt voor God!
Het is bij Ezechiël beeldspraak
voor de gave van de Geest. De
Geest, die in de bijbel beeldspraak is voor water op dorstige
grond (vergelijk bijvoorbeeld
Joh.7,37-39).
Goed, dit is dan een stukje
bijbel uitleg van plaatsen als
Rom.7,6 in het licht van
Ezech.36,26.27. Maar proeft u
28

wat hierachter zit? Afscheid van
het moeten! In plaats daarvan
God dienen omdat de Geest
over je is gekomen en Hij je
Geestdriftig heeft gemaakt!
Zo komen we weer terug bij de
rode draad van onze artikelen:
leven met Christus; leven uit
genade.
Want, hoe maakt de Heilige
Geest ons Geestdriftig?
Door ons in de ontmoeting te
brengen met de liefde en de
genade van Christus.
Wie eenmaal de genade van
Christus heeft geproefd en weet,
wat het is om als zondaar geaccepteerd te worden... Geaccepteerd te worden, zoals je bent,
zonder daar iets voor te 'moeten' doen...
In zo'n ontmoeting smelt je hart.
Om met Ezechiël te spreken,
God smelt je hart om van steen
in vlees. Let wel, dat is dus iets
wat God je geeft. Niet iets wat je
zelf weer 'moet'.
En als dan je hart door de
kracht van de Geest is gaan
kloppen voor God, hoeft niemand je meer te vertellen, dat je
je hart voor God 'moet' laten
kloppen. Want je hart doet het
al. Sterker nog, je gaat bij jezelf
merken, dat je je hart ook wilt
laten kloppen voor God: God
liefhebben, omdat Hij je eerst zo
geweldig lief heeft gehad en nog
lief heeft.
Kortom: in de ontmoeting met
de genade van Christus wordt
moeten ont-moeten.
Ds. H.J.D. Smit is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Badhoevedorp

Totonze spijt zijnde laatste twee
bijdragen van dominee Smit verwisseld. Zijnartikelvan 30 september vormt het besluit van deze
reeks.

Hoe vist de EO?
In het Gereformeerd Weekblad van
11 augustus gaf dr J Hoek een
weergave van een betoog dat
Andries Knevel hield voor een
conferentie van Christelijke Gereformeerde Ambtsdragers. Hij
sprak over de vragen waar de EO
voor staat als zij moderne mens.en
wil bereiken. Het is niet zo, dat de
kerken vissen met een hengel en
de omroep met een sleepnet. Maar
de EO vist wel in een grotere vijver:
Onze vijver is groter doordat je
zit op het publieke forum. Doordat je zit daar waar de hele
samenleving langskomt. Doordat
je heel bewust programma's
maakt. Of die geslaagd zijn, laat
ik in het midden, kritiek intern is
wat dat betreft heel fors, we
bevragen elkaar continu op datgene waar we mee bezig zijn.
Maar het gaat er om dat het
Evangelie present is daar waar
de geseculariseerde mens present is en dat is dus op dat
marktplein. En dat betekent dat
je programma's maakt die de
post-moderne mens op de één of
andere manier raken of aanspreken, hetzij omdat hij zelf in een
crisissituatie zit, hetzij omdat hij
zit met de zingevingsvraag.
Geraakt worden, dat is niet
zozeer een verdienste van onze
kant in die zin dat wij zeggen:
kijk eens wat wij allemaal presteren en hoe zit het met de kerk?
Het heeft simpelweg te maken
met het feit dat wij nu eenmaal
als organisatie de moderne middelen gekregen hebben waar de
moderne mens door wordt aangesproken. Want de moderne
mens is een coach potato geworden, dat is iemand die 's avonds
om 7 of 8 uur onderuit gaat hangen met het apparaatje in zijn
vingers en die dan gaat kanaalzwemmen of zappen. Twee uur
en drie kwartier, bijna drie uur
kijkt een gemiddelde Nederlander iedere avond, zeven dagen in
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de week, naar de televisie. Dat
geldt voor u net zo, want uit het
onderzoek dat wij doen blijkt dat
het kijkgedrag ook van Christelijke Gereformeerden of van de
achterban nauwelijks afwijkt van
dat van de gemiddelde Nederlander. Dus u bent ook een
coach potato.
Maar, hoe slecht dat allemaal
ook is, en dat is slecht, want het
aanbod op de Nederlandse televisie is steeds slechter aan het
worden, met name bij de commerciële omroepen, er ligt wel
een kans voor de verkondiging
van het Evangelie. Het betekent
dat op een verkondigend programma van de EO vaak tientallen tot honderden mensen per
programma reageren.
Dat is dus niet omdat wij een
beter haakje hebben. Maar we
hebben het medium en als wij
een programma uitzenden, dan
kijken twee-, drie-, vier- of misschien wel vijfhonderdduizend
mensen naar Je waarvan een
groot deel 's zondags niet in de
kerk zit. Dus daar zit het punt.
Het punt zit dus niet in het feit
dat wij zo'n groot visnet hebben.
Het punt is het feit dat wij in de
vijver zitten met ons haakje, ons
dobbertje, en dat is het meest
moderne haakje dat er is.
Wat gebeurt er met zo'n programma? Daar komen de vragen
van de geseculariseerde Nederlander zoals: wat moet ik met
mijn leven? Waar is God? U zegt
dat nu wel maar ik heb gebeden
en ik heb van Hem niets ervaren. Waar kan ik die God waarover u vertelt, vinden?
(Vervolg op pagina 33)
29

ONTVANGEN VAN
DE HEILIGE GEEST (111)

,m,
achtergronden

1

I

/n het vorige artikel luisterden wij naar net getuigenis van Ma#eÜs en lukas met betrekking tof de
ontvangenis en geboorte van onze Verlosser. Daarbij kwam nadrukkelijk de Heilige Geesf ter sprake.
HJ zou over Maria komen en de krachf van de
Allerhoogste zou haar oveuschaduwen.Jozef
mocht horen dut waf in zijn ondesfrouwde vrouw
verwekt was, uit de Hei/@ Geest was. Opvallend
R U is duf onze belijdenis, wanneer ze spreekt over
Christus' ontvangenis en geboosfe, niet begint met
de Heilige Geest, maar met de Zoon van God.
Wanneer de Heidelbergse Cafechismusin Zondag
74 handelf over de ontvangenis en geboon'e,
vraagt hu onze aandacht voor hef doen van Gods
Zoon: "De eeuwige Zoon wan God., heeft door de
werking van de Heilige Geesf echte menselijke
natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de
maagd Maria ".
Ook in Artikel 7 8 van de Nederlandse Ge1oofsbel~denis dat de menswording van Gods Zoon belijdt,
staaf hef doen van God de Zoon voorop: "Deze
he& de gestalte van een dienstknechf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden (Filip.
2:7), door echte menselgke natuur aan te nemen
mei al haar zwakheden, uitgezonderd de zonde.
Hij is ontvangen in de schoof van de gezegende
maagd Maria door de kracht van de Heilige
Geest, zonder toedoen van een man ", Het werk
van de Geesf komt nadrukkelijk ter sprake, maar in
hef kader van hef handelen van God de Zoon!

De twee lijnen
Dit kader wordt d o o r sommige
theologen nicl altijd gehonoreerd. Zij wijzen e r daarbij op
dat wanneer hct gaat om de verhouding Christus en de Geest,
zich in het Nieuwe Testament
duidelijk twee lijnen aftekenen l .

