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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
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I GENERATIES IN GESPREK
De
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denken
82
77

tijden veranderen en
met hen. Wo
vandaag niet meer precies zo over de dingen als
vijftig jaar geleden. Over hoe duf gaaf, schreef ik de
vorige week, De kijk die mensen hebben op de dingen wordt sterk bepaald door hoe zjj als jongere en
jong volwassene zijn gevormd. Wie zelf bewust de
Vrijmaking heeft meegemaakt en de opbouw van
het gereformeerde leven daarna, kijkt ook vandaag
anders tegen de dingen aan dan wie later geboren
zjjn. Wie is opgegroeid in tgden die uiterlijk rustiger en
zonniger waren, legt andere accenten, bekijkt de
zaken waf ontspannener, en staat soms ook waf krifischer fegenover de gereformeerde praktvk. Daarnaast worden W J allen, ouder of jonger, beïnvloed
door de veranderingen in het levensgevoel, met zijn
grotere aandacht voor de menselijke ervaring en
hef gevoel. Dan rijst de vraag: is di$een goede onfwikkeling?
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Als wc dc stand van 7akcn in de
vriigcrnaaktc Gcrcformccrdc
Kerken opmaken, kunnen wc
plussen en minnen noteren.
Eerst hel positieve:

* We leveii in een wereld waarin
bij de Bijbel en zijn boodschap
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vccl vraagtekens worden
geplaatst e n waarin zowel het
hcbben van een belijdenis als de
inhoud daarvan steeds opnieuw
tot punt van discussie wordt
gemaakt. In dat klimaat is het
heel positicf, dat de kerken nog
steeds voluit staan op de gereEormeerdc basis. Zowel ambtsdragers als kerkelijke vergade77

ringen hinden zich steeds
opnieuw aan de Bijbel en verklaren daarbij, dat ze die zien als het
Woord van God dat gezag heeft
voor ons denken en handelen. Z e
verklaren zich ook gebonden tc
weten aan de gereformeerde
belijdenis. als een richtinggcvcnde samenvatting van wat de Bijbel ons leert.vanuit dit uitgangspunt worden afwijkingen dan
ciok afgewezen.

* Elke zondag wordt e r gepreekt
en het erootste gedeelte van d c
gemeente bezoekt de kerkdiensten trouw. Veel jongeren krijgcn
wekelijks kerkelijk onderwijs.
Elke week worden ook tal van
huisbezoeken gebracht. Daarnaast zijn e r heel wat gelegcnlieden om de kennis van dc Bijbcl

hcbbcn is er veel oprecht
geloofsleven te constateren. We
stemmen in met het Avondmaalsformulier, dat e r nog veel
zonden en gebreken zijn in ons
hart en leven. We hebben geen
volkomen geloof. We dienen God
niet met zoveel ijver als zou
moeten. E n we hebben daselijks
te kampen met de zwakheid van
ons geloof en de macht van de
zonde die nog zoveel aantrekkingskracht op ons heeft. E n
toch zeggen we met Petrus: Heer,
U weet, dat ik U liefheb! We vallen steeds weer op Hem terug.
breken met de zonde en stellcn
ons open voor Gods Gccst. waardoor er ccn vcrnicuwinp op gang
komt in ons leven, als vrucht van
wat God conlinu in ons leven
invcstccrt.
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zijn en dingen waarmee Hij ons
zegent ook als zodanig te zien en
te benoemen.

tc verdiepen en het geloofsleven
te versterkci-i op verenigingsavondcn en bijbelsludiekringen.
Allemaal niet 70 opi.ienbai+end
cn indrukwekkend. als we l-iet
mensclijk bekijken.
Ook hel dagelijkse manna in d e
woestijn was na een aantal jaren
voor dc beleving denk ik Reel
gewoon, maar goed beschouwd
een wondcr. Dal geldl ook van
het brood dcs levens dal God in
zijn Woord ons steeds weer geeft
en waarin Christus naar ons toekomt om zijn heil in ons leven te
brengen.

1

II

I1

* Hct overgrote dee'l van onze
kinderen kan gereformeerd
onderwijs krijgen. een situatie
die uniek is in de wereld. We
beperken ons geloof niet tot ons
persoonlijk leven, maar kennen
hel besef, dat het een bredere
uitwerking moet hebben. Er is
veel onderling dienstbetoon. E r
wordt veel energie gestoken in
vluchtelingenwerk. E r is aandacht voor evangelisatie, zending
en internationale contacten.
Al met al veel reden om de
HERE onze God dankbaar te
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Maar naast deze positieve dingen, die we voortdurend vocirop
moeten zetten, zijn er ook dingen
die zorgen geven. In mijn ogen
zijn we er de laatste lien jaar
bepaald niet up vooruil gegaan.
De twijfel bekruipt je oC achter
d e redelijk ogende gevel wel
altijd echte innerlijke kracht
schuilt. Dan rijzen d e vragen:
- Is d e betrekkelijke rust wel
positief te duiden?
- Laten wij het Woord wel sterk
genoeg doorwerken?
- Is e r niet te weinig enthousiasme voor (persoonlijke en
ge~arnenli~jke}
studie van d e
Bijbel. de belijdenis en de
kerkgeschiedenis?
- Mis je in het persoonlijk
geloofsleven vaak niet basale
dingen?
- Stimuleert de prediking voldoende tot een leven met de
HERE alle dag? Geeft ze een
inspirerende en appellerende
uiteenzetting van de boodschap van d e Bijbel in confrontatic mct het klimaat van
vandaag'? Draagt 7e 'bij tot een
verdieping van hct persoonlijk
geloof en bevordert 7c de
peeslelijke groci? Stimuleert
ze tol uitstraling in de wcreld'?
- Is het gemeen televen soms
niet wat fulloos, apathisch,
onbezield, gearriveerd en
oppervlakkig? DreigI er geen
verwereldlijking van d e onderlinge omgang? E n wordt d e
gemeenschap niet bedreigd
door een individualisering,
waarin we komen tot een lossc
opstelling tegenover de
gemeente en tegenover d e
gereformeerde tradities?
- Werkt de ontwikkeling naar
meer openheid van oiize gereformeerde organisaties wel
positief uit o p onze principiële
78

I

hclijiidlieid? Boeit het hegrip
-gcrcfnrmcerd' niet meer?
Zullcn wij wel blijven staan
voor gcaci'ormeerde sctiolen?
- Verzwakt liet kerkhesef niet
slcrk'? Lripen we niet het
gcvaar le komen tot een relaiivcring van kerk en helijdenis? Zijn W C misschien we4
orthodox iip papier. maar is
het nict diicirleefd? Zijn we af
en toe nict vccl le toegankelijk voor allerlei aanwaaiende
gcdachlen?
- Hclpl het gereformeerd
onderwijs wel bij een echte
vcrwci+vingvan een ~ e r e f o r meerde Iiouding? Of bereikt
hct niet meer dan een zijdelijkc aanpascing aan wat vanzelfsprekend leek, zonder clat
ciiize leedinsen het zich echt
eipen maken?
- Vcrdwijiit liet richt op de roeping In dc sanienleving achter
ecn beperking tot het privéIcven, waarin we het geloof
vooral nodig hebhen als
bevrediging voor onze pcrsoonlijke behoeften'!
- Is bij ons evangelisaticwcrk dc
eigen gereformeerrfc ovcrtui~ i n wel
g sterk genocg om hcl
evangelie in 7idn vnilc brccdte
en diepte te hrengcn 1'

l
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Al met al heb ik het gevoel, dat
we de laatstc ticn jaar aanmerkelijk verzwakt 7ijn. Oiize teeenstander slaagt cr te vaak in met
karikaturcn ons op het verkeerde been te zcllcii. Vasthouden
aan dc Iccr van de kerk is niet
van d c ~ lijd.
e want het gaat om
hcl perscionliik geloof e n de
hand aan Cliristus. D e kerk is
lang nict zo gewichtig als vrijgemaaklcii lange tijd beweerden,
wan1 hci is Icicli vooral maar een
mensclijk¢ zaak. Gereformeerdzijn is niet iers om blij mee ie
zijn, maar iets geborneerds dat
eerdcr gene oproept. Dat leidt
tot vragen, verwarring en onzekerhcid. O n s gereformeerd-zijn
staat in dc legenwind van de tijd-

gccst. Wordl de zandbank waarop wc staan steeds kleiner bij het
opkomcn van d e vloed van een
postmodcrn relalivicme? We lijkcn ccn degelijke verankering te
misscn en Ionen te weinig kritisch ondcrscheidingsvermogen.
Wc weten het niet zo goed meer
en hebbcn daardoor te weinig
overtuigingskracht om winnend
en warm te sprckcn naar bilinen
en naar buiten.

groeiende verwijdering? Waarin
we aan de ene kant vasthouden
aan het oude. zolang dat nog
gaat, en aan de andere kant roeken naar een eigentijdse vormgcving van geloven cn Icvcn dic hct
verleden het verledcn laat? Of
kunnen - en moetcn - wc c r
samen tegen aan?

Kloof?

Impasse?

1

Hoc is dit alles zo gekomen?
Ligt hct aan de ouderen die e r
nicl in geslaagd zijn te laten zien
wat hun gcrerormeerd zijn ten
dicpstc inhoudt? Bij wie zelf het
g gaan branvuur minder h ~ w is
dcn, ~ o d aer
i weinig aanstekelijk5 van heli uitgaat?
Ligt hct aan de jongeren die
opgroeiden in een periode van
wclvaart en rust. waarin geen
dicp-ingrijpende keuzes werden
gevraagd? En bij wie een aantal
wezenlijke dingen toch niet echt
zijn geland, niet eigen gemaakt,
zodat d e traditie lijkt te stokken?
Ligt het aan het algemene klimaat van relativisme en individualisrne dat ons alIen aantast'? Aan
de windstilte van een cultuur die
in een impasse verkeert e n wat
richtingloos ronddahhcrt'?
Hoe het zo is gekomen, is een
moeilijke vraag cn voor liet anlwoord moeten wc denk ik in alle
drie de richtingen kijken. En e r
zouden nog wc1 meer aspecten te
bedenken zijn.
Maar waar wij ook de verklaring
zicn lipgcn, we kunnen in ieder
gcval feitelijk constateren, dat we
in de kcrkcn vandaag - meer dan
vrocgcr - verschillen in Iioe we
d e dingcn bclcven en in onze
kijk op de zakcn. Hoe moeten we
daarmcc omgaan? Moeten we
dat zien als twee verschillende
wcrcldcn, gescheiden door een
kloof ?onder brug? Als een
impassc dic niet te doorbreken
is? Mocten we berusten in een
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Sommige ouderen belcvcn d e
situatie als een nndoorbreckharc
impasse. Zij prij7cn dc vrncgcrc
tijden en zien vandaag allecn
maar achteruitgang en verval. D e
dingen waar zij hccl dankbaar
voor waren en waar zij warm
voor liepen, hehhcn hun tijd
gehad. De droom is kcnnclijk
over, alles wordt afgchrokcn. Zij
hebben een gcvocl van vcrvreemding.
Ook sommige jongcrcn bclcvcn
d e dingen als een ondoorhrcckbare impasse. Zij vriclcn zich
hclemaal nict aangesproken door
wat zij als conscrvali~iiieervaren.
Z c willcn mensen zijli van deze
tijd, mct ;rijn eigen omstundigliedcii: wc Icvcn nzi ei1 onze opstelling vandaag moet niet bepaald
worden dooi*de erfenis van het
verleden.
Als we deze lioudingen innemen,
ervaren we seen echte onderlins e verbondenheid meer. We zitten dan wel bij elkaar in d e kerk,
maar eigenlijk is e r sprake van
twee gescheiden en verder wijkende werelden.

