-

-

JAARGANG 76 NUMMER 4 28 OKTOBER 2000

g;

.g 5

f;"

'5
za
3

C

.g 9
3 m

D-e-Reformatie

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN MET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / E.J. van Middelkoop

GENERATIES IN DE KERK

In dit nummer:
KERKELIJK LEVEN
G J. van Middelkoop
Generatiesin de kerk

61

l

66

MEDITATIEF
J. Hagg
Prins Noga en en anderen

WANDELEN
MET GOD

67

R.J. Meijer
Mechanisch geloof
l

ACHTERGRONDEN

69

E.A, de Boer
Boven en beneden

EVANGELISATIE
EN ZENDING

73

G. Markerink
Van kweekvijver na
gavengerichtheid

LIED VAN DE WEEK

75

J Smelik

Lied 319, Looft God, die zegent
al wat leeft

en verder,

n n

Uit de kerken
Nieuw uitgekomen

Binnen de vrugemaakte Gereformeerde Kerken
wordt over verschillende dingen vandaag anders
gedacht dan vroeger. De een vindt die onfwikkelingen positief, De ander kr&f er een onbehugelgk
gevoel door. Nog weer anderen .zijn zeer verontrust
en komen tot overspannen reacfjes.
De verontrusting krijgt vooral stem in heet blad Reformunda, soms begrijpelijk, soms b uifen propodies,
Sinds d e jaarvergadering van april dit jaar staat het
blad op het standpunt, duf er sprake is van valse
profetie in de Gereformeerde Kerken. Ik heb een en
andermaal bezwaar aangetekend fegen deze kwalificatie, die onze onderlinge saamhorigheid aanfust,
Toch blijff hef blad volhouden dat er sprake is van
een ingaan fegen Schrift en belijdenis onder ons, en
duf op heel wat punten, Zien wJ niet dat er een 'stjE/e revolutie ' gaande is?
Nee, dat zien wij zo niet. Je kunt veel vrugen en zorgen hebben, Dat waf ons vroeger bezielde, wordt
vandaag niet meer zo gedeeld en aangevoeld.
Hoe komt dit? Wat is er precies aan het verschuiven
en hoe moet je duf taxeren? En welke actie vraagt
dit van ons in deze tod? Moeilijke vragen. Ik wil mef u
een poging doen daar greep op te krjjgen. Daarvoor kgken we eerst naar de verschillen tussen generaties in de kerk, iaferkomen we dan nog op de
opstelling van Reformanda terug.
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De tijden veranderen, en
wij met hen

taxcrcr-i dan wie cl- persticinlijk
mcc gccon rrontccrd zij11en zich
vnoi- vaak nicl ccni/oudigc keu?CS zagen geplaaisi. Dal heb ik
gclcei-d van hct denken over
pcneraliec, zciiils dal in scicicilcieiiclie k1 ing i.; ontwikkeld. Wat dat
inhoudt, wordt duidelidk. als we
hij w i j x van vocirheeld kijken
naai- d c maal5chappelijkc veraiideringcn in dc jarcii zc+lig.

Ik begin met een prikkclcndc
constatering: tic fîjdrii i;crrrnrirren, en wij H Z C [ /;m.Dat is waarschijnlij k gccn gcruststcllcnd
begin voor dit artikcl. Misschicn
vindt u het wel reden om hccl
kritisch en argwanend verder tc
lezen. Toch is het zeen uitdrukkin? die in deze relativerende
postmoderne tijd is bedacht. Her
is een citaat van Arrgit~fii7~i.s,
van
pas in zijn tijd. van pas ook in dc
tijd waarin wij leven. Waarom
wordt er vandaag niet meer precies zo gedacht als vijftig jaar
seleden'?Omdat de tijd e n dc
omstandigheden zijn veranderd.
En omdat mensen dingen dic zij
zelf niet hchhcn hclccf'd nndcrs
--

p

Culturele revolutie in d e
jaren zestig

--
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Tn de Nederlandse sarnenIeving
van jarcn zestig kwamen vrij
plolseling grote verschillen aan
liet licl-it lussen oudereii en jongcrcn. Dat leidde tot ingrijpende
veranderingen in de maatschappelijke verlioudinge~ie n tot een
andere cultuur. Oudereti e n jongeren bleken heeI verschillerid
tegen d e diiigen aan te kijken.
De urdrren waren opgegroeid in
de crisisiaren met hun werkloosheid en schaarste. Vervolgens
kregen zij de Tweede Werelcloorlog te verwesketi. Na 1945 werd
hun inzet gevraasd voor de
wederopbouw. Door hard werken en afzien kwam e r een herstel van de economie. Maar het
duurde nog tot het begin van de
jaren zestig. voor er een bcgiii
van welvaart kwam. Vcel oudcren zagcn als ideaal, dal hun kinderen lict hctcr zoudcn krijgen
dan zij het 7cIf haddcn gcliad,
vooral materieel.

liteit van het leveri? Dal vraagt
ciin andere verlioudiiigen: democrali~ering.e n de verbeeldiiip
a a n de macht!
Z o kon je twee heel verschillende houdingen zieii. Twee iritceiilopende opstellingen tegenover
de dilisen. En wederzijds onbegrrp tengevolge van een totaal
ander verwachtingspatroon.

De sciciolooy Becker verklaar1 dc
generatieverschfllen uit de esvaringen die mensen opdeden in dc
jaren wrrariri z i j gevnrtrrd i.t8erd-nen.
Tussen je tiende er1 je vijfentwint i ~ s t ekriig je bepaalde opvattingen over wat belangrijk voor jou
is. \vat de wlxrinicn zijn wriardooije je denken en doen laat hepaleri. Die opvattingeti over wat
voor jou hcel belangrijk is e n
bepalencl voor je opstelling. in het
leven (hij noemt dat i.tbrrar(i'cnoriPntutic~s).plee.^ je 3edurende je
hele leven als volwassenen ze
behouden. z e g hij.
Als we door deze bril naar de
dingen kijken. begrijpen we iets
meer van dc vervreemding die
zich in de jaren zestig vonrdeecl
tussen dc generaties. Dc ouderen
hadden cen heel andere Icvensins~cllingdan de jongcrcn, cn dat
hing samen mei de vcrschillcnde
tijdcn waarin zij opgcgrocid
waren.
Dit voorbeeld van dc jaren ~ c s t i g
kali ons helpen ,715 we n u verdcr
gaan kiaken naar de oniwikkclingen in onze kei-ken.
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De jangerei?, groot geworden in
de jaren vijftig en zestig, beleefden dat anders.Toen de lonen
gingen stijyen en er dingen binnen het bereik kwamen die tot
dan toe als grote luxe werden
heïcliouwd. waren zij daarvan
niet zo onder de fndi'uk. Zij stelden de kritische vraag: is dat het
nu? Een niaterialisme zonder
idealen? Moet het ons voeral
gaan om grotere wel-vaarta?1s
wel-zijn niet veel helangri,jker'?
Het gaat tocii vooral om de kwa-
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Kerkelijke verschuivingen
in de jaren negentig
In de loop van de jaren negentig
kwam steeds duidelijker naar
voren dat jonseren in de kerk
een aantal dingeit anders heleefden en zasen dan de oudere
generatie.
De ouderc~nwaren opeegroeid in
tijden waarin duidelijke keuzes
gemaakt moesten worden: in de
Vrijmaking, rond de Open Br~ef
van 196h.voor een echt gerefor-

rneerdc prililiek en voor cle
nphouw van gcreformeeid
onderwi is. Duidelijke keuzes en
soms grcitc ciircrs \'en ti,jd en
geld, in ccii Icveii dat nogal eens
vroeg (In1 hlrijd en afzien van
eigcii hcl;iiiy. ïoIrzs [riet miskenning cii vcinvrclelin~cloor dc
riingeving. De ouderen hadden
vooral aand;ich( vuor Wc)orrl,
kerk en vcrhciiid. I lun opstelling,
werd gekciirncrkl doar helijndheid. kcii/c\, coirimitment. Zil
haddcn ccn ilesk hesef van de
antithcsc tuisen kerk en wereld
en zageli d;inruil vaak een isolemerit vriorivlocien vuur wie 7ich
wilde latcn lcideii dooi. cle Schrift
eti d c hclijdcili\ vaii de kerk. Als
je mct oudci-en spnik. viel op dat
7ij qterh w;ireli in het redencrcii.
Ze wnrcii vooral gericht o p de
dingcii dic je 'ohiectief- kunt
noemcii cn praatten minder pcrsoonlijk.
Daarnaast vertooliden cle jonx~,vaak ceri wat atider beeld.
Ook ;11\ xe zich niet duidclijk
al'zctrcii r e ~ e nIioe hun oudci-s
gclo~ifdenen dachten, coiisiatccrdc je locli andere acccnicn.
Zc hadden meer aanclacht vooidc Geest. voor het bewccglijkt.,
vocir de heleving. Z e Icgdcn mirides nadruk o p d c kerk c11 wilde11
met cle vragcn roiicl dc kerk en
de kerkelijkc vcrdcclclheid wat
pragtnatischci- eimgaltn. IIun aandacht was stci-kci gcriclit op het
persoonlijk gclciof cn de eigen
keuzes die dal in ieders leven
vroeg. Het dcnkcn vanui( het
verl?nnd .rtnnd bij Iieii niet zo
voorop. Zc keilde11een levend
~ e l o o lincl
,
lielde voor cle
HERE, ma;ir wilden dat belevcil
in contact mc( de eigen tijd. Ze
gebriiikicn minder grote woorden. totindcii iiiiiidei- stelli~tieirl
en meer rcicrve: cen christeti
weet nok nici alles zo precies. Z c
hadden dc iicigiiiy oni meer te
zoeken iiaar wat her1 met nnderen verhond daii Raar wat scheidde. Van~iitccn grotere upenheid
scvi

naar anderen. die je ontmoette
op je werk en in je vrije tijd, vcrmiiidei-de het gevoel van antitlicSC cn neigden ze meer tot een
synlliese. Dat hing ook samen
mcl een ander levensbesef. waarin ze meer oog ontwikkcldcn
vcior gevoel en ervaring cn ook
hel geloof meer subjectief cn
pcrsooiilij k gingen beleven.
Ook i i i deze kerkelijke ontwikkcliïigen zae je wederzijds onbcgrip en zorgen over e n weer:
Waren de ouderen niet erg aan
hct vcrïlarren? Gingen zij wel
mcl hun tijd mee? En was er bij
longcren niet sprake van een zorgclijkc vervaging? Dreigden zij
hct zich1 kwijt te raken op dingen die we in onze gereformcerde traditie toch altijd hccl
belangrijk vondena?
kwam deze vervreemding
cn verwarring vandaan?