E r is de lijn von C,"bzrL-ti~.
vafl
Cl?ri.stusranar de Geest. Daarhi,i
is Cliristus het suhjccl eik d e
Geest het object. Als drager van
de Geest is Christus ook de
Gever van de I i e c s l (vgl. Joh.
133). De Geest kom1 na Christus' verheerlijking (Joh. 7391, na
zijn heengaan tot dc Vader (Joh.
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l h:7).Maar als Jezus verheerlijkt
is, is Hij hct die de Geest zendt
en uitstort (I-Iand.2:33). Paulus
erkcnl dit d o o r in zijn brieven
over de Heilige Geest te spreken ali de Geest van Christus'
(Rom. 8:9),' d e Geest van zijn
Zoon' (Gal. 4:6) en ' de Geest
van Je;.us Clirjstus (Filip.l:l$).
Wij vinden echter ook de lijn van
de Gresr nnar Chrisfu~.Die lijn
tekent zich vooral af in de synnpliïche evangeliën. Daarhij gaat
de Geest voorop. Hij is dan subjcct en CTiristus is object. Zn
le?.cn wij dat het de Geest is die
dc Mcssias verwekt (Luk.l:35)
cn dal Hij na de doop in de Jordaan í ~ Jezus
p
neerdaalt
(Mat.3:16). Het is de Geest, die
Jezus drijft naar d e woestijn om
verzocht te worden (Mat. 4:1),
die Hem bekrachtigt voor zijn
laak (Luk.4:14) en die Hem in
staat stelt demonen uit te wcrpen
(Mat.12:28). Her is ook door dc
Geest dat Christus naar hcl kruis
kan gaan e n zich aan d e Vader
kan offeren (Hchr.9:14).
Wij kunnen niet ontkennen dat
deze tweede lijn vaak tc weinig
aandacht gckrcgen heeft in d e
theologische bezinning '.
De laatste tijd is dat anders doordat nogal wal theologen menen
dat dc lijn van d e Geest naar
Christus dominant is het getuigenis van hct Nieuwe Testament en
vanuit dc7c overtuiging een zgn.
pnerimrr-christologie hepIeiten '.
.Jezus is schepping van het Pneuma, dc Gceci! En doordat Hij de
Dragcr van de Geest is en met de
Gecst is vci+vuld,is hij de geliefde
Znon. Daarbij is Hij niet de ecuwigc cn nrrtrairlijke Zoon van
God. Hij wórdt Zot Zoon als dem

30

I

I

mcl-de-Geest-Vervulde. H. Bcrkhof bijvoorbeeld schrijft: "Dc
Gcest is de naam voor Gnd zclf
in zijn werkzaamheicl ondcr ons.
Tiissen de Geest en de wereld
c
bestaat er krachtens o n ~ ongehoorzaamheid en onmacht niet
meer dan een los verband; toldal
Gud als Geest een nieuwc aanloop neemt om greep te kriigcn
op zijn schepping, door d c nicuwe mens te scheppen en door
zijn Geest te be7ielen ....
Jezus als de voistrckt gekoorzaine verbondspartncr is de gestalle vaii de Geest ...." '.
En z6 is Jezus 'de Zoon hij iii t <tek',alles waarin Isracl alc Gods
zoon tekort schoot '.
Er zijn ook theologen. die niet z»
ver gaan e n nadrukkclijk handhaven dat d e eeuwigc en natuurlijke Zoon van God rncns is
geworden, maar die toch de lijn
vaii de Geest naar Christus
laten domineren in hun \preken
over de heilige ontvangenis en
$e boorte.
In dit verhand noem ik A.van de
Beek, die erop wijst dat de Geest
reeds volop wcrkzriam was vóór
de komst van Chrislus." God
wendt zich primair tot de wereld
op de wijzc van de Geest en in
de geschicdcnis.
Van dczc ioewending vindt de
komst van de Messias plaat^"^.
Er 7ijn lelkens 'nieuwe uitgangen
van de geest' in de tieilsgeschiedenis Juist ook in de heilsgescliicdenic van Jezus.
De Geest "gaat niet alleen van
Christus uit, hij is ook degenc dic
Cliristus in de wereld brengl.
Zi.jn daad gaat aan d e dadcn van
de Messias en het leven van de
Messias vooraf" '. Van d e Rcek
noemt Christus dan ook 'ccn
~ i e u w daad
e
van de Gccsl'. "in
hem neemt de Geest een nicuw
initiatief" '.

De Geest van d e Zoon

1

Het komt mi,i voor dat in dczc
voorstelling van zaken de Heiligc
JAARGANG 76 - NUMMER 2 - 14 OKI

Geest te zeer verzelfstandigd
wordt en geen recht wordt
gedaan aan het ,filioque (de belijdenis dat de Heilige Geest ook
uitgaat van de Zoon). D c Geest
die bij de vleeswording werkzaam is. is de Geesi van d e Zoon.
D e heilsgeschiedenis is de
geschiedenis van het eeuwige
Woord, dat komende was in de
wereld (Joh. 1:9). Dit Woord is
vlees geworden (Joh. 1:J 4). En
Hij die in de gestaltc van een
dienstknecht aangcnornen en is
aan de mensen gelijk geworden
(Filip. 2:6,7).
Terecht vraagt onzc belijdenis
aandacht voor het doen van de
Zoon van God '. Hij kwam van
boven (.Joh. 3:31), HIJ nani vlees
en bloed aan (Hebr. 1:14). Ilij
openbaardc zich in het vlees (1
Tim. 3:16), e r was daarbij liet
werk van de Geest. De Geest
nam echter niet zelf ccn 'nieuw
initiatief' In .Jezus Clirislus, maar
werkte als de Gecst van hel
Woord dat vlccs ging worden. Dit
Woord werd vleec, omdat God
zijn Zoon van eeuwigheid
gesteld hccft tol Middelaar en
fundament van hcl heil (vgl.
D.L.l,7). En als dc Geest van
deze Zoon-Middelaar maakt de
Heiligc Gccsl dc sclioot van
Maria vruchtbaar en doet uit
haar geboren worden Jezus de
C I I ~t US,
S
De IleideIbergse Catechismus
gccïl de dingen de rechte plaats,
wanneer hij belijdt dat de eeuwige Zoon van God door dr werking vnn de Heilige Geest echte
menselijke natuur heeft aangcnomen uit het vlees en bloed van
d e maascl Maria. Het is niet dc
Geest, die de Messias -ponccrtl l(',
maar de eeuwige Zoon ponccrt
zichzelf als Messias dóór dc
Geest. Zijn ontvangenis c n
geboorte is allereerst z i j daad.
~
Met O. Noordmans kunncii wij
zeggen: "Reeds hier is Hij wcrkzaam in de dingen zijns Vadcrs
en is Hij Middelaar Gods en der
mensen (1Tim. 2:s)" ' l .

Geopenbaard in het vlees
Matteiis en Lukas verhalen hoe
de Zoon van God mens werd: in
de weg. van een ontvangenis vanwege de Heilige Geest. Elders in
de Schrift wordt verkondigd wat
voor bestaan Gods Zoon door d e
werking van de Heilige Geest uit
Maria aannam.
In I Tirnoteus 3:16 lezen wij dat
Hij zich 'geopenbaard heeft in
het vlees'. Het woord 'opcnbaren' (phaneroo) dat Paulus hicr
ge bruikt. duidt in het sprnakgcbruik van de apostel op meer
dan een zich bekendmaken als l:.
D e Zoen van God is naar Gods
raadsplan 'in het vlees' npgctreden, in het menselijk bestaan
ingegaan. De uitdrukking 'in hct
vlees' (en sarki) accentueert dc
realiteit en d e diepgan,o crvan.
De Zoon van God werd echt
ineris en trad op als echt mens.
Het woordje 'vlees' heeft in het
Nieuwe Testament verschillende
betekenissen- Bij Paulus kan lict
staan voor het mndigc vlees,
onze verdorven aard (vgl. Rom.
8:6: Gal. 5:17), maar hct kali ook
betekenen het menszijn in zivalcheid. Aan deze laatste betekeilis
zullen wij hier mnetcn dcnken.
D e Zoon van God ging in tol ccn
menselijk bestaan in zwakheid,
afhankclijkhcid en vergankelijkheid. Hct gaat om wat Artikel 18
van d c Nederlandse Geloofsbelijdenis (mccr dogmatiscli) aanduidt als 'echte menselijke
natuur mel al haar zwakheden,
uitgezonderd de zonde'.
H e l menszijn dat Gods Zoon
aannam, was niet het menszijn
van Adam vóiir d e zondeval.
maar liet menssijii. zoals het
door d e ~ o n d e v ageworden
l
is:
zwak, kwetsbaar. vergankelijk.
Hij werd ons iminers 'in alle
opzichten' gelijk (Hebr. 2:17).
kreeg 'op gelijke wijze' als wij
deel aan 'vlees en bloed' (Hebr.
2:34). Dat betekent: Hij deelde in
ons ontluisterd bestaan. Dat wij
bij vlees' niet moeten denken