Verbondenheid
Maar dat knnnen we toch niet
echt geloven! Zo is het toch niet?
:lon,qcrenpraten over hoe zy het
geloof beleven, oudere11over verbond en kerk, manr nls je doorvraagt. hedoelcn ze heiden h ~ t zelfde'. hoorde ik een predikant
eens zeggen. En ik denk dat hij
groot gelijk heeft.
Wat is de gloed achter d e zo
objectief klinkende woorden van
79

de vcrstard lijkcnde oudcre'? Wat
wil de jongcrc rnct zijn zoeken

naar een levend geloof dat betekcnis heeft voor zijn bestaan van
clkc dag?
Als wc dat aan clkaar vragen en
van clkaar horen, blijkt dut we
verl?onden zijn in hetzelfde
gelnoJ dnor Petsus een bezit
genoemd dat kostbaarder is dan
vergankelijk goud (1 Pt 1 :7,2 Pt
1:l). We herkennen dat bij elkaar
en beseffen dat we daarin ékn
zijn. Wc horcn bij Christus en
daarom ook bij clkaar. Dan vallen er rnisscliien nog heel wat
vragen te stellen aan de ander.
Kritisch ook cn vcrmanend. Corrigerend en opscherpend. Maar
voomp staat dan toch, dat we ons
kén weten in de verbondenheid
aan Christus en het gcloof in
Hcm. En onze kritiek en vcrmaning krijgt zijn plaats en kleur
binnen dit kadcr. En de zwakheden cn gebrckcn dic wij constatcrcn, hebben - bij alle zorgelijkheid die 7i.j kunnen oproeli.cn een minder zwaar gewicht dan
wanneer wij bij de ander hel
geloof niet meer zciuden herkennen.

In de kerk horen wij bij elkaar,
omdat wij dal kostbare geloof
met elkaar delen. Een geloof dat
bij de ouderen niet moet verstarren, maar de levende beweeglijkheid van de Heilige Geest moet
blijven kennen. En dat bij de jongeren niet moet verdunnen en
vervagen, maar juist de belijndheid moet houden die nodig is
om Christus, zijn woorden en zijn
geboden, vast te houden in een
verwarrende en onzekere tijd.
Het geloof van oud en jong moet
groeien in alle richtingen, zodat
we samen met alle heiligen
mogen bevatten hoe breed en
hoe Iang, hoe hoog en hoe diep
de liefde van Christus is (Ef 3:1421, Ef 1:17-23)
Hoe dan ook: het is nodig dat we
elkaar scherp houden en wakker
zijn om te versterken wat dreigt
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te sterven (Op 3:2), zodat wat
kreupel is niet uit het lid raakt,
maar kan genezen (Heb 12:13).

Gesprek
Dat vraagt om intensief gesprek
in de gemeente tussen de generaties. Ik zou willen pleiten voor
een aanpak zoals d e H e n ~ o r m d gereformeerde ds C. G. Geluk die
vorig jaar in CV Koers beschreef:
'In onze gemeente proberen we
dit seizoen ouderen en jongeren
met elkaar in gesprek te brengen. Wij willen vies avonden
organiseren voor vijftien mensen
uit drie verschillende generaties;
opa's of oma's, vaders of moeders en zonen of dochters, uit vijf
verschillende families. Op de eerste avond komen de ouderen aan
het woord, waarin zij hrin ervaringen en gevoelens over het
geloof vertellen. D e tweede
avond vertellen de ouders hoe ze
geloofszaken beleven en hoe ze
tegen de oudere en d e jongere
gencratic aankijken. De derde
avond komcn dc jon,oeren aan
bod. Op d c laatstc avond proberen wc met elkaar in gesprek te
komcn ovcr dc belangrijkste
onderwerpen: wat hindt ons en
wal vindcn we rnocilijk in onze
contacten mct d e andcrc generaties. We praten over hoe wc het
geloof ervaren en hoe we als
Christen in d e ~ lijd
e staan. We
praten over de kerkelijke traditie, wat belangrijk is en wat juist
niet. Jongeren leren zo van ouderen en ouderen leren van jongeren. Jongeren kunnen een sluk
historisch denken leren. Dat missen zij. terwijl het vanuit het
geloof belangrijk is te welen, dat
de geschiedenis niet begint met
jouw geboorte en niet ophoudt
als jij sterft. Het is goed Gods
hand te zien in d e gescliiedenis.
Ouderen kunnen van jongeren
leren open over hun geloof te
praten. Ouderen hebben dal
vaak niet geleerd.'
Zo'n aanpak lijkt mij boeiend cn

vruchtbaar, vooral als zij niet
beperkt blijft tol de deelnemers
aan het gesprek, maar de hele
gemeen te daarin betrokken
wordt. En als de stand van zaken
die uit deze gesprekken duidelijk
wordt. aanleiding is voor verder
beleid en toerusting in de kerk.

Vertrouwen
Zo'n gcsprek moet je wel ingaan
met vertrouwen. Vertrouwen, dat
ieder aanspreekbaar is op dezelfd e basis, het door allcn gedeelde
geloot En vcrtrouwen dat je
daarom ook vcrder kunt komen
met elkaar. En dat niet o p grond
van een zonnigc kijk op de mens,
maar omdat we vcrtrouwen
mogen hebben in de waarheid
van God die zo steeds meer kan
oplichten en ons kan pakken.
Haar kracht laten gelden en ons
overtuigen.
Ongetwijfeld vallen e r veel kanttekeningen te plaatsen bij wat ik
in dit artikel schreeb Wie het
beter weet, moet hel vooral zeggen. I k ben e r echter van overtuigd dat dit d e geest is waarin
wij met elkaar moeten omgaan,
ook bij zorgen en vragcn over
het geestelijk en kerkelijk leven.
Waarin wij de zegen nicl uit het
oog verliezen, maas voorop
plaatsen, vOór wij over onze lorgen spreken. E n zonder de zwakheden en eebreken te bagatclliseren, zouden we elkaar toch
moeten benaderen vanuil een
positieve insteek. Bij alle nodigc
kritiek en correctie toch een wervende en overtuigende opstelling
loeken. Niet vervallen in een
houding die gestempeld wordt
door wantrouwen en angsl.
D e opstelling van Reformanda
roept daarom vragen op.
* Is het terecht te suggereren, dat
iemand die een genuanceerd
hctoog houdt over het sabbathsgebod en de zondag als rustdag,
zich niet alleen door het Woord
van God. maar ook door de

hedendaagse cultuur laat leiden? !
* Is het terecht om in een preek I
over de voorzienigheid die vragen oproept? meteen ver-gaande
afwij kingen te zien?
V Shet terecht alle mogelijke
dingen die anders gaan dan vroeger. hoe verschillend van proportie en gewicht ook, te zien als
afwij kingen van Schrift en belijdenis e n verlies van sclierpte?
* Is hel ierecht om zonder reserve of kanttekening een geschriltje aan te bevelen waarin deputaten kerkmuziek worden
neergezet als mensen die een
vrijzinnis-hervormde lijn willen
volgen?
* Is het terecht om Gereformeerden in Zuid-Afrika die
remigratie overwegen aan te
bevelen om kerke1i"jke redenen
maar liever naar Australië te
gaan dan naar Nederland?
* Is het terecht om broeders e n
zusters die ons in de kerk gegeven zijli, te kwalificeren als mensen die hun eigen hart volgen en
jezelf in een 'Elia-positie' te
zien, waarin de rechtvaardige
nog maar weinig kan doen?

september toch weer. Ik acht dat
zeer betreurenswaardig en
schadelijk voor de goede verhoudingen tussen allen die zich
geroepen weten een gerelormeerde koers te varen in de tijd
waarin God ons een plaats heer1
gegeven.
Over die gereformeerde kocrs
volgende week verder.

Drs. G.J. van Middelkoop s oudconrector van de Gereformeerde
Scholengemeenschap te Rotterdam en oud-rector van de Gereformeerde Scholengemeenschap te
Amersfoort

Dit alles lijkt mij niet terecht.
Het lijkt mij in strijd met de bijbelse opdracht om mensen die
cen vcrkecrdc stap 7ettcn op het
rcchie pad tc brcngcn in ccn
geesi van zachtmoedigheid
(want je zou 7cIf ook ecns in verzoeking kunnen komcn) (Gal.
51). T-let m u goed zijn als Rcforinanda zich op bovensiaandc
punten zou bezinnen en h a a r
i
aanpak zou bijstellen. Helt blad
1
zou zich moeteii afvragen of het '
door deze benadering d e acceptatie van terechte kritiek niet
bemoeilijkt of verhindert. En
daarmee de nodige bijdrage in
het gesprek niet meer kan geven.
Overigens bemoeilijkt het laatste
punt uit de rij dal gesprek
natuurlijk sterk. Al eerder heb ik
gevraagd daarop ondubbelzinnig
terug te komen. In reactie daarop handhaafde het hlad dit op 27

l
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A.S.van der Lugf

STRALEND ALS DE ZON
"Enzijn gedaante veranderde voor hun
ogen" Markus 9,2

inet hemelse macht: een mens
bekleed met eeii lang gewaad. 101
d e voeten, eeii gouden pordel
om, hoofd e n haren als witte wol,
als sneeuw, osen als een vuurvlam, voeten als glocicnd koper.
Zidn aanzien was als een krachtige middagzon. Zo heeft .Tohannec
Hcrn later ontrnciet.

Peter staart naar Z$-I microscoop. H e t onderzoek
van de bloedmonsters heeff hij gestaakt. Zijn
gedachten zjjn niet b,j zjin werk. Of eigenlijk, toch
wel,,. Atleen, het Bijbeigedeelte, dat h) vanochtend /asbij het ontbijt, Iaaf hem niet los. Petrus zag
de Hese veranderen van gedaante. Peter voelt
zich altijd a/ verbonden met deze apostel. ZJn
ouders hebben hem naar Petrus genoemd.
Wat heeft Petriis eezien? Ecii
ding is cliiidelijk: d e Heie .iezus
was mens als wij. toen Hia in
Palestina rondsing. zo'ii 2000 jaar
geleden. Hij had Pioiiger. krccg
slaap, was moe, kon huilcn. kon
boos cn vriendelijk zijn. Het
blocd stroomde over zijn rug na
dc gcscling. Peter dacht: als ik iii
dic jnrcn in het lahorittorium van
hcl /.ickenhuis van Jeruzalem
Iiad pcwcrkt. had ik het DNA
van d c ï c persoon kunnen vaslstellen. Maar 70u ook onderzoclit
kuniieii 7ijn wat cr op die hoge
berg yebeurdc'! Pcirus. .la kobui;
en Johaniies Iichbcn het gezien,
maar wal prccics'! Cvat hadden
wij e r nu van pcwctcn als er stralinpdeskundigen hij waren
geweest?
Het kwaiir van binnen uit. De
kleren van de Here straaIden
schitteseiid nit. Gceii vakman in
de hewerking van stoi'fcn kan het
zo maken. aldus Mai'kus. En later
was het weer weg. Dc mensen
zageti Jezus weer in diczelfde
kleding. zonder dat er van een
hli,iveiide plaiis sprake was. De
persoon veranderde. Alsof de
zon in Hein kwam cn ccn ongeloofli,jke straling loslict, die de
kleding onw;iar<chijnlijk wit

1

maakte. Zuu het dc glans van de
hemel zi,jii? Elia cn Mozes waren
er immers ocik. Dic leefden toch
al in de nabijheid van de Schepper, die een ontoegankelijk licht
bewoont? Dc drie apostelen kregen een korte blik in d e onzichtbare werkelijkheid ban d e hemel.
D e wereld van geesteil: C i d de
Almachtige, de eeuwigc Geest,
de goede engelen cn dc boze
geesten. Peter ~ u c h l t cschudde
.
zijn hoofd. H e t werd licm allemaal te machtig. Wal mocst hij
hicrvan denken?
Wat Pcter op dat moment niet
bedacht, was dat Markus in 7ijn
evangelie later nog eens op die
gedaanteverandering terugkomt.
"Daarna verscheen Hij in een
nndprr gadannk aan twee van
hen op de weg, terwijl zij zich
liaar h c t land begaven". Dai Iccs
je in hci laatste hoofdstuk. Dc
opstanding heeft plaatsgcvondcn.
De Hcrc vertoont zich aan dc
leerlingen orn hen te overluigcn
van dc grote feit. Zeker dric van
d e n130stclen hadden in geloof'
kunnen verklaren: dat l ~ e h b c n
wij gefien np de berg! Laler /al
ékn van de leerlingen d e T-Tesc
zien cn merken dat Hij niens is vocirbi j de dood. Onvergankelijk,
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Pcter knielde 's avoiids voor zijn
bcd. Dat was hij niet gewend. Hij
bad meestal gewoon aan tafel, e n
voor d e nacht, liggend onder het
dekbed. Maar de gedachte, dat
dcze God de heniclsc heerlijkhcid had afselegd en 7 0 mens
was gewordeii; LO als een verachtelijk schepsel werd bchandeld
eii dat liet gebeuren... clat dat
vocir hem, Peter nodig was
gewcest.. . het had hem als een
bliksem getroffen. D e Here had
daas op die hoge berg, in die
nndrre gcdnanie. gesproken over
Iiel lijden dat Hij tegcmoet ging.
Het lijdcii voor zondarcll.
Peter prnhcerde sinds langc tiad
zijn schulden een naam IC geven.
Hij bekende dat hij maar moeilijk d e onzichtbare wereld kon
geloven, dat hij zich belovcrd
voelde door d e exacte welcnschap. dat c r zo weinig vuur in
hem brandde, en een paar boczernzonden (die alleen de Hcre
weet. hij wilde niet d a t ik ï c noemen zou). Hij knielde diep voorover. Voor de verhorgeii majesteit.

