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H o e kijken wij aan tegen de ontwikkelingen in de
vrijgemaakte Gereformeerde Kerken? We kunnen
ook vandaag heel waf pluspunten noteren, waar
we de HERE dankbaar voor mogen zJn en die we als
zegen mogen benoemen, Daarnaasf sfuan ook
minpunten, /n mijn oog zm wji es de iaatste tien jaar
bepaald niet op vooruitgegaan, Is onze innerlijke
krucht niet aanmerkelijk verzwakt? In de tegenwind
van de fjjdgeesf kennen we meer vragen dun antwoorden. We zijn soms prooi van karjkatusen en kennen verwarring en onzekerheid. Het lijkt erop dat de
verschiSlende generaties uit elkaar drijven. Maar als
er onderling wordt doorgepraat, blokt duf we werbonden zjjn in hetzelfde geloof en dat we op die
basis elkaar ook kunnen aanspreken op punten die
zorg geven. Alle reden dus voor een gesprek van
generaties. Zodaf we samen verder kunnen, misschien met verschil in accent en kleur, maar toch
allen vanuit een warme geloofsoverfuiging en in een
Aarfelwe verbondenheid met Christus en met elkaar,
En het schip van de kerk een gereformeerde koers
mug blijven varen ook in de context wan onze tod.
Culturele situatie
We leven in een tijd van onzekerheid en stagnatie. Over de
koers die de westerse cultuur d e
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laatste eeuwen heeft gevolgd,
zijn srote twijfels gerezen. Het
verstand heeft de mens wc1 tot
grote prestaties in wetenschap
en techniek gebracht. Maar het
97

bracht nicit hcl heil dat werd verwacht. In dc ban van d e rede is
de mens innerlijk in de knoop
geraakt en vervrcemd van God
en van zichzcl l: Het liedendaagse
denken lijkt veelszins op een
dood spclor terecht te zijn gekomen. Dat vraagt - zegt de
Amsterdamse hoogleraar in de
moderne filosofie Jaroh Klopwijk - om herbe7inning. We stelden het menselijkc subject centraal. Ook dcnkcrs die niet
gereformeerd zijn, vragen zich af:
is de tijd niet aangebroken om
daarop terug tc komen? Heeft
de mens misschien zijn diepste
grond buitcn ïichzelf? Behoort
hij niet toe aan 'een zijn dat hem
op mystericuzc wijze omvat' ?
Moeten wc ons menselijk
bestaan wc1 blijven zien vanuit
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onsalf? Of staat het toch in een
grotere ordening en een dialogische verbondenheid, waarin een
antwoord van ons wordt
gevraagd? Ook andere schrijvers
willen niet op het dode punt van
vandaag blijven hangen, maar
voorbij het denken vanuit het
individu en voorbij het postmodernisme komen. Het postmndernc dcnkeii is alleen als overgangsvcr~chi~insel
te zien en
vraagt om iets anders.

Geestelijke situatie
Onder invloed van de culturele
ontwikkelingen kwamen we in
Wcst-Europa tot een redelijk
gcloof en een centraal stellen van
de mkns en zijn ervaring. De
God van de openbaring werd
vervangen door d e god van dc
rede. I-Iet historisch-kritisch
omgaan met de Bijbel maaktc dc
mensen van God los. Modesniscring van het geloof leidde tot
aanpassing aan het modcmc
levensgevoel en een synthcse
daarmee. Resultaat daarvan is
een grote verlegenheid rondom
d e Bijbel, de vraag wie Jezus was
en wat hei Christendom eigenlijk
betekent. En een diep ingrijpende rnetamorfnse van 11et geloofsleven van velen, om niet te spreken over een afsterven daarvan.
Ook hier wordt de vraag
gehoord: 7ijn we niet met elkaar
in een grote impasse terechtgekomen? Zitten we niet op de verkeerde wcg? Moeten we niet op
een of andere manier terug naar
het gcloof, dat de Bijbel in al zijn
mcmelijkheid van God getuigt
cn wij Zijn levende stem daarin
hnrcn?