De achtergrond van de
tijd
Ook hier kunnen wc d c vcrschillen beter begrijpen, wanneer we
letten o p tijd waarin ouderen en
jongeren waren opgegroeid en
waarin zij hun 'warrrílrn-oripntnties' hadden gevormd. Tijdeii die
grote verschillcii l c ~ i e gaven:
n
:' de jrii-en vijffi'q en zestig waren
de pcriodc waarin de vrijgem a a k t ~Gcrcformeerde Kerken
werden opgebouwd. De kerken
waren klein eii werden van buiten cn van binnen bedreigd. Het
klimaal in de wereId werd
heheersz door de koucle oorlog
cn in de kerk leefde het besef dat
wc in de eindtijd verkeerden.
Ruitcii de Gereformeerde Kerken was er een streven naar synthcsc, politieke doorbraak en
occumcnisclie openheid. In deze
ongunctige context hield God dc
vrijgci~iaakteGereformeerde
Kcsken staande tegen aanvallen
van huilei1 en van binnen. Door
allcrlci moeiten en zwakheden
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I-ieen mochten zij o p gereforineerd spoor blijven. Je mocht
binnen die kerken je leven ervaren als een leven in verbondenheid met God. D e kerkelijke
slrijd van de jaren zestig kende
verwarrende complicazies, waardoor we ook velen zagen weggaan niet wie we graag kerkelijk
6 t n waren gebleven. Ten diepste
ging hel echter in deze strijd om
d c vraag: Izoe willen we ~ereformeercl rijn en blijv~nin deze ~ f j d ?
de jaren zeventig en tachtig zijn
verschillend beleefd:
Voor oiideren vormden ze legen de achtergrond van de
iiicieilijke jaren daarvóór - een
periode van herademing. E r was
een grote onderlinge eensgezindIieid, die consolidarie en verdcrc
opbouw mogelijk maakte. Onzc
gereformeerde actie, vroeger
soms wat meelijdend e n negatief
bekeken, vond nu ook in bredere
kriiig waardering. We werden
geaccepteerd en we mochten er
zijn.
Maar jongemn, die in deze tijd
opgroeiden en de dingen b c k c ken zonder besef van de achtcrsrond van de vorige perioden,
zagen d e nieuwe situatie als een
vanzelfsprekendheid. Wij k ~ n d r n
dat conlmst niet, schrcc f iemand;
de in strijd rn unrrur pprsoonlijk
tciegrëig~ndeovertuigingen waren
iri rinse ogen synoniem mer vanzelj~prekeridh~id
~nobjecriviteit.
Soms wcrd dat me[ plezier geacceptccrd. Anderen ervoeren
daarin cchler iets van zelfgenocgïaamheid en introverte
knusheid. H o e dan ook: zij groeiden erin op, zij accepteerden het
m c l of zonder kritiek, maar zij
kcndcn niet het vuur van de
ovcrluigiilg dat gloeide in de
opvattingen en de opstellin? van
h u n ouders. En terwijl alles wel
zijn gang bleef gaan, dringt zich
ach tera t de vraag op: ging de
glans eraf, raakte de vaart eruit
en is de bezieling geleidelijk aan
vcrdwenen?
:+

* de jaren tncirtig p n nugentig lieten daarbij ook heel wat algemene veranderingeli ~ i e nin de context waarbinnen wij gcrcformeerde kerken mcichlcn zijn. We
helcefden een steeds grotcrc
welvaart. We kregen een l.uimere
blik door langere ei1 hogcrc
opleidingen, docir builcnlandse
reizen. door d e pi+ocivan d e
media. D e saincnlcving vertoonde een steeds verder gaande ontzuiling en deccin íessionalisering.
Zowel door schaalvergroting als
door principiele verwatcring
kwam er steedc mccr samengaan
en raakte afzondering uit d e tijd.
Er was een ik-tijdperk waarin de
individuele beleving voorop
kwam te staan. Er volgdc een nononsense periode waarin zakelijkheid belangrijker werd dan
principe of ideologie. En d c cultuur verzandde in een poqtmoderne benadering waarin alle
grote woorden 'lijken Iccg te
lopen en veel dingen rclatief
worden gevonden.
Veranderend levensge-

voel

Wc kunnen concluderen: ook in
dc kcrk geldt, dat ouderen cn
jongcrcn zijn opgegroeid in vcrschillendc tijden e n dat ze daardoor u»k anders tegen d e dingen
aan kunnen kijken.
Natuurlijk valt er best wat af te
dingen o p dczc benadering. In d e
opeenvolging van generaties
gedurende ccn halve eeuw is er
meer dan een tweedeling van
ouderen en jongcren. En binnen
de groep oudcrcn van een
bepaalde tijd kun je ook verschillen constateren, net zo goed als
tussen ioiipcrcn. En een derde
nua~iceiingis, dat mensen in d e
100p van hun Icven ook veranderen. Ook oudcrcn leven in nieuwe tijden en ncmcn daar iets van
mee: iii de modc, in d e inrichting
van hun huis. cn evengoed in je
denken en dc manier waarop je
niet de dingcn omgaat. Niet

alleen jongcren. maar ook oudcren woi*dcn beïnvloed door d c
ver~nderingenin hei I~vensgcvnel ,
in huii tijd. Z o heblbeii wij allcmaal in de afgelopen decennia te
maken gehad met een aantal vcrschuivingen in het geloven:
"van

I

vooral aandacht voor God
iiaar ook aandacht voor dc
mens
" van cen sterk gericht zijn op de
hemcl straks naar meer oog
voor hct aardse leven nu
"'van
het overheersende bescf
dal God boven d e wereld
troont naar het sterker bcleven
vali Gods nabi,jheid in ons
leven (van 'transcendenlic'
naar 'immanentie' noemt men
dat)
van openbaring naar ervaring
::: van h e t objectieve naar het
subjectieve
* van dc vraag: hoe zit het met
d e dingcn? naar de vraag: hoe
werkt hct? - van 'wat' naar
'hoe' (van 'onrologisch' naar
'functionecl')
* van moelen naar mogen
:k van een Icven volgens eigen
innerlijkc overtuiging naar ecn
voortdurcnd afstemmen o p jc
omgeving - van kompas naar
radar.
Onder invloed van de7e verschuivingen staan mensen vandaag anders in hct Icven dan
vroeger. D e een minder. de
ander meer. Globaal genomen
kun je ook zeggen: ouderen minder, jongeren meer.
Natuurlijk zijn ook dczc aanduidingen van d e veranderingen in
het levensgevoel nict meer dan
ccn grove schets. Ecn schets die
de dingen erg vereenvoudigt, om
niet te zeggen versimpelt. De
werkelijkheid zit iiigewikkelder
in elkaar. D e dingcn liggen niet
zo ahsolitut als hicr gctckend.
Toch kan ook dele grove schets
ons helpen o m de situatie waarin
we vandaag verkcrcn, wat beter
te doorzien. ER bctcr te begrij-
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pen waarom anderen zo dcnken
e n de dingcn zo beleven als zij
doen. En ook waarom wij7elf
denken en beleven op onyc
manier. Zodat we elkaar bcter
kunnen volgen. En zo nodig aanspreken.

Verstand en gevoel
Laten we een concreel voorbeeld
nemen. Wat betekent ons geloof
voor ons'! Praten we daarover
vooral verstandelijk? Of praten
we liever over wat liet VOLIT ons
gevoel en onze beleving hetekent? Ik denk, dat we i i i dc tijd
die we meemaakten alleniaal zijn
gaan opscl-iuiven e n nu mccr aandacht hebben voor liet gevoel
dan vroegcr. De een meer, de
ander mindcr. D e een siiellcr, de
ander langzamer. D a t ic e r de
oorzaak van. dat je in gesprekken niet anderen merkt, dat we
de diiigcn niet op dezelfde
manies hcleven. E n dal wc er
verschillend tegenaan kijken.

l

Maar we moeten daarbij wc1 blijven beseíïcn, dat voor iedcrcen
béide begrippen. zowel het verstand als hct gevoel, iets bctekenen. H o e stcrk je ook de nadruk
legt o p d e openbaring, er is ook
plaats voor gcloofservaring. Hoeveel aandacht jc ook wilt vragen
voor het persoonlijke en suhjectieve, je kunt er niet omheen ook
het objectieve, het boven-pcrsoonlijke te laten gelden.
En als dat zo is, moet het mopclijk zian, elkaar in ieder geval tc
bcgrijpen e n aan tc voelen. Dat is
nog niet hetzelFdc als elke pusitickeus acceplercn. Es is reden
voor opsclierping van elkaai,
voor kritisclie correctie. Als wc
bereid ziin Gods Woord d e
beslissende slem te geven voor
hoe we denken en voelen, moct
ccn samen luisteren naar d e Bijbel ons kunnen helpen o m een
standpunt te vinden waarin d e
waarheid vaii hcide uitersten
verantwoord tot 7ijn recht komt.

En heidc cleineiiten hun waardc
krijgen als dc twee b r a n d ~ u n t c n
van de enc cllips.
Dat standpuiit kan dan nog wc1
een zckcrc handhreedte hehhcii,
maar hcl keiit duidelijke grcrizen
en hct wijst opvattingen dic
daarhiiitcii ligsen af.