aai1 zcindig vlees, wordt bevestigd door wat Paulus schrijft in
Roirieinen 8:3:"God licere, door
zi jn eigeti Zoon tc ~ c i i d e nIn een
vlees, aan dat dcr zonde gelijk, en
wel om de zondc, de zonde veroordeeld in liet vlees". D e apostel drukt 7icIi /.ccr zorgvuldig uit.
Hij schrijft nict dal God zijn
Zoon zond in hct vlees der zonde, maar in wat pclijk was aan
Iiet vlees dcr zonde (ei? I-roinoioomnti srirknr Iznnlai-tias). Door
het zo te ;Icggen brengt Paulus
tot uitdrukking dat Christus wel
ten volle in ons nieiiselifk bestaan d e e l d ~maar
,
niet deelde in
onze zondc I'. Gods Zcion kwam
in een bestaan dat in alle opzichteti het nn7.c was, dal van het
vlees der zonde. zo~iderdeel te
hebben aan ciiize zonde. Juist dc
woorden rn homoinornriti bewaren ons voor de gevolgtrekking
waarvan Paulw niet weten wil,
namelijk dat Cli~istusaan de
macht van dc zonde oiiderworpen zou ziiii geweest en ze nok
werkclijk gezondigd zou hebben
14. Hoc7cci- de Zooti van God
door dc werkin9 van de Heiligc
Geest echt mens werd, toch is cr
op dit punt (ussen Hem en ons
een beslissend onderscheidt! Hij
wcrd ons iii alles gelijk hehalvc
de jeinde.

Het Woord is vlees
geworden
Hoezeer Gods Zoon dccldc in
ons bestaan. horen wij opnieuw
waniieer Johannes in 7ijn evan$elie schrijft:"Hct Woord is vlees
seworden en hcl heeft onder ons
gewoond.. ..." (Joh.l:14)
De tekst vnriiit Iiet lioogtepunt
in de zogenaamde proloog van
zijn evangelie. Deze proloog is de
inleiding np hct eigenlijke verhaaI dat Johanncs geeil. D e
evangelist verkondig1 erin dat
Jezus inderdaad 'van boven'
komt (vgl. .Joh.3:31). In Jezus
Iieeft men te doen nicl 'liet
Woord' dat bij God was cn God

was (.loh.l :l). Onmiskenbaar is

1

clit Woord voor Johannes de
Zoon van God. Hij wiiyelt deze
benaming iii-imers af met 'de
Eniggchcirene des Vaders'
(Joh.l:14) en met 'de eniggeboren Zcion' (Jol1.1: I&).Opvallend
is dat allccii Johannes de Zoon
van God ook 'liet Woord' noemt
(vgl. ook 1 Joh. 1:l:Openb.
1'1:13). Er is niet met stelligheid
te zcggcn waarom de apostel
dczc specifieke aanduiding
gebruikt. Maar de verklaring dic
P.H.R.vaii Houwelineen geeft,
lijkt aannemelijk: Jezus' woord
was Gods woord dat eeuwig
levcn geeft. Hij spreekt niet
slcchls goddelijke woorden, maar
Hij i,s ook in eisen persoon het
goddelijke Woord. Jezus is dc
vei-persoorilijking en de verwcrkelijking van Gods scheppendc
rnacktswoord in de werelcl.
Hij is hel Woord in aktie. E n als
hct Woord iii aktie maakt Hij de
V a d c ~bekend. Dit alles heeft
Johaiines begrepen en zo is hij
t02 die aanduiding voor Christus
gekomen: het Woord li.
Johaiines verkondigt ons nu dat
dil Goddelijke Woord ' v l r e . ~is
'
geworden. 'Vlees' staat ook hicivoor het menszijn in zwakhcid,
kwetsbaarheid en vergankclijkheid. De woorden ' i s geworden'
wijzen o p de niccst innige vereniging van ' woord' cn 'vlccs'. I-Iet
eeuwige Woord is iiiel slechts in
het vlees verschencii, liccrt zich
ook niet met vlccs bckleed, maar
is voluit vlees 'geworden'. mens
in alle zwakhcid en vergankelijk- 1
heid.
Wat d e cvangelist eraan toevoegt. nnderslreept dit: "en heeft
onder ons gewoond.. .." Wij kunnen ook vcrlaleii: "en is onder
ons gaan wcinen". Het Griekse
woord skerzoo betekent letterlijk:
zijn tent opslaan. I-Iet eeuwige
Woord hceit zijn tent onder ons
opgeslagcn. Wat Joliannes
schrijft hcrinnert aan Gods
wonen onder Jsraël in de tabernakel (vgl. Ex. 25:R.9) en aan de
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beloften hij dc profctcn over het
wonen van God hij lijn volk in
de toekomst (vgl. Ezcch. 37:27: .
Zach. 2:lO).
In de vlccswcirding van het
Woord komt dil aller; Lcit vervulling. In dc mens Jezus van Nazaset is God koineii wonen onder
zijn volk c n heeft Flij ~ i j ntent
opgeslagcn. Tn Hein woont God
onder dc mensen. Wie Jezus ontmoet. oiilrnoet God!
Dc Schriftplaatsen die ik
besprak. bevestigen dat wij
inderdaad met de Geloofsbelijdcnis van Nicea ei1 Artikel 18
van dc Nederlandse Geloofshelijdcnis mogen spreken van 'de
rnaaswordiiig' van Gods Zoon.
Via zijn onlvangenis en geboorte
ging l-lij iii tot ons ontlu~sterd
mens zij'^^, uitgezonderd de zonde.
In een volgend artikel luisteren
wij nog verder naar de Schrift en
staaii wij ook stil bij de vraag:
hoc kon dat: in alles ons gelijk,
maar zonder zonde?

Vgl. vciui dczc twcc liincn. J.P. Vcrsteeg.
Gwrt. amhr cri ~ ~ i r ~ i cKanipcn
hr,
1989. p
10 e.v. A.N. Hciidriks. ~Wer/zet onfi op de
,yfrnerJnl~.
f'olir rirrir-ihro!o~~.~c/ze
hijdrag ~ r i Kanipeii
.
1991. p. 50 C.V.
l

H Berkhof. Dr I ~ e varr
r df Ilriligr
Gcerr. n'rlkci k 1961>merkt op dat deze
li~n'hilzondci verwnnrlnn~d'wordt in d e
traditic van dc kerk en de tlieologie
?

(p.19).

'Vyl hij\,. Ci C. van der Kamp. Pnrirn~uclnrzrtolngi~w i t oir,! uirrwuor(1 rrp crii
ncrlrclr v r r r ~ iAmsierdam
~~.
1983, p. 243:
'-Dc %raagwaarmee we begonnen was uf
hct N.'I'. voldoende danknopingspunien
bicdt voor een pneuma-christologie. Deze
vraag kan nu hevestipend beaniwcrord
worden.. Hei e lom in eren van de luyooschri<tologie bevreemtli.als ure leiten up
de qterk pneiimriiolo~ischecomponent
van de christolugie in hei N.T en kan
ccrder banuit cle geschieclenik van het
dogma verkl,inrd wurrlen. dan vanuii het
N.'r z e l p Maar \':)n d e Kamp stelt zich
op rrhriirkriirrrlr sinndpuni donrdai hij
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liiigaat i :in "de erkenniny van de pluraTitcii in hei N.T.en (Ie ,iiinwej.iyheid vim
verschillende Ingen In rle irarlitie" (p.221)
cn spreek1 o w r de 'inherenie dii.ercentie' %ande hanun (p. ?X!)! Zqn keu/e
vrior een pneiirna-chri,tolucic rust op dit
st;indpiint.

''Vel. Herrndn R~Jderbo\.De Pmtcirrrlt.
Rriwen. Kampen lClh7.p 107: " ... . niet
slechts een noeiische, maar een heilshiitorische werkelijkheid treden .... ".