Windstilte
Dood spoor, dood pun r, impasse:
dat zijn d e woorden waarmee de
algemene situatie van vandaag
wordt getypeerd. Geldt dat ook
voor ons en voor de kerken? U
kcnt liet beeld van Itn schip vun

de kerk.We stellen ons de kerk
dan voor als een schip in storm
cn branding. Dat scliip heeft het
moeilijk. Het is gehavend en het
dreigt te zinken. D e bemanning
loopt gevaar over boord te sIaan.
Wind en golven bedreigen het
schip van buiten af. Het schip is
zclf ook niet zo stevig. Het is
wankel en soms raakt het lek. D e
bemanning bestaat ook niet uit
prima ;.cclui.V;lak is het dwars
cn cipenzinnig sclieepsvolk. E n
toch heeft de kapitein hen als
matrozen aangeworven en ingescheept in zijn schip, Onder zijn
kruisvlag zal hij schip en bemanning brengen naar het beloofde
land.
Dal beeld doet je wat, als de
kerk met vervolgingen en vcrzocking-en te kampen heeft. Maar
vandaas. schrijft een roomskathuliek Duits hoogleraar, zijn
het niet zozeer d e opgezweepte
golven van aanhoudende vervolgingen waaronder de Christenen
te lijden hebben. Maar veeleer
de gevolgen van eeri verlmnnzr~ide windstilre. Een inzinking, een
slapte, een malaise, die de theologische ontwikkeling doen stagneren. Het geloof vervlakken en
verlammen. Een berustende en
neerdrukkende stemming latcn
ontstaan. Voor ccn gcloof' dat in
de verdediging gedrongen is,
vormt dczc windstilte echter een
veel grotcr gevaar dan de siormen dcdcn, omdat het door
onmerkbare onderstromen meegenomen kan worden en buiten
hct leven komt te staan. E n tocli:
na de winter komt een nieuwe
zomer, op eb ~n dood tij vo1,yt
weer vloed.
Deze tekening geeft te denken.
Zijn lermen als windstilte, stagnatie, vervlakking en berusting
niet tot op zekere hoogte ook
toepasbaar o p onze situatie? Zitten ook wij niet een beetje tussen
eb en vloed? En zouden wij niet
moeten bidden en werken om
daar weer uit te komen? Zodat
wij met nieuwe bezieling samen
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Wat is geloven?
het dilemma staan, dat je moet
kiezen tussen een leerstellig
Dit dilemma zal een belangrijk
geloof en een doorleefd geloof.
punt zijn in het gesprek tussen d e
Het leerstellig geloof. zo sugyegencraticnTen diepste gaat het
reert de karikatuur, is een keurig
daarbij om d c vraag: wat is eigenRelevantie van het orthogeformuleerd stelsel van geloofsli,ik gelovcn? Wonneer jongeren
waarheden. dat dogmatisch goed
doxe geloof
daar vnndua~unders tegiarrn
in elkaar zit. maar waarin je d e
kijken dun ouderen, is dar niet
Vanuit dczc vraagstelling wordt
levende band met God niet meer
primair een gevolg van c v a n g ~ l i h c i gcsprck tussen de generaties
ervaart. Dat is het geloof zoals de
,
scl7e aantrekkingskrrrcht, manr
kerk dat voorschrijft. Ze heeft
waarvoor ik plcitte nog belangvan een urtdere heievin!: van her
rijker. Hct heeft niet alleen betedat vastgelegd in haar belijdenisgeluqf ivuarhij jr d r e i ~ te
f vcrkcnis voor dc innerlijke samensen, ze legt dat uit in saaie prevrremden van hel gereformeerdbinding in dc kcrkcn, maar onk
ken. ze onderwijst dat o p weinig
zijn, En dan bedoel ik niet het
boeiende catechisatie-uren eli
voor Iict uitstsalcn van Gods
geloor dat we belijden, maar het
hcilbrcngcndc boodschap naar
neemt de belijdeniscatecIiisanten
gcloor dat we beleven, dat wat
buitcn. Tn ccn wereld dic cultudaarin een examen af. Het doormensen vandaag werkelijk in de
leefde geloof is het geloof zoals
rccl cn gccstcli ik in ccn impassc