Levende verbondenheid
met Christus
Ook hinncn de Geieformeerdc
Kerkcn bcleeit niet iedereen hcl
gereformeerde seloven op
dezelfde wijze. We zagen de lccr
altijd als icrs belangrijks. We gingen uit vaii Schrift en he1ijdcnis.
We legdcn nadruk o p verbond
en kerk. Maar niet ieder ziet dc
Iévendc hclekenis daarvan altijd
even schcrp. En je kunt de vraag
heluistcrcii. of dat 'leerstellig'
geloven *cl gepaard ging en gaat
met een Icvcnde verbondenheid
met Christus.
Niet allccn kritische jonge mcnsen hekiikcn het gerefnrmccrde
levcn soms zo. Ook van ouderen
kun jc wel horen, dat 7ij in d e
gcloor~cipvoedingdie zc van hun
nudcïs kregeti de levcndc warmte hcbbcii senlist. Zo hebben zij
hcl i i i ieder geval erviírcn. Vaniiia
dit subjectief belecl'dc gemis
wordt het gercfcirmccrde pelovel1 dan gezien iils l e verstandelijk. Het hiiófd k m i ( e r meer tot
zijn recht dan licl hart. Je mist
warmte in dc kcrk. E n je zoekr
naar opvulling voor dit gemis.
Als je dan naai. hei evangelischc
kiikt, kan hct Fijkeii dat je daar
kimt vindcn wat ie zoekt.
Wat aansprcekt in de evangclische gcloorsbeleving is de
nadruk op dc persoonlijke relatie met d c Hcei-.De sterkere
inclividuclc h c l e v i n ~van het
peloot; de warmte e n de apgewektheid. D r ilvmc Sroffelr sigial leerde in hei onderzoek nndcr
EO-leden D(>BoorlrcJzrr/l en r l ~
k l o o f . dat hel geloof van velcn
in de afgclopcn tijd meer iezs
vari hen7CIf is gcwoiclen en tegc-

lijkertijd ook sterkel*werd. Er is
daarbij een verschuiving van de
iiadiuk o p d e kcrkclijke leer
iiaar de persoonlijke beleving.
Het accent is meer koinen te liggen op 'vertrouwen' en minder
op 'weten'. Meer op 'bevinding'
e n minder np d e 'ratio'. Meer op
'mogen' e n mindcr cip 'moeten'.
Meer o p de persoonlijke relatie
met Christus dan op allcrlei
regels e n opvattingcn. Al met al:
een wending van ccn dogmtisch
belijnd geloof, slcrk gebonden
aan een speciale kerk, naar een
meer gevoelsmatig. sub.jectief. op
persoonlijke ervaring gericht
geloof.
D e vraag die nu rijst is: is dit een
goede ontwikkcllng? Moeten we
blij zijn met dcze gang van
zaken? Daarmee stappen we
over van hct beschrijven e n verklaren van feitcn naar de waardering, de taxatic ervan. Daarover d e volgende keer.
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PRINS NOGA EN DE
ANDEREN

J. Hagg

'Verder: Jibch ar, Elisarnu, EljfeJet,Noga, N efeg,

rnedifa-lief

Jafia, Elisarna, Eljada e n Eiifelet' l Kronieken 3 6 8 ,
Nooit van gehoond!
Ik ten minste niet. zo op het eerste
gcziclit. U wel? Tocli zijn het zeker
niet dc minslcn. Van koi~inklijke
bloede zijn zc. Zonen van David.
Probeer maar eens hoevcr jc
konit: Salomo noem je al gauw als
ecrsle. Maar hij was eigenlijk pas
(ten miiisie) dc tiende. Absalom
kent ook iedereen. Maar wic slaai
er ooit bij stil dat zi"inopa de koning van Gesur was, dat kleine aramcce rijk dat David ooit uitroeide.
Voer voor psycholcigen. Enig idee
wie de oudste was? Amnon. Zijn
wieg stond in Hebron, waar David
de eerste zeven-en-een-half jaar
regeerde. En je eerste kind vergeet
je toch nooit. Hoc dal was. Dc
beginnersftiuten die jc maaktc. De
idealen die je koesterde. Zou dat
bii David anders geweest zijn?
Maar het werd een ramp met
Wij bleek
Amnon (Bc~rouwbaai-).
allerminst hetrouwhaar, vergreep
zich aan zijn halfzus Tarnar cn
werd vermoord door zijn broer
Absalom. Misschien komt nog
iemand op Adonia. Die had aspiralies op de troon, die al verzegd
was aan Salomo. Hij hccrt het tenslotte niet overleefd. VreseIijke
verhalen. Dat zijn het toch stuk
voor stuk.

Ruilen met David?
M(j niet gezien. Had David cigcnlijk nog wel kinderen waarmee het
wC1 goed is afgelcipen? Dat vermeldt dc gcschicdciiis niet. MIsschien wel. De andere zonen worden alleen maar opgesomd. Dat is
trouwens al heel wat vergeleken
hij dc dochters. Daarvan wordt
alleen gezegd dat zc Iicm gchorcn
werden bij vrouwen en bijvrouwen
in T-Tehron en Jeruzalem. (2
Sarn.5:13). We Ieyen de namen.

gen ze alleen plichtmatig'! Of deed
het ze ook echt wat?

Ze<gen:'Wist jij dat David zijn
tweede zoon Daaiiël noemde?' En:
'hij noemde er ook ken Yatan,
zckcr naar dc pi-ciï~ctdic hem her
Icvcn rcdclc'. En vcrdcr ncn~ciiW C
de lijst zomaar voor kennisgeving
aan. Toch'? 'Vreemd' zeggen we
misschien nog als we de moeite
ncmcn de lijstcii mei elk;iar vergelijken. (2 Sam.3:2-5,5:14-1 h en 1
Kron.31-9):Er lijken dingen niet
helemaal te kloppen.
Hadden sommige zoons een dubbelc naam? Zijii er overcchrijffoutcn gcmaaki? Waren cr cchl iwcc
Elisarna's en twee Elifelers in
Davids gezin? Lijkt me lastig!' Het
wordt al persoonlijker. Daar wil ik
naai- Loc. Dcnk trom: aclilei elke
naam zit een persoon van vlccs cn
bloed. Mer een eigen achtergrond,
een eigen verantwoordelijkheid en
een beloftevol toekornstperspeciicf.

Prins Noga ....
'Glans' was zijn naam. Maar had
7ijn nog-iiet-niet-anonieme leven
wel glans? Zag ieniand hem nog
staan? Ik zic hcni zillcn aan iafel
tussen zijn oudere halfhrners cn
zijti jongere halfbroert,jes. En die
ene 'adoptief- broer' Mefiboseth.
h n a t a n ï kreupele zocin die geregcId rnecai (2 Sam.9:ll). Hoe l u l
dat gcweest zijn? Had hct iets van
het vreedzaam samenzijn van
Psalm 133? Of was het een concurrentieslag wie de hteskste verhaleii
kon opdisscn cn motst prini Noga
maar afwachten of hij ooit ntig
eens aan de beurt kwam? Zong
David de verTe Psalm van de week
vcicir en 7ong hel jongenrkooi- hem
na? Mocht David uit cigcn ervaring meemaken wat hij neerschreef in Psalm 8: uit de mond
van (mijn) kinderen Iieeft de Here
Zich sicrklc gegrondvest.....? Zon-
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En Op een verjaardag....

,

Hoc JOU dat gegaan zijn'? Feest.
David maakt tijd. 'Hé, pap, doe
nog eens één keertje voor hoc u
dat deed inei dic rcus GoIiaili?'.
En dait iindoen naiurirlijk. Allemaal een beurt. En wedstrijden
met houten zwaardjes. En speerwerpen met échte cperen. En
samen op leeuwenjiicht..... O f
kwam daar rillcmaal nick van
terecht'? Staatszaken. Veldslageri.
Op avontuur (al dan niet arnoureus). H e t zou wel eens heel lastig
geweest kuniicii zijn. dal Icvent,je
van prins Noga en zijn mede-Figusanten. Opgroeien in de harem van
het paleis. En dan het uniform aan.
'En denk erom dat .ie het gciede
voorbeeld geeR - cs wei-di ripjc
gclct!'. AIlcmaal anders dan wij,
maar toch ....

Prins U-en-ik
Als figuraiiten kunneii wc cins voclcii op hel wci-cldtcinccl.Toch
rnogcn we prinsen en prinsessen
heten. Behorend tot datzelfde
volk-aller-tijden dat de beiioeniing
kreeg 'Koninklijk pricsicrsclinp'".
Besnijdenis werd intussen doop.
Maar verbond blijft verbond.
Belofte blijft belofte. Opdracht
blijft opdracht. En onze God w;is
ei1 is en blijft De~clfde.
Als dar pccn perspectief biedt!

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

Exodus Iq5-h. 1 P c r r u ~27:9. t Iccl
opnicrkclilk 7 Snm.X:lX'en dc soncn \:in

David wrireii pi resiei s'
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MECHANISCH GELOOF
í mef God

n

I
I

U e dominee op catechisatie vertelt hoe het zit
Zondags in de kerk luister je naar bekende woorden. Hef kerkelijk seizoen is weer op gang gekomen, Best geruststellend: patronen hebben .zich
weer in gang gezet. Geloof hoort erbij.
lef^ dergelijks kan je wel eens aanvliegen: is het
werkelijk ZO gerusfsteìiend? Hoe vmz~lfspreken
d
gaan WJ OM met geloof en kerk? Wat blij# er over
als vanzelfsprekendheíd wegvalt?

Angsf
Het kan CT diep inzitten. Iemand
maakte jarenlang oorlog mee.
Altijd rnocs( Rij op z'n hoede
zijn. .Jnrcn laler herinnert ring
vccl in z'n doen en laten aan dic
siiuatic. Een bepaalde oplcttcndhcid. Ecn zekere achterdocht.
Een manier van lopen. van kijkcn. Zciielc hen je niet zomaar
wccr kwijt. Iets hinnenin je hlijTl
op dc ;ichtergrond aanwe~ig,ook
al Icef je weer jarenlang veilig.
Wit ik bedoel te zeggcii is: angst
is iets dat een hecl mechanisme
In werking zet. Ook {onder dat je
het je bewust bcnt. Jc Iccft eruit.
En kéti cling moci gc/.cpd: liet
werkt.
Werkt het onk zo hij geloof?
Iedereen ml dir gclijk ontkennen: gelnvcii doe j c niet uit angst.
De praktijk i s iiog:il eens anders.

