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Korf voor de zomer werd hef blad BiJ de TJddoor de
uitgever gestopt. De reductie nam afscheid van
haar lezers met een Iautste nummer. In de eerste bijdrage van mijn 'ín memoriam' heb ik gesteld het
verdwlnen van het blad als zodanig te betreuren.
H e t was een spreekbuis voor broeders en zusters die
zichindeanderebladenníefherkennenendiehier
hun stem lieten horen. Je kunt erover van mening
verschillen of de wijze waarop wel altijd gelukkig
was. Maas hef blad gafstem aan broeders en zusters die terecht vragen stellen en ons vaak aan het
denken gezet hebben.
Ek besluit mJn nabeschouwing met de positie van de
belijdenissen te bespreken, In het afscheidsnummer
laat Bij de TJdzich nog één keer horen met kritiek
die karakteristiek voor het blad was.

Jan Frioogland vertelt eerlijk hoe
Bij de Tijd zijns inziens zichzelf
n1 na de eerste jaargang. overleefd had. Bovendien waren binnen d e boezem van de redactie
twee stroniingen aanwezig. zondei. dat dit onderkend en in concreet redactioneel beleid vertaald werd. Hij onderscheidt die
twee groepen ook binnen de

JAARGANG J6 - NUMMER 3 - 21 OKTOBER ZOGO

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en benoemt die als volgt.
De ene was gericht op evangelische inspiratie voor het geloof
e n christelijk leven. 'In het christelijk leven is niet de leer het
belangrijkste, maar komt het
vooral np het leven aan.' Binnen
deze grnep bestaat peen hehoefte kritiek np de leer als zodanig
te leveren. 'Die zit wel snor. Nee.
de problemen bestaan er vooral

in dan clc Icer ;.civ;i;ik de Iecr
blijft cn nict doordring( tol licl
Icvcn vaii CIC kcrkclijkc chrivtcncn.'
Dc andcrc gi ocp. waart oe tiii
/ich/cli' rekent. ncieniF liii 'een
wal n i c c ~re1;itivereiide. Iireed
cultui-cc1 gcciriCri(ccrdc groepcring'. C>ok lij. ciic {icli in dit proFiel hcrkcnncn:idciiri1'ic~~eii xich
mei dc kcrkclijkc Iccr van dc
G KV, ni;ias /i in rip ciiider.cieleii
tcich wal kritiwlicr.' Zij stellen
hij\: hct Cuiiclioiicren van de
hcliidcnis hinncn de kerken aan
dc cirdc. 'Or / i j klcllen helanpijkc kritirclic vragcii hij zaken als
dc gcici'ormcci clc ;irnhtsopvaiting, lici Tcii d;!( vrciuiveii niet tot
dc ;imhlcn ncii-dcii loeeelaten.
aspcctcn van Iicl sclirift$eza$,
cn/uvc~ciil\.' Als i k dit profiel
,
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Zonder schrifteli~ketoestemming van de
uitgever is het niet toeqestaan artikelen uit
dit blad over te nemen
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lees. denk i k opnieuw: wat ramnier dal deze ~ e l o r i f s ~ e n n t e n
door de v e r d ij~ien
~
van Hij rlc
Tijd een s p r c e k h u i ~Iiirincri de
kerkcn kwijt raaktcn. Ik hoop
vurig dat 7ii crin s l a ~ c no p anclcre wijze hij te dra_ocn aan hei
debat.

A ~ Sheid
C van de
belijdenissen

Tot / ( ~ v c I kan
.
ik Hocrsm:i volgcn. Ma;ii dc di-nad die docir 7ijn
hijdrsgc hccnloript ic: dc di-ic formulicrcn kunnen nict langci- alc
1 hindcnd in de kci-k gchruikt wordcn. Zijn afschcid van dc vrijgeDienstbaar aan d e
m'iaklc traditic 'hcci't vccl tc
maken mei hct onhct\fistharc
belijdenis
g c n g vrin di: bclijdciiis hinncn
De tweede ernep dic HoogIand
dc/c traditic.'Wit m;inkccrl cr
binneii redactie en Icïcrskring
aan dc inliciud:' Op wclkc punten
van H i j tic Tijd ziet krijgt sicm in
wordt Gud\ opcnhariny hckntit
een hijclra~evan Hans Rocrsrna.
of hckiicld'? Rcicrïnia komt mct
Het laatste niirnmcr hcvat hct
ecn actuccl voorhccld uii dc
nrtikcl '13icn.irhrrrii-rirm rlr h(,i~jAiiicrikiinnsc ihct>lrigic.TiA;idiiiodenir: CJrrrnfl~iritlHcvi.+iirrrl'.D C ~ C necl hchhcii u c ;illijd gcdacht
Canaclccs introduceert 7icli dnor
dijt licl 'stila ridc' (d~iciilict
ondcrniccr tc nieldcn dai hij
gclriciC allccii) hct 1i;irn van dc
afschcid gcnnnien hccft van ~.ijn
hric\.cn v:in P a ~ i l u \\;i\.
i
Zo hchvriigernaaktc achtergrnnd. Dat
bcn w c her imrnci-s van 1,~iihcr
motiveert mii niet om vcrdcr ic
cii r;tlvijn gciccrd. Maai- Bocrslezen. Maar ik vat dc opnarnc
ma wijst op ccn rcccnt bock.ie
van dit artikel op als een stilIc
van l!
3: Wri<gl;:lir.
in 1998 in hct
wenk van dc redactie: Menscn,
Nedcrlandc \~crtaald:Pri~tl~is
\.rrii
d e n k crcim dat CT kei-kkdcn kunTrrrrris Eprï k r ~ ~ t t i ~ m í ~ k
nw
i tlz x
ncn nfliakci~als on/c ri-aeeii
I zijn ~ i ~ ~ c ~ Dtiarin
l o p i ~wol-dl
.
dc
doodgcziircgcn wordcn!
siclling vc;dcdigd dat nict lict
desscrt wordi ons voorgcschci-stil;i fidc'. maar dc ecnlicid van
teld'!
dc kerk h c Iiai-i
~
v;in P;iulu\'
ilictilripic is.
Rncrsma hnaki in op lici iiilcrVt~tii-oii/c vicic op de pl;i;ils cn
L~CW
mct p r o l C: Grrinflnnt/ in
het
Fez% van dc coniessic'; hcci'i
I
hct .Vr.~I~rlonrlr
Dí~glrlnrl.kurt
dil twee gev»lyen.Ten cerste
voor dc forncs vcrwlienen. I l i j
trek1 Boersma de les dat we mcr
gaar uit van dc vr;i:ig: dient de
nieuwe »yen zullen moeten kilhclijdcnis oii\ ciT fijn w i j dienïtken naar het leerstuk van de
haai aai1 de heliidcnili? Iii deze
r e c h t v a a r d i ~ m n k i i iOok
~ . de
legenstelliiig verivijït 'beliideriic'
plaats van de verzoening moei
naar de schriftelijke documenaan de orde komen. Iii de tweedc
ten. de 3 forniulieren vati eenI plaats komen we niet dit iiieuive
heid. Je zou verwactiteti dat hij
in7icht in de Bijbel met onze
ervoor kiest te z e g e n : de helijoude heliidcnissen in de knoop.
I
d e n k is niet hoger dan de kerk.
We komen er nict orideruit dat
en diis moet de heliidenis dienstde tielijdenissen onder kritiek
baai. 7ijn aan de leden. Maar. hij
kornen te ligeen.
kiest voor de andere pool. verI
woord in de titel: wij moeten ons
Ik vind clit een prima \ ~ m r b e e l d .
diens~tiinarweteti aan d e helijdeHct onthult namelijk hoc theolonrs. Hij merkz zelf op dat de betegisch nieuwe in7ichten van een
kenis van 'belijdenis' vet.schoven
enkeliii3 nioeteti hewilzen dat cle
ic: van de sclirifteli,jke vastlegging,
confessies van cle Reformatie
iiaar het actuele belijden. Dádrhitri tijd
. cchad hehtien. Ik ken
aan moet de kerk dieristhaai. zijn.
hct bcdoelde boekje no? riiet en
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voel inc ook nict gcrncpcn hct in
dit vcrband ccrst tc Iczen. Vonr

mij is lict vrildocndc ic constatcren: hcn inlicht van cen thcoIotig
miig mcl greligc hciangstclling
ovci-wogcn wurdcii, liiaar Iicl is
bcilisl onvuldocndc om ccn ruggcngr;lal ui ( dc con ïcs\ic vuil dc
kcrk tc Iaicn breken.

Kerk en theologie
Miiii bcilte reactie bcwii\l waal*schijnlijk de stelling van dc
auteur: zie je wel dat er dour de
conicssie geen riiimic i\ boor
iifcwac inzichlcn! Maai. moct dc
nicuwstc llieolcigic dan dc kci-k
i i i h;iai- ;iclucel hclijdcn op /'n
kop zct [CR!' TA Lcn dc thcolopcn
eerst iiia;ir lercii »m liun in~iclitcn dicnstb;i:ii- lc mnkcn aan dc
Ecnone kerkleden. T,alcii /.ij liun
vnkdiscu\~iesen cxpcrinicntcii
maar ccrit ondci-ling bcsprckcii.
Wc hebben lict iiiimcrs hier nici
nvcr nicuwc vaktliccilogic, maar
over eveiiluele vernieuwiiig v;in
Iiet belijden vnii de kerk! Dat is
Iiet thema dat Boersma zelf aan
de cirde stelt.
Miiii mcieIie inet dil artikel dat
de redactie van Bij dc Tijd ;)Es
laatste yans o p tafel zet is: e r
wordt opnieuw geroepen dat de
oude helijclenissen hun tijd
gehad hehhen, tnaar een alternatief wordt ons niet aaneereikt.
Stel dat Wright gelijk heeft. Stel
dat de eenheid vati de kerk het
hart van de 'theolopie' van Paulus is. Dan had ik als conclusie
verwacht: wc nineten wegen zoeken om hct bclijdcn ?o katholiek
tc dcnkcn dat c r brcdere cenheid
vaii kcrkcn kan ontstaan. Amcn!.
rricp ik dnii. Want hct is tergend
dat %ovccIkcrkgciint~tscliappcn
dczkll'dc coiii'cssionclc basis zeggcii ic Iichhcn. Helaas, dc helijdcnisicn fijn indcrdaad niitocrcikcnd oin dc idciititcit van clc
kcrk zonder niisvcrstand vast tc
\tcllcn. Dai zcgi ad. cEat cr voor
de kcrkcii werk aan de winkcl is.
Mxir nicl dal wc duq ccrst de

1

nude belijdenissen op nioeten
ruimen. Dan wordt geen winst.
maar alleen verlies gehoekt.
Zeker in deze postmoderne tijd
waarin allc inhoud als zand door
dc vingcrs glipt. De 'bon ton' van
hct afkraken van d e helijdenissen is in zichzelf zo postmodern
als het maar kan.

Corrigeren?
Rocrsina stclt tcrecht dat correctics op dc belijdenis vrijwel
onmogelijk zijn. Het is maar één
kccr gclukt, op initiatief van A.
K~iyper,maar ik acht dat zelfs
gccn gelukkige correctie. D e
tckst van artikel 36 NGB is toen
van een scherp kantje ontdaan,
maar nict wczenlijk beter o p de
actuelc situatie afgestemd. Het
hclijdcn van de kerk ten aanzien
van de overheid zouden we nu
anders opzetten.
Naar mijn overtuiging is het niet
zn erg dat de belijdenissen moeilijk tc vcrnndcrcn nf aan te vullen ;.ijn. Hici- grijp ik no,o een
keci- ierug o p Hooglands artikel.
Hij schrijfi dat 'dc traditionele
manier van dcnken binnen de
GKV veel mccr tijdshepaald en
hislosisch ingekaderd is dan men
voor waar wilde houden.' Dat
kan je imniers ook van dc bclijdenissen zeggen: die 7ijn iiidcrdaad tijdsbepaald en historisch
ingekaderd. Daaroni moct jc cr
ook niet aan sleutelen als ccn
bepaalde zesswijze oT redenering
niet overeenstemt mel onzc
inzichten of wijze van presenlatie.
Boersma noemt één voorbeeld
uit de Dordtse Leerregels dat
volgens hem onhoudbaar is. 111
het 5e hoofdstuk gaan paraeraaf
4 en 5 over ware gelovigen,
-bekeerden zelfs, die in zware
zonden vallen. Toch staat verdero p dat God het zaad van de
wedergeboorte in zulke zondaars
bewaart. Boersma vraagt:'hoe
kan clat nou, aan de ene kant heb
je geen geloof mees. en aan de
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andere kant bcn je toch no9
gerechlvanrdlgd. Wnrd je dan
iiiel gerechtvaardigd door het
geloof?' Hij vcrklaart deze paradox door te w i j ~ c nop het onderscheid tussen 'hehbclijkheid' en
'oefening'. Als dc ocfening van
het geloof afwclig is, kan het
zaad van dc wcdergeboorie van
Godswege nog aanwezig zijn. Ik
denk dal wij vandaag niet o p dit
oiiderscheid gekomen zouden
zijn om de troost veilig tc stellen.
Moet dit dan uit de confcssic
verwijderd worden'? Ncc, want
de actualiteit van trien vroe, om
een antwoord op dc vraag: hangt
de volharding in hci geloof van
ons af, of is ook dát Gocis gave
aan ons? Het anlwciord is
gezocht in de voorhcclden uit de
Bijbel. waarin gewcldigc gclovigen diep gevallen zijn. Waarin
grote zolidaars toch door God
genadig teruggehaald werden.
Was e r alleen ccn breuk in hun
leven te zien? Ncc, hoven dc
afgrond liep (achteraf dankbaar
ontdekt) d e rode di-aad van Gnds
Geest. Hij hield dc draad van d e
vernieuwing vast, ook toen zij die
braken e n in de dicptc tuimclden. Ik kan aan dat stukje
geloofsleer geen excuus ontlcnen
om een tijd mijn zondige cigcn
gang te gaan. Ik kan er ook gccii
valse zekerheid aan onllenen.
Maar het troost mij wel,juist in
deze arlikelen, dat God er ook
nog is! Die troost wil ik i11de
evangelikale golfslag vaii vandaag niet graag kwijtraken.
Q