praktijk gcloven. en toch: 'Jongezit. Vastlicid, pcrspcctief en zin
Hyme Stoffels dat bij EO-leden
ren prateii over hoe zij het geloof
mist. In dic wcrcld kan dc bcvrijvond. Het is een meer persoonbeleven, oudcrcn over verbond
lijk geloof, dat je jezelf echt eigen
dcndc boodschap van Gods heil
en kerk, maai- als je doorvraagt.
hebt gemaakt, waar je zeif achter
veel bctckcncn. Zodat ook vanbedoelen ze beiden hetzelfde'.
staat en voor gaat. D e nadruk ligt
daag inensen van nllcrlci komaf
zei een jongc predikant. Wat is
meer op hoe je het persoonlijk
ons aanklampen cn zcggcn : Wij
dat dan? Dat we in ons geloven
willrn met jz~llirW ~ Y K ~ wranf
I ~ I P E . beleeft dan op hoe de kerk het
leven in verbondenheid met
leert. Het accent ligt meer o p
wr hphb(>plgrhoorri rlrrt Gorl hij
God. Ons aangesproken weten
vertrouwen dan op weten. Meer
jrlllic: i.s (Zach. K:23)
op hoe je het ervaart dan hoe je
door Jezus Christus. Ons overgeIict ondcr woorden brengt. Meer
ven aan zijn uitnodiging tot Hem
In hei gesprek van dc peneratics
te komen. Ingaan o p 7ijn vraag:
o p mogen dan o p moeten. Meer
zou het ons moeten gaan om de
op dc persoonlijke relatie met
mijn zooii, mijn doclitcr, geef Me
vraag. Iioe we vcior onze eigen
je hart. Ja zeggen tegen God en
Christus dan op allerlei regels en
tijd inet zijn speciale behoeften
opvattingen. Nict Tnzeer een
daarom ook legen zijn woorden.
en iioden kunnen laten zien dal
Zijn geboden bewaren, omdat ze
dogmatisch belijnd geloof dat
het orthodoxe cfiristendum ons
ten leven zijn en o n x ogcn ervan
de fundamentele waarlieid Goor
sterk gebondcn is aan een kerk,
kunnen gaan glanzen (Psalm 19).
het leven biedt. Dat het klassieke
maar eerder een mccr gcvoclsOpgenomen zijn in hel vcrnicumatig. subjectief en o p pcrsoongeloof van de kerk grote relevanwingswerk van Gods Geest, dic
tie heeft voor de mens van de
lijke ervaring gericht geloven.
in ons wil wonen. Zodat wij Gods
eenentwintigste eeuw. Als we
Als deze karikatuur eenmaal
koninklijke macht weer gaan
helder kunnen maken. dat Chrisheeft postgevat, ligt de keuze
aanvaarden, allereerst in eigen
tus hei licht is nok voor de
voor de hand.
hart en vandaaruit breder.
wereld van vandaag met zijn wel
E n als je gereformeerd geloven,
confessioneel geioven dan liet et iheel vcrwarrendc en benauwenGereformeerde spirituaiide duistcr. kan het evangelie ook
ket opplakt van een leerstellig
kit
geloven zoals de karikatuur dat
voor onwcl f wccr nieuw oplichziet, is duidelijk dat gereforten. Zowcl ons hoofd aansprckcn
D r J. Veenhof gaf eens een mooie
als ons hart. Door d e prediking
meerd geloven niet het geloof is
typering van hoe gereformeervan dc kcrk cn door het lezen
dat wij moeten hebben in deze
dcn gelovig in het leven staan.
van hct Woord heen worden we
tijd. Wil heé geloof vandaag beteHij gebruikt daarvoor liet woord
kenis houden, dan zal het evanimmers aanpcsproken door de
spiritualifei~,
omdat het om mecr
pcrmon van Jezus Christus?
gelisch moeten worden, meer
gaat dan om hoe je je geloof
persoonlijk, meer rekenend met
belccft. Het gaat om de totnle
Dilemma
gevoel en ervaring, waarhij de
brlrvingswereid vnn mensen die
inhoud van het geloof tot een
op~evoerizijn in en bezield worHicr stotcn wc op hci t a a k misaantal hoofdzaken wordt terugvcrstand dat wc vandaag voor
gebracht.
dpn door renzelfde ideaai, mct
kcrk ~ i j ncn vanuit dic bezieling
ook iets kuiincn betekenen voor
wic huitcn de kcrk geestelijk en
cultureel 7ijn vastgelopen?