Geloven omdat het moet
Vraag maar cm\: n;iai-om
$elooft u6?'Omdathet moet'.
Een andcr: 'anders kcim ik in de
liel'. Of: 'nmdai God dat van ons
eist'.

Waarom ga jc naai- dc kerk?
'Omdat hct hoort'.

1s hei wel waar dat angst geen rol
speelt in ons eeloof? Wie wil cr
naar de hel'? Precies, niemand.
Dus kijk je wel uit. E n ik wect
wel dal ik met mijn kerkgang
liiel\ verdien, maar toch... Soms
lijkt het feit dlrr ik e r twee kcer
zit belangrijker dan d e vraag hoe
ik aanwezig bent. Het is vrccmd
te ervareti, maar ik zie het
gewoon gebeuren: Steil gcrctormeerd gedrag dat gepaard gaat
met schijnbaar onhewcigcn en
aiitomatisch dc kcrkhank in- en
uitschuiven. Wellicht diep overtuigd, maar o zo vanzelisprekend. Jc moet dan de vraag niet
stellen: waarom docn we iets?
We doen hct omdal het zo hoort.
Zo moet hct. Ai, zo moet het
blijkbaar, inaar innerlijk is een
leegheid voelbaar. Geloof begint
ecn mcchanisrne te lijken. Eenmaal in bcweging gezet draaien
d e patriinen hun vaste gang.
Maar wic is God eigenlijk?

I

I

,'

CatTIerCi's
1
'

Jongeren
I
HeeE anders lijkt het te werken
hij jongeren: veel vanzelfsprekeiidhcdcn hebben zij losgelaten.
Dat is ook wel zo. Toch loop ik
rond mcl 6i.n punl. Met toch een
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~ e l f d vanzelfsprekendheid
c
combinercn zij pelooi niet levensstijl
die cr haaks o p kan slaan. Dat
lijkt probleemloos Ze kunnen. In
de classis Buitenpost gaven jonperen in een enquete aan dat
49%)geen moeite heeft met sex
voor het huwelijk. NOS eens 36%
stcll daarvoor als enige voorwaarde een langere verkeringslijd. Concreet: op die bewuste
jeugdavoiid, waar waarschijnlijk
toch vooral gemotiveerde keskjeugd op af kwam, had 85% uiteindelijk geen bezwaar tegen
scxuele gemeenscliap voor het
huwelijk.
Ook bij jongeren kom je patroneii tegen die zich amper bevragen Iaten. Het lijkt vanzelfsprekend. Betrokkenheid bij
kerkdiensten, catechisaties en
vereniging gaan soms amper dieper dan 'ik ben er toch?'. Ik
bedoel maar. Bij alle andere
aspecten die spelen: geloof en
kerk zijn ook nu weer grotendeels ingepast in een patronenstelsel. Soms ervaren als keurslijf
en betuttelend. Soms prnblccmloos omdat e r niet verder nagedacht wordt. Geloven omdat het
hoort. Opnieuw: wie is God in
zo'n geval'?

Angst kan zo ingchakkcn zittcn,
dat we het ons amper meer
bewust zijn. Toch wijzen allcrlci
signalen nog stccds die kan t op.
Zoiets kan pijnlijk scherp worden hij bcpaaldc bijhcIgcdeellcn.
Neem nou Psalm 1 9 , hct begin:
H E R E , U rloorgrondt en kent
mrj, U kent mijn zitten cn mijn
opsrulzn....
67

Worden we hier warm van? Of
roept het iets anders op? Zoiets
als bij de discussie over camera's
in de binnenstad. Amsterdam,
Zwolle en andere plaatsen kwamen in het nieuws. Camera's die
in het weekend alles registreren.
Voor je veiligheid. Maar het
roept veel meer op. Mensen voelen zich bekeken. Elke stap
wordt gevolgd. Alles wat je doet
gezien dooi. onzichtbare ogen. Is
God ook zo?
Je kunt elkaar met veel woorden
uitleggen dat God ons kent in
liefde. Dat Psalm 139 iets moois
zegt als e r gezongen wordt van
een God die mij doorgrondt tot
in mijn bot. Maar om dat mee re
maken moet er iebs hij onszc!f
vevandív+rn.

Voor de spiegel
Je staat ineens voor de spiegel.
E n God staat naast je. Hij vraagt:
wat zie je nu? Kijk eens naar
jezelf? Kijk eens naar je leven
zoals je dat leidt. Wie ben Ik
daarin?
Dan neemt God je hij de hand
en brengt je mee. terug naar het
begin. Naar het plekje dat veilig
was en warm. Bij je eerste celdeling in de baarmoeder. Je ziet
ccn embryo. Ecn hompje van 4
millirneler. Vier weken oud.
Gewicht: nog geen gram. Toch
klopt al een week een hnrlje...
Alles is aanwehg om uil te grocien... Alles volgens plan. In Gods
boek zcirgvuldig beschreven en
uitgedacht.
Toen... Ja. toen. Wel, zegt God:
toen had ik al een plan met jou.
Ik was erbij. toen geen mens nog
wat wist. Uw ogen zagen mijn
vorn~eloosbegin. Toen al. Een
hoopje cellen. Toen kende God
mij. Heeft gekozen voor mijn
leven! Is dat nog beangstigend?
Hier smelt angst weg om plaats
te maken voor iet5 lotaal anders:
verwondering.
Maar dat is wel precies de klank
van die bekende woorden: God
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U kent mij. Geweldig! Hier
wordt ik stil van.

Verandering
Wat verandert e r nu? Mijn beeld
van God verandert. Wie is Hij?
Maar ik kan e r pas toe komen als
ikzelf verander. Wat maakt God
zo onbereikbaar? Angst. Een
vertekend beeld van wie Hij is.
Zolang je God hIi,jtl benaderen
vanuit een 'moeten' zul je Hem
nooit ontdekken.
Het is opvallend hoeveel ruimte
d e bijbel neemt om ons pigen
ieven te beschrijven. Zoals een
leven opengaat tot en met d e
eerste celdeling in Psalm 139.
Waarom al die aandacht? O m
ons tot andere gedachten te
brengen. Om onszeilf te herkennen en God Zelf daarachter te
ontdekken. O m in iedere vezel
van je eigen bestaan bij alles ook
dit te zien: Gods oneindige liefde.

Wedergeboorte
Gevolg is een totaal andere
benadering van geloof. Deze
God is te groot voor angst als
drijfveer. Deze God doen we
tekort als je Hem dient vanuit
vanzelfsprekendheid. Is het niet
tekenend: een baby houdt je na
dc geboorte nict koel in je
armen. Je bent cr stil van. Stil
van venvondcring. Precies
dezelïde srecr past ook hij
wedergeboorte. Ook dat is ccn
geboorte: nieuw Icven begint. Wi
zijn er wat onhandig over en
worden zenuwachtig als dit wonder van geloof niet is vast le leggen. Niet in systeem is te brengen. Waar dit besef meer in hct
kerkelijke leven doordring1 ontstaat een ander plaatje. Oudcrcn
en jongeren kunnen ineens
elkaar verstaan: in de Geest die
levenmaakt.
Angst wordt onderkend. Onpersoonlijk met je geloof omgaan
wordt samen herkend als d e

dood in dc pot. In plaats van
zoicts normaal te gaan vinden.
Mct andcrc woorden: je zult
stccds mccr mechanismen gaan
ontdekken die her geloof niet zelf
zijn. Al of nict functioneel. al of
niet bij de ii.id.

Mechanisme of verwondering?
Het eigene van mechanismen is
in dit geval dat ze veel onderhoud vergen. Net als oude
stoomlreincn c n nude auto's. Je
blijft olie gcven en poetsen.
Altijd wel cen nieuw onderdeel
nodig om allcs draaiende te houden. Mechanisch geloof gaat al
ncl zo. Vccl aandacht voor van
alles. Maai- daarachter wordt
gemist waar hct prccies om gaat.
't I'; maar net waar jc je denken
en doen mcc vult. Waar verwondering stccds meer plaats
inneemt, verbleken andere
zaken. Niet mechanismen worden belangrijk, maar liefde en
geborgenheid in de naam van
Jezus. God zelf komt dichthij.
God wil in Jezus dat wc toekomen aan het delen in 7ijn liefde.
Liefde ontvangen cn gcven. Niet
als patroon of verplichting. Maar
als levensgroot wonder. Lungznnnr maar zeker kui~nrnwe dr
vnn~e(fspvekendhpiclvoorhijgrocien. Om re geloven uir liefik.

Ds. R.J. Meijer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen

l

E.A. de Boer

BOVEN EN BENEDEN
Een Apeldoorns proefschrift uit Kampen

B, Kcímphujs, hoogleraar in de dogmatiek en aanverwante vakken in Kampen, is een jaar geleden
tof doctor in fhe theologie gepromoveerd, Hef
boek gaat van de eerste fot de Iaatsfe bladzude
over onze Here Jezus Christus en over de vraag
hoe wjj Hem kennen. Ik kreeg hef boek bijna een
jaar later op mijn tafelen haast mij er een recensie
van fe schrijven, Doel ervan is: voor de lezers van
ons blad iets wan het boek Se presenteren, Om in
de termen van de titel te blijven: ik kies voor een
benadering 'van beneden '. Een beschrijving 'van
boven(-af)' zou rnji boven de ~ eaam.
t
Een nudere kennismaking met de dogkati& van onze T.U.
in Kampen, die ook lid van de kernredactie van dit
blad is.

Hoe kennen w e Christus?
Kamphuis hccfi ondcr7nek
gcduan naar dc opbouw van de
Icci- aangaandc Christus, zoals
dic iii dc nicuwcrc dcigmatick
~ipgczctcn ingcvuld wordt. Hi.i
vraagt n:iar de inelhode cn
inhoud van de chrislologie. Dal
laatste woord is een vakterm die
betekent: de leer over (de persos1.i ei1 Iiet werk. het God en
mens zi,jn van) Christus. In die
dogmatiek wordt ondersclieid
gemaakt tussen een christologie
'van boven' e n 'van heneden'.
.Van boven' wil zeggen: niethodiscti enlof besinnen bij de godheid van Christus. 'Van heneden'
zegt: we ttioeten Eiij de historische mens Jezus van Nazareth
beginnen, oiridat we niet ineer
over H e m weten dan dat.
Een voorbeeld om dat te verduidelijken: is dit proefschrift nu
een Apeldoornse dissertatie of
een Kampense? Het hoek is in
Kampeii geboren e n geschreven.