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

I

TOUWTREKKEN OM DE
LIEFDE
Haarscherp zie je waar net in de KerK aan mc
keen",Gebrek aan meeleven, liefde en dankbc
heid, Je kan hef ook vlijmscherp verfellen.
Waarom is die broeder of zuster zo slap ? Waarom
gaat er zo weinig van die commissie uit? Waarom
doet de kerkenraad er niets aan? Je wilt het zo
graag goed hebben in de kerk en je vraagt daarvoor de aandacht,
Maar kjlk uit dat je niet doorslaat. Voor je hef weef
is jouw middel erger dan de kwaal.
China
Een gebod dat we meestal op
anderen toepassen en niet zoveel
op onszelf, is het zesdc gebod:
Gij zult niet doodslaan. Doodslaan, waar gebeurt dat'? Tn China mogcn ouders nict mccr dan
één kind krijgen. Laatst was in
het nicuw? dat een twccdc kind
voor dc ogcn van dc oudcrs vcrdronken werd. Dat is doodslaan.
In Nederland denken we aan
abortus, euthanasie. zelfdoding.

i

Maar wat doen we zelf? Als je te
hard rijdt of met teveel op, zet je

ook mensenlevens o p het spel.
Met een lelijke opmerking kan je
iemand te kijk zetten, onderuithalen. Dat is geen doodslag,
maar zo kan je wel iemand
beschadigen en net zo goed z'n
Icvcn stukmaken.
Daar bcn ik wel eens hang voor.
We weten hct gocd tc vcrtcllcn
in de wcrcld. in d e politiek, tot
zelfs in China, maar wat doen we
zelf? Wij kunnen elkaar net zo
goed stuk maken. Je bent jaloers
en gunt elkaar het licht niet in de
ogen. Je kletst en stelt elkaar in
een ~iegatiefdaglicht. We eisen
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"r ,fl,P'
ndelen n e t God
het volle pond van elkaar en als
e r wat aan mankeert stel jc het
aan d e kaak, onbarmhartig, keihard.
God haat de wortel van de doodslag. Hij wil dat we elkaar liefhebben. Maar als we manco's
alleen bij anderen zien en die
onbarmhartig aan de orde stcllen, wordt het dan geen touwtrekken? Wie komt het hardst
voor de liefde op? Maar we trekken elk aan één kant. Zo komen
we nooit samen verder.

In de kerk
In de kerk kennen we samen d e
Here Jezus. Hoe heeft Hij Zich
gegeven voor mensen die zondaar 7ijn! Indringend stelt Paulus
Christus' liefde ons tot voorbeeld. Laat die gezindheid bij u
zijn, die ook in Christus Jezus
was. Eén in liefdebetoon, één van
ziel, één in streven.'
Alleen, het is wel gemakkelijk dit
naar jezeIr toc te trekken. Hoeveel geven 7 c om mij'? Kaarten,

83

Maar de kerk moet toch Christus
vertegenwoordigen? Dan moet
jc toch voldoende aandacht
geven aan elkaar? Dan moet ik
dat toch ook merken?
Zeker, en daar is ook wel wat
voor IC organiscrcn, Maar het
eerste is: toch: wat voor aandacht
heb je zelf voor anderen? Onderling contact heeft twce uiteindjes: van die ander, maar ook van
jezeli. Als ze niet om je denken,
ligt dat meestal gewoon (ook)
aan jezelf.
Dan kan je wel gaan touwtrekken en de schuld geven aan de
organisatie, maar probeer dan
eerst maar eens zelf je naaste lief
te hebben als jezelf. MoeiIijk
genoeg!

Dat is niet gemakkelijk als je
verhouding ingewikkeld is
gewcirdcn en je haast geen goed
mccr kunt doen. Wat je zegt en
doct i s bij voorbaat belast. Hoe
kom je daaruit'! Niet door elkaar
vlijmscherp de waarheid te zeggen, maar door clkaar te
(ver)dragcn in christelijke liefde.
Kun je God ook d n n k m voor
elkaar? Dat kan allcen als je je
dci~irChristus aan elkaar gegeven weet. als een gcschen k van
Hem!

1 Vrede

I
S

Moeten we dan mkcn die niet
goed lijken te gaan, maar o p z'n
beloop laten en er niks van 2eggen? Dat is niet de bedoeling. In
gezin e n kerk zijn we aan clkaar
gegeven en hebben we elkaar
nodig. Niet aan 6.411 kan1 staan tc
trekken, maar samen verdcr?
Vrede is niet hetzelfde als gccn
oorlog. Vrede betekent dat jc bij
elkaar hoort en dat je dat samen
vormgeeft.
Juist voor kinderen van God luistcrt hct dan nauw. Laat Christus'
gezindheid bij ons zijn, zoals Hij
Zich in liefde gaf.
Dan wijs je elkaar wel op fouten
en gebreken, maar je kijkt elkaar
er niet op aan.
Je probeert elkaar te begrijpen,
verplaatst je in dc situatie van de
ander. Je kijkt met de barmhartige ogen van Christus en zoekt
liet beste voor elkaar.

Mijn relatie
Tn een relatie leef je dicht op
elkaar. Je kunt elkaar gemakkelijk dc zwarte piet toeschuiven.
Dan lijkt het of je zelf schone
handen hebt. De werkeliikheid is
vaak meer gecompliceerd. Juist
waar de dicht bij elkaar leeft,
rcageer je ook altijd op elkaar.
Dan is het niet eerlijk de schuld
cnkel hij de ander te leggen. Paulus zegt, wijzend op Christus'

liefde ons vormen in liefde voor
elkaar.

liefde: Tn ootrnocdigheid achte
de CCn de ander uitnemender
dan zichzelf? In ootmoed maak
je je klcin, voor God en elkaar.
Je zoekt niet jc cigen belang,
maar dat van dc ander.'

tclcfrion, bezoek: hoeveel denken ze om mij? Met Christus als
het grote voorbeeld is dat
natuurlijk nooit genoeg. Maar
leg je eigen leven er eens naast.
Als je een ander negatief beoordeclc, is dat dan wí.1 in de lijn van
Christus'?
Ik moet m'n naaste liefhebben
als mijzelf. Dus ik moet eeii
ander net zo eerlijk beoordelen
als ik tegen mezelf aankijk.
En geduldig met hem zijn. Je kan
wel alles van een ander verwachten, maar God gaat ons voor in
geduld. Alles tegelijk in één keer
kan niet. Andermans agenda
invullen is vreselijk gemakkelijk.
Iemand anders heeft altijd tijd
over. Zelf zijn we echrer niet
'heter. Beperkt zijn we allemaal.

,

Zalig de vredesticlitcrs, zegt
Christus, want zij zullen kinderen
van God genoemd worden.'
Kind van God hen je pas echt als
je God vertegenwoordigt, in zijn
liefde voor menscn. Laat zijfl
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Fil. 2:2,5
Fíl 2:s.
' fi1.2:4
' Mat. 5:Y
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DE VERHUIZING

W. M. Bakker

t alle volken
Hcl is tien over zes's avonds, als
de telefoon mc abrupt van de
bank overeind doci komen. Te
midden van nogal wat achtcrgrondlawaai klinkt de opgewonden stcrn van Sleplian. Hij staat
bij een kerk e n hccCl een auto
nodig. Dat is het ecrste wal ik
van zijn betoog begrijp. Even
later wordt duidelijk dat hi,j op
een rommelmarkt zijn slag heeft
geslagen. D e bagagedra,"cl* van
7i.in fiets is niet groot gcnocg om
dc boel weg te brengen. Of ik
kan komcii.Steplian legt uit waar
de kerk staat en hclool't te wachten. Als een marktkoopman die
zijn kraam bewaakt, tref ik hem
even lazcr op hct kerkplein aan.
Ik vraag hem voor hoc veel mensen Iiij op de spullen rnoct passen. 'Vi,jf". antwoordt hij triomfantelijk. doelend op hemzelf,
zijn vrouw en drie kinderen. Een
tafel, vier stoelen. een bureaut.ie,
een set pannen, diverse schildcrijen: alles moet mee.
Met een uitpuilende auto meng
ik me behoedzaam in d e avondspits. Op zijn fiets kan Stcphan
nog een krantenbak e n een hijzettafclljc kwijl. Ik vrees dat de
inventaris voordat hij de straat
uit is, onder de snelbinders vandaan zal glippen, maar de trotse
vadcr heelt geluk. Hij trapt erop
los alsoí hij zich heeft voorgenomen als eei-sic te arriveren bij
het huis waarin hij twce weken
gcleden met zi,jn gezin z'n intrek
heeft gcnomen. Wij wint het niet.
Twee maanden geleden is Stcphans asielverzoek o p grond van
het Vluchtelii~penverdragvan
Genève ingewilligd, wat liem en
zijn gezin de felbegeerde A-status opleverde. Tot hun genoegen
volgde korle tijd later het bericht
dat ze een woning i11 de regio

konden huren. We hadden direct
d e straat opgezocht om een eerste blik op het huis te wcrpcn.
D e buurman had zijn schoffel
ervoor aan d e kant gezet. 'Als ik
het goed ie, krijgen we e r geen
Hollanders in", stclde hij vast,
waarna hij iets te nadrukkelijk
liet volgen dat hij he-Ie-maal
niets tcgcn buitenlanders had.

,

"Als de kinderen maar rustig
zijn", luidde zijn eerste wens. Of
was hel een order? De aapjes
van dc overkant, ook al geen
Nederlanders, haddcn pas nog
een steen in zijn tuin gegooid, en
dal zal hem hoog. Buurman ging
door de knieën, raapte een kei
op en duidde aan dat die nog
geen halve meter voor de ruit o p
de grond was geploft. "Dat moeten we niet weer hebben, ziet u.
Maar ja, voor Nederlanders zijn
deze huizen kennelijk te gocdkoop. E r komen steeds meer
vreemden in d e straat."
Ik knikte neutraal, zei dat er nog
niets vast stond en dat we maar
even verder wilden kijkcn. Tn de
achtertuin vroeg Stephan wat d e
buurman wilde. Ik vatte het kort
samen, maar ljct de angel eruit.
Het enthousiasme van Stephan
en zijn vrouw over het huis was
groot en dat moest voorlopig
maar zo blijven. De kinderen
stelden 7ich alvast voor achter
welk raam hun bed zou komen.
Het leek allemaal dik voor
clkaar.
Kort daarna sloot Stcphan het
huurcontract af. Een legertje
Irakese en Nederlandse vrouwen
zorgdc voor dc schoonmaak en
Stephan sjouwde lachcnd d e eerste stoelen over de drempel. Een
hall ingericht huis was voor hem
voldocndc om het AZC vaarwel
te zeggen. De rest zou later wel
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komen. Een bazax voor kerkbouw blijkt daarin nu onverwachts eeil flink aandeel te hebben gclevcrd. Vanachter de
gordijnen slaat de buurman gade
wat er allemaal naar binnen
wordt gesleept. Een opgestoken
hand van Stephan beantwoordt
hij nict.
Weken later staat buurman
ineens o p de sloep. Niet om
nader kennis ie maken, evenmin
om te klagen over stcnen of
lawaai. Hij heeft een nieuwe
bank gekocht. Of ze belangstelling hebben voor de oude. Is
beslist nog goed. Stephan cn zijn
vrouw durven het onverwachte
gebaar van ogenschijnlijke toenadering niet a i te slaan en stemmen, zondcr ccn blik op het aangeprezen meubelstuk te werpen,
toe. Ik help mee de tweezitter
naar binnen te slepen, In een
kanier die nauwelijks ruimte
biedt. Buurman mompclt een
groet en vertrekt. Voor de inderhaast gezette koffie heeft hij
geen tijd.
Bereuterd kijken Stcphan en zijn
vrouw naar het versleten bankje,
dal in de keurig verzorgde kamer
uit de loon vall. Ik krijg d e
indruk dat buurman op cen eenvoudige manier een bezoek van
de dienst grof vuil heeft omzeild.
D e Irakesen zitten met het gegeven paard in de maag. Zij kunnen het nu toch ook niet zomaar
o p straat zetten? Na ampel
beraad besluiten ze het geschenk
voorlopig maar in d e schuur le
parkeren. In het donker van de
avond wordt d e gedachte een
feit. Bij de buren zijn de gordijnen al dicht. Ik onderdruk d e
neiging op het terras aan d¢
andere zijde van d e heg een kei
te laten neerketsen.