P P j001
~ zijn er 28.000 metlscn
mcr wie ivij in g~>spvck
rctk~n.Via

Herman Ridderbus. Aan de Rrinreiri~tr,
Kanipen 1959,merkt up: "Het reliiiiverend elemenr
i

Zo J. SSChnelder. hurnninoma. in: Thr.ciEugisrh~sWiirterhirch :Firn 1Irt.w P I T T~sfrrrnrrr1.V. Sliitlgarl 0.J.. p.lc)S.
l'

H. Berkhof. Clirrrt~lijkgrlorit: p. 298.
BcrkhoCnucrn! het zoonschap dan otik
een 'hrifrhirrorirctibe~rip.1
Arleni inti God De
H(,ilt,y~GPCSI
in tlr. kprk eii k<i.r~iiorNi]kerk (19x7). p. 150.

' A. viin rle Beek.

'A. van de Beek.n.iz:. p. 237.
Dnnrhil moeen uril niet veryeien

ic:i!

H. Ravinck opmerkt."Trich. al i? d e \.leecchivcirdinc ~ ~ l ben terminiilive
~ ~ ~ l i

alleen eigen aiin den Zririn. LI] i5 toch r)nyinalitcr. principiaticve. quoad eFFicicntiani ~ c iwerk
i
dei- eansche triniteit:
Cliristus is gc~ondendtior dcn \'ader en
untvanyen van den Hciliyen Geest Dc
Gcrefcirmeerrle iheoluyie ?af Iiicrrian
rceds iiiidriikbiny in Iiaar Iccr \ a n Iict

" %n A.A.vaii Kulcr. 13c i~r~rvirllrrig
ilnn
rir, iimrr.
Nijkerk 1074. p.

I

" O. Noordmans. liri knniiikrijk rifbr

I

/ r t ' i ~ i r , l t ~ r rFrnnckcr
.

PH.R. van Huu\selincen. Jolini~ner.HP!
evnticcir~von I ' L P ~ Woor(l>Kampcn (19OJ).
p. 59.60. Hci is op>allcnrl dat Hermlin
Rrddcrhos NCI hreerl handelt uvcr dc
mri~elijkeherkumst van de aandiliding
'Het Wourd', maar niei Ingaai cip de
vraap hoe Johannes ioi hel pehriiik hier
tiin kumt. vgl. Herman Ridderhui. Hef
~vun:elrrtznnr Johntrnes. I . Kampen
(1987). p. 40 e.v. J.!? Versieeg. Evan<~r~fie
in pi~rervorid.Kampen 1980. LegF:'*Niei
over een aiin de oudtefiarnenii\che upenharing vreemd Woord wchr~liin rle prci~ 1ou.r
~ gesproken,
~
maar uver hei Wucirtl rlni
in d e schepping en d e heils~eschelerlenis
wcrkte" (p. 109). De lieerlijkheid van
Jcziis is zo p o t ** dat Julianncs dic heerlijkhcid aangeeft met crricguriccii. <intleciid aan de scheppinys- en Iicilsyeschiecienis" (p.110).
l'

DI: A.N. Hendrik is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te
Amersfoort-Centrum

7.j.. p. I 18. 1 14.

Drs. H. tnir LPP~IZVEM

Een kostbaar bezit
Oveu ie ~irnnrclec17 het hrllarig 7ian meer
drin 50 jnar ,qercfornzrcud rindciroijs
(i6 ~ R ~ ~rirnnirl/~~rbrochccvcl,
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de tclcfonn, via hrieven, via email. via internet, en o p onze
activitcitcn in het land. Het betekent dus dat dc EO los van haar
programma's met enise tienduizenden rncnsen in contact komt.
Dc EO vcrwijst de mensen vervolgcnsnnaar plaatselijke
gcmcentcn in Nederland. Want
CIC E W i.7 XKrrrz ktv-k, M.I~
cior irict
zijn er1 Z I I dut
~
nnk nnoir worden.

Ook op d c omstreden Jongerendag van vorig jaar was het wel zo
dat daar J400 jortgrrcn naor dr
nnznrgtrnt kwnmen - en je moet
hccI wat stappcn ondernemen in
de Arena in Amsterdam om in
ccn na7nrgtent te komen. Nooit
zal dc EO suggereren dat er 1400
jongeren bekeerd werden, we
kennen de arglistigheid van het
hart cn wcten ook iets van de
emcitic van het moment. Maar
het zril in NcdcrFnnd nict vcel
pebcurcn dat 1400, voor ccn deel
onkcrkclijkc jonpercn, op eigen
initiatief cen gcsprek aanvragen
mct icmand. om over God te praIcn cn alle vragcn dic cr in het
har1 van zo'n jongcrc op kunnen
komen. Mct ccn icdcr individueel wordt een gcsprek gevcicrd,
wordt er gehedcn cn nnn ccn
ieder wordt iiialeriaal aanpchoden. De bi-icven dic wc in dc
loop van het jaar k-rijgen van
niensen voor wie de Jonpercndag
een beslicseiide weiiding in hun
leven bete kende, ziiii ontroerend.

Dar een Jonserendag ocik
invloed heeft op kerkeliike jongeren. e n dat dit gegeven ecn
aantal gemeenten zorgen haart.
weten we ook,We zijn e r mcl dc
kerken over iit gesprek. nltlians
met predikanten uit verschillende kerken. wan7 de EO kan
moeilijk met svnudes gaan spreken. Maar herkennen doen we
deze zorg terdege.
33

KERKELIJK WERKER : EEN
(NOOD) OPLOSSING?

evangelisatie
en zending

I

r
t r zijn gelukkig vee/ aonge) mensen die graag iets
voor de kerk willen doen.Vaak heeft de kerk geen
plaats (en geen geld) voor hen. Hef gebeurt dan
nogal eens dat z e bij een organisufie of groep wel
aan de slag komen,,, en ze doen veel werk...
buiten de Gereformeerdekerker..
Positieve ontwikkeling
Daarom is het een positicvc onlwikkelin9 dat er niccr aandacht
is gekurnen voor d e kerkelijk
werker. De sytiode in Leusdcii
gaf opdi-scht tot bezinning en
aanpak waarin ook de Thcnlopische Universiteit voorlopig
nicdewerkitig kan verlencn +'aan
het opzetten van ccii oplcidins
voor kerkelijke wcrkcn door de
Geiefoirneerdc Hogcschocil te
Zwolle in samenwerking met de
opleidin3 voor Ciercforrnccrde
Gcidsdienstlerarcn". Dit besluit
ven de synodc is ccn rncioi voorbeeld van aansluitiïig op de praktijk van hct kcrkeliik leven. Want
ie kunt wc1 7cggen dat e r
opnieuw vccl a:iiidaclit is voor de
kerkelijk wcrkei l. In dit bIad
schreef in 19% D. Blijleven een
artikel nvcr de kerkelijk werkers
in de kerk ' cn in 1999 was het
blad Opdracht helemaal gewijd
aan dc iiicerwaarde van professiona1.r in het evangelisatiewerk.

Risico's
Dic onidekkirig van de rnogelijkc
inzct van een kerkelijk werker
iiaast dc nmbts-dragers heeft ook
risico's. Flci en der in rle kerken
wordi ccii kerkelijk werker
ge7ien als oplcissing van de problemen. Hct is een modieus ver-

I

schijnsel geworden : 'is e r ctpcns
een Iacune in het werk in d e
kerk. $rijp naar clc kcrkclijk wer- ,
ker !'. Maar juis1 nu wc in de
fase zitten dat e r gecn duidelijke
visie is over de plaats van dc kerkeIi,jk werker. heeft dat ook nogal wat risico's.

Verdwalen
Z o is e r bij mij wctcn nog niet
echte duidelijkheid gcpcvcn over
de inbedding van dc kcrkclijk
werker in de kerkelijkc strucluren. De synodc hccC1 dc opdracht
geven om dat hcldcr tc rn;iken '.
Deze intcrimsiluarie moet wel
tot cnigc teruglioude~idlieidleiden. Want de kerkelijk werker is
iii dczc situatie kwetsbaar. D e
schade i s i e groot als iemand
bekneld raakt tussen de kerkelijk
vaak nici al te soepel draaiende
moleiis. Is e r bijvoorbeeld voldoende upleiding'? Is er een gocde arbeidsovereenkomst? Juist in
een vrijwilli~ersorganisatieals d c
kerk i s iiioet e r goede aandacht
gegeven worden aan deze aspecteli van mensen die deels of hclcmaal in dienst van de kerk
komen.