,

Maar het onderzoek is o p gezag
van prof. J. van Genderen in
Apeldoorn gestart e n uitgevoerd.
Aan Kamphuis is o p gezag van
de rector de graad van doctor in
de theologie verleend. Een benadering 'van boven' gaat uit van
Apcldooi-n cn zegt: zonder het
begin in e n gezag van Apeldoorn
kan je geen zinnig woord over dit
boek zeggen. Het zou cr niet
eens gcwccst 7ijn. De benadering
'van beneden' stelt: je moct het
hoek nemen, zoals het cr ligt; het
is duidelijk een product van d c
mens uit Kampen. Daar i\
gezwoegd. daar is hel product
geschreven. D e vern-ielding van
Apeldoorn draagt niets bij tot
het begrijpen van dil bock. Hct
voorbeeld lijkt niisschicn wat
oneerbiedig, maar misschien
helpt het de vraagstelling te
begrijpen.
Eerbiedig gesteld: moelen wc
voor onze kennis van Chrislus
methodiscli en iiihoudelijk hij dc
hemel beginne11 of o p aardc? Rij

JAARGANG 76 - NUMMER 4 - 28 OKIOBER 2000

--htegronden

1

het God zijn van de Zoon of bij
dc meiiswording? Hoe kijk je
tcgcn openbaring aan: kijken we
door d e bril van Jc7us' leerlingen
naai*zijn verschijning onder
Israël oC komt al onze kennis van
Chrislus uit opcnbaring voort?

Geloof en dogmafiel
Nu ml de Twer 7cggen:dat is
toch lood om oud ijzer?! Moet je
over zo'n kleine vraag een boek
van 500 bladzijdcii schrijven en
daar zo'n 10 jaar aan werken?
De vraag dic aan het onderzoek
ing is:Wat is het uirganespunt van de lccr over Christus in
relatie met de Iccr van Gods
openbaring? Heit antwoord Is
voor een gelovig mens toch ccnvoudig: we mugen Christus Icren
kennen dankzij hcl wondcr dat
d e Zoon van God mens gewordeii is. Dat zegt Gcid ztlf ons in
de Bijhel en door ~ i j nCiccst ook
in ons hart! Trouwenc, pi-cifcssor
Kamphuis komt aan hel eind van
zijn dikke boek tot geen anderc
conclusie. Wat heeft de dogmatiek dan voor o p de eenvoudige
leer van het geloof?
Deze boekbespreking ic niet
bedoeld om dit boek aan elke
Reformalie lezer aan te bevelen.
Het boek is een speciaal-studie.
prima leesbaar voor wie in theologie geynteresseerd is.
ii
glashelder van opzet en stijl vaii
schrijven. Maar je moet wel g a n teresseerd zijn in d e moderne
dogmatiek. Want daar blinkt het
boek in uit e n dat maakt hel
waardevol: in de analyse en in de
beoordeling van drie van d e grote Duitse theologen van de 20"
eeuw: Karl Barth. Dietrich Boii69

hoeffcr en Wol tbart Panncnbcrg.
Kijk, c n daarom is rlogmatick zo
belangrijk. Dc vraag dic aan het
bock tcn grondslag ligt, lidkt misschien eenvoudig vanuit lict
geloof tc beantwoorden. Maar
het gaat in dc doginaiick juist om
doordenking van de gcloofslccr
met hehulp van stevig wctenschappelijke methoden. Het gaat
ook om verantwoording van het
seIoof tegenover de wereld van
de wetenschap. Ook tegcnover
clie thcologen die eeii nndcrc kijk
op Christus cn op de Sclirifi hehben.

Grote denkers

mccr tc 7icn dan jc vcrwuchttc.
E r knmcn sclfs vccl mccr thcnlogen en filosofen aan dc orde:
Schooncnherg, BcrkIiof, Moltmann, cn7.. Duidclijk is dat
Kamphuis het dicpst gcraakt is
doo~
Dictrich Ronhocf'fcr. Dc/c
is door r.ijn vcr7ct tcgcn hct
nazismc cn door zijn dood aan
de galg in 1944 tot een symbool
van existentiële theologie geworden. 'Nadenken over de radicaliteit van de navolging bij Bonhocft'cr laat dus inderdaad gccn
ruirntc voor vrijblijvcndhcid',
schreef IZarnphuis eerder (in het
artikel 'Als een verzegelde trein 1
in vrcciiid land, in Nrichtyre
noodzauk, 129). Bonhocffcr
I
heeft veel fragmentarisch wcrk
I
nagclatcn. Na dc ncii-log ii hij op
vcrschillcndc wij7cn uitgelegd cn
voor dc kar van allerlci tlicolngiccn gcspanncn. Hct is dc vcrdienstc van Kamphuis dat hij
verfrissend sympathiek cn zorgvuldig inct Ronhoeffcrs wcrk
omgaat cii dat hij hct biografisch
aspect o p boeiende wijze laat
iueesprcken (p. 207-2961,
Dat sliiit kritick niet uil. Kamphuis' conclusie is onder mccr:
Bonhoelfer hccft gccn sterke
Icei. vali de opcnba~ingals
gevoiiden in de Schriil. zodal de
kennis van Christus te weinig
concreet is. Hij ziet in Christus
Gods aanweziglieid wel heel
sterk in onze werkelijkheid. maar
dat blijft een wat vage sedachte.
Zeg maar, een gedachte 'van
bovenaf' die geen handen en
voeten krijgt in het christenleven. D e menswording van Christus heeft alles met het doel, de
verzoening van onze zonden, te
maken. En dat komt bij Bonhoeffer tekort.
m

Kamphuis koos voor dc drie
genoemde thcologen als
gesprckspartncrs. Zij hchbcn cl k
op eigen wijze een enormc
invloed uitgeoefend, ook op dc
theologie in Nederland. Het is
voor een gereformeerd theoloog
belangrijk om de ~heologischc
stromingen te kennen cn tc kunnen wegcn. Dc yin vaii ccn iicademisch procl'schrift is: dal dc
theoloog (in hct gcvnl van
Kampli uis) 7ich op hci nivcau
van dc rinivcrsitcitcn p r e w teert. Juist vcior d c plnatc van
onzc Thcolcigisclic Universiteit
in Nedcrl;ind is hcl van groot
belang dal de dcicenten zich als
vakmensen aan hun cdlega's in
het vak presenteren. Dan hoeft
de lezer aan een andere faculteit
O T in het veld het liiet met de
schrijver eens te zijn. Maar tiet
werkstuk moet wel respect
afdwingen: het is de moeite
waard om naar die dogmaticus
uil Kampen te luisteren!
1let boek Boven (>n heneden
geeft een srondig overzicht van
de leer cives Christus bij Barth.
Rcinhueffen en Palinenberg. De
vr;iag.;tellins van het proefschrift
lijkt smal. Maar het is, zeg maas,
als een trein die door vele landen
cn tijden rijdt. Door her raampje
vali die ene vraae krijs je veel

i

Het is jammer dat d e auteur niet
nader op het boek Jezia K~rvios.
De chrisfolo,qie01s hart van de
rheologic van A. van de Beek is
ingegaan. De titel wordt wel
genoemd, maar het was pas korte
tijd verschenen toen Kamphuis
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zijn wcrk afrondde (zie p. 486).
Dat gcldt wel voor H. Kuiterts
boek, Jr7ir.s: i ? r r l ~ i c ~ ~ ~ . ivrrn
c h a J~cr
p
cb?rz.slendorii uil 1998 (p. 492v). Ik
Iind graag meer van Kamphuis
ovci-Van de Beek gehoord.
omdat ik bij de laatste parallellen
mct Ronhoeffer meen te vindeti.
Het overige werk van de Leidse
dogmaticus word t overigens wel
grondig verwerkt.
Professor Kamphuis bewijst in
dit boek dat hij een brede en
grondige kennis van de dogmatiek heeft. Hij kent de probleemstellingen, de geschiedenis. de
filosofische vragen aan de theologie. Hij treedt in gesprek met
d e grote denkers van deze tijd.
Dat is de waarde van dit proefsclii-ii't cn van de invesrering die
doccnt Kamphuis pleegde. Hij
hccft zich Ingewerkt e n presentccri zich nu. Startklaar voor de
volgende fase in zijn werk.

God geopenbaard in het
vlees
Wal is dc winst voor de gereformccrdc dogmatiek'.? Knmph~iis'
cigcn dcigmatisch standpunt is:
hct nz~thorfi.~ch
startpunt van
cinze keilnis van d c Hcre Jems
ligt niet 'bovcii' in filosofische
redeneringen over God cn ook
niet 'beneden' is cen zoektcicht
naar de historische Jezus. Wat dc
methode betreft tal jc altijd moeten uitgaan van dc opciibaring
van God, zoals dic in dc Schrift
tot ons komt. In dc openbaring is
'boven' en 'beneden' op ecn
wonderlijke manier ver\~cven.
Gods spreken koniz wel van
boven. maar Hij spreekt hier op
aarde.