HET EVANGELIE IN
TESSALONICA
/n het afgelopen voodaar maakte ik, samen met
mijn vrouw, een rondreis door Noord-Griekenland.
O p zoek naar de achtergronden van de twee brieven aan de Tessalonicenzen, brachten wjj o.a. een
vilftcri dagen in Thessuloniki door, Met die reiservaring
in gedachten wil ik in dit artikel iets vertellen over
geschiedenis, cultuur en ligging van deze vroegere
hoofdstad van Macedonië. Dif om de omstandigheden Se verduidelijken van de vroege evangelieprediking, zoals die in 7 en 2 Tessalonicenzen wordt
weerspiegeld. Volgende week zullen we dan onze
aandacht richten op de eerste christelijke gemeente in de Macedonische hoofdstad.
De Noord-Griekse stad Thessaloniki (Saloniki in d e volksmond) is dc twccdc stad en de
tweede ~ c e h a v e nvan Gi-iekenland. Ze lijkt wal i i i dc schaduw
van Atheiic tc slaan. Maar sinds
Tliessaloniki in 19ci7 culturele
hoofdslad van Europa was, heeft
deze levendige metropool mccr
glans e n inspiratie gekregeil. Ze
heeft dan ook een eerbiedwaardige leeftijd en een boeiende
geschiedenis. Niet ten onrechte is
er tegenwoordig veel interiiationale helangstelling voor de eeuwenoude Macedonische cultuur.
De opgravingen bij Dion (een
voormalig militair kamp). PeIla
(de vroegere residentie) en Vergina (het oude Aegae, waar o.a.
een grafheuvel met koninkliike
tomben is gevonden) worden
druk bezocht door toeristen.
Macedonië was het geboorteland
van niemand minder dan Alexander de Grore, de konin9 die in
de korte tijd van zijn leven een
wereldrijk wist te scheppen dat
het Oosten en het Westen verenigde (Fox).

Het moderne Thessaloniki is
fraai gelegen aan d e gelijknamige baai, die een inliain vormt van
de Golf van Therme. Vanaf hel
water gezien, lijkt de stad langzaam maar zeker amfitheatersgewijs tegen de berg Kortiatis
(1201 m.) o p te klimmen. Het
dorpje Panorama, tien kilometer
tcn oosten van Thessaloniki op
dczclfde helling gesitueerd, doet
zijn naam dan ook alle eer aan.
Men kan c r genieten van een
weids uitzicht over de stad en
over d e baai.
Bij helder wecr verschijnt in de
verte zelic de brede bcrgru,o van
d e Olympos. met als hnogsic top
de Mytikas (2918 m.). aan dc zuidelij ke horizon.

Bezoek
Bijna halverwege dc ccrste eeuw
van onze jaartelling wcrd Macedonië bezocht door een klein
groepje reizigers. Het warcn gccn
toeristen, maar reiziger5 in dienst
van het evangelie van Jwus
Christus. Afkomstig uit hct 0 0 s -
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FI
achtergronden

ten, hadden zij o p aanwijzing van
de hemel de oversteek naar
Europa gemaakt. Daar brachten
zij het evangelie in woord en
daad, bij hun bezoek aan verschillende Macedonische steden,
waaronder de hoofdstad Tessalonica. Lucas doet hiervan ach teraf
verslag in het boek Handclingen.
Maar nog tijdeiis de rcis zelf hebben Paulus, Silas en Tirnotcus
twee brieven gesclireven aan de
gemeente van Tessalciniccnzen.
Moderne bijbellezers dienen te
beseffen dat het Europcse christendom begonnen is in Macedonië, een voormalig koninkrijk
waarvan Tessalonica dc trotse
hoofdstad was. D e beide brievcn
aan de Tessalonicenzen gctuigcn
van het begin van de evungelicverkondiging op ons continent.
Tcgen deze historische achlergrond zou men tegenwoordig
met enig recht kunnen spreken
van Tessalonica als culturele én
religicme hoofdstad van Europ"...

Een missie onder de
Grieken
Het was zijn twccde zendingsreis,
die de aposleP Paulus naar Europa voerde. Evenals bij zijn eerste
reis was hij vertrokkcn vanuit de
stad Antiochie in Syric. Samen
met Silas en Timoleiis was Paulus
vervolgens duw Frygië en het
Galatische landschap gereisd,
maar men werd door d e heilige
Geest verhinderd llct woord van
God in Asia te verkondigen. Misschien had Paulus toen eigenlijk
naar Rome willen gaan (Van
Bruggen). Het rnissionairc trio
koerste eerst westwaarts, richting
86

Ereze (de zeeliaven voos het verkeer naar Korinte En naar
Romc). Maar ook dat werd door
de hciligc Gcest niet toegestaan.
Zo kwam hel gezelschap te Troas. Daar riep de lieilige Geest
hen wel naar het verse Westen,
namelijk door middel van het
nachtelijke visioen van een
Macedoniër die Paulus smeekte
ovcr tc stckcn en hen te komen
helpcn (Hnd.l6,9-10). Zo kwamen de drie reizigers uit het
Oosten voor het eerst op Europese bodem. Spontaan kozen zij
daar de belangrijkste landioute
naar Rome, dwars door Macedonië. Zij volgden de hoofdweg, Via
Egnalia geheten, die over het
Griekse vasteland naar de Adriatische kust leidde.
Achtereenvolgens werden steden
als Neapolis, FiIippi, Amfipolis,
Apollonia en natuurlijk ook Tessalonicrr aangedaan. Vanwege
ernstige ongeregeldheden werdeli Paulus en Silas echter
genoodzaakt de Macedonische
hoofdstad voortijdig te verlaten.
Op dat moment verlieten ze nok
de Via Egnatia en kozen voorlopig een secundaire weg over
Berea, dat wil zeEgen in zuidwestelijke richting. %h bleef de
koers westwaarts. Hclaas moesten zij opnieuw haastig vertrekken. Regelcid door enkele broeders uit de gemeenie van Berea.
ging Paulus via Thessalië naar
Achaje. Tn Athene bereikte men
de haven en daarmee de zeeroutc naar het Westen, zodat Paulus
samen met Silas en Timoteus (via
Korinte) alsnog naar Rome zou
kunnen reizen.
Eeren (Vcroia) ligt aan de noordkimt van Iict Olyinpos- en Pindosgebergte. De uitdrukking heoos
?pi ten thalnssèn (Hnd.17.15) moet
vertaald wordcn als: tob 'over ree',
Int wucrr nren Z P F kiest, tot aan de
zerroiite (verg. epi ten thalassèn:
Mt.14,25:3011.16~16;Op.15,2). En
dat gcgcvcn correspondeert met
het volgcndc heoos Athènèn

(Hnd.17.15), want pas in Athene
werd de bedoelde zeeroute bereikt
(Van Bruggen).
Intussen reisde Paulus over land,
onder escorte van d e broeders uit
Berea. die hem tot gids dienden en
liem beschermden. Deze hegeleiders vergezelden hem tot Athene,
hetgeen erop wijst dat men d e
landroute volgde (Mulder).

Te Athene gekomen, wachtte Paulus eerst op Silas en Timoteiis Nergens hlijkt echter dat hij van plan
was in Athene te blijven. En als
Korinte zijn eindbestemming was
geweest, zou d e vermelding dat
men P a u l u ~tot aan de zeeroute
begeleidde weinig zin hebhen.
Korinte was immers zowel vanuit
Berea als vanuit Athene over land
te bereiken. Maar P a u l u ~wilde
vanuit Knrinte naar Rome varen!

Dit voornemen kon echter niet
gerealiseerd worden, toen het
edict van Claudius bekend werd.
De keizer had Rome voor joden,
dus ook voor Paulus, tot verhoden gebied verklaard. Paulus
heeft die informatie in Korinre
vcrkrcgcn van een joods echtpaar dat recent vanuit Italië was
gearriveerd, Aq uila en Priscilla
(Hnd.18,2).
Daarop besloot tiet missionaire
trio in Korinte te blijven. Dit was
geheel in d e Geest van God.
Zoals Paulus door een visioen
vernomen had dat hij naar Europa moest oversteken, zo kreeg hij
te Korinte opnieuw een visioen,
waardoor hem duidelijk werd
gemaakt dat hij zijn werk daar
moest voortzetten (Mulder).
Toen heeft Paulus zich aldaar
gevestigd (Hnd.18,I l a). Hij zag
zijn tweede zendingsreis door
twee visioenen omraamd en
gelegitimeerd. Het Europese
avontuur zou een ware missie
onder de Grieken worden.
Te Korinte hebben de apostelen
ruim anderhalf jaar ongestoord
kunnen werken (Hnd.183-11).
Paulus oefende er zijn ambacht
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als leerbewerker uit, gebruikmakend van de woning en de werkpTaats van zijn vakgenoten, Aquila en Priscilla. Z o had men na het
betrekkelijk korte en turbulente
verblijf in Maccdonie gelegenheid in heel Achaje met rust en
regelmaat te sprckcn ovcr Gods
woord. Uiteindelijk was Paulns,
na het incident voor Gallio.
genoodzaakt d e stad Korinte en
daarmee het Europese continent
te verlaten. Per schip reisde hij
naar Syrië, dat wil zeggen terug
naar het Oosten (Efcze, Caesarea, Jeruzalem, R n tiochië).

Een vrije stad in Macedonië

The.s.sulunikZ was oorspronkelijk
ccn meis.iesnaam Z o noemde
koning Pliilippos TI van Maccdonic zijn dochter, die geboren
wcrd uit een huitencchtelijke
rclatie met een Thcssalisch meisje. vlak na d e beslissende overwinning (aikèj van dc Macedoniërs op d c ThcssaliCrs in het jaar
352 voor Chr. Zij was dus een
halfzuster van Alexander d c
Grote. Later zou een van dicns

Standbeeld van kerzer Augustus

uit Tessalonica IArcheologisch
Museum)
87

generaals, Knsssndsos. met haar
in hct huwelijk t e d e n . Hij ping
zijn vrouw 7el CC zozeer henlinnen
dat hij, tocn hij koning van
Maccdonie werd, zijn nieuwe
hoordstad naar haar noemde.
Hel was duc konins Kassandros,
die i i i het ja:ir 3 16 of 315 voor
Chr. Tcssalonica heeft gesticht.
Langc tijd voerden de trotse
hcei-scrs van Macedonië een zonne-ernhlccni. dc zestienpuntige
stcr. Hun koninkrijk kende dan
ook ccn zonnige zelfstandigheid.
Maar in 168 voor Chr. werd
koning Pcrseus teil zuidwesteri
van Tcssalonica bij Pydiia door
de Ruilieinen verslagen. Dit
bctckcndt: hel definitieve einde
voor Iicl zelfstandi~ekoninkrijk
Macedonië. Ook de stad Tessalonicn werd hij het Romeinse rijk
ingedeeld.