Terug naar Graafland
D c onderritel van Boersma's bijdrage is: Grrzafland Revisited,
tcrug naar Graafland. Bij de Tild
licrkcnde zich altijd al in het
dcnkcn van de hervormde 'theoIciog dr. C. Graafland. Zijn werk
wcrd gcpopulariceerd aan het
le7crspubIiek voorgeschoteld,
Ecn van cle oud-redacteuren,
W.P. Kruijswij k, verzuchtte bij

het iiieuws van het aanstaand
Graafland tekent. Zijn doelwit
lijkt eerder: die kcrkcn en voorverdwijtien van Bil ( / P Tijd dat hij
gansers aan de rcchtcr zijde van
graag nog een verwerking van
Grsiaflancls interview over dc
de gerefornieerdc gezindte. Bij
eerder werk van Graatland had
hclijdcnis had gezie~i.Toen daii
hct laatste nummer van het b1;id
ik al het gevoel: hij %preektvanvcrscliccn is zijli wens vervuld.
uit een kerkelijke traditic dic ik
Rocrsina haakt d u s aari bij de
niet herketi. Zo i11 ~ i j nbock over
stelling var1 Graafland. 'De hclijde ambtsleer. Zijn opponent is
een meer geharnaste systeemverdeiiis, zo vaak seprezen ais "ccn
dediser dan ik bcn. of ken. Maar
staf om te gaaii". is eeii blcik aan
richil Gi+aatlandzich tot
liet heeri'. zei deze ( N ~ ~ / P ~ ~ ( I P I Iopnieuw
IF
Baghlíiri, 13 mei 2000). Ik Iiad
een breed publiek, alsof d c geredirect hchocfte te reageren. maar
formeerde traditie niet vcclzijdilich lict niet gedaati toen eeii
gei- is. Ik hen ervan overtuigd: dit
interview was nieer doclgcricht
vlocd aan rcncties verscheen. C,
geplaatst in het Rrforn~utori~ch
(iraat1;ind spreekt niet theoretisch ovcr dc rol van de belijdeJl)trghlirci.Is deze theoloog dan de
nis in theologie en prediking.
goeroe die als enige hel waard is
Kcc, hij heeft concrete leerstukgepopulariseerd te wcirdeii in Rij
kcn op hct nog. Het meest
IIP Ttjci? Ik heb voor de perwon
hclichi wcirdt de leer van verkiecn liet werk van prof. Graafland
/.ing cii vcrwcrping van eeuwigvccl respect. Ik wil ook naar hcm
hcid,zoals die i t i de Dordtse
luisteren als hij zijn Pichl laat
I,ccrrcgcls tc vinden is. Graaischijnen over ontwikkelingen in
land. cmincnt kenner van de
dc Gereformeerde Kerken vrijgcscl~iedcnisvan cle klassiekgemaakt, die hi,j intens volgt.
gcrcfoi-mccrdc dogmatiek. Iieeft
hanar dan als gesprekspartner, cn
vucii-al u ciiiig op met Ylieodonrs
niet als profeet.
R C ~ EDeïc
I . lhcolong uit de tweedc Iiclft vaii cic 16" eeuw, opvolDynamiet maakt brokken
gci van C;ilvijii, heeft de geloof+
leer viin dc: Rcfnrmatie een
Hcrken ik dan helemaal niets
van dc vragen die Graafland en
schucils dcnkcrkader geseven.
hlei '~licicils'is hicr de toenmaliBoersma stellen en die Bij dc
ge bedcieliiig van 'scholastiek'
Tijd aandraagt? Jawel. Ik geloof
hedoeld: aaii dc universiteiten te
aIleeii niet dat je met dynamiet
onderwi,jzen. D Tdcnkkadcr
~
is
hoeft te werkcn om je punt duiopgebouwd met Icigisclic en filodelijk te niakcn. De vraag hoe we
actueel het rijke geloof belijden
siifische oiiderscheidingcn.
en hoe we mccr eenheid van kerEerder schreef Grriaflnnd in de
GSEv-buiidel Bricggrn horlweri:
ken rondom hct belijden berei"De dubhele predcslinriiic van
ken is moeilijk cn kwetsbaar
eeuwigheid hlijlt nog stccds hct
genoeg. Ik neen1 geen genoegen
(al dan niet verborgeii) a-pi-iori
met snelle antwciorden, zonder
dat een wezenlijk aIternatief aanvari de prediking. Met dt: notic
van de e e u ~ i g ecinvt.1andci-lijkgereikt wordt. Rij het gebruik
vati dynamiet morden per definiheid van Gods besluit, dc opsplitsing tussen het wel cn nict crhij
tie brokkeii gemaakt.
horen. en de otitkeiiniiip van dc
Vragen stellen bij de belijdenisgeschriften is de mocitc niet. Dat
vrije wilsheslissing van de mens
is in elke nieuwe gcncratie nodig.
worclt een stolp geplaatst ovcr clc
Schrift" {p. 75).
otn je het belijden van de kerk
Ik moet eerlijk zeggen: ik Iicrkcn
toe te eiseneli en lot jc cigen
niij éti de kerken waarin ik dien
belijdetiis te iiiaken. Hct is ook
ahsolurit niet in liet proiicl dat
nodig om samen hct belijden te

1
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actualiscrcn. Mijn moeite is dat
Rij dr Tijd van haar lezers mct
een klatocnstoot afschcid ncernt.
En wel door de belijdenis als
zodaiiig l e problematiseren.
Daar zijn d e kerken en wij als
gelovigen nict mee gediend.
Daarom had ik graag in liel laatste nummcr cen construclicvc
bijdrage van Brj dc Tijcl gefczcn.
Want ik wil Scht graag, vei-dcr
gehcilpcn worden in d e vragcn
rond de geslotcnheicl van de
oude coiifesics in de nieuwe tijd.
Bij de tijd belijden is ook niet d c
reformalorische belijdenisseii
van het Iicicigstc belang.

Breedte zoeken
Misschien vi+aagtu zich af: is het
niet hypocriel om als redacteuivan De Rcjorrnatie spijt te betuigen bij het vcrrlwijnen van Bi; d c ,
Tijd, terwijl u niet de kolommcn
van wiv blad spontaan openstelt
voor haar lhcmatiek? Ik merk
dat e r iets dubbcls in mijn beiiadering zit. Enerzijds vond ik liet
prima dat 'dissidente' stemmeii
in Bij Ac Tijrl aan de orde kwamen en is hel nict goed als die
stemmen zwijgcii. Ik kan dat viiiden. zonder redactionele veranLwonrdelijklieid voor d e wijze
waarop te hoeven iicmen. Anderzijds voel ik mij thuis hij de stijl
van De Kefnrrnntie. tcrwijl ons
blad niet zo dichtbij de actualiteit
staat als te weiiscii is. Maar als ik
moct kiezen voor dc wijze waarop Bij de Tijd knuppcls in het
hoenderhok gooide cn dc te
bcdaclitzame stijl van ons blad,
daii kics ik met overluiping voor
liet laatste. .Ie kunt belcr jezelf
aansporen een hogel-c vcrsnelling tc kiezen.daii dal jc voortdurciid g e d w o n ~ e nwordt op de
rein tc trappen.

Ik heb mij7.elf afgevraagd: op
welke wijze kan ons blad minililaal stem geven aan de vragen
die Rij de Tijd terecht hardop
steldc'? Ecn voorbeeld. Er wordt
44
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ccn tlicrniin ~imnicrvoorbereid
ovci- dc vragcn rond, zeg maar.
'man, vrouw cii ambt'. Cieprohccrd zkcirdt matcriaal te levescn, waiii-door dc vasigelopen
diicussie nieuwc kanscn krijgt.
Dal i i onze huiistijl: ccrst samcn
grondig aiin liet wci-k, dan publiccrcn. Nict gcricht op 6cn grocp,
maar op hct gchccl van de kerkIcdcn. Hoc wc clc bandbreedte
aan mcningcn binnen de kerk
rtan hcl wciiird latcii, is ccn vraag
dic ons bczighoudl. Er i s altijd
belloefte ;isn autcurs dic idcccn
oppci.cn en kiipij aanlcvcren.
Allcrlci ;li-likclcn uit Rij dc Tzjd
;.oud.cn ccn verrijking voor rins
blad /ijn. Hcl krist tijd om
inhoudelijk cn nctuccl tc schrijven. Het vr;i;igi iiiricd cn bclcid
om nieuwe wegcii tc znckcn. Dit
verklaart waarom onq blad nict
altijd 'bij d c tijd' lijkt. Als hel
lukt niccr rclioudcrs onder onze
doclsicllin; ic krijgen, is liet verdwijncn van ccn van de bladen
uitcindclijk wiii~i.

Ik hesei dat duor hal vcrdwijncn
vaii Bil (Ie Tijd red;iciie en
scbi-ijvers niet niakkcli ik op mijn
'In memoriam' kunncn rcagcren. Ik hocip dat ik iiicmand
onlieus he,je~eiidIieh e11 dal o p
de een of andere wijze mijn
afscheid van het blad hen
bereikt. Het gesprek moet
immers doorgaan. hoe dan ook.

DI: E.A. de Boer is predrkant van
de GereformeerdeKerk Ze Zeist

Ciiratorinm vraagt om tussentijdse synode
In haar laatst gehouden vergadering van 4 september heelt
het curatorium besloteii om de
Gereformeerde Kerk te Zuidhorn te verzoeken om in 2001
een tussentijdse generale synode
samen te roepen. Dele synndc
moet de opvolging rcgelcn van
prof. dr. J. van Bruggen die dat
jaar met emeritaat gaat.

'

Als regel wordt de generale
synode eens in de drie jaai.
gehouden. Volgens deze regel
begint de eerstvolgende gewonc
synode in april 2002 l e Zuidhorn. Als er tussenti.jds een
benoeming aan de universiteil
gedaan moet worden kan liet
curatorium om een extra synode
vragen. E r zijn een aantal rcdcnen om van deze rnogclijkhcid
gebruik te maken. Pror. Van
Bruggen heeft verzocht dal zijn
emeritaat volgens het nieuwe
personeelsreglement geregeld
zou worden. Daardoor gaat het
in per L oktober 200 1. Alleen de
synode heeft de bevoegdheid
om emeritaat te verlenen en een
opvolger te benoemen. Het
curatorium hecht. gelet op het
bclang van het vak nieuwe testament, aan ccn voortvarende vervulling van de vacature. Ook
verdicnt hct voorkeur dat de
kerkcn zclf van hun hoogleraar
afschcid kunnen nemen. Bij
deze overweging speelt ook een
rol dal er voor hct samenroepen
van een extra synodc gcen exira
kerkelijke vergadcringen nodig
zijii. De afgevaardigden kunnen
worden aangewc~cndoor de
reguliere parliculicre synodes
die allen in het voorjaar van
2001 vergaderen. Al met al zal
het curatorium dc kerk van
Zuidhorn vragen om in 2001 een
generale synode hijccn tc roepen. Voor zuver dat nodig is zal
met erkentelijkheid gcbruik
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worden gemaakt van de bcrcidheid van prof. Van Rruggcn om
tot de komst van zijn opvolgcr
het onderwijs nog waar tc
nemen.
Naast deze belangrijke zaak
memoreerde d e president-curator de goede vooruitgang in d c
ziekte van prof. F. vali de POFdie
een ernstige operatie mocst
ondergaan en het ovcrlijdcn van
de echtgenote van prof. drs. H..!.
Schilder, mevr. M.M. Scliildcrvan Houwelingen Rijkhoek. E r
konden 7 nieuwe eerste.janarssludenten worden ingesclireven
terwijl 13 studenten (8 van Apcldoorn en 5 van Kampen) zich
voor d e vooropleiding hehbcn
aangemeld.
's Avnnds vond de overdracht
van het recioraat plaats waarbij
prnf. dr. B. Kamphuis de all1.edende rector prof. dr. C.J.dc
Rui~iteropvolgde. Rij die gclcgenheid hield universitair
docent drs. I.D. Baarsnia ccn
toespraak over 'Wetelischap is
cool - enkele opmerkingen over
rationaliteit en emotionaliteit .'
J.W. van der Jagt, h.t. assessor.

NOA, TIRSA EN DE
ANDEREN

J. Hagg

',,,De
dochters van Selofchad hebben
gelijk!' (Numeri 27:7)

De

ene heette ~ o o hd,e andere Thirsa. Bijbelse
namen? Dat zoeken we op, Jazeker bijlbelse
namen; zelfs uit hetzelfde rutje van vJf!Wie dat rjjfje
kenf mag hef zeggen. Ik zie geen vingers, Ook mijn
eigen niet trouwens. Toch hebben d e bijbelschrijvers ervoor moeten zorgen dat dit rijfje niet vergeten zou gaan worden: maar liefst vier keer staat
h e f genoteerd: Numeri 26:33,27: 7,36: 7 l en Jozua
77:3. Machla, Noa, Chogla, Milka en Tirsa,
Vijf Zussen Om te
onthouden
Een vrouwelijke 'enclave' tussen
alle 'mannerizaken' in lijkt het
wel. Tussen de opvolging van
Aäron en die van Mozes in.'russen de telling van de 601.730
manschappen van Israëls leger
en hun inzet bij de verovering
van het land. Middetiin al deze
zaken-van-gewicht is daar ineetis
die schijnbaar luchtige onderbreking: vijf mcisjcs die ter rechtzitting koinen cn ook nog iets te
7cggcn hchhcn.

Z@ wikten en Wogen....
Is onzc vraag 'belangrijk genoeg?
Zijn on1.c rnciiicvcn zuiver? Durvcn WC wc1....:' Ja, maar hoc pakkcn wc liel ;ian? Wic doct lict
nooi-d'? Hoc 7ullcii W C ons klcdcn? Ecn Iiclc ondctneming. Ze
zijn nog j~iiig.Nict cen nog
gctroiiwd (cn dat dccd je donrgaans op jcingc Iccftijd). En dan
naar m ' n plechtige vergadering
hij dc Tabcrnakcl ....

Meteen sympatiek
Zo klinkt huil vraag. toch? 'Onze

1

wel! Sterker nog: jullie vijC
namen tellen net LO goed!' En hij
laat ze tot vier keer lcic ncitcrcn.

ik zie rode hoofden
U ook? Dat var1 het stamliooid
van Manasse. En dal van d¢
ooms (die wel erfden). En wordt
daar Mozes hoofd ook nici ccn
beetje rood van schaamte? Nict
één van allen in de hele vergndcring was ooit zelf maar cip hel
idee gekomen voor deze meisjes
en hun soortgenoten op tc
komen. Ze moesten er zclf oiu
komen vragen. E n aTs ~e hct vragen zegt God: 'I-Iel is rccht! Ze
hebben groot gelijk!'.

vader is in de woeslijli-lijd
grstuiven. Nel als allc andcrcn
die 38 jaar gelcdcn boven de
twintig waren cn ongclovig aan
heit jammeren sloegen bij de
grens van Kanaän. Maar 7oncn
heeft hij niet nagelatcn. Moct d c
naam van oiize vader daarom nu Een leerzaam hoofdstuk
verdwijnen? Geef ons, nci als
E r is meer te noemen, maar als
onLe ooms, toch ccn cigcn grondnieuw-testamentisch gelovige, op
gebied!'. I-Iel is mctccn duidclijk
weg naar de Dag van Christus
dat deze iiieisjcs uit anclcr hout
samen met alle anderen neem ik
gesneden zijn dan de gcncratic
vooral dit mee: ik kali zomaar
van toen: zij geloven vast in God4
vergeten mijn naaste tot haar cji'
belofte. De hele ondernemiiip
zidn recht te laten konieii. Wal is
moet nog van start gaaii, maar zij
het hijzonder mooi eigenlijk dat
zien zich al wonen iii hel slaanGod het zo bestuurt door zijli
land van Manusse. h u n stamvaGeest dat rnedeërigenamen-vaiider. E n hoveiidien is hun molicf
het-Land-van-Gods-Tc~t:kon~?t
niet egoïstisch.
(mlv) mij daarin te hulp komcn!
Als ik nu maar attent ben ei1
Motief niet egoïstisch
gocd luistcr ..... Mocht ik al hei.
onzaligc idee hebben dat de kerk
Het gaat hen om het behoud van
'een mannenzaakje' zou zijn, dan
de naam van hun vader. In de
zet een hoofdstuk als dit mij
beleving van de Israelieten leef jc
weer op de plek. De kerk is en
na je dood als het ware voort
blijft Gods Zaak en Hij belieíl
onder de mensen die je naaiii in
het om ieder daarbij in te schakcleven hielden - tot op de dag van
len: man &n vrouw, oud dn jong.
de Messias. als God liet gaf. In
Over áIlen stortte Hij zijn Geesl!
het boek'tellifigen' stellen zij de
vraag: 'mag de naam van onze
Ds. J. Hagg is predikant van de
vader nog blijven meetelleii?'. En
GereformeerdeKerk te ZwolEe-Zuid
wat is Gods aiitwoord: 'Jazeker
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WANNEER BEN JE
WEDERGEBOREN?