Ambt en gemeente
Hcl i s ook goed door te denken
wat nu precies de positie is van
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dc kcrkeliik werker tussen
amhhdraie'-s enerzijds en de
gemeenle anderzijds. Veel hangt
natuurlijk af van de samenwerking met de ambtsdragers. Maar
al te gauw spelen persoonlijke
factoren dan een belangrijke rol.
Het qaat om metisen. En e r is al
te v : i k leergeld betaald voor een
al te idealistische aanpak. Het is
goed dat de kerkelijk werk(st)er
weet dat hij of zii bij een onafIiankeli,jke instantie terecht kan.
Ten tweede heeft de kerkelijk
werker te maken met de
gemeente. En juist waar een
sfeer - naar ik proef - ontstaat
oin de kerkelijk werker als de
oplossing van allerlei soort problemen te zien, is het gevaar
eroot dat de gemeente gepasseerd wordt. Dat gebeurt wanneer e r niet eerst duidelijk is
nagedachr over de plaats van de
pemeente. De gemeente komt
dan onder de voogdij van dc
eigentijdse deskundigen '

Noodverband

'

Neem als vciurbccld ccn pastoraal werker. M7annecrcl- in een
gemeentc pastoraal wcrk gedaan
mocl worden, ziet men het inzettcn van een kerkelijk werkei als
oplossing. Hel vult ciok wel wat
gaaljcs. Maar op de duur wordt
hct probleem alleen maar erger.
Waal-om? Omdat men voorhijgegaan i s aan liet feit dal het pastoraat in de eerste plaats een taak
vuur de geilieente is. In plaats
vaii dc eiiergie te richten op het
shiniuleren van de gemeente
haalt mcn een 'vreemdeling' binncii. Dc gemeente wordt gestijfd
34
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I

in liaar passiviteit. Dat betekent
dat hct prohleein niet wordt aangcpakl en genezen maar toegedekt wordt met het .noodverband' van de kerkelijk werker
wal liidelijk de wond van gebrek
aan semeenschap moet bedekken. Het is dan heter de wond te
genezen '
Dal geldt cicik voor evangelisatie.
Daarom zou liet een punt van

overweging zijn nm kerkelijk
missionaire werkers allecn in tc
zetten waar de sernccntc gccn
mogeIi,jk-heden heeft of geen
leden Iieeft wonen. Een grote
kerkelijke gemeente kan bij
voorbeeld een stad nf dorp vlakbij hebben waar niet of nauwelijks genieenteleden woncn. Vanuit haar rijkdom kan een grotc
gemeente dan iemand sturcn als
'evanpelist' naar zo'n plaats om
daar Iiei evanselie te brengen.
Een andere situatie is clat het
iniscionaire werk specifieke kennis vraagt van bij vnrirbeeld talcn
of culturen Ook dan kan hel
goed zijn dat iemand nnmcns de
gemeente dat werk dnct. Maar
dan is het van helang dat cr gocde structuren zijn voor integratic
in de plaatselijke kcrk.
Moet je dan hclcmnal geen werker inzcttcn als er plaatselijk een
grote gcmcciilc is? Nee, behalve
wanneer hij (ir zij vanuit een
meerwanrcle aan kennis en ervaring np missionair gebied de
gemeentc kan instrueren.

De persoon van de missionair werker
Het slagen van deze inzet van
mcnccii heer1 ~ ~ alles
o k met hun
pcrsuon Le maken.
Dat i i een beleny.ijk punt. Dat
gaat tcmcer spelen wanneer je zoals ik bcpleit - iemand een
taak gccii om ze doen wat de
gemccntc 1clC niet kan. Dat geeft
enigc afctaiid tol de thuisge-

mcentc. En wanijeer de persoon
van de kerkelijk wcrkcr pccii
ootmoed k e n t dic sanien op gaat
met licfdc tol Chi'islus' gemeente
ligt daal- ccn bron vaii narigheden : jc afïciien tegen 'die lauwe
kcrk', je vervreemden van 'al dat
sIappe gedoe' en noeiri maar op.
"Niemand deugt voor dit werk.
dic zichzcll' ook maar in liet
minst gccstclijk boven de anderen plaalil O T elf met een hoge
borst opgeeft van zijn geestelijke
kwaliteiten...Juist in dit opzicht
is van zo grote betekenis een
Icvend, overtuigd geloof in de
uilvcrkie~inp.Want wat betekent
dal anders dan dit : dat God niet
alleen iil Christus genade ons
schrnkt, maar dat Iiet ook honderd procent genade is, wanneer
wij in die senade mogen geloven "
j.

Redreigl arnblsdiagers - d e door
God en Zijn gemeente geroepen
kerkelijk werkers - dat gevaar
niel? Zeker, maar zij werken
midden in en ten dienste van de
gemeente. Jezelf boven de
gemeente verheffen ligt dan minder snel VOOS de hand als in een
situatie waarin je namens de
semeente werkt.

Kortom
Wanneer de HERE manncn cn
vrouwen geeft die nict hun gavcn
namens de gemeente bezig willen zijn, is d e eis dat zc ccn cigcïi
plek krijgen binncii dc kcrkclijkc
structuren vanuit ccn opleiding
cîic daarop aansluit.
Dc 'cvangclistcn' van Eieze 4
krijgcn in nnzc silualie (en kerkorde) dan ccn duidelijk omschreven plaais - niet meer tussen
apostelen CR gemeente, maar tusqen ambtsdragers en gemeente.
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I Het zuii me1 inteiessant zijn na te gdan
Iiue er d e ~ eeuw
e
river iiiipedachi i s in dr:
Gereformeerde kerken. Al in 1916 bijvoui beeld werd op Iiet ctiiiy es vuur
Gercfuinicerdc Evangclisatic iii Rotterdam ivcrd gesprnkcn ovci ccii hijzoiidci c
aplciding. Zic d c I landcliiigcii. p.45-71

' Jaarganp 71. nuinincr 41
' Dc synode drocg Dcputatcii kcrkicclit
cn Kcrkoidc op "ccn invcntariscrciid c11
\ct kciiiicncl otidctzock tc docn of cn 7 0
ja wclkc kcrkreclitelijke conscqucntics cr
\ct hondcn ii.ordcn,c.q. dicncti tc wotdcn
aan dc aanstclfine \at] profcssionclc wcikcrs in dc kcrkcn in divciqc sonrtcii van
kcrkclijkc arhctd. naast de in dc kcrknrdc
gcnocmdc anilitsdrngcts"

A. Noordcgrnaf. F.m krininklilk Iirlr:r!rirrlirrp. uitgave LVillem de Zivijpefitichting
l ci97. p. 39
-

Hct GVI wcrkt i i i dic riclitins mct ccii
cursuq Ilrlpcn rrr rlr, Ftr>i.b

" [Jat kan gcldcti voor iverk otidcr asicl7oeker5
C; Ht illenhurg Wurih en W A Wiersinga. I i ~ r>vring~llr
r
iii p o n onikri.r(twrk~
iurrt~ldKamlie ti 1'353.p. 71

Ds. H. Drost is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Haren

THINE FOREVER!
GOD OF LOVE

-F
kerk en muziek

Hef Jongenskoor Dalfsen
V o o r a l de laatste drie decennia van de vorige
eeuw is anglicaanse koormuziek, zoals deze in de
Engelse kathedralen klinkt, bijzonder populair
geworden in Nederland. Het is muziek die zich dikwijls kenmerkt door kange melodische lijnen, door
weldadige, goed in hef gehoor liggende hurmonieen en het frequente gebruik van orkestrale
orgelpartijen, Bekend uit de anglicaanse kerkmuziek zijn uiteraard ook de jongenskoren, Dergelijke
koren met die specjule klank van jongenssopranen
(in hef Engels "trebles"gehefen) zjjn ook in Nederland opgericht. Het Roder Songenskoor dat in 7985
door Bouwe Dijksfm opgericht werd, is ongetwijfeld
hef meest bekend,