Romeins
Onder Ronieins bestuur was
Macedonië niet meer onafhan kelijk. Het werd aanvankelijk verdeeld in vier districten, met als
centra de steden krnfipolis.Tessalonica, Pella e n Pelagonia.
Maar Tessalonica gold wel als
een vri,je stad (civitas liherrij, dat
wil zeggen een stad met ccn hoge
mate van democratisch x l f b e stuur. De hestuursvorm had ccn
klassiek-Gricksc structuur, met
een vnlksvergadcring ( r l P r n o v j ,
een stadsraad (houik) cn cen
grncp stadshcstuurderc (politnrchrii). Zo was d c situatie in d e
tijd van Paulus' verhliji (zie verder hij 1.3). Til 148 voor Chr.
werd bij een bestuurlijke reorganiialie ecn nieuwe senatoriale
pi-ovincic Macedonië gevormd,
waarvan dc proconsul in Tessalonica rcsidccrde. Gedureiicie de
Romcinsc hurpercicirlog Iieeft d e
stad onderdak vei-~chaftaan proniincntc dissidenten als Brutus,
Cassius en Marcus Antonius.
Toch werd uileindelijk Octavianus (Auguslus) als Princeps
erkcnd en gcccrd. In het westen
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van Tessalonica is dan ook een
standbeeld voor keizer Augustus
gevonden. E r ontwikkelde zich
een sterke afhankelijkheidsrelatie met de Romeinse keizers (zie
verder Papazoglou).
In de vroege keizertiad moet er
een massale toestroom van mensen naar Tessalonica geweest
zijn, allerlei migranten uit d e rest
van het huidige Griekenland,
maar ook uit Italie en uit KleinAzië. Onder hen bevonden zich
ongetwijfeld tal van joden. Deze
toestroom had allerlei redenen
van politieke en economische
aard. Z o vulde de stad zich met
ambachtslieden, handelaars en
redenaars. Dit trok weer diverse
mensen uit de directe omgeving
aan. Het antieke Tessalonica
werd algemeen beschouwd als d e
moederstad ímGtrnpolisj van d e
provincie Macedonië (zie verder
Elliger, Riesner, Verhnef).

Over de stichting van d c stad
gccft d c antickc geschicdschrijvcr c n gcograaf Srrabo, dic lccfdc roiid het hcgiii van onze jaartelling, twee vcrschillcndc
berichten. Om te beginnen gaal
hct vcrhaal dat koning Kassandros alle ~esenlwinligsteden
rond d e Golf van Therme met de
grond gelijk had laten maken en
alle inwoners daarvan hijeenbracht als bewoners van &n stad
(Geografie, boek YII fragment
21). Dan zou het om een totaal
nieuw opgebouwde stad gaan.
Maar er bestaat ook een andere
lezing: de stad Tessalonica werd
vroeger Therme genoemd. Aan
die oude havenstad heeft Kassandros de (inwoners van) de
omringende steden toegevoegd
(Geografie, Boek VII fragment
24). Dan zou het nieuwe Tessalonica gesitueerd zijn o p de plaats
van het oude Therme.
Nu hoeven beide tradities elkaar
niet geheeI uit te sluiten (De
Vos). Op de stadsplattegrond is

nog altijd te zien hoe Tessalonica
in feite bestaat uit een zuidoostelijk en een noordwestelijk deel.
Bovendien schijnt d e stad vroeger twee centra te hebben gehad.
De smalle straten van het zuidoostelijke gedeelte volgen d e
gebogen kustlijn. Waarschijnlijk
was dit het oude Therme, met
een a p r 0 als commercieel centrum dichtbij de haven. Het
noordwestelijke gedeelte van
Tessalonica maakt een meer
rechtlijnige indruk. Waarschijnlijk was dit de uitbreiding uit d e
hellenistische periode, met een
rrgoru als administratief centrum.

Knooppunt
De relatief gunstige ligging van
Tessalonica had de nieuw
gevormde stad al spoedig
geschikt gemaakt om het meer
landinwaarts gelegen Pella op te
volgen als hoofdstad van Macedonië. Gesitueerd aan een
beschutte baai en gekroond met
een trotse akropolis, bleek d e
nieuwe havemlad Tcssalnnica als
liet warc een natuurlijk nverwicht tc hebhcn o p haar omgeving. Er xul1cn in dc nieuwtestamenlischc pcriodc naar schatzing
onpcvccr 50.000 inwoncrs binnen
de muren zijn geweesl. Rckcnt
men ook de bebouwing buiten de
muren en de overige nederzettingen mee. dan kan liel tolale aantal inwoners d e 100.000 genaderd
hebben. Als knooppunt van
wegen trok Tessalonica veel
bezoekers. Het lag halverwege de
Via Egnatia, een van de belangrijkste Oost-West verbindingen
van Klein-AziE naar Italie (met
aansluiting o p de Via Appia).
Maar hier begon ook een NoordZuid handelsroute over Iand, die
via de Balkan naar het stroomgebied van de Donau voerde.
Bovendien was het een bedrijvige havenstad van internationale
allure. Kortom, Tessalonica had
in veel opzichten een spilfunctie.
Cicero kIaagde al dat het niet

I

Persbericht

eenvoudig was d e stad binnen te
komen of te verlaten vanwege d e
verkeersdrukte (Brieven aan
Attirr~3,14). Helaas is in dit
opziclit nog weinig verbeterd.
Het centrum zit van ' S morgens
vroeg tot 's avonds laat volkomen verstopt met auto's. Maar
Paulus en zidn reisgenoten gingen te voet. Zij zullen vanaf de
Via Egnatia. die buiten Tessalonica om liep, ongeveer bij de
latere L e t e - ~ o o r aan
t
de noordkant gearriveerd zijn (Riesner).

Ekn organisatie Voor Zending en hulpverlening

'

Zwolle - Er komt één géintegreerde organisatie voor en ding en
hulpverlening binnen de Gerefnrmeerde Kerken (vriigem.). De
Generale Syiiode van Leusden gaf
hiertoe de
la a t ste weken zijn belangrijke stappen
g e ~ eom
t dit doel te real iseren.
+,

Het dnor de Generale Synode
ingestelde deputaatschap Zending
DI: PH.R. van Houwelingen is pre& /Ii~Ipverlening(Z&H) vtierdc
dikant van de Gereformeerde Kerk
besprekingen met deputaten IKTT
te Nfierk
(Ir1 rtir~4teof Refnrrned Tl~eological
fiaining - vcicirheen Gereformeerd~ Mi~siologi~ciae
Opleiding). Dit
In dit artikel wcrd vcrivczcn naar dc vnlrerulteerde in samenvoeging van
gende puhlicatics:
de twee deputaaischappen.
Deputaten Betrekkingen BuitenOver Maccdonie en Alcxandcr dc Grotc:
landse Kerken (BB K ) besloten
R.L. Fox, AIc,~anderde Grnre 4c druk.
hun afdeling 'hulpverlening' onder
Amsterdam 2000.
te brengen hij deputaten Z&H.
E Pripazoglou.Quclqucs aspects de l'hisDit betekent dat o.a.de personele
toirc dc la prnvincc de MacCdoine (in:
assistentie hij theologische trai1.F.Tcrnpnrini( r e d . ) , AirL~:irigrand ~ V r r d ~ r - ning in Venezuela en Sumha {resp.
gang clcx Kontlrrhcn I l / ~ l r C;ecchi<'ht~
und
door ds. W.J. Keesenberg en drs. T.
XILIIIIT
Hnms im S p r ~ g t >hi r neirrrrn FlirOosterhuis) op termijn onder verrchiing. Band l l 7.1. Rerlin 1979.302antwoordelijkheid en heyeleiding
369).
van ZRrH zal plaatsvinden. DepuC'S de Vos. Chirrr>hand Cnrnmunity
taten BBK richten zich geheel op
Qinfli(*ts, Tlir Rrlrttiunship~u f the Theshet onderhouden van de internasrrlonian. C~irinthian.arid Philrpprari
tionale kerkelijke (occurnenische)
Churchcs wrth Their Wuier Civic Comcontacten. Hct bestiiur van de vermiinrtres. Allanta 1999.
cniging De Verre Nnasten ( D V N )
sloot zich onlangs bij de integratie

'

Over PauIus' missie in Europa:
J. van Briigyrn. Dr oorsprong vnn de
kerk te Rorne. Gruningen 1967.
W Elliger, Partlir,s in Griechenlarad Stuttgart 1978.
H. Mulder, De Iïandelin~crider aportcIen. E ~ f hzyhel~
n
re~lihnelc.Zoctcrmccr
1992.
R. Riesncr, Die Frilhzcat des Aporrels
Partlilx Tuhiiigen 1994.
E. Vcrhocf. Dc hrzeven non dc Tcs~alnnlcenten. Kainpen 1998.

aan.

Elrn bureau
Dircct gevolg hiervan is dat de
bureaus van DVN en TRTT (beide
gevestigd in 'f Ghouw in Zwolle)
op kortc termijn zullcn werden
samengevoegd. Dit bureau (met
professionals cn vrijwilligcrs) zal
uitvoering gevcn aan hct werk dat
DVN, TRTT en BBK-hulpverlcning tot heden deden en ~ i idit
l
verder uithouwen. Verder zal hct
bureau uitvoeren wat zendeník
kerken haar vragen te docn, voorzover dit liinnen de opdracht door
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CIC Synode past. Depw taten Z&H
vocrcn momenteel gesprekken
mct zendende kerken. Dit zijn de
kerken die in bepaalde regio's zijn
aangewezen om zendineswerk uit
te vocrcn. De Generale Synode
van h u s d c n sprak uit dat er door
Z&N gencraal bclcid moet worden gciorrnuleerd inzake zending
cn hulpverlening en dat reyelingen
voor pi-ojecten moeten worden
opgcstcld. Z&H al wellicht in de
tockomst een co~rdinerenderol
vcrvullcn. maar wclke plaats de
zendciiclc kcskcn krijgcn in de
organisalicstructuur is nog onduidelijk.
Op een dczcr dagen geliouden bijeenkomst van dc deputaatschappen Z&H cn I R T cn het bestuur
van De Verre N a a s i ~ nwcrden uitgangspunten voor samenwerking
geformuleerd.
De organisatie moct kcrkeliik
iiigehed zijn cn kcrkclijk aangestuurd en gectintrolcerci worden.
Daarbij rntict zij cffcclief, elficiënt
en slagvaardig opcrcrcn. Ook
moet het werk resulteren in een
grotere betrokkenheid van kcrken
en kerkleden.
Financiering
Het werk van I R T en R B K
wordt gefinancierd vanuit quota
die de Generale Synode heeft
vastgesteld en waarvan verwacht
wordt dat de plaatselijke kerken
ze ardragen. Het werk van Dr Vprre Naasten wordt betaald uit contributies en donaties door leden en
donateurs van de vereniging. Deze
beide gcldstromen zullen vooralsnog nodig blijvcn om het werk te
kunnen realiseren. Dc Cinanciële
steun aan DVN door kerkleden,
diaconicen, grticpen enz. blijft dus
hard nodig. De ledenver8adering
van de vcrcniging De Verre Nciasten zal zich over een eventuele
strucluurwijziging van de vereniging moeten uitspreken. Over de
naam waaronder Iict totaal aan
zendings- en IiulpverIeningsactiviteiten zal plaatsvinden wordt overleg gevoerd.