B. luiten
I

wahdelen me+ God

O v e r wedergeboorte valt veel tezeggen.Of zijn
hef vooral vragen die snel naar boven komen? En
dan vooral deze vraag: ben ik nu wedergeboren?
Steeds opnieuw blijkt daarover toch wel veel verschil van inzicht te bestaan. De moeite van de
vraag laat zich verstaan. Stel je voor duf je
zegt, is dat niet hoogmoedig en gearriveerd? Heb
je het dan zo goed voor elkaar in je leven?
Maar durf je 'nee' te zeggen? Dan lijkt het wel of je
er helemaal buiten staat, Iemand zegt dat de
wedergeboorfe nog bezig is, Een ander bestrildi
dat met de opmerking, dut God de wedergeboorte al gaf bij de doop. Zo geeft dit onderwerp dus
wel genoeg stof tof nadenken en Sof verdere biJbelstudie. In duf kader zou ik het volgende ter
overweging willen meegeven,

w'

'

m

Andere bron
Pi-cihccr dc gedachl e vtiriiiijdtin
cl:i( jc ~\cdergelici»rtekiiiit meten
aan ic prcstaries. c11atin de mate

wa;irin je je leven op orde hetit.
Ilet caar nict ort1 watje hcseikt
oc zo.
Nce. wedcrsehoorie _oceft aan
z!
geeft.
dat God je een ~ i i c ~ i i hcgin
Ecti anderc rnririier van denken.
van vertrouwen. vaii vcslringen.
Van iiature znjn wc geneigd rinszelf tc hanclhnvcn cn ti: vcrdcdigcn. We stcllcn cin/.c doclcn cn
willen dic bcrcikcii, want dan hcii
]c icttinncl. Zo gaat dai in dc
wescld: jc uordi gcmcicii nanr
wat je hcbt c n wal jc kunt. Dc
h o o ~ c t eecr is ecii griucicii
nieclaille, dic jc mci Li-cits kunt
dragen. Eri daar hcb jc cl;~iinllc
dagen voor geoci'ciid, om ncf icli
riieer nf tictcr IC / i j l i dan cc11
anclei. Uil: hciiidiiip koii-i jc vciortdutetid tcgcii. hij ccii iindcr cn

we krijgen aandacht voor Gcid e i i
kocir elkaar. en \\\.e wurden hewogen met hen die in ongeluoi veiEoreti dreigen te gaan. En vooral:
we worden vervuld met hoop op
Jezus, om alles van Hem te verwachten. voor lictiaam e n ziel en
voor de hele wereld. Een weder$eboren mens is voorai te herkennen aan zijn vertrouwen o p
God; Iiil hoeft niet voor zichzelf
op te komen, hij hoeft zich niet
beter voor te doen dan hij is of
zo, hij mag iemand zijn door
Gods liefcle en dat pakt niemand
hem af.
Kortom: wij worden aangesloten
op een andere bron, niet [neer
ons zondige zelf, maar onze liefdevolle Verlnsser. Van Mem uit
worden wij nieuw, in denken en
doen en verrangen.

vooral bij jezelt leder lijkt zijn
I
eigen steunpilnten te hehhen: je
i
geld. je huis. je auto (al of niet
Wedergeboren zijn,
i wedergeboren worden
afbetaald). maar ook je schone
tiiiiskamer. jc goede voorkomen,
o f ook je overtuiging waarin jc jc
Hct gaat dus cim ccn ander begin.
Van
daal-uil wordt alles nieuw
stcrk hebt gcinaaki. Icder lijki
I
icts tc hcbbcn van 'l.iicrmcc kom I
Wannccr jc up dic innnicr je
ik te vonrschijn, /.c> moet jc nanr
hoop vcsiigt op Jc;.us Christus,
rnc kijken'.
m;ig jc vol uit ;.cggcn dal je
Welnu. daar haalt God cc11 %ti-ccp wcdcrgchorcn hciil. Sc wortels
door. Hij haalt i c hclcmaa! vaii
fijn dan vcrlcgd, Icvcndrnakend
dat spoor af. Uict war jc hrroikt is
watcr /uigcn /c op. Dal is de gr(>ctc invalihoek, maai wat je ontte vcrnndcring in je bestaan.
vongr. J w u s Chris(u%ir gekcimen
Maar ik heil nog lang nict voluni voor o i ~ sliet leven te ijn n.
inaak(, hoe kali ik dan wcdcrgcIcdcr dic in klem gelooft cinlboren zi in?
vangt I-lcm. ontvang( 7ijii leven,
Nu rncielen we mei Iwcc woor/ijn licrde. zijn gezindheid. Flet is
den leren spreken: jc h ~ r i wcdcrt
alï ccii dci~irhrekendliclit als jc
gehciien (als je je Iiucip vcstigt ~ i p
ontdekt dal Ilij je eii hel leven
Jezus Christus) ei1 ie wordt
gecri C11 de leveiisiiihoud. Alles
wedergehoren (waiiz de Gccsl is
kuil I Cvrin I-leiit verwactiten.
110slany niet met je klitar). Beidc
Dcior ;.ijli Gee5t is T-lij in staat
zegswijzen koiii je in de hijbcl
I
on/e gees1 lot leven te brengen, ! tegen. Als je niet wedergeboren
!
wc beginnen ie denken /vals Hij.
henl. zul je het koniiikrijk vali
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God nooit h1niienga;in (Jcih.3).
En tegelil k wurdl gcfcgd. dat
onze Inrierliike men5 van dag tot
das wordt vei-iiieuwd (2Crir.4).
De Efeziers. die al tot geloof
gekomen zijn. krijgen toch nog
de opwekking. hun oude meli\ af
tc leggen en hun nieuwe iiiens
aati te doen (Ef.4). Dat garil dus
samen op: 'zijn' en 'wurdcn'. En
dat is niet vreemd. zo gaat het
ook niet de vci-gcving vnii de
zonden: miin zonde11rijn V C T ~ C ven. mag ik eelovig weten. en 7.c
woríi'cn verseven van dag tot
dag.

Manier van leven
Op die manier kan de gcdachrc
verdwijnen. als zou onze wedcrgeboorte in korte tijd volti-okkcn
zijn, erzens i t i de verledeli lijd.
Z o kutinen bepa:iIde gccstdi-ijvers nosal eens naar hel prccieze
tijdstip vragen. al5 echt blijk van
een ommekeer in je leven. Echter, een wedergeboren mem
vindt zijn steunpunt niet iii het
vcrlcdcn. maar iri Christus. Hoe
op~icnbarendbepaalde 'bekeringsgcschiedetiissen ook iiicigen
~ i j nhct
, gaat erom of je vandnng
uii Christus wilt leven. Of je dal
ïockt in gcbed, en daarnaar wilt
strcvcn i11 hccl je houding (al zul
je da;irbij vccl tegenkrachten
opnierken).

zelf meewerken
Het k a n ocik nict 7 0 7ijn dat God
onze wedergcbotirtc mctcen
meepaf iii de doop. Omdat
weclergeboorte so-wic-so mccstal
niet op ékn mcimeiit gcbcui-t.
Maar vcioral ook. omdal het gaat
om een verandering vaii Icvcn
waarhij de I-Tere onï Iiclcmaal
inrchcikclt met al onze vcrmoEens. I n de Dordlse Lecrrcgcls
staat het zo: De Geecl laat ons de
predikin9 van Irel evangelie
horen. drinst daarmee door in
ons binnenste en verlicht ons
verstand. Hij openl liel gcf;lotcn

,

B
W m

hart, Hij niaakt het harde zacht,
Hij vernieuw1 onzc wil. Onze wil
maakt Hij van slccht goed,van
onwillig gewillig. van weerbarstig
gehoorzaam. Dal is wcdci-gehoorte. Tegelijk wordt dit bckering genoemd. IIel is een samengaan tussen God ei1 mens, waarin
de Geest de e e n i e is:'\vanneer
de wil vernieuwd is, wordt hij
niet alleen door God geleid e n
bewogen: maar door God in
tiewegirig gebracht, werkl hij ook
zelf. Daarom wordt gezcpd dat
de mens zelf geluoft e n zich
bekeert door de genade dic hij
ontvangt (DL hooidstuk TTT/IV,
paragraaf 11-13).
Dit alles gebeurt dus nict in de
wieg, maar in het volle leven, hij
de ontwikkeling van verclaiid.
gevoel en wil. D e (roomse)
gedachte, dat wedergeboorte
gegeven is met d e docip, bcwerkt
een passiviteit waaruit dood
geloof voortkomt.
In de doop wordt wel dc wcdergeboorte uitgebeeld, hij wordt
zclfs 'bad van de wedergeboortc'
gcnocmd. Maar dan wel in die
zin. dat God op die manier zijn
belo,ft'c van wedergeboorte aan
ons wil duidelijk maken en verzcgclcn (vergelijk HC v+a 66).
Dic bclofte wil in venrulIing
gaan. Dal is geheel uit God.
Maar niet buiten de mens om. we
zullen ons ciok 7clf naar die vervulling uilstrckken in erediensten. biibelsiuclic. geloof en
gebed. God wil om zijn Geest
gebeden ~ i i nmct
, hart en ziel.

de kerken

Litindo - Benoeming tot awlcur
van hel litcratuurproject Lilindo
ter ovcrwcging aangeboden door
de Groninger Zendingsdepulaten aaii: dr. J.A. Rnersema te
Apeldoorn
Amersfuort - Beroepbaar
gesteld door dc classis Amersfoort: H.Hoksbergen, Brechtje
Spieselerf 23,3813 NL Amersfoort, tel. 033-4805566
Enschede-Zuid - Scriha:E.

Kloppenburg, Wilthuislanden 3,
7542 NH Enschede, tel. 053 4771311. e-mail: c.kloppenburg@hetner.nl
Almelo - Scriba: J.TIi.Hendriks,
Blauwe Camer 12,7608 LS
Almelo, tel. 0546 - 491402, fax
0546 - 491428, e-mail: j.t.hendriks@interslrooiu.nl. Postadres
kerk: Postbus 213,7400 h E
Almelo

Assen - Nieuw adres ds. J.H.
Kuipci-: Meeuwmesschen 17.
940.3 W Z Assen, tel. 0592405844. e-mail: jhkuiperpplanet.nl

Ben je wedergeboren?
Het gelovige. positieve antwoord
brengt je steeds opnicuw in
bewegine, naar d e Bron. Ook als
je het niet zo vrijmoedig durft te
zeggen, ga dan toch naar dc
Bron. Gaan we samen.

'

Leeuwarden - Scriba: W.O.
Sierksma. tcl. 058-2662615,
e-mail: wosicrks@bart.nl. Postadres kerk: Postbus 2535. X901
AA Leeuwarden.

Ds. B.Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zwolle-Cen-

trum
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W.M. Bakker

VERLOREN SCHAAP

U i t alle volken
Giti ligt in het ziekenhuis c11 ver7nckl me te komcn. l taai. vraag
Iieeft mcci- weg vati ecn order.
"kmoet iric hc~riekeii."Ze
sprcckl vaak hevclciid. met in
Iiaar ge7ichL de hlik van cc11
sti-ciige schiioljur die eeti ondcugend kfiid loesprecki. Ik /ie het
voor nze. aIs ik haar stem dooi- de
telehriii hoor. tctwijl na een lane werkdag hel eten ilaml-ici-ido p
tnfcl slaat en dc kniiil nog ongelezen in dc kaniei ligt.Plolselin~
is de Iraansc vi-ouw in hei zickciihuis upgeitornen, nadat de klachten die zc al 1;ingere tijd hcci't
cl-iihtiger blekcii dan de dokter
aanvankclijk had ingcschal. Nu
licl LC aan hei iniuuj. ..Waarom
straft Gud iriif?*'vraagt /e. als ik ,
de volgcndc: zivoiid aan haai- bed
ïil. Ik iniormcci ui" er een arinlciding is cim die vraag IC slcllen. Ze
ontkent hct.,.Dil is een straf",
7cgi /C nu? eeiis. ,.Mn;ii-w;irii.cinl'?"
Ik prcil-iecr duidclijk ic m.d k en
dat liet vcrh;iiid tirssen ccn ipeciîieke ziektc cn dc straf vnri God
uit dc Rijhel niet zo dil-cct valt af
te Feiclen. O l i i ~vioegeii de ciiscipclcn Jezus immers: ,.R;rhhi, wie
Iieeft e r gc;.riiidied. dczc, of Yijn
ouders. dat hij hlind geboren zou
wordcn?" Maar de Hccre Jezus
zei: ,.Noch d c ~ eheeft ge7nndigd.
noch zijn nudcrs. iii:iar dit is
geschicd updat cle wcrkcn Gods
in hem zoudcn gecipenhaai-d warden."
Ciiti luirtert aanc2nchLig. De Naam
van .lezu~heeft in Ncdcr1;ind
voor Iianr ccii ;indere klank
eckrcgcii. Zr cgelnt>fdcvroeger
wel in Gocl, ruyt ze, maar vaii
.Jcrus wist ze nict mcei te vertellen dan dal I lij een profcct \bas.

l

een vcicirheeld voor d c mensen.
Ze is 11-1 een rooins-katholiek
~ c z i nopgesroeid cn /.cpl ook
beinvloed te zijn door de islamieten die in haar oiugeving de
mcci-derheid vormdcn.
,.Ik heb mc jarenlang. tecgen God
ver-/et. Iii 19X9 hen ik gaan geloven. Ik dwdng mezelf te geloven". zegt Giti. ln de kerk van
haar vocirgeslacht vond /c niet
wat ze zocht. ,,De priester las
clkc zo~idageen dcc1 uit de Bijbel in hct Latijn, daarna in het
rarsi.:Er was gcci-i uitleg." Pas
later hccCt ze zich, via ccintacten
in een andesc kerk, meer in de
Rijhel verdiept.