Drijfveren
Vijf jaar geleden werd in het
Overijsselse Dalfsen een jongeiiskoor opgericht door Henk
Ophoff {geb. 1ri62). Ophoff stildeerde orgel, kerkmuziek en
koordirectie aan het Stedelijk
Conservatorium tc Zwolle. Hij
volgde diverse specialisatiecursussen en was lid van dc werkgroep koorscholing van de
Samenwerkende Nederlandse
Korenorganisaties (SNK).
Momentccl i s Ophoff ook
bestuurslid van de Vereniging
van Gercrormeerde Kerkorganislcn (VGK).
Nel koor icldc aanvankelijk zo'n
ticn Icdcn. dic twec h dric kcer
per wcck rcpcteerden. De ioelntinpsciscn wal-cn cn zijn zccr
laag. Al sncl wcrd voor (aankomci~de)Icdcn een cursus algemeen mu;.ikalc vorming o p g c ~ c l .
Doorgaans wosdcn dc jongens
na ccn jaar dc7c cursus pcvolgd
te hcbhcn tot hct koor tocgcla-

ten. Momenteel telt het koor circa zestien leden. die grotendeels
afkomstig zijn uit de vrijgemaakt-gerefornieerde kerk.
Mensen die massale kinderkoren
gewend zijn, vinden zestien leden
misschien wat aan de magere
kant. We moeten echter bedenken dat dit aantal in Engeland
als een volledige en volwaarrlige
jongensgroep geldt.
In een gesprek dat ik mei Henk
Ophoff had. vertelde hij me dat
hij ccn aantal drijfveren had om
ccn jongcnskoor np te richten. In
d e eerste plaats is hij gcwtmn bijzondei. gecharmeerd van dc jongensslem dic "op zijn bcst alle
andere stcmsoorten ovcrtrcft".
Ophoff typccrt dc jongcn~stcmmen als "ongekunslcld, rccht
door zee, zccr dun, maar uiicrst
kwetsbaar". Hij \~cri~iocdt
dat hct
die kwetsbaarheid is die h c ~ nhct
meest boeit: hci ene momcnt
waan je je in hemel iusscn dc
engelen. tciwijl je lict andcre
momen t (soms dircct daarnpvol-
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gendj weer met beide benen op
deze gebroken aarde gezet
wordt.
Ecn andcre drijfveer om een jongemkoor op te richten, was zijn
civeriuiging dat je de jongeren
ook in (kerk)muzikaal opzictit
nict aan hun lot moet overlaten.
Ophoff vindt het niet acceptabel
dat jc de jeugd niet meer geeft
dan wcgwerpmnziek voor het
hicr-cn-nu. Door middel van liet
koor wil Ophoff jongens op een
pedcgcn wijze met vocale keskrnmick in aanrakin5 brensen. Je
moet mensen op jonge leeftijd
vcrtrnuwd maken met goede
kcrkmmiek, want op latere leeflijd lukt dat haast niet meer.
Veelgchocirdc kreren dat de
jeugd kerkmuziek "allemaal veel
te zwaar" vindt en dat deze
muzick voor hen ook te moeilijk
is, wildc Henk Ophoff ontkrachten: "Ik dacht: ik pak de moeilijkste groep, kwajongens, en zal
laten zien dal ik daar mee kan
musiceren. E n dat lukt mct vallen en opstaan." Op hct koor zitten alIerlei soorten jongens: "Het
zijn echt niet alleen d c bra nf.sten
van de klas. maar er zittcn ook
stoere, echte voetballers op het
koor." Wanneer Iiel aantal leden
in de toekomst toeneenll. wil

Ophoff naar structuur zoals lret
Roder Jongenskoor ook kent.
waarbil er naast ecn A-koor ook
een B-koot is waar loekomsti~e
leden van het A-koor opgeleid
worden.
Tijdens concerten worden de
jongens bijgestaan door eeii
mnnnengroep die op adhoc hasis
bijeengeroepen wordl. In Dalfsen e.o. is het jongcnskcior
bekend door dc jaarlijkse "Festivals of Lessons and C;irols", die
door een breed publiek bezocht
en sewaardeerd worden. D e
plaats die het jongcnskoor zich
binnen de mzizikalc wereld in het
Overijsselse vei-wcrrl, en de
muzikale groei dic Iiet koor
doormaakt. resulteren ook in
aanvragen voor medewerkf ng
aan Bachs MntrhQuspnssion, en in
aanvrasen voor hel leveien van
solisten bij uitvoeringen van o.a.
de Sr.Nicolascantutr van Britten
en de Chichcster Psulm van h o nard Bernstein.

Compact disc
Onlangs verschccii een cd van
het Jongenskoor Dalisen. Ophoff
henadrukt dat de cd wat hem
betreft geen "eindproduct" is,
maar laat horen hoever het koor
na vijf jaar ic ontwikkeld. En nog
steeds ontwikkelt het koor zich:
"Daarmee zeg ik eigenlijk, dat
ikzcll'in ontwikkeling ben. Wat jc
als leidcr uitstraalt, krijg je terug".
D c titel van de cd, Thinr forevcr!
God of love,is genoemd naar d e
gelijknamige hymnc van Mary E
Muude (1819-1913),die d e
Engelsen o p diversc melodieën
gezongen hebben. O p dc cd
wordt de tekst gezongcn o p de
melodie die de bijnaam Wewington ' draagt, e n gecomponccrd
werd door William D. Maclagan.
De cd gaat vergezeld van een
kcurig verzorgd boekje waarvan
d c vormgegeving in handcn was
van Wiegei van Asperen. Hct
hooklel bevat een korte introJAARGANG 76 - NUMMER 2 - 14 C

ductie van hct koor, d e teksten
van de gczoiigen composities en
een curriculum vitae van de dirigent en organist. Jammer vind ik
dat er gccn informatie gegeven
word1 over de composities of d e
cnmponislen; zelfs de jaartallen
ontbrckcn bij de componisten.
De cd wcrd opgenomen in de
Onze Licvc Vsciuwebasiliek te
Zwollc, waar een imposant orgel
staal dal i11 1894 gebouwd werd
door Fa. Maarschalkerweerd &
Zn in de kas van Iiet bestaande
Brunswick-cirge! uit 1697. De
nrgelhcgclcidingen van de Engelsc koormuziek komen op dit
instrumcnl zeer goed tot hun
rccht. Het orgel wordt bespeeld
door Sieize de Vries, die zich een
kundig begeleider toont en hovendicn laal horen veel affiniteit
te hcbbcn met de Engelse
(koor)muzick.
Behalvc als begeleider is Sietze
de Vrics op d e cd ook als improvisator te lioren. Hij speelt een
improvisaties over "Jésus, au
nom saint et doux" (gezang 178
uit hel Li~dboekvoor de Kerken)
cn nvcr "Creator alme siderum".
Vooi+alde laatstgenoemde
improvisatie over de vrncgkcrkelijk hymne, waarvan de Gciiccke
melodie van Psalm 141 is argeleid. vond ik boeiend cn overtuigend.
Normaliter zou jc als recensent
hij Sietse de Vries (gcb. 1973)
spreken in termen van '"oiig eii
veelbelovend". Maar D e Vries
lijkt alle beloftcn al op relatief
jonge leeftijd volop in te lossen ...

Anglicaans
Gezien het typc koor verbaast
het niet dat de cd hoofdzakelijk
gevuld is met muziek uit d e
.
kerkmuanglicaanse k c ~ kDeze
ziek is uiteraard onlosmakelijk
verbonden met d e anglicaanse
eredienst. Ook in die zin dat het
kerkmuzikale ncuvre in hoge
mate bepaald wordt door de