'
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een duidelijke uitstralin~naar dp
samenleving. Veenhof typecrt dc
gereformeerde spiritualiteit dan
als de v~rknochbheldaan de gereformeerde triidîli~,die dc trouw
aan de in d.e helijdeni.vgesschrifte
omschrcverz leer alsook hevindiug
en beleving in zich sloot. De
structuur en de inhoud van dc
Heidetbergse Catechismus en de
spiritualiteit van de Psalmen
stempelden de gereformeerde
vroomheid.
Naast persoonlijke vroomheid en
levensheiliging kende zij e e n
groot accent op de verstandelijke
bewustwording van het eigcn
geloofsgoed en een heel nadrukkelijk willen dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Misvormingen?
In het gesprek van generaties
kunnen daar van weerskantcn
vragen over gesteld worden. Jongeren zuHen de vraag stellen, of
het gereformeerde in dc praktijk
niet teveel onder invloed van d e
'moderne', rationele cultuur
gekomen is.
Is de 'bewustwording van het
eigen gelnofsgoed' niet tis verstandelijk en intellectualistisch
geworden? Wordt trouw aan de
belijdenis en d e leer soms niet te
IeersteIlig gezien, waardoor een
dode orthodoxie dreigt en het
doorleefde geloof op de achtergrond raakt? Lopen ouderen niet
het gevaar van formalisme en
een star dogmatisme? Verdwijnt
hun geloof niet achter activisme
en verzakelijking?
Ouderen zullen hij jongeren d e
positieve kanten waarderen van
ccn ontwikkeling naar een meer
persoonlijk doorleefd geloof en
bewuste eigen keuzes. Maar zij
zullen d e vraag stellen, of het
gereformeerde bij hen niet onder
invloed van het postmoderne
belcven en denken op een of
andere manier misvormd dreigt
te worden. Leidt het centraal
JAARGANG 76 - NUMMER 6 - 11 N(

stellen van d e mens niet tot een
tc sterke gerichtheid o p het eigen
ik en zijn ervaringen? Gaan de
grotcre aandacht voor het individu en het subjectieve niet ten
kosle van het meer- dan-persoonlijke in het geloof: wat God
zegt in zijn Woord, wat Hij betekent in ~ i j verbond
n
met ons, wat
Hij doet in zijn kerk? Dreigt er
geen relativering van geloofspunten die als minder basaal worden
gczicn? Is er nog toewijding aan
de 7aak van God en zijn komend
Rijk?
We hebben elkaar zo over en
wcer vragen te stellen. Op te
scherpen en te corrigeren. De
ouderen laten dan zien, dat achter hun geloofsuitspraken een
doorleefd geluof ligt in een hartelijke verbondenlieid met Christus. De jongeren voegen zich dan
graag in in de traditie van de
kerk van alle tijden, omdat hun
geloof alleen in binding aan de
gezonde leer vruchtbaar kan
gedijen. Zo kunnen de verschillende generaties vanuit het
gemeenschappelijk gedeelde
geloof samen doorleefd gereformperd gelov~n.
Traditioneel
orthodox. Levend confessioneel.
Recht in d e leer en reclit in de
prakti-ik, vanuit een recht kennen
van en omgaan met onze grote
God.