Eenmaal in Ncdcrland. is ze o p
zock gegaaii naar chaisteneii. om
een antwtiord op haar vele vragen te krijgen. Dcgcnen die ze als
eerste onlmoette. droegen hct
Evairselie uit in dc: vorin van
mimc cii datis. Giti toont /ich
p c h o k t . .,Waar is het respéct'!
Zz hehbeti rnc nog eens uitgenodigd, m a a i ik wilde niets met hen
te maken hcbbeii."
Voordat ze bij oiis in dc kerk is
gekorncii, heeft ze zich ervan ver~ e k e r ddat we gccn Jeliuva's
Gctuigcii zijn eri evenmin cen
kerk van mu/,iek en dans. De
Woordverkondiging spreekt haar
aan. ,.Ik wilde niet gelovcn dat
Jezus de Zoon van Gocl is". ?egt
7c. ,,Daar heb ik rnc fcl tepen verzet." Lang;.a;im zijn haar ngcii
crvoor opengegaan dat de Bijtiel
liet andcrr; leert.
Ze is er nu zclk met de ziekenliuisprediknnt over iil discussie
gegaan. .,Zij zegt dat Jezus ccn
gewoon mens is. Hcie i%het
moclidk! Jk heb haar ge7c;d dat
7e ?een goed oiiderwijs seeft, dat
ze cr beler mee np kan houderi."
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De patient komt iets overeind uil
de kussens cii sti-aalt verontwaardiging uit.

,

I

l

..Neem een kockje", onderbreekt
Citi haar betoog, nadat ze dc verpleegkundige twee glazen jus d'orange Iieeft laten opdicncn. Wet
is npnicuw een verzoek dat nict
geweigerd kan wordcn. Ik kan
me c r overheen zetten. Zo gaal
ze nu eenmaal mcl mensen om.
Erger is het dat 7e op ccn zelfde
manicr meent tegen God te kunnen spreken.
.,Waaroiii maakt U m e niet
heter?" hecft zc gebeden. Daarbij
is het niet gebleven. Ze vcswaclil
dat God haai. cip haar wenken
bedierit. .,Ik heh gczcgd: Als U
me niet beter triaakt, zal ik nicl
meer in U geloven. Reschouwt U
me dan maar als het vcrlorcn
schaap." Haar ogen staan streng,
als ze het vertelt.
Voorzichtig piwheer ik enkele bijbelse lijnen over Gods Icidinc,
aan tc rcikeii en te Iaten zien dat
Ziiri weg rnct rncilseii vaak door
hcr liideii tieen gaat. Zijn Godc
wegen bovcndien liiet hoger dan
oiwe wegen en Zijn gedachten
dan de onze? Giti Ii,jkt er niet
gevoelig voor. Dc gescliiedenis
van Jona schiet haar te binnen.
,,Die wcrd ook cloor God
gestraft. N u zit ik, cvcn als Jona,
dric dagen in donkerheid."
Bij een volgend be70ck ~ i Yet in
bed wccr in Iiaar Bijbel te lezen.
..Ik ben opstandig gctt¢e\tv,
crkcnl L e . .,maar nu ben ik rustig." Haar ogen staan moe, maar
Iiaar gezondheidstocsland gaat
langzaam vciciruit. Z e ziet weer
licht. Over het "vcrlcii+cn~ c h a a p "
liceft Giti het intussen niet mcer.
49

ONTVANGEN VAN
DE HEILIGE GEEST (IV)

goven reeds in enkele artikelen aandacht
aan h& werk van de Heilige Geest bij de komst
van onze Verlosser in de volheid van de tijd. Dat
werk van de Geest staat in het kader van hef hundelen van God de Zoon. Het js de eeuwige Zoon
van God Clie e e n echte menselijke natuur aanneemt en duf doet door de werking van de Heilige
Geest, zoals d e Heidelbergse Catechismus het in
Zondag 74 belijdf.
Hef werk van de Geest bij Christus ontvangenis en
geboorte staat in dienst van Hem, die ter wille van
ons behoud neerdaalde uit de hemel,
Door daS werk van d e Geest is onze Verlosser echt
mens geworden. Wij belven met Artikel 7 8 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis de mens wording

van Gods Zoon.
Over dat mens-worden hoorden wo al uit de Schrift.
Wij willen in dit adikel daarmee voorfgaan, om fenslofte stil te sfawn bjj d e vraag:hoe kon dat: ons in
alles geldk, maar zonder zonde?
De gestalte van een slaaf

I

Er is nu$ een Schriftgedeelte dat
onze a a ~ ~ d a cinrict
h l hebben.
wanneer lzet gaal ovcr het
hestaan dal Gods Znon aannam
bij zijn komst in dc wcreld. PauILIS schrijft iiarnelijk in Filippen:rir 2:7,8 over Cliristus Jczus die
"zicli7~'If
onrleo'ig(1herft, p n u'c
ge$lolrc~van ern d i ~ r z ~ t k n ~ c 1 1 1
hccfl unngcilom(w, pn orin de
nrcnscJrrxclijk is grworOen" en
die "iri zijn iiire~lijkualu ren ri?ens
hcvondcw " is.
De pericoop waarin dcxc woorden staan. bevat uitdrukkingen
die in de exegese niet gemakkelijk te verstaal1 v ij n. Wat hedoelt
de apostel met het 'Godc gelijk

1

~ i j n 'mct
.
het 'als een roof nchten' en mct het 'zich ontledlgcn"!
Daarover is nog altijd verschil
van opvatting. Wij behoeven in
dit bestek niet breed op in te
gaan, omdat ons aandachtspunt
nu is: tol wclk bestaan ging Gods
Zoon in bij zijn vleeswording?
Wij willen vooral letten op wat
Paulus daarover hier schrijft.
Duidelijk is dat d e apostel over
dit alles \preekt, omdat hij de
Filippenzen wil opwekken tot
een bepaaldc gezindheid, d e
gezindheid. dic ook in Christus
Jezus was (vg1.2:S). Daartoe veskendigt hij wat Christus Jezus
gedaan liccft l.
Hij was 'in dc gestalte van God'.
maar Hij hccft 'de gestalre van
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achtergronden
cc11 dienstknecht' aangenomen.
Onmiskenbaar contrasteert de
apostel hier die twcc 'gestalten'.
I-Iet woord r n o r p i ~ èdal door
'gestalte' is weergegeven, wordt
gebruikt "om de uiterlijkc verschijningsvorm vaii iets tc
omschrijven. maar dan zodanig
dat het niet in tegenstelling staat
tol d c ?aak waar naar vcrwezen
wordt: de 'gestalte' is hct uiterlijk, maar het is geen masker!":.
De uitdrukking 'iii d e gcstalte
Godi' wijst op d e goddclijk-heerlijke hestaanswijze van Christus
al5 dc eeuwige Zoon van God,
een hcstaanswijze die overeenkomt met zi,jn goddelijkc grootheid en heerlijkheid. Dczc
beslaanswijze heeft Chi+istusbij
zijn vleeswording inseruild voor
de bestaanswijze van een 'dienctknecht'. Hij legde zijn Godzijn
niet af, maar koos voor ecn slavenhe5taan. een bestaan dat niet
gekenmerkt werd door goddelijke heerlijkheid en grootheid.
Pair lus schrijft hier het woord
doulos neer, dat niet zozeer 'dienaar' berekcnt, maas veelecisláif en dat wij niet moeten mitigeren door het te vertalen met
'dienstknecht' '.Juist dit wooi-d '
'slaaf' verkondigt ons tot welk
een lage staat Christus zich bid
zijn komst in de wereld vernederde! Hij die aan God gelijk
was, heeft zich 'ontlecligd' door
een slavenbestaan te nemen.
Niet zo eeiivoudig te beantwoorden is de vraag: waarin bestond
nu dit slavenbestaan? Werd
Christus slaaf door méns te W W den en is dus zi,in menswording
gclijk te stellen mct het ingaan
tot een sIaveiibe\taan? Ik ben
het met S. Greijdanus eens wan-

1

van alle andere nicnsen onderscheidde doordat Hij cgehoorzaam was en hlecf.. ." '.
Dat Paulus inet de uiidrukking
'in gclijklreid' iiiet af wil doen
aan de werkelijkheid van Christus 'menswording' blijkt uit wat
hij er nog aaii tuevocgt: " E Hm
zijvl uiterlijk nlr een rnt'~1.1hevonden... ". Het woord 'bevonden'
(herrreth~is)zegt hoe Christus
(dour ziin omgeving) ervaren
werd. Hij werkt in zijn uitcrlijk
ervaren nls (hoos) niciis. "Het als
drukt hier niet slechts ccn verhouding van gelijkheid uit, maar
van identiteit. Fn hccI7ijn optreden bewees Hij te /.ijn, cFic Hij
ook was. nl. al5 ccn mens. Slechts
wil het als ook wccr nadruk leggen op de rnodalilcilt van Christus' optreden"". Dc manier van
Christus' optreden was voluit
menselijk. niets mcnselijks was
Hem vreemd. Daarvan getuigen
de woorden d e woorden 'in zijn
uiterliik', (schPniuri). Met woord
dat Paulus eebi-uikt. wijst o p
Christus' houding, ~ i i nlcvcnspatroon. Hij vernederde zich zozeer
dat Hij zich in heel zijn optreden
gedroeg als een nienc. Wij h e n
dan ook dat Hij gehoi-cn werd
(Luk. 2:ll). d a t Hij tocnnam in
grootte (Luk. 252) dal Hij hongcr had (Luk. 4:2), veriiicieid was
(Joh. 46). dar Hij huilde (Joh.
11:25).Wat Paulus schrijft in
Filippcnzcn 2 7 . 8 is niet allemaal
gemakkclijk uit ze leggen. Heel
duidelijk wordt in elk geval, Iioezeer dc Zoon van God ons in
alles gelijk werd en echt mens o p
aarde i5 gcwccst, ook al niosen
wij bij wat Paulus hier schrijft.
niet uit het oog verliezen dat niet
het rnens~ianvan Christus op
zichzelf nadruk ontvangt, maar
de vernecl~ringdie daarin vocir
H e m als Zoon van God lag opgesloten.

neer hij zeg dat die incii\wording de weg ('het middcl') was
tot dit slavenbe~t;i;in,maaitereclit zegt Giei,jd:iniis ook dat
hct aannemen van de ~es(:il(e
van een slaaf niet 'idcntick' is
niet het menswordeii '.
Paulus schrijft eerst civet- dc
gestalte van een ~ l ; i ; i f cn dnarná
over het menswurdcn. Wij zijn als mensen - yeen ïlnvcn, zoals
Christus Jezus slaaf wcrd '. Ik
houd het erop dat de ;iposlel hier
aanduidt de we9 die Chrislui
ping in vernedering e n gehoorzaamheid. een weg die uillicp o p
het kruis (vsl.2:8). Zci kwam
Gods Zoon in het vlees, / o wcrd
Hij mens: als Deyeiic dic hczig
was gehoorzaam te wordcn tcit
aan de dood aan hei kruis toc '.
En dhhrorn spreekt de ;ipo\tcl
hier over het aannemen van dc
gestalte van een slháf!

Bevonden als een mens
Wanneer Paulus dan nader
sprcekt over Christus' men\wosding formuleert hij weer met grotc zorgvuldigheid. Hij zeg1 niet
eenvoudig dat Christus inens
wcrd, inanr hij schrijft dat Mij
'oun rlr nienscJng ~ ~ l î is
j kXPwur</(>n'. Hia kwam - zo schrijft de
apmtel Icttcrlijk - 'in de gelijkh ~ i dvnn 171(~nscn
'. (lpnieuw
gebruikt Paulus hct woord
hovroiooma dat wij ook al in
Rcimeinen 8:3 tcgcnkwamen. Het
gebruik van dil opmerkelijke
woord wijsi crop dat de apostel
elierzijds voluit wil vasthouden
dat Christus echt nicns werd,
maar anderzijds Cliristus en de
mensen niet sinipcl identificeert.
Er is sprake van ecn 'ongelijke
gelijkheid': Paulus wil hier net als
in Roirieineii 8:3 crgciis een
grens trekkeii '. Dc: npostcl
noemt het verschil Iiicr nict,
maar met Herman Riddcrbos
moseti wij aanneiiicn dat het
gebruik van de uiklrukkiiig 'in de
gelii klieid' zijn vcrklriring vind1
mede daariii "dat Christus 7ich

"l.

m

'

Uitgezonderd de zonde

1

In Artikel 18 van de Nederlandse
Geluofsbelijdcnis wordt gezegd
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dal de Zoon van God echlc nienselijkc natuur met al haar zwaklieden hccft aangenomen uiigczoiidcrd rle zonde.
Inderdaad pctuigt de Schrifl op
meer dan ccn plaats van Christus' zondeloo~hrid.Paulus
spreekt ovcs Hem. die geen zonde gckciid heeft, maar voor ons
lcit m n d c is gemaakt (2 Kor.
5:2 1 ). Johannes schrijIl: "En gij
wect. dat Hij geopenbaard is,
opdat Hij de zonden zou wcgncmen, en in Hem is geen zondc"
(1 Juh. 3:s).In de Hebreeënbricf
word1 gesproken over Clirislus.
de T-logcpriester. "heilig, zonder
schuld of smet, gescheideii van
de zoiidarcn" (Hebr. 7:26). D c
engel spi-ak over 'het heilige' dat
uit Maria gcboren zou worden
(Euk. 1:35). Meermalen heeft
men hel icit dat Christus gehoren ii uit dc rijnngci Maria, m n dei. tcicdocn van een niaii, gczicn
als d e oorzaak dat Hij inderdaad
als d¢ Hcilige in d e wereld
kwain. Doordat Jozef niet ~ i j n
natuurlijke vader was. deelde
Jezus iiiet in clc zonde, waarin wij
allen cinkvangcn en geboren worden. Z o schrijft bijvoorbeeld
A.A. van Rulei-: "Doordat aan
zijn geb~iorlcde man niet te pas
komt, wordt hij uitgenomen uil
de sa~rienhang.welke als een uordeel van God tussen de geslachten bestaat en is liij niet ktnchtens zijn geboorte beladen met
de erfschuld, maar kan hij daar
vrijwillig. onder gaan staan. om
haar te dragen in onze plaats"
Met de vraag: waarom deelde
Christus niet in dc crfionde en
kwam Hij als d e HciIige ter
wcreld. heeft A. Kzrypes zich
indringend beziggehouden.
Tegenover etliischc theologen
stelt K u y e r knichtig dat het de
Persoon van de Zoon van God is.
die mens wordt.
Steeds weer accentwccrt Kuyper
dat de Zoon van God iiict een
mens aannam. "Niei dc Goddelijke nrrruur is vleesch gcworden,
naar de Persoon dcs Zoons. e n