Naast de methode van denkcn is
e r ook de inhoud vaii de lecr
over Christus. Rij de omichi-ijving van die inhoud gaat Kamphuis opnieuw uit vaii zijn vraagstelling. Hij kiest dan met
overtuiging voor 'boven'.'Mel
inhoudeliik uitgangspunl van dc
70

leer nvcr Clii+i\lusTig! "boven",
en wc1 iii dc ccrhicdiging van de
godheid cii prcEuislciilic vaii
Christus.' Kanipliuis wijst voortdurend op de Bijbel als cipenbaring. Zondcr openb;iriiig kan je
CJirist iir iiiet keiinen.
Ik haal ccn rnooic \anicnv:itting
aan: 'Hicr gaal hct crorn duideIi"ikte makcn dat clc arwij~ing
van hei mctliodi~clidilcmma
"van bovcn nT vaii hciicdeii" de
cnig hcgnnnhare weg wijst, de via
rcvclaticinis [de weg van de
openbaring, EAdR]. Op deze
wcg 7ijn wij gcbcidcn a;in autoriteit, ~cindcrd;!( dil lut bliiide
onderwcrpin; Icidt [ïcgt hij contra Kuilei-l, EAcll31. Want God
overtuigt 0115 docir zijii Geest. O p
dc7c weg wol-dl unLe ervarins
niet iiitgcsch;ikeld. maai. juist als
ervaring van God cn zijn werk
pas mogclijk gcniankl. Tocli hlijft
die ervaring allijd afhankelijk
van Cirids ripcnh;ii+ing.Alleen d e
Lcvcndc god kati ani. die midclen in de docid zijn. het Leven
docn keniien' (p. 4733.

Op dil puilt noteer ik een vraag.
Had dc auteur op dit punt van
ripcnb:iring en ei-varins niet iets
dicpci. kriniieii doorstotena?De
meiiselijke ervaritis komt tia,
beynt bij cle openbaring. Maar is
de menselijke geest niet meer
betrokken in de erkenning van
de opeiibaring? Inderdaad. 'Ciod
overtuigt ons door zijn Gecst'.
ocik van wie Christus is. Maar
moeten we niet dieper doorspcken over de actuele openbaring
van God aan en in ons harl? Nel
zoals we van dc Schriften Ycggcn
dat 'de Heiligt Ciccst in ons hart
setuigt dat zij van God 7ijn' (art.
5 NGB). De openbaring in cii
door de Bijbel kan makkelijk als
iets buiten mij esvarcn wordcn.
Ik had in hcz slothoofdstuk op
dit punt graag meer geleerd. Hct
Woord is levend. Christus IccA in
mij! Hoe moet ik dat verdcr
doordenken?

De zoon van God
Ik wil nog. op een punt illustreren
dat de vraagstelling van Kamphuis' boek van direct belang is,
Hij besteedt ook aandacht aan
het boek van zijn collega J. van
Bru9gen. Onder de aite1 Het
cvariselie van Gods zoort schreef
die een tweede themadeel bij de
reeks commentaren o p d e 4
evan~elieen.Aan de titel viel
direct de kleine letter in het
woord .zoon' op. Bij lezing hlcck
dat een bewuste en consequent
volge houden keuze. Van Bruggen
wilde daarmee uitdrukken: als d c
Here Jezus in het N T 'zoon van
God' genoemd wordt. is dat
altijd in verbinding met de
geboorte uit de maagd Maria. Dc
nieuw-testamenticus wees crop
dat in de dogmatiek de naam
'Zoon van God' vaak is Insgcmaakt van zijn menswording en
vooral gebruikt is (in tegenstelling. met het NT-ische spraakgchruik) voor het Zoon zijn vali
eeuwigheid. O p dic manicr staal
het bijv. ook in vla 33 van dc
Catechismus.

'

Het is fraai om te lezen hoc
Kamphuis met zijn collcga in discussie gaat (p. 4 8 9 ~ )Hij
. geeil
Van Brugpcns hcdcicling Iiel vulIC pond, maar coirigeerl toch. Hij
wijst op Hebr. l waar van de
,
Zoon gezegd is: 'door wie Hij
l
ook dc wcreld geschapen heeft'. I
Hct gaal o m d e heerli j kheid van 1
de Zoon boven de eiigelen. Ik
'
wijs ook op Joh. 1 waar Christus
'de eniggeboren Zoon van God'
genoemd wordt. Van Bruggen
legt ook deze term vanuit Chrislus' geboorte op aarde uit. Inderdaad wordt in het Oude Testa,
mcnl de Verlosser niet vaak als i
'Zoon van God' beloofd. Maar
het heeft toch ook enorme betekenis dat Christus ons God als
Vadei. leert kennen. E n dan ook
al5 zijn Vader, die Hij van huis uit
hctei- kent dan welk mens ook.
Van Bruggen ontkent heslist niet
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dat onzc Vci-losser van ccuwighcid God is. Hct gaat hcm puur
om dc vcrhcldcring van de taal
van Iict Nicuwc Tcstamcnt in hct
sprckcn over dc 'man van God'.
Kampliuis i s dus van oordccl dat
in lict N T óiik bovcn d¢ menswording uit van dc Zoon sprakc
is. Wat is dc bctckcnis van dit
onderwerp voor zijn studie'.! Dat
Van Bruggen aangetoond heeft
dat er in de naam 'xoon van Ciod'
alle rcdcn Iigt om over Christus
tc sprckcn als Gcicl dic op aasdc
is gckomcn om ons IC vcrlosscii.
Tegelijk blijkt in hct gebruik van
de7c titcI ook hoczccr Christus
van b6vcn kciinl. 'Hij is hicr dc
hccrlijkc Zoon van God, dic
mens gcwordcn is om zijn hccrlijkhcid Iiicr te lalcn stralen',
schrijft Kamphuis (492).
Kaiiipliuis' ki*itieko p Van Rruggcns ssandpunl is corrcct en
mild.
Toch valt mij op dat ccn van dc
conclusies van 7ijn proefschrift ca
wal haaks op clant. Dc tweede
stelling. liierhoveii al genoemd,
luldl immers: 'Hel inhoudelijk
iiilgangspunt van de chrisiulogie
lip1 "boven". in de eerbiediging
van dc godheid en dc ptcexistenlie van Clirislus' (prekxiclentie:
dal de Zoon al bestond voor de
inenswurding). Daariii klinkt
niets meer door van de bedoeling
vaij zijn collega. nl. dat de inhoud
van liet zoonschap juist in de
openbaring in Jezus' leven hier
beneden tot b!oei komt. Wel in
de eerbiediging van de godheid.
maar met duidelijk minder
nadruk op de preëxistentie van
Christus.
Ik zou de conclusies ten aatizien
van methode eti inhoud meer
parallel ~eformzileerdhebben,
zodat ook in d e tweede de openbaringsleer genoemd was. Bijvoorbeeld zo: Het inhoudelijk
uitgangspunt van de christologie
Iigt 'boven', in de eerbiediging
van de godheid van Christus, in
wie God zich openbaart en ons
aarispreekt.
71

Kleingoed
Ik niisle op p. 4% een woord.
T-Tel gaat over Anselmus. vergeleken inet Cnlvij~i.Ik lees r. 16-18
zu:'Dat gaat toch duidelijk verder dan Calvijn[;] maar het
begriipen is toch ingeklemd tiissen gelocif dat cip openbaring
stcunt en nadere openbaring
[zocki]'. Ik iiris ook een persoonsregisler. De inhoudsopgave
is weliswaar ~edetailleerd.maar
een flink aantal namen. ook van
dichters (bijv. Jean Pierre Rawie,
p. 472v) e11 klassieke auteurs is
moeilijk te vinden. Maar dat is
klein~ued.Het boek is bijzonder
goed verzorsd en vertoont maar
een enkele drukfout.

Personalia
De scIirijver is iiitniddels 50 jaar
oud. Nadat hii drie gemeenten
als predikant diende is hij in
1987 tot hoogleraar en opvolger
van zi,jii vader, J. Kamphuis,
he tioemd. Kamphuis B koos in
zijti schooljaren niet voor dc hvakken, maar ging de exactc
kant uit. Hij is begonnen mct
wis- en natuurkunde, maar
zwenkte na ccn jaar naar dc
theologie. Zijn boek hewijsi dat
hij d c annlcg voor hci cxacte iiicl
vcrlcci-d hccC1. Hij geeft blijk van
inziclit in de filosoiie en Iieeft
ccn lielder annl yt isch vermogen.
Zijn vccl7ijdiplieid kciiiit uit iii
7ijn voorliefde voor de ornithologie (het 'schouweii' van vreemde vogels). maar ook in zijn kennis vaii de Eiteratuur die zijti
betoog af e n 'toe o p verrassende
wijze illustreert. vooral met analyses van Dostojewski.
Het is bijzonder fijn dat Kamphuis zich zo grondig iiiyewerkt
hecC1 in het uitgestrekte terrein
. heeft
van de d u ~ m a t i e kHij
vorig jaar zijn proeve van
hekwaamlieid afgelegd en, zoals
in vroeger ti,jd de leerlingschilder. zijii 'meesterwerk' afgeleverd. Tiet is door de 9ildenmees-

Iers in de stad Apeldoorn
gekeurd en in erde bevonden.
Hij heeft zich ook gepresenteerd
aan zijn vakgenoten, ook buiten
de kleine kring van de gereformeerde dogmatici. Dat deed hij
juist door een drietal theologen
uit het Duitse taalgebied o p eerlijke wijze te analyseren. Daarmee heeft de dogmaticus van
Kampen zich gezag e n recht van
spreken verworven. Dat is
belangrijk voor de academische
inbedding van onze l'heologische Universiteit.
Na deze eerste periode van
onderzoek en onderwijs mogen
we op hel gebied van d e do,omatiek veel van Kamphuis verwachten. Als u voor de hngeschool bidt, moet u ook vragen
of God hem een nieuwe periode
van gezondheid en werkkracht
geeft. Want de geloofsleer is
voortdiirend in beweging. Van
allerlei kant worden vragen
gesteld bij de oude gereformcerd c dogmatiek. Er is. ook in de
pastoricCn, grotc bchocrlc aan
zijn inzichten cn dc sclirirtclijkc
vruchten daarvan.
Tcnslottc, dat dc Kamper dogmaticus aan dc T.U. ic Apeldoorn prïimovccrdc is een leken
vaii samenwerking Lussen de
twee opIeidingen. Laten we
hopen dat de toeiiadering tussen
de twee kerkverbanden gelijke
tred houdt met de samenwerking
tussen de opleidinsen tot de
dienst van het Woord. Op da't die
toenadering sneller gaat, zodat
de kerken de 'drive' achter de
opleiding zijn. Want zo hoort het
ook.