Leer als heenwijzing
Als het goed gaat, leidt dit
gesprek van generaties tot een
levend gereformeerd geloven dat
betekenis heeft voor eigen bezieling en onderlinge samenbinding
maar evenzeer voos de uitstraIing van Gods goede boodschap
naar d e postmoderne wereld buiten de kerk.
Kom je zo niet terecht bij zoiets
als evangelisch-gereformeerd?
Inhoudelijk bezien niet: we houden vast aan de gezonde leer in
d e belijdenissen van de kerk des
eeuwen. E n veel evangelischen
nemen daar helaas afstand van.

Dat is veel minder het geval bij
d e anglicaans-evangelisclie ilieoloog Alister McGmth. van wiens
benadering wij wel plezier kunnen hebben hij d e vragen die ons
bezighouden.
Zijn bewonderaar Bennie Kooistro laat ons kennismaken met
zijn denken in Iiel boek Een
theokoog vnn de relevantie (1999).
Daaruit het volgcndc:
Het evangelicalismc mist vaak
diepte en heeft geen geloorwaardige samenliangende eigen spiritualiteit. Intellectuele doosdeiiking is nodig. Daarom muet hel
terug naar de wortels van kerkvaders en de Reformatoren Luther en Calvijn. McGrath wil hun
inzichten ook voor vandaag hetekenis laten hebben. Hij wi1 niet
alleen spreken tot liet hart. maer
ook tot het hoofd.
Mensen denken vaak negutiei
over leerstellingen, omdat die
voor hun idee niets mei hun
Even te maken hebben. Maar in
het christelijk gelooT gaai het
niet om leerstellingen op ziclizelf,
maar om d e ontmoeting met de
levende God, over wie zij spreken. Theologische leerstellingen
en formuleringen mogen geen
doel op zichzelf worden, maar
moeten heenwij~eunanr pen diepere dimensir: de ontmoeting mer
God. We moeten eigenlijk de
oorspronkefijke levendigheid en
frisheid van d e leerstellingen
weer blootleggen om zo te
komen tot een nieuwe waardering van hun inhoud. Het christelijk geloof moet niet verworden
tot een soort leerstellig systeem,
waaruit het leven en d e vitaliteit
verdwenen zijn. Als we wat God
openbaarde vermageren tot principes of opvattingen. verliezen
we het zicht op her mysterie en
raken we onze verwondering
kwijt. De leer geeft een beschrijving van een werkelijkheid, waar
het geloof ons oog voor geeft.
Een waarheid die meer dan verstandelijk is, die we kunnen vertrouwen en waarop we kunnen

I
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steunen. Die waarheid raakt ons
diepste zijn 'wanneer we betrokken raken in een proces van
toeëigening van dc diepste innerlijke betekenis'. Dc waarheid is
daarom in eerstc instantie niet
een idee dat wij bezitten, maar
iets buiten ons, dat naar ons toekomt en onl; in cte kraag grijpt.
Het gaat in hct christelijk geloof
niet om de lecr, maar om een
werkelijke, vcrqtandelijke en
existentiële ontmoeting met de
Heer. Wanneer jc het evangelie
toont in zijn persoonlijke betekenis en wanneer jc laat zien dat
het daarin gaal oni een werke1i.jke ontrnoetii~gm e t cen Persoon,
in plaats van incr cen idee, dan
zal het de ziel rakcn. .!e moet d e
eigen aantrekkelijkheid van het
evangelie laten geldcn. De beste
manier om ervoor Ie 7orgen dat
het christelijk geloof relevant
hlijft voor de modcrnc wereld is
trouw te blijven aan de christelijke orthodoxie en die onder
woorden te brengen in tcrmen
die de wereld van vandaag
bcgrijpb