1

om~ckccrcli i i p , cc11iiici~icliclijk
pcrsnot7 is door dc Messias aan-

Eielionien. m;ini. OIIZC rnenscI1~liikr nrr!r,~r,-"l l . Omdat nu cle Pcrsnon van dc Zcicin vlccr; wei-d.
daarom \iaai Chrisiu\ Iwiten de
~ o n d e waal-in
,
uij allcii delen hij
nnzc gchrioi-ic. Door fijn Gudzift1is Hij al'gcsncdcn van ;illc
getneenschnli inet onze erbondc.
En orndrii Hij ('rocl r.elf \v;is cn
niet i t i gemcenschap nici 0111~
e~f7.(711d~
ktin t rcdcn. d;iái-om ic
Hij nii1v:iiigcn uil dc Hciligc
C i c ~ \ lc11 w;is clkc ;iiidci c ciiitvriiigcni\ hij Hcin riiiclcnkbaar.
Voor Ku!lpciAi s lici /.o: " D c heiligheid ciicr cintraiigcnis volgt
esscnticcl iiii dc C;cidlicid v;in
dcti Chrihiiis, cii w a t dc \\'j'1 7 e van
tcitsiaiiílkoiiiiii hclrcil uit de
ontvniigciiii v;iir dcn 1 leiligen
Ciccsl. cii uit 1in;ir ;illccii" l ' . Dc
dicpstc gsciiid vocii- Chi-ivtus'
staan huiicn dc cri';.oiidc liyi
voor Kuypci- iiicl i i i Ficl '~cinder
tricdocii v;iii ccn man', maar in
Iict C ; o r l ~ i p í van Christ iii: het
w w dc: Pei-\cioii \;in de Zoon dic
vlccs wcid. Maat nilde deze I'erscioii, lueti I-li] vlees werd. ook
rii'pcscheidcii hlijven vaii de zondc. diin koii di( iilleeii in de weg
viiii cen riniv:iiicenis uit cle Heiligc Gcest, diis rriei uitschakeling
vaii Joze t
Dit laatste licht Kiiyper dan als
vcilgt toe: Wanneer .lezizs ~ i i t
JozeT en Maria schoren ?OU ~ i j n ,
dan zou Hij ccn menselijkc pcrhoon hehbcn ontvangen cn dn11
zou Hii kraclitciis clie mcnsclijkc
persoon ook in Adams ccliuld
Iiehhcn gcdccld. Vocii- Kuypcr is
namclijk lici dclcn i i i clc erfschuld gchoiidcn a:tii licl 'ik'. aan
de rncnsclijkc pci-sotiii. Hij zcgt
dan ook: "Wic aan dic iiiciiicl-iclijke pci-socinlijkhcid in Scïus
vasthoudt. k;tn /.ijn hcilighcid
nict handlinvcn" ' >.Daal urn iiam
C'hristus ccii ii-icnhclijkc pirirr~i~r
aan cii gccii mcnsclijkc ~ P I : T » I I P I .
"Dicntcngcvrilgc i \ dc ci-i'mnde
op Hciii clan ciok nicl civergep a n . . . ." ' '.
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Een onpersoonlijke
natuur?
Ouk bij I.!. Brrvii~ckvinden wil de
gedachte van een 'onpersootil~jke menseli,jke natuur' maar
R akinck
, .'
verbindt deze geclactitc
niet zozeer aati Christris' zondcIcicisheid als wel aai1 d e ee/rhci(/
van Cliiistus. Zodra wij van t\v&
pcrsoneii spiekeii. zijn er twék
chrislus\en. M;iar de verenisin9
vail de twee naturen van Christus
is niet anders te bedenken dan
"als eene vereeniging van den
persocin dec Zooiis niet eene
un persoonlijke iiienschelijke
iiatuur" I'>. Wanneer de menselijk e natuur in Christus een eigen.
persoonlijk bestaan heeft. is er
volsens Bavitick geen andere
vereni3ing rnogelijk dan een
zedelijke. Maai Bavinck ui! ten
volle handhaven rlat tiet Woord
~ I e &iss geworden. Dat brenst
hem ertoe te onderstrepen dat
Christirsmriienselijke natriur geen
osenblik op en voor zichzelf
bestond, "doch van het allcrccrste moment van de conceptie af'
vereenigd was niet e n opgciiomen in den persoon des Zoons.
De Zoon scliicp haar in Zicli~clve in" l-.
In de dertiger jaren van dc tzviiitigstc ecuw i s in de Gci-cfurii~ccrd e Kcrkcn i i i Ncdcrl:iiid ceii Cellc
discussic gcvoci-d íivcr de
pcdachic ViIn ccn 'cinperscicinliikc mcnsclijkc iint~i~ir'
viin oiize
Hciland l'. Eeii discussie. dle i i i
llctiglicid locn;im door de publicalies \;in V. I Iepp, de u p v o l ~ e r
van Fl. Rzivinck aan de Vri,je Universiteit te Anisterdani '".
f Iepp trok de li,jiieli vati A. Kuyper ilerk dcior eii meeiide dat het
hij 'de onpersoonlijke rnenselijkc natiiiir' vaii Christus oni een
cuniessio1ié61 vast~elegdewaarheid ging. Alleeii 2 8 kan ineti de
;.ondePooslieid \,an Christi~s
handhaven! Ieder ind iviclueel
nitiiis hehoort tot de mensheid,
zoals zil uit Adani is ontsproten.
Maai. Christus heeft niet aanze-

riomeri "een merischelijke
natuur. die eeii particulier knrakter droeg. niet een Jood. maar
een orrn adc rrienschcn ,qcnreofr ~ J ? r ~ p p c l inrrrr!lirv"").
jk~
Daarom ontbrak hij Christiis dat
itidividuele, dat persoonlijke. dat
altijd eenzijdigheicl met zich
ltieehrengt. Daarom deelde Hij
niet in de erfzonde. Voor Hepp
staat liet d a n ook vast: "Wie
Mem otidanks dat alles toch oor
een persoonlijk rrieiisch houdt,
moet aanvaarden dat Hij in
Adam was hcgrepen. En was Hij
in Adam, dan had Hij ook in
Adam gezondigd" ".
Het sptckcn van Kuyper en
Hepp over zen onpersoorilijke
nienseli.jke natuur komt in cle
buurt vaii liet dncetisme: Er onthtcekr bij ('hristus iets dat alle
meiiscii tbcl hehhen. Dan is Hij
iiict vduit mcns geworden e n
ons nict in allcs gelijk peweect !'.
Men behoeft de Heiland niet het
nienselijk-petsonnli jke te nntzeggen, om vast te houden aan de
hclijcicnis vaii Artikel 19 U.G.B.,
dat ei- g c c ~ iwcc
i
perstincn, maas
twcc iiaiíii-cn i i i Hem vcrcnigcl
7.ijn. R. Kaniphuis schrijft:" .... als
'pci-som' in ccn rnrideriic hctckciii\ gchruiki u'oi-dt als 'vcillcdig
men\' of om dc mciis naii lc duiden n;~;ii-zij11 '~clfbcwuc(zijli'.
' A il5vel-in~geil'.
'veranLwocirdcIi,ikheid'. 'aangelegd-zijn o p reliilies' uf wat dies mcei- zij. dan k;iii
niel hij vo»rb:i;il wol-den gczcgd
dat Christus. die eclite meiiselijke
natuur Iieeft aangenoiiieii. iiiel
'persoonlijk', 'meiiselijk-persoonlijk' zoii kuniieii zijii.
Maar die echt-menselijke.
desnoods menselijk-persoonli jke
natuur vati Christus is [net z i ~ n
soddelijke natuur verenigd In de
ktie I5ersooti var] de Zoon vali
God. . . ." ".
In de gereformeerde theologie
heeft men steeds weer benaclrirkt
dat Christus niet een 'menselijke
persoon' in die zin was. dat zijn
menselijke natiiur txiitcn de Persoon van de Zoon zou kunnen

bestaan of zelfs gedacht zou kunnen worden. In dát kader sprak
men dan wel over de 'onpersoonlijkheid' (anhypostasie) van
zijn menselijke natuur. Maar dit
spreken blijft

- hoe

goed bedoeld

ook - gevaarlijk, gelet op de
gevolgtrekkingen waartoe bijvoorbeeld Kuyper en Hepp kwamen. Er mag niets worden afgedaan van de integriteit van
Christus' mens-zijn. "Daarom
zeggen we liever, dat de menselijke natuur van Christus haar
persoonlijk bestaan in het Woord
heeft, dat vlees werd. Daarvoor
vond men de term 'enhypostatisch ", 24.
Daarmee drukken wij uit dat de
menselijke natuur niet in zichzelf
bestaat, maar alleen bestand
heeft in de persoon van de Zoon.

Als onze Middelaar
Wij zijn nog niet klaar met de
vraag: waarom deelde Christus
niet in de erfzonde? Hoe kon Hij
ons in alles gelijk worden, uitgezonderd de zonde? Inmiddels
hebben wij wel gezien hoe Kuyper en Hepp het niet-in-Adambegrepen-zijn van Christus beredeneren vanuit zijn menselijke
natuur, die niet het menselijkpersóónlijke zou kennen.
Ik meen dat K. Schilder beter
ziet, wanneer hij in verband met
Christus' zondeloosheid wijst op
Christus' ambt van Middelaar,
dat Hem een unieke positie
geeft 25. Die unieke positie vloeide niet voort uit de manier waarop Hij ontvangen en geboren
werd, maar juist omgekeerd: Hij
werd zó ontvangen en geboren,
omdat Hij onze Middelaar moest
zijn. Christus is door de Vader
geheiligd en in de wereld gezonden (Joh. 10:36). Deze roeping
bepaalt zijn plaats, ook ten aanzien van de betrekking tot
Adam. "Wanneer het dan ook in
de volheid des tijds God belieft,
den Middelaar 'uit Adam' te
doen voorkomen, zonder dat 'de
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wil des man' daarin vermag op te
treden, dan is die Middelaar dus
wel 'uit Adam voortgekomen'
doch daarin nog niet' door
Adam bepaald'; hij is dan in onze
natuur tàt een eigen natuurge- .
schiedenis bepaald door God, die
Hem met een zeer speciale roeping verwekt uit den Heiligen

Geest" 26.
Christus had de roeping om onze
zonde op zich te nemen en ons
oordeel te dragen. Dààrom stond
Hij naar Gods besluit 27 niet in de
verbondsbetrekking met Adam,
waarin wij allen, eveneens krachtens Gods besluit, bij onze geboorte staan. En dààrom deelde
Hij niet in de zonde, waarin wij
ontvangen en geboren zijn.
Christus' zondeloze begin moet
men niet beredeneren vanuit een
,onpersoonlijke' menselijke
natuur of vanuit de uitschakeling
van Jozef, maar wij moeten hier
ten volle zijn Middelaarschap
honoreren. Hij is niet in Adam
begrepen, omdat Hij door de
Vader geheiligd is en in de
wereld gezonden om onze zonde
te dragen. Dààrom was Hij de
Heilige!
Misschien zegt een lezer: goed,
laat dit alles wat betreft de erfschuld zo zijn, maar hoe is het
dan met de erfsmet, met de verdorvenheid, die wij van onze
ouders meekrijgen?
Christus heeft toch vlees en
bloed aangenomen uit de maagd
Maria en is met dat vlees en
bloed ook niet die verdorvenheid meegekomen?
Ook hier zou ik weer willen
inzetten bij Christus' Middelaarschap. Vanwege dat ambt nam
Hij een unieke positie in en deelde Hij niet in Adams zonde.
Naar Gods rechtvaardig oordeel
(vgl. D.L. lIl/IV, 2) kon Hij daarom ook vrij van de verdorvenheid zijn. En Hij was het ook
door toedoen van de Heilige

Geest. In navolging van Calvijn 28
hebben de gereformeerden hier
gesproken over een heiligen de

NUMMER 3 - 21 OKTOBER2000

werking van de Geest. H. Bavinck spreekt van een door de
Geest bevrijd blijven van alle
smet van de zonde 29. Wij mogen
geloven dat de Heilige Geest bij
de ontvangenis van Christus zó
gewerkt heeft, dat - om het
modern te zeggen - het 'genetisch materiaal' dat Hij van zijn
moeder ontving, vrijbleef van
elke smet van de zonde. Wat uit
Maria geboren werd, was inderdaad 'het heilige' (Luk. 1:35) uit
kracht van de Heilige Geest!

Tenslotte
Wij stonden in enkele artikelen
stil bij het werk van de Heilige
Geest in de ontvangenis en
geboorte van onze verlosser.
Veel daarin blijft een geheimenis. Maar wat de Schrift ons
erover openbaart, zullen wij
gelovig moeten vasthouden, ook
al kunnen wij het met ons verstand niet doorgronden. Want
aan het "ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd
Maria" hangt ons behoud.
Hebreeën 2:17 verkondigt ons
immers dat Christus zijn broeders in alle opzichten gelijk
moest worden, wilde Hij een
barmhartig en getrouw hogepriester bij God zijn om de zonde van het volk te verzoenen. Bij
zijn heilige ontvangenis en
geboorte staat alles op het spel:
zijn hogepriesterschap en zijn
verzoeningsdienst. Onze verlosser moest komen met 'zijn eigen
bloed' (Hebr. 9:12), maar het
moest tegelijk óns bloed zijn
(vgl.Hebr.2:14). Er mocht geen
'vreemd' bloed op het altaar van
Golgotha worden gestort!
Met deze verzoeningsdienst
begon Hij al in de schoot van
Maria. Dáár was Hij al onze
Middelaar, "die met zijn onschuld en volkomen heiligheid
mijn zonde, waarin ik ontvangen
en geboren ben, voor Gods aangezicht" bedekte (vgl. Zondag 14
H.C.). Christus' ontvangenis en
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gebuurte lescii rriil hoc $root
m i j n /olidcii cii cllcndc ziiii. Mrjn
hcgin i s totaal vcrdur\~en.I k
deug nict v:iii h e t psilsle h e ~ i naf

dcicii cii sIiiiiii cei d<iclcriiils w;is 1 l i j

;i;iii. Maai- ziiii

yiiiy ccii uiiickc

lieilige (intvangenic; ei1 ?titioorte troosteii mij ook
wcer,yal.cios.Watit Hli lieett alles
yocd gemaakt. Ook mijn af,orilselijk hegrn. Ocik vaii dat besiti
mag ik iiiet Luther zeggen: "Gij.
Hcrc J e ~ u czrli
. r r i i ~ nzciiide en ik
hcn LIU ~yrechliyhcid"!
"

sleclits csti 4anS i11tlc niaclit vaii iiicriscn" (u. bv,. 11, 1011). Cliri\~us-I w % t a ~wiis
i~i
niet als lict hcstaizii vriii ïovclc. slavcii! I Ii,i
M.CT

C;rciid;iiiiih.

Ml,ri.vii,orrliri,q rri v ~ ~ i . i i ~ l i ~ , i . i i ? : .

W:iyciiin,zci, t [)03.13. 757 dciikl aai1 dc

kncclit' ccri :iil!iinictit orii dc rricri\wiii,-

Yi5l.p 122: " n l c hciligticid Jiiriklc Jc
\'ic<si:~s ~ i i t ~ l u ~o lor~~- :i l~~ lk ( ~:liin
I ~ j k/ i j t i

i ci.iic!rfr,i-irr,q
tc

ricicrncii:

"Kectls tlii d;ii Cioclï Zciriii iiir,iriclr ivcid.