Dr: E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist
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H. Prins

Tuw uitgekomen
Ongelinieerd door P. Los.
Dit boekje is eeii nieuwe bundcl
met verhalen en gedichten van
de christelijke psychiater Piet
Los. Eigenzinnig e n eigentaIig
weet deze publicist zijn lezers te
prikkelen. Wat is vreemd? Wat is
gek? Aan de hand van verschillende parabels wil de auteur de
lezers een spiegel voorhouden.
Daarbij schuwt hij niet om heilige huisjes om te duwen en vermeende zekerheden in twijfel te
trekken.
Uitgeverij Voorhoeve Kampeii,
f 17,riO (62 blz.)

Rf:grljP je d o o p . . .e0 wem ,qrt+e.etl
door F.J. van Hulst.

Over hct doopformulier wordt
nict vaak gcpreekt. Ds. Van
Hulst dccd dat wel, omdat hij
het hard nodig vond. Hij constateerde iii ~i,inpastoralc praktijk
vaak misverslaiidcn rond dc
doop. In zijn preken, dic in dit
boekje vei-zamcld zijn, laat de
auteur zien dat d e doop nict
automatiscli lot ecn pcrsoonlijkc
relatie met God leidt. Hct is wc!
een uitnodiging, om bewust Gods
beloften te aanvaarde11 en zijl1
koninkrijk te vinden.
Uitgeverij D e Vuurbaak Rarneveld. f 24,75 (134 blz.}
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VAN KWEEKVIJVER NAAR
GAVENGERICHTHEID

evangelisatie
en zending

Kerken ZW zich bewust van noodzakelijk kader
om de komende decennia te kunnen overleven.
De vraag is: hoe ontwikkel je kader? Dat kan vla
taakgericht opleiden, ook via gaven gericht Dit
arfikel legt uit welke rol GemeenteNproject, een
nieuw fenomeen op kerkelijk erf, daarin speelt,
I

1 Het gat na belijdenis

Kweekvijver
Het is 1uni I li0 l. Voor liel eerst
van mijn Fcven maak ik een kerkenrnndsvcrgaderiiig iiiee. Op cle
agenda siijal ().;t. een aktiepunt
voortkomend uit de strategische
cnnfcrcnlie v;iii afgelopen winter. Dc kweekviiver.
Dc ageiida is zo groot, dat dit
I'UII~ over de zotner getild wordt.
Na de m m e r wordt het kort aangcrocrd. "Wat ISdat, kweekvijvci-'? W i l wil je ermee"? Tot ik
vol-ig iaar de kerkeriraad verliet
kccrde het punt kweekvijvcr
ongeveer elke twcc jaar terug o p
de agenda. Bcdncld wcrd mensen voor te bctcidcn om tol liet
ambt seroepen tc wordcn. Hel
belang van cen kwcckvijvcr werd
cinderkend. Dc mocitc om VVIdoende rnenscii voor hct ambt te
vinden is alom ccn g-ilaiig,dus
ook in o n ~ kcrk.
c
"En", zu was
de stelling "als .ic zc iiici kunt
vitiden, moet jc zc ciplciden".
Logisch. Toch kwam onyc kerkenraad er nict loc 0n1 dc kiioop
dcior te hakken toi hct opleiden
van tnensen. Hct tegcnmciliei
was. dat iemand dcior Christus
geroepen wordt en dat je ;.o
ieniand nict ccn v o o r / ~ lmoet
geven tot vnorscirtcring op het
ambt.

l
I

Tegelijk speelde daar in jaar uit
een andcre discussie: wat doe je
met de mensen, die belijdenis
hebbcn gedaan en daarna in een
gat vallen? Kun je ze doortillen
naar cen relevante plek in de
gcrneen te? Jongvolwassenen
catechese is een idee, maar zet te
vcel aan tot de oude vertrouwde
ontvangende houding in plaats
van een verantwoordelijkheids
li ouding.
Elk mens wil zich nuttig voelen.
In de praktijk zien wij menscn.
die na binnenkomst in d c
gemeente iets gaan doen. cen
stukje veaantwnordelijkhcid ksiigen e n dan opbloeien.

Gaven die jongeren
inbrengen
Naast de lijncn van kadcruntwikkeling e n bcgclciding van meiisen in een ovcrgangsrasc vrageii
kerkenraden zich in locnemende
mate met verlegcnhcfd n k Iioe
schakelen we de jongercn in.
Vergeten wordt dc vraag: Wat
hebben zij o r z ~t~ hi~dpn:?Een
kandidaat voor Gcmccn teNproject vraagt 7ich af: L'Mijbeschikbaar stellen in mijn gcmeeiite
spreekt mij enorm aan, maar
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tegelijk voel ik me o p m'n 2 3 ~
overal tussenin staan. ik wil wc1
verantwoordelijkheid. maar wil
men mij zo zicn"?
.longeren willcn crkcnning om
wie 7c zijn. Uit poedc gesprekken merk jc dan al gauw, dal KC
best wel dicp bcgaan zijn met de
gemeentc. oindal /c hccl goed in
de gaten Iichhcn dat hct daar om
wezenlijkc dingcii gaat; h c gaal
~
om hun Hccr.
Alom hoor je, dat jongvcilwassenen mct nicuwc idcccn i+uirnle
moeten hchbcn om hun gaven in
te zetten in d e pcmccntc. "En
dan geef jc zc d i t gclcgcnheid"
vertelde onlangs ccn tclcurpcsteldc ouderling uit ccii geineente mij, "en daii kom1 er niks van
tcrcchl". Waarcim niel ? Wat is
de ooi-;.aak dat e r zo gemakkelijk
langs clkaai. heen gepraat wordt,
en mcn eigenlijk elkaars verwachlingeii niel kent? De urngang met elkaar in de geliieente
inoel ineer eigentijds. Wij komen
uil een traditie waarbij in de
genieente van hoven naar beneden wordt gecommuniceerd. Tijden veranderen. Gemeenteleden
zijn iiu zelfbewuste e n ontwikkelde mensen geworden. Zij willen serieus genomen worden
door de leiding, maar tegelijk
gedrasen ze zich alsof ze nog in
hun vorige periode leven met
een gedragspatroon dat uitgaat
van "Ik moet o m h o e s kijken,
want daar komen de beslissingen
vandaan (en dus de creativiteit
die ik zelf had willen inbrengen)"
Cliristus brengt zijn gemeente in
allerlei pluimage samen, jong en
oud. Elk heeft zi,jn gaven. Al die
gaven bij elkaar maken die
gemeente tot een wonderlijke

criii~pleethcid.Hci docl vaii
CIii.islus' Ferneenlc is om (e
groeien vanuit Hcm, ioi Heiii.
D;~Igebeiirt allecn als alle gelediligeli Iiun kracht (]cc5 geiiadegaven) i t i liefcle in7cttcn (Ef 4:
15,Ih).

Leerschool
Op kerkelijk ert verschijn( cen
iiicuw instrurnentnriiim aan de
liorizoii. 111.GcmccntcNprciject.
Eiikele jaren gclcdcn coiicludcerden E& R mcdcwcrkers: "wij
hchben geen plek i i i dc gcineenIC. Wij zetten on7c capaciteit. tot
n u ioe in op een camping, kunncn we ook hinncn onze
geliieelite aan dc slag? Dal zouden we best wc1 willen". Vanuit
die constatering wcrd een concept uitgewerkt voor een leerschool voor jongc mcnsen.
GemeenteNprojcct wil jciiige
menseti uit het hcle land. die zich
aan Christus hcschikbaar wiIlen
$tellen. in wcckcindcn bijeen
brengen om kndcrvoiining mee
te gevcii.
Doel is, dur clke deeliiemer zich
bewust wordt van d e bedoeling
van de Hcrc mcl een gemeente.
En welkc mogelijkheden de door
de Hcrc geschonken genadcgaven hicd~"11.hoe die in de eigcii
gcniccnle inzetbaar zijn. D c officiëlc niissie van GemceiitcNprojcct luidt dati ook: Gemccntcnlcdcn toerusten tot christcncn, dic
hun cimgevi~igin heweging ïettcn. Voor de één zal dat op hel
vlak vaii seloofsgesprckken zijn.
voor de ander hulpvcrlenilig.
vciur weer ccn andcr puhlic relalions vati de kcak, cn g;i zo iriaar
dcior. Zo wil GcinccnieNprqject
ccn cintdekkingstochr cn leesïcliool zijn voor jongc mensen.

kerkeiiraad nodig in zijn broeders en 7usters. die iets 3evraagd
of nngcvraagd lol stand brengen.
Daarom wil GcliieenteNproject
nauw samenwerken met kerkenraden. Gcïnleresseerden kirnnen
allecn meedoen na overlegging
van ccn annheveliiigsbrief van
hun kcrk-cnriiad.
E r is nog cc11 nndcr belang voor
kerkenradcn GciiieenteNproject
te steuncn. Wckeli.iks komt men
in aanraking met mensen, vooral
jongc mcnsen, die Jezus Christus
niet meer willen vulgen. Praten
en a f s p i ~ k c nmaken helpt niet
meer. D c contactlijnen breken
af..... cn daar sca je dan als dienaar van Clirisluc met lege handen. Juist de leeftijdgenoten van
dczc jonge mensen zijn vaak wc1
in staal Iiet lijntje open te houden. Z c verstaan elkaars taal en
elkaars diepste verlangens. Met
zijn cnihousiasiire kan de ene
jongcrc de andere meenemen op
de wcp van Jezus Cliristus.

Levende kerken
De kerke11zitten niet te wachtcn
op ripciureuze vernieuwingen,
wel op krachten van de Hciligc
Geest die mensenharten vcrnicuwen e n de kerken levend houden. Daarom wil GcmccnteNprqjecz aansluiten bij de
bestaande geniecntcpraktijk.
Voortbouwen in dc lijn van 400
jaar Gereformccrdc Kerken in
Nederland. dat zijn kerken die
verbinding ~ o c k c nniet de wereId
van hun tijd. Wij inet de wereld
anno 2001 .