DEUGD OF EVANGELIE

A. Karssenberg

fl

een verschil van dag en nacht voor de
chrisfelijke politiek
-

/n De Reformatie van 12 augustus pieiiie d r A .i.
Verbrugh voor strvcturele samen werking tussen
christelijke en consewtieve politici. Verbrugh stelde
daarbij als voorwaarde duf hel'moet gaan om
conservatieven die eerbied voor God hebben en
die eerbied ook willen bevorderen in de sarnenleving, Is aan deze voorwaarde voldaan, dan zijn
conservatieven de politieke bondgenoten en vrienden van christen-politici. Dat roept de vraag op in
welke verhouding de conservatieve rich fing, die
Verbrugh aanwjjst,staaf tol-de chrisi'eljjke politiek. In
dit adikel willen we allereerst nagaan waf hef
wezen is van de conservatieve politiek. Vervolgens
komt de verhouding tof de christelijke politiek aan
de orde, waarbjj we willen betrekken wat Groen
van Prinsterer heeft geschreven over dit onderwerp.
Een en ander mondt uit in een reactie OR de
ideeen van Verbrugh over een ~ssernb/ee
die een
alfernatief ZOU moeten vormen voor paars,
Eerbied voor God als
deugd
Conservatieven willen een aantal
deugden voor de samcnlcving
behouden en daarmcc voorkomen dat dic samcnlcving stuurloos wordt en vcrandcrt in ccn
chaos. Tot de ~onscrvatievcdcugden kan ook ccrhicd voor God
behoren - en dic dcugd is liet hardc minimum dat volgens Verbrugli nodig is oni tot zinvolle
structurclc samenwerking te kunncii koincn. Want "als de eerbied
voor God (...) niet meekomt in de
rij van conscrvalieve deugden.
schict hct conservatisme tekcirt.
Met kan dan alleen nog een annvulling oT ondersteuning zijn voor
sommigc voorbijgaande zaken bij
dc christcliikc politiek." Maar
"als in hci politieke beleid de eerhicd voor God (en voor Christus
die altijd mct de Vader is) WH

meekomt in de rij van conservatieve deugden, is er in bcginscl
sprake van een christclij kc
wcreldbcschouwing" (1254).

~srnenleving
Zijn Zelfopenbaring om. Daarom
rijst de vraag wat de ongelovige
conservatief nu eigenlijk eerbiedigt. Heeft hij eerbied voor de
Drieënige God (want zo openbaart God Zich - vr-Iantw. 25 HC)
of voor een eigengemaakt godsbeeld? Geloof en ongeloof
maken hier de scheiding. Wie
gelooft, dient en vreest de HEERE. Maar wie niet gelooft, eerbiedigt een produkt van eigen
denken. In dit geval: een afgod
die het liberale vacuüm opvult en
doelgerichtheid geeft. Een godsbeeld dat ondersteunend werkt
bij het in stand houden van voor
de samenleving nuttige tradities.
l

i

H c t dienen van dc HEERE is
niet kenmcrkcnd voor de conservatievc richting. Kenmerkend is
het willen bewarcn ("cnnserveren") van bcpaaldc structuren die
het afglijden van dc samenleving
moeten voorkomen - echter zonder de oor~aakvan dot afglijdrn
weg te nemen! Die grote inconscquentie is het wezen van de conservatieve richting.

Verderop zet Verbrugh uiteen dat
(en hoe) deze christelijke wereldbeschouwing tot stand kan
komen buiten het geloof om. Ook
de eerbied voor God - die immers Conservafieven als
het "minimum" is van d e christe- getemperde revolutionailijke wereldbeschouwing - kan
ren
volgens Verbrugh o p een andere
manier ontstaan dan vanuit het
Groen van Prinsterer heeft de
oorzaak van het afglijden van de
christelijk geloof.
samenleving aangewezen in liel
Met andere woorden: mensen
ongeloof - het ongeloof dal allijd
vergezeld gaat van d e revolulie.
kunnen Christus als hun Verlosser verwerpen en toch eerbied
Tegenover de revolutie stelde
hebben voor God.
Groen het Evangelie. E n tegenover het ongeloof stelde hij het
geloof in dat Evangelie. Voor ons
Maar God kan niet worden losgemaakt van Zijn werk in de Here
onderwerp is het interessant na te
Jezus (1Johannes 5: 10) en Hij
gaan welke houding Groen
kan niet worden gekend buiten
innam ten opzichte van d e con-
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servatieven in zijn tijd. Vci-brugli
zegt in zijn inleiding: "Cirocn van
Prinsterer zag in de conscrvaticven aanvanke1i"jk bondgcnotcii,
maar later stelden zij hcm tclcur
e n in 1 X71 brak hij vciorgocd mcl
hen" (1254). D C ~tckcning
C
doel
echter beslist geen i-cc111 aai1 de
duidelijke positie die Groen koos
- en dat lans vóór 1871!

In Ongeloof ~n R~c.volurie(eerste
dril k: 1847) komt de kcuzc van
Groen al aan het begin naar
voren. als hij het consci-vnticvc
standpunt als volst aanduidt:
"Wanneer men (...).uit schrik
voor revolutinnairc onri.i~ikkeling,
die men voor overclrijving houdt,
zonder af te zien van hct hcginscl,
rn(i1iging der praktijk bcgccrlt.
vervalt men, tcrugdciii/c~idvoor
de gevolgen zijnct rivcrliiiging, in
een weifeling en willekeur, dic
geen richtsnoer dan in dcii loop
en drang der omstaiidiglicdcn
heeft."' Ven~olgensbeschuldigt
Groen hct cnnscrvaticvc slclsel
van "slapheid" cn "slaperigheid"
en schrijf1 mct Iicl ocig danrop:
"Dc gcvolgcn dcr revolutiebegrippen kunncn met vrucht
hestrcdcn wol-dcn, *<i11een wanneci- men ;li&,buiten Iiun
invlocd, op hci terrein der antircvolulionaire beginselen stelt".
In Dc A r i t i - R ~ i ~ o l ~ r t i o ~cn
~aire
Confe.winnek Pnrtij in de Nc~derInnds Ii(3rvormde Kerk (6860)
behandelt Groen expliciet de
vraag: "Is Anti-revolutionair hetzelfde als conservatief?"Tekenend is hoe Groen hegint met d e
beantwoording van die vraag:
"Het anti-revolutionaire hcginsel
is niets anders dan het Christelijk
beginsel. het heginsel der Refnrniatie, niets anders dan het gelnof
aan den levenden God. De godsdienstkwestie is de voornaamste,
de eerste kwestie, die de politieke
Op
kwestie beheerst en in~luit."~
dat laatste komen we terug.
Even verderop schrijft Groen:
"Er is voor den mens slechts i é n

goede en rechte weg: die van het
gclocif en van de gehoorzaamlieid
aan de Goddelijke Openbaring
en hel Goddeli j k geztig. Is men
daarvan oiigelukkiger wijze afseweken. dan iiioet men daarop
terugkeren, e n deze geest des
behoud.;, die de beschermende
grciiidclagen van de sameiileving
conscrveerl. is daardoor juist de
gccsl van dcn waren vooi-uitgang.
Wij wcnscn gccn anderen ierugkeer. geen ander sonservarisme,
peen andere renrtie."
En daii:"Er bestaan twee soorten
van conserva t icilie, die wij beide
even heslisl arwijzen". Groen
bedoelt daarmee allereerst het
comervritisme dat de liistorisclie
gebeurt enissen onsedaan wil
makeii. Dat is "het conservatisme,
dat eeir belachelijke en noodlottige geliechtheid aan den dag legt
voor wat oud en verouderd is; (...)
hel conservalisme, dat zelfs e r toe
zou neigen de niishruiken te Eierstellen, die de Revolutie lieeft
atgeschaft."
Het andere conservatisme wil
niet, zoais het eerste, Óver de
revolutie heen, terugkeren naar
het verleden, maar het wil de
revolutie temperen. Dit is "het
conservatisme. dat, afgeschrikt
door de consequenties van het
beginsel dat het aanvaardt, de
consequenties afwijst, maar in
zijn dwalingen bliift volliarden."
Dit laatste standpunt wordt aangehangen door de conscn~aticvcn
dic Vci-brugh hcschrijft. Zij zijn tc
omschrijven als 'gctcmpci-dc
i-evolulioiiairen'. Nicl hct gclooi'
in Christus is hun uilgangspuiil,
maar bczorgdlicid over de
"strooin van d c tijd". Niel liel
Evangclic, hct Zwaard van de
Hcilipc Gccst, is hun wapeii,
maar CCR arsenaal aan conservaticvc dcugdcn.

Levenswerk
Hct was dus ccn principiële afwijzing van hun standpunt (en niel
zo7ccr tel~itrstelling,zoals Ver-
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bru3h schrijft) die Groen deed
kiezen voor een zelfstandig christelijk en aiiti-revolutionair optreden; voor een politiek, los van dic
van de conservatieve richting. En
deze keuze was niet alleen principieel van aard, maar qua strekking ook van groot gewicht. Prof.
J. Kamphuis schrijft: "Het is een
niet oiiaaiizienlijk underdeel van
het levppiswprk van Grveil van
Prinsterer geweest de 'christelijkc
vrienden' met dit conserva1ir;me
(dat is: het laatst genoemde, JAK)
te doen breken."'
Waarom was het conservatisme
zo aantrekkelijk voor de 'christelijke vrienden'? Dat kwam doordat zij zoveel herkenden in d e
praktische opstelling van de conservatieven. D e conservatieven
waren voor hen het vriendelijke
gezicht van d e revolutie en dat
verlaagde d e drempel om die
revolutie (al was het de revolutie
in getemperde vorm) d e hand te
schudden. Maar daarmee negeerden ze niet minder de tegenstelling tussen de revolutie en het
Evangelie.

De antithese
Groen heeft, in reactie hierop,
gewezen op de antithese. de
tegenstelling van gelnof versus
ongeloof, als allesbepalend voos
Iici hclc Icven. Het is een zin om
te herhalcn: " De godsdicnstkwestie is dc voornaamste, de eerste
kweslic, dic de politiekc kwestie
beheerst en insluit". Achter de
tepeilclelling lusscn rcvolutic en
Evangelie zag Groen de vijandschap die God heelt gestcld
(Genesis 3:1 S ) .

Ook in onze tijd lijkeil conscrvatieven onze hondgcnorcn tc 7ijn
"omdat zij eraan willen wcrkcn
heel wal deugden te versprcidcn.
die cicik christelijke deugden
zijn", zoals Verbrugh het
omschrijft. En de vocirbeeldcii
zijn herkenbaar: "Bij de libcrali91

sering van de wetgeving inzake
euthanasie, abortus en het huwelijk zullen conservatieven niet
vooraan slaan." (125411255)"
Maar ondertussen dreigen we wel
de hand te schudden met het
ongeloof! E n daarmee leg,oen we
een brug over de kloof van de
antilhcsc, de kloof die God Zelf incdc om de gelovigen te
bcschcrn~cn- lieeft aangebracht
tusseii hct zaad van de vrouw en
het ?aad van de slang.

Levensbeschouwing en
wereldbeschouwing
Tegen deze vooistelling van
zaken zal dr.Verbrugh on~etwijleld veel bezwaar he bbeii. Verbrugh maakt immers nadrukkeli,jk onderscheid sussen
wereldbescliouwing en leuensbeschouwing. Het Fat hem om de
clirislelijke werrlrlheschoi~winl:
die clirislen-politici &n'conservalicven-met-eerbied-voor-God'
delen. Die wereldbeschouwing
"reikt minder ver en is minder
totaal" dan de levensbeschouwing
die beide p e p e n niet delen. De
christelijke wereldheschouwing
ontstaat bij christenen vanuit "de
diepste lagen van hun wil'', namelijk vanuit hun geloof. Maar bij de
conservatieven wordcn dic "dicpste lagen" ingcvuld door andere
overtuigingcn.
Volgens Vcrbrugh is di t verschil
in ontstaanswijye van de chrislelijkc wcrcldbescl-rciuwing(dus
vanuit ccn vcrschilleiide levenshcschouiving) geen reden om
structusclc sainenwerking te mijden. Vcrhi-ugh stelt namelijk: je
kuil1"dit verschil niet toepassen
in dc publieke burgerlijke samenleving omdal die alle burgers
omvat cn in stand moet worden
gehoudcn door een uiterlijk
gchruik van Gods wel, en die dus
beslist niel verder reikt dan in d e
halfdiepe laag van moreel en
gcwclcn". En in die "half-diepe
laag'' hcreiken christenen en conscrvaticvcn loch overeenstemJAARGANG 76 - NUMMER 5 - 4 NC

ming in denkwijze!? O p een "verdiepingsproces", waarbij de christelijke wereldbeschouwing van de
conservatief "uitgroeit tot geloof
in eeuwig leven met Christus", zal
een christen ongetwijfeld hopen.
Maar voor de politiek is het niet
relevant: op dat terrein is een
gemeenschappelijke wereldbeschouwing voldoende.