(itidlwi~i.cri w i t dc I ~ I \ ! I - L I I ~ I ( ~ I I I ( ,bver~I(*

R a s (ook afcc/icii van dc hijkoriiciidc

kiiig, x t t i p " .

vcrlïiyiii~.s i i x i d mi iii-nioc~lc)
voor rbcti

1Iciligc.n Ciecsi. I-lct is clczc wtiiidcrc rini-

Zoon

vangcni\. ~ l i c;illc gcnidcri\ch;ip rrici dc

Y:) t i

(Licl ccii vcrticdci,ing. Waeii

afin 'ijti ritii~iingcriisuit clcti

I~lijii
dc mcriscti cvcri-

CT~IYICI~IIIJ
v;in Ari;irii cri :il/oo iillc

als dc ctigcl ccuwiglijk" /IkVlr,rrrliii-oi--

gcrnccn\cliiip met de er,l/r>ndc iiï-

I t ' o ~ r i l r .Amsicidani

I KX7. li.44:

friccd..

"

vgl. p. 181)). Icrccht hcsti-ijrlt S. Circijdiiniks d c ~ gcdachtc
c

( : l ~ l r , i i s t - l r i i ~ r i ~ ~(vr
I~rtg

7ririii \;in God "i-cc~lshcklccd yijndc 01'
hektiwd ci.d;ichi nicr clc i n c i i ~ c h ~ l l j k c

tnciis Iilijl't. K . Sctiildci,. I)r

Iiii d:it cr ycsprokcn

vlt~~ir,li-

w o r ~ I i i ~(f(*.\
, y l V o ( ~ ~ - i iIt v
i :, K . Schilder

red.. 'i

,

A Kuypcr. fl(,! ~ ' f ( ~ r ~ \ ~ ~ l z (l(,,\
ii~i~~-~I~

W(rrii-(li,p.

[?ti. K u y p c i tncerit dnn ticik

d;ii Tc?ti<;' innerlilkc pci,\iinnlijkhiiid clic
van rlc Pcrsriciii \;in de Z i i o n i c (p.W). Ih
pn hici- nicl in o p Kiiypc-i-hic1ci- ciin ecii

1%,(31-~!1
OVCI- "dc'ti priielixistcii C'hiisti~s.
cn

lli)o),~/t,f,\-l
ITlllIl i / ( *.Srhr(fff>l?>
<;<>eh /.l,.

'(ilyrii7rcric~
nicnsclijkc

(ivcr w;il H i j dccd vrírir en hi,i Zijiic aaii-

zcqt: "Nict in lict iiicnsch-zijii. 01- krc-

iii\ YOU

ncining rlcr i~icnschelijkt:11;itiiiii ..." ( l i < ,

;IIUUI:~.~~II.

lirict-vriii

IIL'IF ( i / ~ i i w~f' ( I I ~( IIL II I ~~(ICc

,yciirrcJirrtJftmi'liifili/ii. Alnitcrdani

II.

dilig op ~ i c tcc.
i ti

L , ~ > I . I I c ~ 1~1.c257.
I - ~\i@
I ? ~P.
+ X V I I ) cn wijst
o.;i. op C:liristus- vcrlio~ing.w:iarhij t l j j

iiiiliitii~.
L;ilc~-iiicciii

C;~~iirr.r,rlr,
C;/-rrric:

~\nihlcrii;tin-Prelori;i l Oll7. p. t 2.5.

'C'liri.;lii\ Jc~iic'spi-cvki. dic ~ ~ c I ~ z c I ~ ' o~Iiii:
I I ~ -ilcr
Ictliyd Iicd't. cri iiicl rivci- dc Zritjri. S.

' A Kiiypcr. i k

Iiicr (>vei,dc yc.ilnltc v:iii ccri 'C~~CIISI-

tlicii.irkrrrch~I-iricl.;.

' Opv:illi.iid i, d;il P;itiliic liici- ciwr

:iIs ~ ) r i ~
L'ce~lt~s\c~~
c

Kityyicr vririiii P;iulits syi[.cki.~i

'dricii-I\.

tnnar

iti

Iict ycsld5cn-riicnsch-

na1iiiir'. dic Cliri\-

hchhcn annecriomeii. vet. hij\. A.

Kuhpcr. 13v

C;i,iirr.r,irr.<;i-rit;(,.I1. p.

17'1.

zi,iri,. i t i hci ici,itdptc-krcatuur-Air).kwnrri

1037. 13.

1x6). M c i ('.G. f3ci-klir>iiwci-kits ik viirir

ziiii vcriicdcrlng iiii.7ijti vci4wcrcn i r i dcri
staat v;iri ccii gcrlr)ciridc" (p.25 ).

dc vei-klaring: '-f lict piIici nict om ~ i j i i
P C I - S ~ ~ L J /otitIcr
I~.

ilak \ or>rlo~iip
iiog iiici

;iali i.i,iii wci-k wtiidt gcd;iclit"

(I)~,~ic,r-

irioit I , ( I IChri,\t~t.s.
I
K~inipcii1952.

p. 147 j.

Vyl, 2 Knr, 819,

"(i,('.

L. r'loor. l

o\,i,r /11,/

"

H. B;ivinck \ v i l niet w i e n viin cen

'nicncelil ke n;iluiii- rn hiiri: iilgcmeen-

cinc cri dc vtr~ric~lcr~irig
:ik tieern en

ticirl'.niii;ir yiiai dekrmclanki +velin rlic

vcicirtg;ing i:;iri dc rvcg riant lici krui$"

richíing. vgl. C;r'rr,(>irriirri-hf l o ~ q ~ i i ( i i i r , k .

(11.
'

Hrriiirver /cri. "Oiiverhrrkelilk ~ i j n

7c inct clk;i;ir vcriiontlen. rle/c cinileti~-

lIl.K:impcn 102(lap.2~10.

u,., 11 320. -32l ).

I / ~ ~ / W I I :F.(*II
( , I IK. ( , I , ~ I I I ~ , I I ( ,

Vei. H.M. hliiiiei-. rr.iim.. p. 52.

1 1 i r ~ ~ 0I ,/< I~I I ~('I~t-i,\fr~\>
~~1
K;irii~wn

( l UW). p, {IS, S.(ir~ciidniiur.lir. til-i?/ i;(iri
111,11 ( I J ) ( J , \ !I(' ~
~ I I I / I I ~\ I ~ V /l(,
I T !.'liiIipj~r~~;r~~.

Kuitc \+rkI;ir,irip. K;irnlicn 1'1.11
' . /c$: H ~ E
'9cclt ccri gccl;i:iriIc

i i u r cr~>ctiiiriinp>voi-ni

Hcrmtin Ridderbus.
WIJ?

P(irr/ii.s, Oritii,ri.p

:ijl? r / ~ t , i j l o , y i (K:inipcii
~.

niiol 17 1 .

:ian. w;!iiriii licl +vc/cii /;ct> ripcrihi~;irl'.(p.

48).

"

Vgl. H V.\Tiiilci-. 1 1 ~

/ J J - ~ < J /

( I ( [ (lp
I~

/)/?i-

r14
It)h5. p. S I: "Vcicii- Iicl Gricksc oui-

H. Baviiick. ri.iv., p. 29 l
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Vgl, B. I < a n ~ p l i ~~i ij~t i.~ ~ c , r < r i ( ~ ii
~k
liik?

c.iiirii.river.sci.r
iii:rifte

Hcrni:in Riddcrhris.

ij(irifri.srri

.lr.:i(r

Kampen 1942. p.78. Vgl. H.\I. 4l;iirer.
,

'-

I96íi. p. 77

-.... .

a.n., p, >.%:

,

\t,(it>rdic fioo,~
u!idc~--
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:ci,qe~icrri~i~rie

'cin/icr.sooiiiijkr rriow.sc,/i/krnrrrrii(r' vrrii
C'lin.srt(r i11 rit, C ; e r e f i i i ~ r i ~ ~ ~ rK<,i.krii
r.rlc.

viidr (1.

.

Vrrlilicrkrng..

doclrirnal-sci-iptic

1i/)p(-t1:011 ( f ( *
/>rir/( I ~ II'iiif(,t11(112.
U
l<;~ni-

sri-ccpt de wcrkciijklieid \,:in dat iticiis-

Thcrilrigischc I!nivc.rsitcil (i3rric.tlcrrvcg)

IWII

~ i i ni .n pl:ials

Kanipcii. IYHh.

\i>iiih m r

tc vci-zactilcii-'.

gi,ilpt l i c t c\iiiigclic hier dccr diep. \vi.;iiiI
ccn cl;i;il wiii niiiii- Cirick.; h c ~ r t p
gccn

" A . A . van Riiier. Ik , g ~ l o c ! f ;Nijkcrk

TI~CTI~."

1072. p. 7').A.D.R. Pcilinriii. U i r i r Nctlcrhiti(lsr

Geloofs~:r.helijtic~t~i.s.
11. Franckcr z.j..

l"

Vel. v t i o ~ iV.
l l t c p p De

tlc

hcirl<>iirrrrircvi

i,rrrr.rlc.,rizi~iii:i,rtii

vuii Cliiisriis.

Kriinpen

19.:7.

inerki op: "\.'ij ei-kciincii caarlic.. d:it ctc
Clirisielijkc kerk incci-iiialcndc. uiisluiliiig van den iiian mct de ci-f~oiidci t i vcrhiintl 'Lirachi op oiivci-;intwtiortlc wiji.c.

V. I Icpp. rr.n,.. li. hl).

;ilsril' daardoor dc zoiidclocishcicl pd'uiidcerrl wci-d. . . " (p. 2hJ).
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I I c i kciiiil ook in dc. buui-t viiii ~Ipcilliiia-
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ris vrin Litidice;~(4e cciiri:). die tneendc
d;it dr T,(i:<i\ yicli cinmoeelijk knii vcrrnigm mmel ecn ~~~~~~~~~~~~n mcns. %,.i.
Irccdi ilc l .ri:cih i j l < ~irincilicvan 7clfhcwilsizijn cn yellhcp;ilin:: in d e ~ilnntsvan
de incnselijke geehi. eyl. G.C. Rerklinuwcr. n. w.. p. 40: A. viin rle Reck. J(,r.r~riK~trios.D(, chri,v?o/o,yic (11s11rirI vim i!<>
I I I P ( I J I ? ~Kiimpen
~~,
(l "OS). p. 40: vnlgc tis
Apcillinaric i< Jeiiiq' denken iiict inciisclijk.

"J. van Gentleren /W61 Vt.lcmn.

B r k t i o p t ~G'PT(,(uII I I I , P ~Ilr+ynarir>k.
I~P
K;iinpen (IO'I?). p 424. H. Katnpliiiis,
BIIVPII(,n han(,rlrii. Kampen ( l Y W ) , zcgt:
"De/e laarcte term verdicnt d c vriorkcur.
alleen AI om d e dncetischc gcvarcn cn
nii,versianden te vermijdeti dic 71ch kunn e liechien ;liin dc ierm (rri/rvl~octn~ir~"
(p 400).

Geloven e e n 'moeten'
en 'niet mogen'?
In Ophouw schreef ds F Gerkenzri
een aantal artikelen rond liet tlicma samenwonen. Op 4 aupuslus
komt hij op de kijk die veel jongeren hebben o p de bijbel en de
kerk. D e kerk is vocir hen vaak
een club waar je vooral van allcs
moet en niet mag, omdat jc van dc
bij bel ook 'iiiks' map. Kortom, veel
gebod en weinig God, zodat gcloven door menige tiener wordt
ervaren als een 'moeten' en 'niel
mogen'

Vgl. K Schilrler. Hr.i(lvlhrrpche C'uicchrrnritv, 11. (.;oe< lq49.p. l51 c.$. Cnlvijti
hehiindell In fijn Inififirfirdc v l c c ~ w o r diny van hei \Vcicii d rindcr het opschrift:
"Dal Christus. om h e i d m h i van 'MiddcIritri te wlhrenyeii. men\ moest worden"
(11,12. l).Vgl. 11. 12.4: "Maar vnnrnl
mueien w e H e n i ~ e l over
l
7iln sinht
liriren spieken".
"

K. Schilder. n.lim..p. 153.

?l'

'' K. Schilder ze$:

"Het iiniivciord op de
viaay. wic nir,nsc.h is. en wie aan Adani
vcrhoiidcn zal gcachi zijii e n i ~ h f > ~ l ' < , ~ r v
dit Iict geval zat zijn. worrli iilrt bepaald
d o o r physiekr: docli duur wel-,st+/lrrirlr,
c n vcrbandcii-leg,qon(Ic heslirir~irGu~is" 1
(n. li}., p. E43).
'"Vgl. Itrarirririr,, I I , I?. 3: "Maur wij
mnkcn Ctii-istus iiict vi-ij van alle sniei,
onidat 1 I i i slcclits ~ i i ccii
i
mocrler ~ e b u reli is zondcr tncdocn van een in;in. m a a r
omdat I li,iccliciligd is dooi- d e Geest.
opdat zijii gchotirtc zuivel- cii rein zou
ziiii. cvciial%zc ~ c \ v c c s zou
t zijn vUUr de
val vaii Adain".

Maaltijd
Daar kom je inaar op é6n
maiiier uit e n dat is op hct
moment dat je de Ileer zelf in her
evangelie ontmoet. Pas dan gaat
de bedekking vali het gelaal van
een meiis (2 Coriiithe 3:lS-18)
e n zijn d e geboden en prcnzcn
niet langer een beknotting. maar
een weg waarup je voor struikc!en wordt bewaard. Ik Iicrinner
me nog: een gesprek vali een
paar jaar terug. waarin iemand
vertelde dat ze een soort unislag
in denken had doorgemaakt cn
meer e n meer was gaan inzicn,
hor hciiznam de annwijzingen
van G o d rijft.En zo'n pashekeerde, waar ik het artikel mee
begon, zul je in zijn eerste liefde
al helemaal niet horen over
'moeten' en 'niet mogen'. Die
heeft als geen ander door, dat de
aanwijzingen van God een mens
goed doen. Als je merkt in een
gesprek, dat d e ander het evangclic zo in de sfeer van het 'moeten' c n 'nict mogen' trekt, dan is
het bijna zckcr dat hij of zij nog
nict echt de Heer in het evangelie hccft ontmoet. Ondanks
jaren van kcrkgan; zit er ergens
riog prn deur in het siob, misscliicn wel de voordeur. Waarbij
de Hccr aanklopt en een mens
voor dc keus staat om open te
docn (Openbaring 3:20) of
andcrsorn (Mattheus 7-7) - dat
doct er nu even niet zoveel toe.
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G.J. van Middelkoop
7