Titurgic. Belangrijk zijn met name
dc morning- en eveningprayer

(morgcn- en avondgebed), waarvoor veel muziek gecomponeerd
is. In de eveiiinsprayer hebben
de l o t ~ a n g e nvan Maria e n Simeon (vaak aangeduid met de
lalijnse namen 'Mayificat' e n
'Nunc Dimiltis') een vaste plaats.
Vandaar ook dat veel componisten deze nieu\vtestamentische
cantica op muziek hebben gezet.
Op de cd is daarvan een voorbeeld opgenomen: Magni,ficnl
atzd Nzrnc Dirnittis van Sir AIRed
Hcrherz Brewer (1865-1928),die
bchalve als componist ook als
organist e n dirigent werkzaam
was. D e cd opent met dit werk,
en ik moet zeggen dat ik bij de
eerste klanken van het koor
meteen aansenaam verrast werd
door de opvallend p o t e gelijkenis met d e koorklank die we van
Engelse koren kennen. Helemaal
op hel eerste gehoor denk je een
van oorsprong Engels koor te
horen.
Vanuit liturgisch oogpunt kan
het als een nadeel van al die
schitterende koormuziek gevoeld
worden dat de kerkgangers
teveel tot passiviteit gedoemd
zijn. Met dit probleem heeft de
Engelse kerk vanaf dc zcsticndc
eeuw geworsteld. Ecn gocdc
oplossing werd gc7icn in het
gebruik van strofische licdcïcn,
die door het volk gczongcn konden worden. Dergclijkc licdcren
werden dan ook vanaf de tweede
helft van de zcstiende eeuw
volop gccultiveerd. Z o ontstonden bekcndc metrische psalters
als The Whole Rook of Psalrns
Colk~cted(1 562) en The New Version (1696).
Wanneer we het hebben over het
strofische lied is "the hymn" wellicht nog het meest typerend
voor dc Engelse kerkmuziek. O p
de cd wordt ccn vij ftal hymns
gezongen. Dc oudste is ''Lord. It
belongs not to m y care" van
Richard Baxtei. (1 613-1691), die

sezongcn wordt op rnuliek uit
E ~ f'.se P,Y[<IIP~
( 1592).
De ovcrige vier hymns staiiimen
uit dc negentiende cii lwintisste
ecuw. Wellicht onbckeiid maar
daarom niet mindci. Craai zijn de
hymnen van Malcolm Arclier
(geh. r 952) die o.a. organist was
Wells Catliedral en bovendien
veelvuldig als componist van zich
laat hoi'en, en van Colin Mawby
(gch. 1938). die momenteel Astistic Director is van het enige profcssi»nele koor dal Ierland kent:
thc National Chnrnher Choir of
Irclaiid. AIgemecn hekend is wel
dc avcindliyrnn "Abide witli me"
van William Henry Mo~ik(1823IXW). Rij de uitvoering van de
hymn "Thine forcvcr! God of
Iovc" wordt gebruik ge~riaaktvan
dc Engelse gewocinle dat de trcblcï (sripranen) bij het slotcouplet een descant-parlij. een
"hoveiistem" zingcii.
En iiu ive het toch over typische
Engelse koorgchruiken hebben:
in de Engclsc Jcingenskoortradilie is het gebruikelijk d a t uit lict
koor solisten gcrckruteerd worden. Dat gcbcurl ook bij het Jongenskoor Dalí'scn. "Wie aanlcg
en ambitic hccCt kan zich ontwikkelen tnt solirl", staat in hct cdbooklet. Op de cd zijn twce cdisten (Dick Mol en Onno
Zuidcmn) te horen. Zc ing gen
'.ScliaSc kiinnen siclicr weiden"
van Joliann Seh. Bacli (hij rnenigeen misschien vooral bckcnd in
de hcwerking van Tliijs va11
Lccr) en "Such a lovc, 0 Christ
yciu offer" van Ccirin Mawby.
Tenslotte horen we de soIisten in
licl bekende "Pic Jesu" uit het
R~qirirn?van Andrew Lloyd
Webher (geb. 1948). Hoewel je
hoort dat de jongen5 af en toe
tcclinisch gezien "op hun tenen
Iciperi" e n dc uitvoering. van de
composities (vooral wat zuiverheid betreft) nicl op gelijk
niveau staat mct de koorwerken,
wordt wel goed geïllustreerd e n
bcwezen welkc vi'ucliten koor-

scholing en stemvorming binnen
cen relatief kortc pcriode kunncn afwerpen.

slaat namelijk o o k hcl "Verbum

caro factum est" (dc laliinve tekst
van Joliannes 1 :14) van Gearge
Malcolm {geb. 1917) voorrnaIig
Master of Music aan de Wectininster Cathedra1 en internationaal bekend als klavecinist en
dirigent. Bij het heIuicteren van
dil werk in de latijnse taal hoor
je verschillende passages die toch
erg "Ensels" klinken. Maar goed,
dit alles terzijdc.

Typisch Engels?

Op de cd staat niet alleen muziek
van Enselse componisten. Van
Johann Seb. Bach is het heroemd e "Jecu. jou of man's desiring"
opgenomen. De inuziek is
afkomstig uit Rnclis cantate HPPZ
und ./lund und Tor cind L c ~ c ~
(BWV 1471, maar d e Engelse
Besluit
maakten np dcze muziek een
Na het bovenstaande lijkt het me
nieuwe tekst. Dil werk raakte in
Enseland zeer populair. Pianiseigenlijk overbodig deze cd nog
ten onder ons kennen het werk
e,up/icieraan tc bevelen. Aanschaf van de7c cd moet u allerwaarschijnli.ik door de prachtige
eerst en allcrmeest doen, omdat
bewerking dic de beroemde
e r muzikaal gezien vee! cgoeds
Engelse pianisle Myra Hess rond
geboden wordt. Maar er zijn
1925 maaktc.
meer redeneii waarom u de cd in
Het "Jesu, joy of man's desiring"
huis moel halcn. Tn het besin van
is trouwens ecn mooi voorbeeld
Iiet artikel schrcei' ik over de
hoe Engelsen muziek van het
doelstellingen dic Wenk Ophoff
met zijn jongenskoor heeft. Naar
vaste land wctcn te annexeren.
Sterker nog is dat het geval hij
mijn oordccl is deze cd een uitveel negcnliende-eeuwsc
stekend bewijs dat dergelijke
doelstellingen l e realiseren zijn.
muziek. Van de Duitse componist
Door dezc cd t e kopen ki~nnen
Max Regcr (1873-1916) wordt op
we ons daarvan overtuigen.
de cd -'TICVirgin3lumbersong"
gezongen. Vooral dit werk illucLast but nol least: wie de jeugd
op dczc wijte en o p dit niveau dc
treert goed lioe de Brittcn van
lof7ang op d e lippen weet tc Icgoorsprong niet-Engelsc coinposigen, verdient alom ondei-stcutics uil de negentiendc-eeuw in
ning en waardering. Door dcze
hun cultuur hebben ingelijfd.
cd ie kopen kunnen wc Ialcn blijEven beIangri,jk is tc coiistateren
ken dat we de waarde van dergedat de muziek die van liet Contincnl geïmporteerd wcid. vaak
lijkc koren erkennen. En dan
gaat Iiet hier niet allcen om
volledig in het verlengde las van
waarde voos ons culturele en
muziek die wij als "typisch"
Engels hestempclen. Een aardig
inuzikale leven, maar vooral ouk
vooi ons gtxfsdit,ns(igleven.
voorbeeld. dat overigens niet o p
de cd staat, is ook het beroemde
Enselse kerstlied "Hark. the hcN.a.v. Tliirw foicTi.r,r'C;f>tir i f Irive. Junrald angels sing" dat gezongen
wordt op muziek van Felix Mengeiiskooi Dnlf5cn. n.! \,. Herik Ophoff.
Sietze de Vrtcs. orgel. R R ~ Recul
A
ds
delssohn Barcholdy.
Kortom. hcl is inoeilijk om aan IC
geven wat n u karakteristiek is
voor Engelse muziek. Wellicht is
het meest typerende nog d e
Engelse fnril. Maar ook hier ben
ik lang niet 7cker van. Op de cd
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LIED 403: WAT MIJN GOD
WIL GESCHIED' ALTIJD
Het licd van deze week is al ecudels voor de grote cn kleine kerwenlnng hij i i i i ~ eoosterburen crg
kelijk feesten.
cgelici'd. Dc Nederlandse geschicHet lied "Was mcin Got t wiI1
denis v;ili liet lied begint in dc
gescheh allzcit" is vermoedelijk
ncgcnliende eeuw. .jan Piclcr
in 1547 gcschrcvcn. Aaideiding.
Hcijc (1804-1876), die wc nllcvormde mogclijk de dood van
maal kennen van 'De zilvcrvlnol'
zijn eerste vrouw, d e Dee11se
en 'Zic dc niaan schijnt door d c
prinses Dorotlica. voíii wie
borncn', inaakte een NecFcrlaiidAlbrecht ovcrigciiï in 1534 eeri
se vci-l;iliny, en nam die op i i i zijn
gebedenbock had sarnensesteld.
hundcl Uw koninkruk Kornr
Het lied 'Was mcin Gott will'
(Ainslerdam 1843). Pas iii dc
verscheen anoniem in Ein SchOn
twintigste eeuw werd hct lied
.hrewgeisrliclr I , i ~ d(Niirnberg
echter in Nederland poplilair.
15541, ecn bundellje waarin
Dat kwam vooral dooïdiit verlslechts dric licderen stonden. In
alingcii opgencimen werdcn in
1571 kwam lict licd tereclit in de
liedhundel.; van ds. H. Hasper, de
Deense bundcl P.vnlmehog.
gc7angenhundel van dc Gci-erurDaarin wordt Albreclit von
meerde Kerken in Hersteld VerPrcuUcn voor het eerst als auteur
band (1933) e n Strnimen dcs
gcnoemd. Ilet lied telt vier couTleils (2" druk 1933) van ds. J.
plcttcn, m a a i van liet laatste couDourna. In de Ncdci-l;indse Herplct slaal vast dat liet kort na
vormde Kerk krccg hcl lied een
4554 gcdicht is door iemand
plaats in de Hiinrlel 1 Wh'. Ten
anders.
behoeve van hct 1,irrihnek voor
de Kcrlrcn maakte J.W. Schiilte
Inhoud
Nordholt ccn nieuwe vertaling.
De inhoud van het licd spreekt
De dichter van hel lied is
eigenlijk geheel voor /iclizelf. De
Alhrccht vun PreuBen die in
eerste tekstregcl zal vclen herin1490 te Ansbach werd gehorcn.
neren aan de derdc hcde uil liet
Dezc herloc: van Pruisen cii
Onze Vader: 'Uw wil geschiede,
niarkgfiiaf van Brandeiihurgeelijk in rFc hcmcl alzo ook op de
Ansbacli was eer1 vrioraanslaand
aarde'. Mriarlcil Luther heeft hij
mali die briefwisselingen onderde7c bcdc opgeinerkt dat we met
hield met vele grootheden uit
de7c bcde ook vrasen of God
zijn tijd. Er zijn zo'n tweeduizend
zijn wil in ons pers«onli,jk leven
brieven van Albrccht bewaard
wil laten ge\chieden. Letterlijk
gebleven. In 1522123 kwam hij in
schrijft hij: "Gottes guter, gnadiatinraking. met dc RcTcirmatie.
gcr Wille gesc'fiieht wohl ohne
Hij bezocht t u t h c r i i i Wittenunsci- Gebel; aber wir bitten in
berg. Nadat hij zich i11 1525 offidicsem Gebet. daB er auch bei
cieel aangeslotcn had hii de
uns peschehe".
Reformatie, spanclc I i i j zich in
Hicr +luit het gezang hij aan: hct
om de kerk in zijn rijksgebied ze
licd slaaf in de ik-vorm en belijdt
hervormen. In hct kadcr daarvan
dat Gods wil d e beste is in rins
versclrenen in 1527 twee liedbunpersoonlijke leven. Als uitdrukJAARGANG 76 - NUMMER 2 - 14 OKIOBER 2000