Terreinen
Expres gebruiken we hier de
term 'terrein'. Verbrugh gebruikt
namelijk het onderscheid tussen
kerk en politiek. het onderscheid
tussen de taak van d e kerk en die
van de overheid, om van wereldbeschouwing en politiek een terrein te maken, waarop de antithese niet van toepassing is. Maar dat
is een onterechte constructie:
l) D e HEERE heeft de antithese
niet gesteld, enkel voor het
'ievensbeschouwelijke terrein'.
Integendeel: de Bijbel (zowel het
Oude als het Nieuwe Testament)
is er vol van hoe deze antithese
juist doorwerkt (en door moet
werken) in het politieke en maatschappelijke leven. De antithese
is zichtbaar in de godsdienst
(hesiieden of niet bcweden, rcin
of onrein, onder de wet of onder
de genade), maar ook in hel
huwelijk, in de wereldpolitiek, het
onderwijs, de wetgeving enz. D e
tegenstelling tussen geloof en
ongeloof kent geen terreinen.
maar is een levens-brede worsteling.

2) Levensbeschouwing en wereldbeschouwing kunnen niet goed
van elkaar gescheiden worden.
Beide 'beschouwingen' lopen in
elkaar over en worden gestempeld ofwel door geloof, o h e l
door ongeloof. Onze wereldbeschouwing wordt wel gevormd
door onze levensbeschouwing.
Maar het omgekeerde geldt ook
(Psalm 8; Psalm 443!
Het valt niet te ontkennen dat er

ongelovige mensen zijn, die zich
in de politiek aangetrokken voelen tot christelijke standpunten.
Dit moet echter worden gezien
als een gelukkige inconsequentie.
Het mag ons er nooit toe brengen
de tegenstelling tussen geloof en
ongeloof te verschuiven naar die
van het al dan niet eren van God.
Want dat laatste is, zoals we eerder zagen, een uiterst vaag criterium.zoEang het niet wordt ingevuld door (het geloof iii) het
Evangelie.
3) Gods Woord is geen statisch
stelsel van waarheden, niaar het is
het Zwaard van de Heilige Geest
(Hebreeën 4: 12). dat door deze
wereld heen gaat. Het brengt
scheiding tussen geloof en ongeloof. Dat maakt de christelijke
politiek dynamisch, zolang het
zich richt o p Gods Woord en op
Christus, Die de wereldgeschiedenis regisseert. Dan is christelijke
politiek ook niet conservatief.
Ook niet als christen-politici bijvoorbeeld het homo-huwelijk
trachten te vonrknmen. Het innemen van zo'n standpunt, waarbij
we ons immers afvragen wat God
van ons vraagt in de7e tijd, is juist
(om met Groen te spreken) "den
wareii vooruitgang". Het Evangelie is een boodschap voor alle tijden en het geloof i s cen levend
geloof. Daarentegen leidt hct
a1lecoverheerf;endecriterium van
d e eerbied-voor-God en dc fnrrnulering van een doel of prop a m op basis waarvan ccn hondgenootschap moet sarnenkomcn,
alleen maar tot statisch conscrvatisme.

Licht en dwisternis
Ons hoofdhezwaar legen pleidooi
vaii Verbrugh voor struclurelc
samenwerking met conservatieven is dan ook dat. waar de HEERE vijandschap heeft gezet. Verbrugh vriendschappen en
bondgenootschappen construeert. Hoe gevaarlijk dat is, blijkt

uit het feit dat Verbrush uiteindeTijk z&lfsde tegenstelling tussen
geloof en ongeloof ter discussie
stelt:"Tussen geloven en niet
geloven bestaan veel overgangen.
Je kunt onder invloed van Woord
en Geest langzamerhand toeneinen in geloof (of heel snel, zoals
Saulus) en je kunt ook steeds blijven aarzelen en twijfelen, of langzamerhand weer wegzakken."
Geloof en cingelocif vcirmen echter een tegenstelling van dag en
nacht. van licht en duisternis,
zoals we lezen in 2 Korinthiërs 6:
14-18 (zie ook DL, lioofdstuk 5,
de zevende dwaling en het antwoord daarop"). Een tegenstelling
- 6ók voor liet zogenaamde "politieke leven"!

Assembilee
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Verbrugh meent dat de conserva- I
tieven in Nederland niet veel
invloed hebben: ''In andere landen in Europa hebben conservatieve partijen een veel grotere
invloed op de regeringspolitiek
kunnen uitoefenen dan bij ons''
(1254). In feite echter moet niet
alleen de invloedrijke Europese I
christen-democratie, maar ook
het CDA (tot voor enkele jaren
regeringspartij) als de Nederlandse vertegenwoordiger daarvan,
beschouwd worden als dc conscrvntievc richting in Europa rcspcctievelijk in Nedctland.
Bepcrkcn wc ons tot de Ncdcrlandsc situatie, dan zicn w c hoc
tot het CDA ongclovigc mensen,
vrijzinnige christenen, moslims en
hindoes worden toegela ten, mils
7ij instemmen met de 'Bijbelse
noties' die hel CDA naar de pulitiek wil vertalen. Dit toelatingchcleid is alleen mogelijk bij een
gcscheiden levens- en wereldbeschoiiwing, vi~aarbijde wereldbeschouwing /ich richt op 'noties'
(dcugdcn!) uit dc Bijbel in plaats
van op 17~1hclc Woord van God'.
In fcite is I-icl CDA dus de grote
conservaticvc partij van onze tijd.
JAARGANG 76 - NUMMER

"de zaak van de Zoon van God
is" (artikel 37 NGR).

Een partij die lijkt te bestaan uit
bondgenoten, maar die in feite
grotendeels het vriendelijke
gezicht is vaii d e revolutie. Want
niet (het geloof in) het Evangelie
staat in het CDA centraal. maar
een aantal christelij k-geïnspireerde deugdenn.
Op deze plaats willen we dr. Verbrugh en al degenen die d e christelijke politiek, met haar universele en anti-revolutionaire
karakter, een warm hart toedragen, oproepen om te (blijven)
breken met dit conservatisme.
Met heb oog op de conservntievera
heeft Groen gezegd: "In het isolement ligt onze kracht". Dit beginsel heeft niet afgedaan, nu paars
aan de macht is (zoals Roe1 Freeke schreef in het A7cderlands Dagblad van 14 september). Integendeel: het komt er juist in deze tijd
op aan de antithese niet te negeren! God vraagt niet van ons om
met zoveel mogelijk burgers
alvast te beginnen aan een christelij k-aangevuIde (liberale) staat.
Ook niet om een zo breed mogelijke Assemblee op te richten. Hij
vraagt van ons geloof en gehoorzaamheid.

Arjen Karssenberg is voorzitter van
de Gereformeerde Politieke Jongeren Club "Prof. B. Holwerda" voos
Amersfoort en omgeving
I Hct laatste gedeelte vali deze zin cluil
nauw aan bij liei uppuriunisme clai Verbrugh hij de conservatieven opmerkt
(1254).

Groen stelt hct "hcginicl dcr Rcfoiinatic" hier np k e n lijn mct hct "Clirirtelijk
bcginre1". Dat i i veclzcggenrl in een iild
wa'liin vcIeii de 'chrisielil ke politiek' als
veelurnvaiiender tien dan de 'eeretrirmeerde pnlrt~ek' In leite 7ijn (in de
Yederlandse qituatic) die twcc namen
rynoiiictn!
' Evni~g~lisclz
Isolement, De Vuurbaak.
Gruningen, 1976. p. 20

' Groen van Prinsterer karaktcrjsccrt

hct
conservatisrnc hccl raak als "ecn station.
ccn haltc '.Vanwege dat kciinierk vrcLen
we dat cunscrvaiieven bij de door Verbriigh genoemde ondeiwerpen wel cr<h/~raan staan!

' De ieksten die Verhrugh in 7iln twccdc

Wanneer we met mensen die
Christus niet aannemcn als Verlosser van hun zonden, toch structureel blijkcn tc kunnen samcnwerken o p basis van hei Program
van de CitrisrenUnie.dan locint
dat niet de kracht van dal Frogram, maar dan toont ons dal
overduidelijk de desolate tocstand waarin d c christelijke politiek zich bevindt. En dan word[
de cliristelijke politiek ook daadwerkelijk conservatief. Maar als
we ons in de politiek gehoorzaam
en in geloof laten leiden door het I
dynamische Zwaard van de Heilige Geest, dan is christelijke poliI
tiek werkelij k progressief; dal is:
zich uitstrekkend naar d e toekomst. d e Wederkomst van Chris- !
/
tus. Op die dag zal blijken dat
"onze zaak" (bijvoorbeeld in de ij
afwijzing van hel homo-huwelijk)
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noot noemt. ovcrtutgcn nict. Ciit Jcsaja 29:
13 hlij kt juist hoe gcloof iii en uiitzag voor
God inet elkaai vei hunden zijn: de Israelieten eerden Gud me1 de lippen. omrlrrr
hun har1 verre van Hem was. Daarmee
haclden zij lukt geen ont7ag voor Cindl
Zie nok vers 15 eti Eh. Wat Paulus 7cgt in
Romeinen 7 20, slaat tiiet o p twcc lagcn
van de wil, maai. op dc strijd van de oiide
en dc nicuwc niens waariiiee een gelovige
te maken heeft.
"Dat de ware gelovigen het 7aad in een
"goed hnrt"nntvnngen, is ntct Itct gcvolg
van een -'vcrdicpingsprmcs" dat zil bij
zich7elf hehbcn latcn (!) plaatrvinden.
maar vnn Gods genade alleen.
'We begrijpen dan uok niet maarom

alleen "bezwaarde groeperingen" uit tict
CDA 7nuden kunnen deelncmcn aan de
Assemhlec. mals Vcrhrugh schrijft. liraaroni zou ecn ongelovige conservatief danraan wtl rnugeii deelnemen en een mo<Ifm-cunservaiiel o l een i.ril~innige CDA'er
mei3
"Vandaar dat het CDA ook wel wordt
Iicschnuwd als d e partij van d e gcmeenschap. ivaarbil de 'C' geen aîkui ting is van
'Christen'. maar van *Commiinautair'.
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LIED 299:
VOOR ALLE t
"Op U hehhrn un7e v u d ~ r e nvertroclrlwd, zij liehhpi~vertroiin~d,
en
Gij derdl hen ontkomen". Deze
woordcn uil Psalm 22 (vers 5 )

vormcn in zekere zin de achtergrond van kerkelijke tradities
waarin mcn in de maand noveinher (dus aai1 Iiel einde van liet
kcrkclijk jaar) hijzondere aandacht gcci't aan d e verholidenhcid tussen enerzijds Gods volk
op aarde en anderzijds de gelovigen die reeds gestorven en in de
hemel zijn. Het lied dat deze
weck op het rooster staat, Voor
ollr h ~ i l g p nin de heerlijkheid,
gaal hierover.
Dc dichter, Willinm Walsham
How, werd in 1823 geboren als
zoon van een advocaat. Na zijn
studie aan de Shrewsbury School
en Wadliarn College, Oxford
werd Iiij in 1846 tot priester van
de Cliurch of England gewijd. In
de Londense wijk East End heeft
liij zich met name heziggehoudcn
met de armenzorg. Ook nadat hij
in 1888 bisschop van Wakci'icld
werd. hlcef How zich inzctten
voor de armcn. Niet voor nielr
kreeg hij d c crctiiel .'ihc poor
man's hishrip" (bisccliop der
armen). How ovei*leedin 1897 in
Icrlaiicl.
Tocn How in 1 R51 voor een korIC periode rector te WIiittiiigton
werd, begon hii zich met het
schrijven van liederen beziy te
houden. Hij smsclireef een goedc hymnc eens als "~omething
likc a good pniyer: siinple, real,
carnesl and reverent" (zoiets als
ccn goed gebed: eenvoudig, echt.
cerlijk en eerbiedig). In 1854 verzorgde hij samen met Tliomas
Raker Morrel1 een heruitgave
van Psalms and Iiymns. Ook was

P

lied vah de week
hij lange tijd redacteur van
Church m n r n s , het liedboek dat
lange tijd de belangrijkste concurrent was van de meest bekende en invloedrijke Engelse liedbundel, Hvmras Ancient nnd
Modem (1861).
H e t lied For all the Saints werd
voor het eerst gepubliceerd in
Earl Nelsons Hymns for Sairirs'
Dam and orther hymns. By nn
Lnyrnan, dat in 1864 (dus niet
1869, zoals het Compendium
meldt) verscheen. Het lied werd
al spoedig in andere bundels
overgenomen, waarbij het oorspronkelijk aantal van elf coupletten teruggebracht werd tot
acht. In 1904 werd het lied opgenomen in Hymns Ancirnt und
Modern. terwijl hct twcc jaailater ook vcrschccn in The E i 7 ~ Iish Hymnrrl.
ln Nederland wcrd hct licd na
1 900 in een vertaling opgcnomcn
in uieccnlopcnde bundels, waaronder de H ~ r v o r m d eBrindel uit
1938 (vertaling van Kees Boeke).
Ten behoeve van het Liedboek
voor dp Kerken maakte Willam
Barnard een nieuwe vertaling
van Hows Iied, die tien strofen
omva t.