Waf kerkenraden niet lukt,
kunnen leeftijdgenoten
wel
Naasl Iiet herkcnncii van die
gaven is het vertrnuwcn van de
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GerneenteNproject !s een werkgroep van Deputaten Toerusting
evangeliserende gemeente in de
Gereformeerde Kerken (vrogemaakt).
Het kader van GerneenteNpraject
wordt gevormd door: Klaas Koelewvn, /T-consultant uit Trei, Joan
Bosma,leerkracht uit Zwolle,Arnout
Francke, student theologie uit Zwolle, Gerard hlarkerink, marketingadviseur uit Maastricht.
in het weekeinde van 24/25 nov za!
een Landelqke Manifestatie plaatsvinden in Herberg Eist (Utr).
Aanmelding via: www. GemeenteNproject.nl of Klaas 0344-633 J77
of Gerard 043-3630 120.

LIED 319: LOOFT GOD,
DIE ZEGENT AL WAT LEEFT
"1,cioft Gocl"- mct dexe oproep
hcgiiit elk coiiplc~v;in gezans
3 1 r3 uit hef Licdhork voor ric
lil.rkri?.Na dc a;iiispurin~om
Gcid te Iovcn wordt iii elk vers
herteld om wclke redenen Hij
geprezen ninci nol-deli. In de
ccrcte strofc wciidcn drie redcneii genncinci. Dc eerste redcn is
dal Gocl 7ijn zcgcii c e E t aan al
aal leeft. Lcl wcl,Gods zegen
i-iist nict allc~io p mensen. maaiop heel dc sclicpping. Want God I
iet niet allccn orrl naar zijn volk.
maar naar n1 1 1 ~ 1 : geschapen Icvcii
(vgl. o.a. (icii. 1 :22. Deut. 7:13, PS
65:1 1. 101:30,132: 15). De twccdc
redeti is dai IHii "dei heemlcii
Heer" is. Als 1:i;itste reden wordt
genoemd dilt Hii tusscn 0125 [ijn
woning hcclt. De laatstc Iwce
redenen wcirdcn in dc laatsrc
regcl ("Dic ver is. is nabij")
eigenlijk in andere hcwoordingcn gc/.cgd: God is vcr (iii de
licmcl) maai. tegelijkertijd is Hij
nahij.
In het zivccde couplct wordt cle
kc1 k vciorgc?tcld ali ccii scliip.
FTierniee grijpt clc dichlei. J.W.
Scliultc Nordholt ( l 920- 1'305).
Ierug o p ecn hccld dal in de
kcrkrescliicdciiis baker en o p
drverw manicrcn ic yehruikt. Wc
kuiincri hiliciorbeeld denkcii aai1
liet hct M i d d c l e e u ~ ~ licd
s c .'Es 1
koriirni ciii SchiEC. ~ e l a d e i i "(vg1.
Ljcdhor,h pcf. 1 l h). ninar ook
ani1 liccl dai i i i l ceri totaal andci-C
hnck kcinlt. nainelijk het hckcnde "'t Schccpkcri uiider .Iezus'
Iioecle" vaii dc iicyentiendeeeuwse pvcdikant C.S. Adama
l a l i Schc1tcm;i. I-Iet beeld is nict
alleen schi-iiikt als riietafnor vuur
de kerk, 7cini5 wel e h e u r d in hel
lied van d c x ueck. Maar hct

l

i

m
lied van de week

I

voert te ver daarcivci hier uit te
weiden.
Dal men het beeld b a n het schip
'
ii-leer dati eens in vcrband bracht
niet de kerk, is iiiet verwonderlijk: de gernccnlc kwam immers
samen in een gcbouw waarvan
d e hoofdruiniic Iiel scliip'
genoemcl werd. Het scliip als
metafoor voor dc kerk grijpt min
of meer terug cip de Ark van
rc'oacti (Gcn. 7) en op tiet evan'
gelieverhaal over de storm o p
het meer (Mat t. 8:23vv. Marc.
4:3Svv en Luc. 8:22vv). Boodscliap van hci beeld is dat God
zijn kerk (hci schip) bewaart
door alle stormen heen. De Hcer
biedt het kci-kscliip behouden
vaart e n ?al het veilig naar dc
haven (Ices: nieuwe hemel cn
aardc) loodsen.
In hct tweede couplet wordt God
de hartclag kar1 ons werk
genocrnd. Dat wil zeggcn:Hid is
dc vitale en criiciale lcvcnsnder
waaiAdoorons \verk uhcrhaupt
bc\taat en kan vriortbcilaan.
MC(is immers de Hcrc die een
goed werk in ons i s bcpcinnen en
dic dit tot het eindc toe zal
voortzetten (FiI 15). God Zelf is
actief werkzaam tvanneei. wij iets
hewerken (Fil. 2:13). want - om
liet in de woorden van Johanncs
15:s t e zcggcn - "zo~iderMij
kiint gij nicls dciesi".
Het derde vcr5 borduurt voort
op het twccclc. Allereerst door dc
heelclspraak van het kerkgebouw
alc metafoor vooi- de kerk
opnieilw op tc pakken. Ging het
in strote 2 om hel schip van hct
kerkgebouw, hier gaat het nvcr
de kerktcrcn ;]Is"de vinger
Gocls" dic 011s voortdurend
opmerk7aam maakt van de wc;
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dic we moeten gaan: naar de
hemcl eii liet eeuwige leven.
Tn h c t vierde vers en het bcgin
van I-iet vijfde coliplet gaat lict
heel specifiek over d e kcrkdiensten, waar God tot ons sprcckl
cn waar Hij op onze Iofprij7ing
tilil lrunen (Ps. 224). en waar Mij
in woord en sacrament hij ons
vcirslelijk resideert.
Opvallend is dat dc laatste twee
ve~sregelvan de slotstroi'c niet
meer in de wij-vorm maar in de
ik-vorm staan. Of cigciilijk is tiat
niet zo opvallend vtmr wic de
psalmen kent. Want daar trcíien
we bij uitstek aan dat d c cnkeling ("ik") niet los tc koppelen is
vail de gemeenschap ("wij".
Israël. volk vaii God). Bie twee
kunnen wc niet legen elkaar uitspelen.
Het lied kan op vcrsclaillende
momentcn i i i dc dicnst een zinvolle plaats onlvriiigen. Zowel als
aanvangslicd alsciok als Iied voor
hij hct avciiidmaal. Dit laatste
niet alleen oiiidat i11het lied
sprake is van sacra~rienten,maar
onk vaiiwepe de eschatologische
nnhies.

Melodie
De melodie die hij het licd
gebruikt wordt, hoorde norsproiikelijk bij het lied 'Nun dankct al1 und bringet Ehrq.en wcrd
gcccimpuneerd door één van dc
mcest belangrijke componisten
van liedmelodieen uit het protcql;iiltisme: Johann Criieer. Onder
d e ineer dan zeventig mclodicEn,
die hij componeerdc, zijn vcrscliillende erg popiilair gcworden. Iedereen kent de mclodic
75

van ' J ~ ~ Lmciiic
I,
Frcudc' (LvK

lijn. En l657 werd de bekende
lieddichter PauE Gerliardt predikant van de Nicolaikirche, eit
met hem bouwde Cruger een
hechte vriendschap op.
In 1647 gaf Cruger een liedbundel uit onder de titel: Prmis pietafi.~
mmelica. Dns is/: Ubung der
go~lseligkeitin Cg1risblicher1~ f n d
trost rei cl re^ Gcsüngcn, Herm D.
Martini Li~thcrifijrnehrnlich, wie
nu& anderer vorr~ehrnesund
gelehrter Lente orderitlieh z i i s a m
~nengrbrncltt.Het werd een bijronder populaire bundel, zoals

428), ' N u n d;inkct rillc Gcitt' (GK
gez. 35) c n 'Jcsus, mcinc Zuversicht' (GK gcf.. 20)
Csugcr wcrd in 1598 in Grol3
Rseesen en ovcrlccd in lhh2 tc
Bei-lijn. Tijdens rijli ionge jarcn

maakte hij vclc. uitgcbrcidc stuclicreizcn. Ti1 Witicnbcrg stiidcerdc hij Iliccilogic. maar hij wcrd a1
in zijn lijd vticiral geroemd om
zijn composi torisclic vaardigheden. Criigcr wcrd cantor van dc
Rerliiiise Niccilaikirchc en lei-anivaii hel Gr;iucn .KIcistcr in Rcr-

1 3l9

Looft God, die zegent al wat leeft

I wijze: Nun danket al1 und bringet Ehr

I

-'

I

Johann Crüger 1653

Looft God, die ze - gent

1

der heeden Heer is

1

die

tus - sen ons

Die ver is, is

al wat leeft,
Hij,

zijn woning heeft.

blijkt uit hei gegeven dat e r de
bundcl maar liefst vierenveertig
kcer hctdrukt werd. Eén van de
niclodiccn uit deze bundel is
N u n dankei al1 und bringet Ehr'.

Behalve bij het lied 'Looft God.
die Jcgcnt al wat leeft' wordt d e
mclodic in he't Liedhopk voor (kc
Krrken ook gebruikt bij gezang
63 ('De Heer versclii.int te middcrnacht'). Dit lied is in deze
rubriek al aan d e orde geweect
(zie De Rrformntie van 9 januari
1999). Waarschijnlijk zullen we
dc rnclodie nog wel kennen, en
anders i s hij snel aangeleerd
want rnocilijk is hij a1lerminr;t.
Dit komt mede omdat de melodie sterk verwant is aan de
Geneefse psalmmelodieen. Deze
melodie6n kende Cruger door de
Duits-lurhcrse vertaling van het
GeneeTsc psalter van Ambrosius
Lobwasscr uit 1.565. D e aanvang
van de ecrste regel doet sterk
denken aan d e melodie van
psalni 661981'118. D e laatste twee
regels vertonen enige verwantschap met psalm 7411 1 h.

na - bij.
Dr. J. Smelik is musîco/oog/hymnoloog en woont in Zuidhorn

2

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaan.
Hij is de harrslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe maer gaan,
en gaat in eeuwigheid.
4 Looft God, want Rij spreekt onze taalj
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5 Looft God, die ons aan tafel vraagr,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.
J.W7.
SchuIte Nordholt (1920-1995)
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Kopiëren van dit artikel is toegestaan, maar een uitsluitend kopiëren van het lied is niet geoorloofd.