J. Smelik

L

van de week

1

king van dc Iiiijmndere verlrouwensrelatie tusscn God en de
dichtcrlzangcr wordt de Here
expliciet aangesproken als nrijn
God. mijn sterke veste. mijn
Iioop, c l cctci-:i.
In lict hclc licd treffen we motieven uit psalm 62 aan. Zowel in de
psalm als in hcl gezang Fat liet
erom dal dc mens zich stil en
gerust lot Gcid kan keren, in het
vcrti-ouwen dat Gods wil en weg
gocd zijii. 111psalm 62 en in het
Iicd van A!hrecht von PreuBen
wordi de T-Tere daarom nadrukkelijk aangeroepen als burcht
(vcstc), hoop en toevlucht. In het
licd rcscineren ook andere bijbelgcdeeIten mee. zoals I'salm 33:4.
1.213, Matteùs 10:30, Luk. 2:29 en
I Korinte 15:55vv.
T i i de eerste strofe wordt beleden
dal Gods wil de beste is. en dat
IHij iiooit verlaat wie op Hem
vertrouwen. Centraal in hct
tweede couplet staat dc vicrdc
resel: de dichter "nliidt hici- dal
tiij Gods weg en wil niet zal annvechten. Dat 731 ook niet pebeuren hij de laatstc arinvcchting die
een mens op zijn wcg tcgcnkcimt:
de dood. Daarover paal het specifiek in c~iuplcl3. Tn de vierde
strofc. dic ciorspronkeIijk dus
nict tcit het lied lioorde, richt de
dichter Ach rechtstreeks tot God.
Hct berijdende. veikondieende
karakter van het lied gaat hier
ovci- i11een gebed waarin
gcvr;iagd wordt om standvastigheid legen aanvallen van d e
boze.

Melodie
De melodie hoorde oorspronkelijk hij het (wereldlijke) chanson
39

I

1' 1 me suffit dc tous iiies maulx',
dat gecornponccrd werd door
Claude de Sermisy. Over deze
Franse componisl i s niet veel
bekend. Hij wcrd omstreeks 1495
gcboren e n overleed op 13 oktobcr 1562 te Parijs. Op twintigjarigc leeftijd was D e Sermisy lid
van de Chapellc du Rc~yin Parijs,
waarvan hij vanaf 1532 tot aan
zijn dciud de leiding had. In zijn
tijd gold hij als ccn gevierd cnm403

ponist, die dikwijs zelfs op CCn
lijn geplaatst werd inet d e
wereldberocmde Josquin des
Prés (IT1440-1521). Aanvankelidk
hield De Sermisy zich vooral
bezig met het componeren van
chansons (lyrische. wereldlijke
liederen in de vulkstaal). Vanai
1532 legde hij zich echter toe op
het cornprinereii van geestelijke
muziek (n.a. 12 missen en zn'ii 60
motetten).

Wat mijn God wil geschied' altijd
Was mein Gotr will, das g'scheh allzeit

Claude de Sermisy 1529
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Hij helpt uit nood,
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Hij troost mij bo - ven- ma
Wie God
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ver - trouwt,

vast op Hem bouw,t,
die zal Hij nooit ver

D e melodic van W a t mijn God
wil' heeft dc zogeheten harvorm,
die we al erg vaak zijn tegengekomen. Dcze vorm betekent dus
dat de rcgels 1 en 2 in regels 3 cn
4 herhaald worden (= Arifgesang). waarna het Abgesang
(regel 5-1 0) volgt. E e n bijzonderheid van dcxe inelodie is dat de
eerste twce regels ook afsluiting
fungeren.
Velen zullen d e melodie kenncn
in een lalere, isometrische (allemaal gclijke nootwaarde) vcrsie.
In het Li~dhoekvoor de K e r k ~ n
is het oorspronkelijke ritme hersteld. Mocilijk is het ritme niet,
zodat wc die snel onder de knie
zullen hcbhen.
Wel moelen we in het hijzonder
even Icilen op de korte nnot
(kwartnoot) waarmee de rcgels
1 , 3 en 8 beginnen. Ook d e lange
noten op de vierde en vijfdc Ieltergrecp in d e regels 2,4 en 7 0
vragen onze aandacht. Hetzclrde
geldt voor het melisma o p dc Cén
na laatste lettergreep in dczelide
mclodieregels. Het ritmc van dit
melisma (kort-lang-kort-lang)
kennen we o.a. het slot van de
eerstc regel van psalm 6. Tcnslotte wijs ik even op cle laatstc noot
van regel 5 ('Hij helpt uit nood'):
dit is een halve noot i.p.v. een
kwartnoot. In rcgcl6 ('de trouwe
God') treffen wc weer het ritme
kort-lang-kort-lang aan.
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is mijn troost en toeverlaat)
Hij is mijn hoop, mijn leven.
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat,
ik zal her niet weerstreven.
Die mij altijd
vertroost en leidt
die elke haar geteld heeft.
Die van nabij
zolang reeds mij
in liefde vergezeld heeft.

2 God
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D,: J. Smelik is rnusico/oog/hymno/oog en woont in Zuidhom

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