D e beeldspraak die we in het
Iied van How aantreffen, was in
de negentiende eeuw bij velen
geliefd. H e t aardse leven van
christenen werd meer dan eens
gekenschetst als de strijd van een
leger in dienst van .Tezus Christus. De populariteit van dit
motief komt onder meer naar
voren in namen van christelijke
organisaties (Salvation Army.
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Le3er des Heils), maar ook in het
sticlitelijk lied. Wat dat laatste
betreft kunt u ook deiiken aan
het beroemde lied "Onward
Christian soldiers" ("Voorwaarts.
Christenstrijders") dat Sabine
Baring-Gould in 1864 dichtte.
Nu pasten dergelijke militante
motieven in een tijd waarin het
tijdperk van ridders en riddertoernooien verheerlijkt werden.
Belangrijker nog is het gegeven
dat de thematiek geent was o p
diverse passages uit het Nieuwe
Testament. Daar lezen we
immers over de "wapenrusting
Gods" (Ef. 61, over het strijden
van de "goede strijd des geloofs"
(1 Tim. 1 en 6). e n over "veldtochten, soldaten en kampvechtcrs" (2 Kor. 10; 2 Tim.2). Het
licd van How sluit bij deze bijbclgedeelten aan. Daarnaast treffen wc allei-lci verwijzingen aan
naar het bij belhoek Openbaring,
z~ialsOpenh. 2: l0 (str. 4),
Openb. 5:9,13 (str. 1.4). Openb.
7:9 (str. 9), Openb. 14:3.12 (str. 8,
9). Openb. 15:4 (clr. 1O), Opcnio.
17:4 (str. 9).
Karakteristiek voor her licd van
How is dat elke strofe besloten
wordt met een tweevoudig Hullr!i+.
Deze acclamatie treíren we
overal in de Schrift aan. Binnen
d e context van dit lied waarin
gezongen wordt over strijd en
overwinning, ligt het voor de
hand dat How hier vooral
gedacht zal hebben aan Openha.,
ring 19. Daar. vormt de IJnllelujaroep immers onderdeel van overwinnbrgsliederen.

Melodie
De liedtekst van William Hciw is
94

vooral in dc ncgen tiende eeuw
op verschillende melodieën
gezongen. Er is wel een melodie
van Joseph Bnrnby (1838-1896)
gebruikt, dic we aanvankelijk
ook in Nederlandse liedbundels
aantreffen. In 1904 werd in
Hymns Ancient and Modc~rneen
melodie van Charles V. Stanford
(1852-1924) geplaatst. Hierboven
meldde ik dar het lied in 1906
apgenomcn werd in The EngIish
Hyrnnol. Dit liedboek verscheen
uit onvrcde over de gereviseerde
uitgavc van Ifimns Ancienr and
Modern uil 1904. D e muziek van
7 X e Engli,i-h Hyrnnal werd geredigecrd door de bekende Engelse componist Ralph Vaughan
Williams ( 1 872-1958). Mogeiij k
vond de melodie die Stanford bij
299

het lied "For al1 the Saints"
maakte. geen genade in de ogen
van Vaughan Williams. Hij componeerde in ieder geval een nieuwc melodie. die ook in het Liedboek voor de Kerkefl afgedrukt
slaat.
D e Engelsen hebben d e aardige
gewoonte om melodieën namen
te geven. Het melodie, die Vaughan Williams bij de tekst van
How componeerde, werd echter
gepubliceerd "Sine nomine", dus
L ' ~ ~ n dnaam".
er

De melodie van Vaughan Williams heeft de allure van een
imposante gotische kathedraal.
Karakteristiek voor d e melodie
is d e afwisselende ritmiek. Elke
regel begint met een andcr ritme.

Voor alle heilgen in de heerlijkheid

Fot al1 the Saints wlio from thrir labours rest
Sinc norninc
Kalph Vauphan W~lliamc1872-1958 V
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Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gzj hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, hallcluja?

3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.

ja!

Wanneer we de melodie nauwkeurig bekijken, ontdekken we
verwantschap tussen regel 1 en 3,
die beide o.a gekenmerkt worden door d e relatief grote sprongen. Daartegenover staat dat
regel 1 voornamelijk door een
dalende beweging gekenmerkt
wordt, terwijl regel 3 juist een
stijgende lijn laat horen. De
tweede regel vormt met de eerste
en derde regel een tegenstelling.
In die zin dat de melodie zich
hier niet sprongsgewijs maar
stapsgewijs voortbeweegt.
Bijzonder fraai is d e vierde regel,
waarin de melodie zich met d e
tweede noot (de e") buiten de
omvang van het octaaf begeeft.
De opgeroepen extatische spanning van het begin van deze
melodieregel vindt zijn ontlading
waarin het tweede h'halleT~~ja"
mee d e melodie eindigt.
Dikwijls wordt e r np gewezen
dat deze melodie niet te snel
gezongen moet worden. Dat is
terecht, want een te hoog tempo
zou het majestueme van d c
melodie grondig vernielen. Een
te langzaam tempo is echter even
desastreus. De componist zcl T ga[
aan dat de melodie "in moderaie
time" gezongen moet worden.
Als tempo kan aangehouden
worden: MM L100 voor de
kwartnoot.

Lied van de week
18 november

HaEleluja, halleluja!
4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon;
toch zijn wij étn: zij zingend voer de troon,
wil in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

5 Lang valc de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging.
Halleluja, hallelul a!
6 Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed,
maar in dc verte klinkt ons tegemoet
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet!
Hallcluj a, halleluja!

7 Rood is de avond, als het zonlicht daalt;
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,
God dic de moede strijders binnenhaalt.
HaIleluja, halleluja!

Koninkrvk Gods
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Voor zondag 18 november staat
gezang 63 uit het Liedboek voor
de Kerken op het rooster. Dit lied
is al eerder aan bod geweest. Een
bespreking heeft gestaan in De
Reformatip van 9 januari 1999.

Dr. J. Srnelik is rnusicolooglhymnoEoog en woont in Zuidhorn

Kopiëren van dit artikel is toegestaan, maar een uitsluitend kopiëren van het lied is niet geoorloofd.
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Alles op alles zetten
In De Wekker van 15 september
schreef ds G vrrn Roekel over het
hcgrip jogtiri naar. zich tor hel miers t in.illur~nen,
~
dat hct Nicuwe Testamcnt aan CIC sportwcrcld ontIcent als kcrnbcgrip voor hct warc
christelijke leven.
Inspanning
Het woord 'jrrgí>r?'komtin het
Nicuwe Tcstamcnt vijf keer vnor:
vicï kccr in dc bicvcn van Panlus
en een kccr in de Hchrcccnhricf.
Het bctckcnt: zl(:!i tor her uirrrste
irrsprinnen nrn iets te hrreikrn. De
doelen dic iiagcsli+eeTdworden
zijn in dc divcrsc tck5tcn vcrscliillcnd maai- Iicbben allcmaal
ieis ie makcn inct de praktijk
van het chrisiclijke leven. Tn dc
brief aan de Flippenzen gebruikt
Paulus hct woord 'jagen' om icts
over zichzelf ic zeggen. Hij
schrijft dan dal Iiij ja;igi naar de
voorfh.nng irl h r christeliike
~
leven
(Fil. 3: 12) en naar de volmaaktheid (Fil. 3:14). In de brieven aan
Timotheus spoort de apostel met
dit woord Timotheus aan om te
streven naar g~i-echrixheid,,qodza/i,qhcid,~ ~ l n oliefde,
f ; IijdzaamIrcid rJt7 zachr~w~cdi~qireid
(I Tim.
h:1 I en 2. Tim. 222). Tenslotte de
Hebreeënbrief. Daar houdt de
schrijver zidn lezers vnor om 'te
jagen narrr vr& met allen en
nrrar dc' hciligifi,q,~,ondt.rwrlke
niemrrnd de Hert. znl zicn (Hebr.
12:14). Samenvaitcnd kan gezegd
worden dat 'jagcn' in het Nieuwe
Tcstamcnt ziet op dc inspanning
van de gclovigcn om verder te
komcn in hct christelijke Icvcn.
Een christen 'jaagi' om siccds
mccr hct bccld van Christus te
vertoncn en tol ecr van God tc
Icvcn.

AtIeet
Hct opmcrkclijke is dat hct
woord ',jagcnl ontleend is aan d c
sportwerrlrl. H e l 7iei cip d c spor- ,
icr dic o p dc ailciickhaan zich
tot hct uitcrstc inspant om als
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eerste de finish te bereiken. De
apostel Paulns zal deze lenige
hardlopers met hun getrainde
lichamen vaak gezien hebben o p
zijn reizen door de GriekseRomeinse wereld. En niet alleen
gezien. Maar ook goed in zich
opgenomen. Daarom kan hij geleid door de Geest - deze
sportterm gebruiken om iets
over zichzelf te zeggen (Ik
jaag ....) of om anderen aan te
sporen (.Jaagt naar...).
Vrucht van genade
En dan gaat het dus niet om de
inspanning iets voor God te presteren. Alsof het heil door ons
vcrdiend zou moeten worden.
Wat dat hetreft heeft met name
Paulus genoeg van de henauwdheid en de innerlijke onvrede
ervaren dic ons dcc1 is zolang we
rnct de wet in de hand zelf de
vci-houding rnct God willen herstellen. Nee, hct gaat hier om de
inspanning die de vr~tL'htic van
Gods genade Fil. 3:12 maakt dat
verband heel duidelijk. Paulns
jaagt. zegt hij daar. Maar allccn
omdat hij door Jezus Christus
gegrepen ic. Daar ligr lijn Icvensgeheim ei1 nergens anders: in dc
reddende greep van Jez~isChristus. Maar die genade maaki niet
lui of gemakzuchtig. Inlegendeel,
die genade maakt christenen lot
atleten. Die genade doet gelovigen jagen naar groei in het christelijke leven. Opdat CEiristuc verheerlijkt zal worden in ons leven.

G.J. van Middelkoop
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rust om in hei werk van de Here
Jezus troost voor leven en sterven te ontvangcn. De rust van
het geloof komt niei in minderheid op de stri,jd van hct geloof.
Anders gezegd: de ontspanning
van de genade gaat hand in hand
met inspanning van het geloof.
Laten we dat nooit vergeten. Het
christelijk leven is niet alleen je
laten overstralen door het licht
van Gods genade. Het christclijke leven is ook strijden. Het
heeft iets van het vuur. Niet van
olympisch vuur. Maar van het
vuur van d~ Geesr, die ons doct
jagen. Jagen naar een leven waarin we verder komen in liefde
voor God en de naaste. D a l we
daarbij struikelen en vallen staal
buiten kijf. E n als het ons ernst i s
in ons leven zullen we dat voor
Gods aangezicht belijden. Maar
dat neemt niet weg dat de Geest
ons voortdurend - net als Paulus
- dczc gedrevenheid doet zoeken: ik jaag....

Rust èn gedrevenheid
Maar is dat jagen ook praktijk in
hct leven van de gelovigen? Vertoont ons leven het beeld van de
atleet die alles op alles zet om
7ijn doel te bereiken? Of is de
gang e r uit? Lijkt ons leven misschien meer op een oud mannetjc dat o p een bankje in het ptanqocn van de vnorjaarszon geniet?
Dat laatsi-c is zonder twijfel wat
God wil gevcn. God gunt ons
rust. De rust van de genade om
te mogen weten wie hij is. D e
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