meegelezen

In Openbaring blijkl zclrs, dat
de Heer uit is op een maaltijd Hij met ons en wij met Hcm.
Eigenlijk wel eelt heel aardig
beeld, waarin je de unislag vaii
7nnet nog weer een keer terugziet. Want aan tafel blijven zittcn
is voer een jongere vaak 'omdat
het moet', terwijl het een paar
jaar later - samen met vricndcn
een groot genoegen is, zoïidcr
ook maar iets van 'moeteii'.
Neventinten
Van hieruit wil ik nog iets
inzoomen op het bijbels gcliiigcnis e n dan in het bi,jzondcr op de
geboden. Ik kwam een stuk$
verder bij die steile woorden van
God, toen ik merkte dat es
ncvcntin~enzijn te ontdekken i i i
cfc bijbelse geboden. Ze zijn
daardoor zoveel meer daii
alleen een kaal 'moeteii eil. 'nict
mogen'. Dat is te merken .als jc
zo'n gebod binnenstapt. Opvallend vaak stuit je op een uimodi~ F F ' Ff ~w~kE,die in zo'n gebod
mcckcimt. Bijvoorbeeld als Jezus
ïegt: 'volg mij', dan is dat gebiedendc wijs (dus gebod), maar
tcgclijk vol van uitnodiging.
Wccr licc1 anders zijn geboden.
dic dc tirit V L I een
~
hc1,ftehebhen mccgckscgen. Bijvoorbeeld
'gij daii zult volmaakt zijn. zoals
uw heinelsc Vadcr volmaakt is'.
Alleen die twce al, rritrt~cli~qin~q
en belofte*zijn hrrr~elijkehelpers
oin de bijhrls~grhoden i v c te
~
houden bij het krile 'mocten'.En
misschien 7ijn c r nog wel meer.
Het lijkt me icts om voor ogen
te houden in oiizc geprekken
met ei1 over jongeren binnen d e
gemeenk. Zodat we naar jongerei1 loc ook nict met een mager
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WIE HOUDT HET HUWELIJK
IN ERE?
De Tweede Kamer

de komst van Christus docir de
wereld geloofd wordt (Joh. 17:
In september 2000 heeft de Twee17.20 -22). Nu moesten chsistende Kamer der Staten Gencraal
politici - cingctwijfeld rnct gcvocmet overgrote meerderheid
Icnc van schaanite - in lict opciibepaald dat in Nederland ccn
baar uiBcggcn dat hct Woord van
huwelijk kan worden aangegaan
God niet in alle kcrkcn hct laatste woord heeft. Dat hcct't ongcdoor twee personen van verschi!lend of van gelijk geslacht. Dc
twijfeld afbrcuk gcdaan aan dc
overtuigingskracht vaii hun
kern van de Wet openstelling
l~iiwelijkis vervat in de7c simpele
hcrocp op Gods noimaticvc sprcken over*hcl huwclijk als schepwijziging van artikel 1: 30 van hct
Burgerlijk Wetboek.
pingsordcning voor allc plaalscn
Juridische bezwaren liccft cinzc
cn tijden.
Een dag vocir de stemming krevolksvertegenwoordiging niet
gen 7ij iiog steun van ruim tachtig
van deze beslissing hebben kunnen afhouden. De met diepe
liooglcrarcn in de rcchtcn uit de
overtuiging naar voren gebrachte
gehele wcreld. Zij stuurden de
hijheIse argumentatie van dc zijIcden van de Twccdc Kamer per
de van Schuttc (GPV cn RPF1
e-mail een "Verklaring aan het
C:hristciiuiiic) cn vaii dei. Staay
parlement van Nederland over de
(SGP) siuitten af op ecn m u m
definitie van liet huwelijk". Tn
van cinbcgrip. Dc hricven die
deze verklaring maken zij de
docit ~ ~ i ~ l ~ ~ c n ~van
c i o i * d Tweede
i ~
Kamer deelgenoot van
vcrschillcndc kcrkcn waren
liun overtuiging dat een Iierdegciluurd ;fan dc leden van de
finitie van het liuwelijk die ertoe
Tweede Kamer. aai1 de Ministerzal leiden dat ook verenigingen
president er1 aai1 de Minister vali
tussen mensen van hetzelfde
Justitie haddeli niet het gewenste
geslacht eronder zouden vallen,
effect. Reacties van andere kerkongekende morele, sociale en
geiiootschappen met adhesiebewettelijke verwarring in onze
tuisingen aan het Paarse kabinet
samenleving zal veroorzaken.
noodzaakten genoemde parlementariërs zelfs om uit te leggen
hoe het kwam dat de kerken hier
Opvallend is dat ook in de brieniet rnct cen mond kniidcn sprcken. Dc diepe kloof binncn dc
ven dic, mcdc namens d e gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
christenheid in Nederland werd
schri,jnend zichtbaar. Ecns te
ondcr vcrantwoordelij kheid van
deputaten voor de relatie tussen
meer werd duidelijk dat de ware
kerk cn overheid. aan regering en
eenheid slechts bereikt kan worden tussen discipelen van Chrisparlcrncnt 7ijn verzonden een
tus. Alken die eenheid in hct
7waar punt wordt gcmaakt van
geloof - onvoorwaardelijkc
CIC wijziging van de definitic van
gehoorzaamheid aan hct Woord
hct huwelijk die dc grondslagen
van o n ï e samenleving raakt.
der waarhcid - zal tot cff'cct kunnen hebbcn dat het cvangclic van
Ecn aspcct hicrvan is dat we niet
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samenleving

meer hetzelfde hedoelen als we
het woord huwelijk gebriziken. Iii
zijn burgerlijke betrekkingen
(aldus artikel 1:30 van het Burgcrlijk Wetboek) is ook sprake
vaii ccn huwelijk als personen
van hetzelfde geslacht met elkaar
'getrouwd' zijn. D e kerk die zich
in haar huwelijksrecht en -pastoraat wil laten leiden door wat
Gods Woord daarover zegt, zal
dcrc licrdcfiniëring niet kunnen
mccmakcn.
Als in dc bijbel over het huwelijk
wordt gesproken wordt ongetwijfeld gedoeld o p de verbintenis
tussen een man en een vrouw. Zie
hijvoorbeeld Gen. 1:27,2:18.24:
Matth.19:4,5 en 1 Petr.3:l-7. Tot
voor kort is het huwelijk ook
door iiiet-christenen beschouwd
als een verbintenis tussen een
mail ei1 ccn vrouw waarbinnen
d e vciorlplanting haar wettige
plaats krccg. Ecn eeuwenoud
insti~uut,pewoi-tcld in ecn o p dit
punt niet door politickc tcgcnstellingen bepaalde cultuur.
Terecht is er ook door christcncn
altijd een verbinding gclcgd mct
de schepping. Hel gaal hier nict
om een door rnencen bedaclitc
verbintenis, maar om een schcppingsordenins die niet zonder
grote gevolgen kan wordeii gcncgeerd.
De trieste conclusie die we uit
he't kamerdebat moeten Irekkcn
is. dat onze wetgever van ciordccl
is dat dit Goddelijk instiluul bij
meerderheid van stemmen kan
worden ontdaan van zijli meest
essentiële element. Blijkens her
in opdracht van het Reformalorisch Dagblad gehouden NIPOmarktonderzoek spoort deze
gedachte met de mening van een
56
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ineerderlicicl van dc Nedeilanders. Mct dc sicllin~"Hetliuwelijk iiicici, hij tic konist vnii het
liomuli~iuclijk.cipnieriw worden
omschreven", is 58% het gsotendeel cif 1ieleni:i;il ccns.
De ~evolyerivan dc1.c herdefiniëring vcior de kci-ken zijn nog,
mcieitijk ic uvcrzicn. Nooit is de
behcicilc gcvcicl~lhet huwelijk
uitdi*ukkclijk ic definieren als
een vcrhinicnis tussen &énman
en ékn vrouw. [cts clat door iedereeli vanzelr~prckciidwordt
gevonden ItcieC je iiict tc
onischriivcii.
Dat i s iiu ;~ndcr\kcirneti te liygen.
Artikel 70 van dc Kcrkorcle ("De
kerkei.a;id /;i1 cïop toezien dat de
huwelijkcii kcrkclijk hevestigcl
wordeii.. .") krijg1 inccns een
andere betekeni\. Wc moeten in
het vervcilg iiiinici++op z'n minst
srbii lezen: ..voui- ,.over het is
gesloten lussen ccn man en een
vrcii~w...".W;int iicl jc voor dat
twee kerkleden van gcIijk
geslacht die in Iiet gciiiccntehuis
7ijn getrouwd sicli bij dc dominee
meldeti en liem. mei ecn hcrticp
op de plicht die in artikel 70 van
de Kerkorde is verwciord, vcrzneken een huwelrjksdieiis( in dc
kerk te regelen eii daririil voor tc
gaan?! Vergezocht'? Dal as hcel
kor1 gclcden ook de gednchle cim
hel huwclijk tc hetvlefiniëren!

Moet de kerk iets doen?
Prcif. Mai-is hccî't cnige tijd geleden in dc Wckkcr, het orgaan ven
de Christclijkc ticreformeerde
kerken. al cc11plcidooi gevoerd
om de Kerkorde o p Iiet punt van
het huwelijk xin (c vullen. Een
p e d e ged;icIitc lij kt ine.'Ikrecht
is ook dcior hem gcwczen op het
schriiiiende Ccil ctat de kerkorde
van de Saiiien-rip-Weg-kerken
geen bepriling civcr hct huwelijk
meer bevat. Grolt iiicningsverschillen binnen dc Samen-opWeg-kerken civcr dc uniciteit van
het huivelijk als GocFdelijke inzetting hebbeii erloc gclcid dat deze

kerken naar verwachting geen
cnkele weerstand kunnen bieden
tegen de druk om de hcrdefiniëring van het huwelijk in zijn brirgcrlijke betrekkingen gcruislnos
ovcr te nemen in de kerk. Ecn
isolement van de plaaliclijke
gemeenten die willen va5ihouden
aan Gods ordinantiën drcipt.
Zclfs binnen de kerk hicdt het
rccht op clit punt geen heschermlng meer.
Verschillende kerken hebben hun
deputatcn voor contacten met dc
ovcrhcid opdracht gegeven zich
IC bezinnen op de vraug of dc
Wet openstelling huwelijk gcvolgcn inoet hebben voor de kcrkelijkc huwelijksbevesti~inp,om dc
iiimiddcls omstreden terni uit d c
Kerkorde nog maar even te
gebruiken. Dat is in ieder geval
gebeurd door de Generale S p o des van de Gereformeerde
Gemeenten, de Christelijke
Gerchrmeerde kerken en de
Gereloïmccrde kerken (vrijgemaakt).
Op initialier van de Gereformeerde Geiiiccnten hebben vertegenwcio~~digcrs
van verscliillende kerken niet clkaar overlegd
om te kijken o[ 7e gezattienlijk
zouden kunnen optrekken. Dat
overleg heeft - zcials bekend geresulteerd in Iret schrijven van
gc7amenlijke brieven aan regering en parlenienl. Daarnaast is
cen 'commissie huwelijk' inges t d d waarin de zes kerk,ncnnotschappen elk met een lid zijn vertcgcnwoordigd, voor een deel
aí'komstig uit de vesrchillcndc
deputatcn voor contacten met dc
overheid. Getracht wordt gezanicnlijk te komen tot het antwoord op de vraag die liierbcivcn
ic; gcfnrmuleerd.
Ikzelf dne aan deze bezinning
mee namcns deputaten voor de
relatic lussen kerk en overlieid
van dc Gcrefnrmeerde Kerken
(vrijgciiiaak t). De overige ledeii
komen uii de Christelijke Gereformecrdc kerken, de Gereior-
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meerdc Rcind in de Nedci-landse
F-Tervormde kerk. de Gcrcfoïmeerdc Gemeenteii, de Gcreformeerdc Gemeenteii in Nederland
en d e Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland.
Het Depuiaarschap bij de Hogc
Overheid van de Ciereforineci-de
Geinecnicn heeft enige tijcl gcleden rccds een 'eigen' commissie
huwelijk ingesteld. Defc cornmissie Iiccft al een heel w i t studie
verrichi liaar onder andei+cdc
taak en pnsilic van kerk en ovcrheid bij de huweli.jkssluiting in de
loop der pcscliiedenis. Defc gcdcgen vcicirstudie maakt hel ii-iogelijk dat de 'hrcde' cornniicïic zich
direct kan richten op de kci-nvraag in hocvcrse de kerk d e
overheid nog kan of wil volgen
op het punt vaii de huwelijk.jcluiting of dat de kcrken genoodzaakt zijn de huwelijkssluizing
volledig naar ~ i c htoe te trekkcn.

Kerk en staat
Het voert te ver hicr al uitgebreid
op de mogelijke altcrnatieven
met de voor- eii nndclen in te
gaan. Een eerste hcspreking
maakt in ieder geval duidelijk dal
de optie om als kerken o p dit
punt afscheid te nemen van de
ovcrheid vele en grcilc gevolgeti
hecft.
In NRC Handelsblad van 3 oktohei- 2000 werd op de opiniepagina ecn pleidooi gevoerd het wettelijk liuwclijk helemaal los te
koppclcn van het 'kerkclijk
Iiuwelijk'. Uiteraard belckciit dat
de ophci'i'iiig van het nu nog
bestaande wettelijke verbod voor
een predikant om een kerkclijk
huwelijk tc bevestigen voordat
het burgerlijk huwelijk liccft
plnatsgevondcn. De argu~iicntatie
voor deze lijn is zeker niet wak.
Laat de overhcid de burge1.i nict
vrij om samen tc wonen huilen
het huwelijk, en zijn er tlir-insniet
al kerkgencicilschappen die een
der3elijke wmcnlevingsvorm
'inzegenen'? Hicr lijkt dus sprakc
57

W c kond(qci? Irier kort enkelp
nicr~wrritgekom~nhoeken nan,
!Wog~lijkkomr ons Idnd In pen
hredcre bespreking o p éh~
of
mrer til cl^ nader [ e r l q .

vali nngclijkc hcl-isindcliiig.
Rcivciidicn Inat de geschiedenis
~ i c ndal dc overheid nict per
definitic hij de liuwelijksvoltrekking bcli-cikkcn lioct't tc yijn, dus
w ;i;ii- pralcn wc cigcnlijk civcr.
Danttcgcnovcr staal dat dc kcrkcn vanaf de Reformatie sterk
hchhcn iiigczct np dc publieke
taak van de overheid ten aanzien
van lict huwclijk. De wet verbindt rcchisgcvolgcn aan lict
liuwclijk, malr tcn aanzicn van
dc pcisilic van cFc kindcrcii, dic
lict privntc karaktcr van d c
hua.clijksrclntie nvcrstijgen. Het
huwclijk als publiclcc rcclitshetrekking bchnort tot het terrein
vnii hcl cipcnharc Icvcn dat door
de ~ikcrhciddicni tc wcirdcn
bcschcriiid.
Wc Icvcn nu in ccii tijd clal dc
ovcrhcid ;.cl i' &cinig (mg mcer
scliijnl IC lichbcn voor dczc
nspcclcn van ccii huwclijksrclatic cii danrnicc voeding gcct't aan
dc ~ed;icIitcdat dc iiidividuclc
burger zelf maar muct uitniakcn
welke relatie hij wil. iiier wie,
vuur hoelang en welke verplichtiligen Iiij daarbij vrijwillig wcnsl
anii te gaan. Eventuele publieke
9evoFgeii vnii deze individuele
keuze zal de overheid dan wel
regelen met een keur aan wetsaanpassingen. Pn zo'n situatie
7nu hct een slecht sienaal ziin
indien de kerk zich teruetrekt op
eigeii tcrrein. Zolatig liet mogelijk is om als kerken een huwelijk tussen cen nian en een
vrouw, gcslotcn op lict stadhuis,
ic crkcniicn c n dit vcr\lolgcns
ucik kcrkclijk ic hcvcstigcn. is de
wcg naas ccn uilrluitcnd kcrkelijk huwclijk wclliclii ccn vluchtzvcg dic (nog) nict bcliocft tc
wcirdcn iiigcslagcn. Hct 7nu
gcicd liin als wc als kcrkcn uit de
Rcfcirmatic c r i n kunnen slagen
liicriii Cc11 lijn tc trckkcn.
Mr: D.A.C. Slump s rechter te
Utrecht en woont te Capelie aan

den IJssel

'

H. Prins

nieuw uitgekomen

HP schoonireid... dooi J.W. Verhulst.

Dit boek,je is het eerste deel uit
een beoogde reeks waarin
onderwerpen aan de orde
komen die meisjes e n vrouwen
bezighouden. Je wordt in dit
boekje meegenomen in liet
hewogen leven van Estlier, een
jong meisje dat liaar weg probeert te vinden in de internalionale modellenwereld. De lezeireist mee naar Italië en krijgt
inzicht in haar ups e n downs in
Amsterdam. Iti haar korte carrière doet Esther de nodige
ervaring op met de tegenstellilig
tussen uiterlijk e n innerlijk.
Haar gezicht en vertrouwen
worden geschonden, gelukkig
crvaari ze rink liefde en geborgciihcid.
Uitcindclijk blijkt de God van
liaar oma dichterbij dan ze al die
tijd gedacht had.
Uilgevc~ijRuijtcn & Schipperheijn Amslcrclarn. f 10.- (80 blz.)

I

Verhalerr vertelfrr? door R. Rnb-

Wie herinnert yich nict ccn vcrhaal van vroeger? Uil de bijbclse of vaderlandse geschiedeilis
of zomaar een verhaal. Soiiimigen weten zelfs nog wie Iiel vcrtelde. Verhalen vertellen niaaki
indruk, brensen soms heel
indringende beelden over dic jc
ie jaren later nog herinnert. Wat
maakt een verhaal tot een goed
verhaala?En wanneer ben je een
goed verteller? Dit boek,je gaal
over het kiezen van geichikle
verhalen. de kwaliteiten van de
verteller e n de wijze waarop je
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stap voor stap eeii verhaal voorbereidt en vertelt.
Gcrcfcirrneerd Pedagogisch
Ccntrum en Gereforrneerdc
Hogeschool Zwolle, f 8.25 (48
b17.)

E)eg;eertuttot !?er rimhrelijk iverk
door J. van AmsteE.

Tal van vragen komen vaak op
ecn pas bevestigde ambtsdragciab Wat is je plaats in d e kerkenraad cn wat behoort allereerst
tot jc taak in de gemeente?
Moet je alleen o p bezoek gaan
o l sarncn'? Hoe bezoek je zieken
en op wclke wijze dien ie mee lc
leven wanneer iemand uit je
wijk is ovcrleden? Wat moet je
verslaan cn wat houdt het
amblsgehciin in? Hoe geef ie
geestelijkc leiding in tal van siluaties? Ook al weet je dat je dooi.
God en zijn gcmccnte geroepen
bent, toerusting is nodig. Dit
boekje wil daaraan cc11 b i j d r q e
leveren en zo ccii praktische
handreiking zijn voor dit werk iii
de kerk.
Uitgeveri~iDe Groot Gciudriaan
Kampen. f 17,50 (80 bb.)

EnschedelVGST - Niciiwc
senaat: A. Verhagen, pi-acscs;
M.J. Bodewitz, abactis: G.P.Willering, fiscus: H.F. Snijder. asscssor. Abactiaat: Postbuc 2223.
7500 CE Enschede. tel. 0534331864.

Vrije Gereformeerde Kerk
'Pretoria50 laar
Op X oktober herdcicht dc
gcmccntc van de vrije Gereformccrdc Kerk (VGK) te Pretoria
liaai- vi~ftigjarigbestaan. Op die
datum was het een halve eeiiu
geleden clat enkele hrcicdci-s cn
zustcrs tot de overtuiging kwamen dat zij tiiet kerkclijk ccn
konden ziin niet een viiii dc
hcstaanclc kerken in Zuidal'i-ik;i.
Daarin volgden zij En Zuid:ifrika
het7cll'dc patroori alc
iinderc
gereformeerd-vri,igemiii~ktccmigranteti in Canada en Aust~ali?.
Dc geestelijke verbcindeiihcid
mct de kerken in Nederland was
7ccr stcrk. Het feit dat yeen dciZuidafriknntise kerken koi-i-eïpondcntic met de ceieiciimecrdvrijgcmarikle kerken oiiderhicld,
w;is ceii groot struikelblok. D:iiiiAhij moet tevens in rekcniiig
gebracht worclen dal Iicl cinlhi-cken van belangsteliiiig vcicir dc
I
kcrkclijkc strijd die tn Nederl;~nd
gcvcicïd was. vrazen opriep len
;ian/icn van dc ernst van het kerkclijk lcvcii. Dc irnmigranteii
wal-en /.icIi zeer rterk beu LISIvan
de gcwcldigc bctckcnis van de
pcluufsvragcn cEic in de Viiimnkin? a;in dc otdc waren e n konden niet aai1v;i;ii-den clat deze
zakeii g e i i i i i i i n i l i r c l werden.
De institiieriiig viin d c kerk te
I'retoria is sicl k vcrhonden met
de iiaaiii vaii d.; F.A. den Rneft
vali de kerk te I-lclprnnn. Ds
Den Boert heeft ii;i ;rijn reis ria
Oost Socmitia ook cen hc/.ock
aan Ziiidnfrika gehi-:ichl. Hij
hccft dc vcistro»ide bi-cicdcïs cn
Yustcrs l~ezncliten van ;idvics
gediend. Het hesluit tcit institucring was echter vollcdip lict
besluit vari die iiiiinigr;iiiicii zclC
Het hesili was klein. iiog gccii 20
lidmaten. en een v;iii dc dric
kcrkraridsleclen u ciciiidcn maar
liefst 250 km ver van dc nndcrc
twee verwijderd. Dc gcmccntc
groeide echter nel. In Iiooi'dzaak
was de irnmi~rrinttiiistrriornvan

de jaren vijftig vcior dcze groei
verantwoordeliik Toch kwam het
ook regelmatig voor dat mensen
met een niet-vi-ijgcniaakte achtergrond zich aaiislotcn. In de
beginjaren waren mccstal nog
wel mensen met een Ncdcrlandse achtergrond, in laterc jaren
ook steeds meer lidmaten met
een Afrikannw achtergrond.
Beeonnen als Ncdcrlandse e n
Nederlrindstaligc kcrk, zien we
door de yescliiedcnis van vijftig
jaar een duidelijk proces van
Afrikanisering. In ccrste instantie was dit een aansluiting bij de
taal van het land, daarna ook hij
d e gewoonten daarvan. lil latere
jaren heeft hel Ai'rikaniseringsproces een verdieping ondergaan. De gemeenten cn lidmaten
realiseren zich cteeds meer dat
de kerken een eipcii specifieke
taak in de Zuid;ifrikaanse
sattienleving hebhcn.

I
In dit verband kan in de eerste
plaats het zend~ngswctk
genriemcl worden. Zowcl rond
Preloria als bi\ Kaapsiad wordt
zending bedreven iii wincnwerking met de kerken i i i dc PS
Friesland en de classis Grootcgaqt. De rnogel~ikliedcnop hct
gchicd van de zendinkvï1
,-j n zo
groot dat met grote ijver wordt
'
_re/ciclit naar meerdere camcnwerkende kcrken. Op het ogenhlik zijii cr vicr zendeliiigen i n
dienct, maar er is op korte termijn di-ingciid hehoefte a a n iiog
twee /endclingcn; cle financien
laten eclifer iiict toe om in alle
hehoeiten te voorzien.
Het tweede aspcct van het Afrikaniseringsproccs is het groeieiide besef dat ilructurele aandaclit
aan de vele verontrusten in de
Nedesduits Gcscformeerde
(KG) kerk gcgcven nioet worden. E r zijn rccds cnkele predikanteii ui t de NG kerk die zich
bii de VGK ;langcsloten hebheii
eti thans ook plaatselijke
semeenten dicncn, maar. ook
verontruste lidiiiatcn moeten
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hcrcikt worden. Dczc cintwikkelingcn brengen tegelijk grote vrapc" voor de toekomst mee. De
YGK moet zich voorhcreiden op
een tc~ckomstwaarin c r gcmeenlcii 7.ijn met een sterk Ncderlandsc achtergrond, iindcrc
gemeenten zullen ecii sterk Afrikaanse achtergrcind hcbben en
~ciidingsgemeentenwccr hun
cigcn taal en culturele inbreng.
Waarhccn de kerken in hun
kcrkvcrhandelijke samenwerking
cip pacl 7ijn. kan nu nog nict
gczicn worden. He( is ccliter wel
yckcr dar zij een gehccl cicgen
antwoord op d e vele vragen zullcn moeten vinden. Ecn aiitwoord en vorni van kerkelijke
wmciilcving die vool dc dringetidc vi.agcii die er zijn ecn oplossiiig hicdcn. Dit zal waafichijnlijk niet ?onder nioeite Int stand
komcn. Moeiten waren cl- in d e
geschiedenis van de kei-k van
Pretoria ook. In 1869 is hct zelfs
tot een bi-cuk gekomen in clc
genieelite, ecn breiik die toi cip
heden nug iiict geheeld kon wnrclen. Ook voor c n na deze tijd
waren ei- rcgclma~igmoeiten,
maar wie hcl geheel van de vijftig jaren plaatselijke kerkgeschiedenis o v c r ~ i e tkan
, slcchls
concludereii dat de Here de
YCJK Pretoria vergaclerd,
beschermd en onderhouden
Iieeft.
Ter gelesenheicl van dit vijftigjarige bestaan Is dc geschiedenic;
van de gemeciiic gehoekctaard in
d e vorm vaii ecn herdenkin$sboekje. Deze uitgave kan worcicn
besteld hij mev. 1., R ~ sP, O S ~ U S
24878. Geziiia 0031, Pretoria. oC
per email: louiccrosC~?iname.com.
De kosten incluhief verzending,
hcdragen f IS.-.
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'nioeteii' komen. waar noch uitnodiging noch hclofte aati te ontdekken valt.
Eenzaamheden
Iemancl schreef tne i11 reactie op
cle eerste twee artikelen dat 'jongereti zich vooral druk maken
oin het heden - clat te voorzien is
- en niet nadenken over de toekomst die ongrijpbaar is'. Heeft
de jeugd nog wel toekomst, zou
je hijna kunnen zeggen. Dat zou
ons als christelijke gemeente
toch moctcn prikkelen om te
over
zoeken naar pen ,qeecprc~k
Irrnjio lijncn vut1 c~vnrigclic;waar
I-ieil7amc helofles liggen, nabij en
ver. Omdat ecn mens nu eenmaal
niet hcdoclll i s cirn te leven op d e
smalle en een7ame strook van
het hier e n nu, ten cliepcte zonder
veel 1wr,+/wcii~[
En dat diep in
zijn hart waarschijnlijk zelf ook
wc1 voelt. Wcc ons, als wc op zo'n
jongcrc pciicratic afgaan rnct hct
knlc 'iiiciekn' cn 'nict mogcn'.
Maar misschicii dal w c ccrst zclf
nog W C C ~onder dc indruk moctcn kcimcn van dat uilnodipcndc
cn bcloílci~cillcv;in hel cvaiigelic. »m vervolgens vcrrijkt de
hoer op te p a n .

Misschien wel cimdal oaze jongere tijdgenoten zo'n hcieket
bewijsteksten teveel als een sluitend betoog eivaren en dnai- zijn
ze als gevoeismensen anno 2000
niet zo van onder de indruk.'Ik
voel dat gewoon anders', krijg je
dan te horen en daar ga je met je
boeket. We zullen het daarom
nioeteii zoeken in een opener
omgang met de bijbelse gegeveiis. Geen boeket, maar bloem
voor bloem. Misschien is liet nog
niet zo gek om eens te vragen
welke indruk een woord uit
Genesis 2:24 (daarom zal een
man zijn vader en inoeder vel-laten, etc.) o p hem of haai. maakt.
Zeker als je ziet dat Jezus dat
woord van achter een lan9e
geschiedenis van polygamie e n
andere akeligheden weer tevorschijn roept (Marcus 10:l-12).

Of is icmand als Boaz niet een
inan om jaloers op te worden?
Ei1 nict te vergeten Ruth, wat
ccn gave vrouw! D e bijbelsedeelten worden op die manier
niet in stelling gebracht als
bewijsplazts voor het huwelijk of
ali wapen icgcn samenwonen.
maar als hartelijke uitnodiging ?OU dit voor jou niet een leveiisstijl kunnen zijn waar je alleen
maar heter van kunt worden?
nat is een ~li~nndigendt
nrngrrng
mer d e hijbel, wanv nog toeitomsr
i?! rit ook. Open naar de ander,
dic zo dc mngelijkheid krijgt oni
zclf mct dat Woord aan de gang
te gaaii. Opcn ook naar God, die
met zijn Gcest door zo'n bijbelwoíisd in dc ander kan werken.
OE is dit alleniaal te mooi om
waar te zijn'?

Ds. H.J. Room f? Drs. P.L. Voorberg

De Zondag
De rusfdng in Iref licht ui111dc Bijbel,
Pn d~ vic~ir.igdnnrzinri in onzr rnnafschaypij.
80 prix. ~ ~ ~ id/'s~bruclree~d,
lafl
g~illirstrr.cwì
A B D N ~ ~ lE~~~ ~i tEift~r!?,R.
T
1 0 ~ 5YERNOO?
~ f 15,75. BELWOR bBOlHEMEtl1Eti OF UITFEBREIOE WtIOSLIIIT 050 - 301 36 36

Boeket of bloem
'Wiai-stonr iri Ac hijhpl, dot je
uroct tr»uwpn cn niet mrrg snmcnwoncn.9 Dat was de vraag zoë-

veti, waarhij ik vooral dooreing
op dat 'rnneterige'. Nu het begrn
van die vraag: waar staat dat in
de hijbcl'? Daartiver kun je kort
zijn: dat viiidt jc nergens in d e
bijhel 7 0 kras en kort omschreven.
?latuurlijk kun je wel wat verder
komen door de verschillende bijbelse notics bij elkaar in één vaas
tc 7,ett.cn - als cen boeket hewijsplnatscn. Maar tocl-i bcn jc c r ook
dan nog iiict. Want de andcr zal
het wc1 intictcn aanpakkcn cn
die hchocltc is opvallend gering.
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donatus

Verzekerd zijn bij Donatus is een geruststellend gevoel.
Al sinds Y825 dé verzekeraar voor uw kerkelijke eigendommen,
maar ook voor al UW andere verzekeringsaangelegenheden.
Vraag vrijblijvend onze brochure of offerte of maak een afspraak voor
een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
Postbur 500
S240 AM Rormalen

donatus

Hoft van Hollantlaan 8
Tel 073 5221700 - Fax073 5221717
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