Terug naar de belijdenis
Voor McGrath is er dus gccn
tegcnstclling tussen de leer en de
Heer, iusscn leerstelligheid en
doorleefd gcloof. Hij kan dan
ook goede woorden schrijven
over belijdenissen, die hij ziet als
heknupte samcnvattingen van
het christelijk geloof. Z e bieden
een evenwichtige en bijbelse
benaderin3 van het geloof, die
beproefd en bevestigd is door
gelovigen van alle ccuwen en ons
zn in staat stelt urn ccnzijdigheden te herkennen. Veel evangelische christenen, schrijft hij in zijn
boekje over d e Twaalf Artikelen
Ik geloof, zijli bijvoorbeeld nogal
eens individualistisch en beseffen
te weinig, dat ze bij cen gemeenschap horen: de bclijdcnis die
gaat over de kerk mag ons herinneren aan het ge~arncnlijke
aspect van liet geloof en kan ons

helpen om een ongezond individualisme te corrigeren. En geleven is geen individuele zaak; wie
christen wordt, treedt een
gcmeenschap van gelovigen binncn die zich uitstrekt hclcmaal
tot aan het eerste begin van het '
christendom.
Wat McGrath zegt kan heel
vruchtbaar zijn voor een goed
zicht o p de dingen cn om over
verkeerde probleemstellingen
heen te komen. Naar mijn idee
kunnen we veel leren van zijn
benadering en aanpak (al 7ou ik
een appel op hem willcn doen de
Icer van de kerk niet tc reduceren, maar d e volledige confcssionele breedte recht ie docn).
m

Geloofsmysteries
In de leer van de kerk gaat hct
om dingen waarnaar de woorden
verwijzen. Achter de gevel van
de Iccr bevindt zich de binnenruimte van 'mysterieen' die het
menselijk begrip te boven gaan.
Diepe werkelijkheden waar hct
geloof oog voor krijgt, verborgenlieden of geheimenissen des
geloofs, hcilsgeheimen. Wie dit
heseft. kan over de leer van de
kerk niet praten alsof het een
stuk objectieve theorie is. En als
het de leer is dic je heenleidt
naar de leraar dic erachter staat,
kun je daar alleen met groot
respect mee omgaan. Als we
beseffen. dat dr keer van de kerk
der eeilwen ons deelgenoot maakt
aan de mysterieen van het gelooi
moeten oud en jong clkaar toch
kunnen vinden om vcrder te
gaan op een doorleefd gcerformecrd spoor.
Dit ~ i c h kan
t ons helpcn binnen
dc kerken, om preek en onderwijs de juiste kleur en aantrekkingskracht te geven. En nok om
dc liturgie in een goed perspectief te zien en te belevcn. Misschicn kan zo ook een oplossing
gevonden worden voor spnnningen tussen ouderen en jongcren
die 7ich in d e geschiedenis van

meer.
Dit zicht kan ons ook helpen in
ons spreken naar huizen, confronterend met rnodcrnisten,
appellerend naar cvangelischen,
x k e r naar hen dic oog hebben
of gaan krijgen voor de traditie
en het oude geloof van d e kerk ook daarover later hopelijk

meer.
Als we o p deze manier de dingen
benaderen, zullen we zelf ook de
relevantie van ons geloof goed
gaan zien en er echt warm voor
lopen. Wc zien dan de verschillende waarheden van het geloof
in een gront kader staan, dat perspectief aan ons leven gceft en
ons existentieel boeit en inspireert. Door het dynamische werken van Gods Geest in ons
bestaan worden we meegcnamen
naar de definitieve dourbi*aak
van Gods Koninkrijk, ook iets
dat ons bevattingsvermogen te
boven gaat: iets dar geen oog
heeji gerien, geen oor heeji
gehoord en wat in geen mmsenhart is opgekomen, wat God hpeft
bereid voor hen die Hem liefhebhen (1 Kor. 2:7-9).
Zou een levend geloof ons niet
heen kunnen helpen over elk
dood tij van vandaag?

Drs. G.J.van Middelkoop is oudconrector van de Gereformeerde
Scholengemeenschap ie Rotterdam
en oud-rector van de Gereformeerde Scholengemeenschap te Amersfoort
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de Gereformeerde Kerken met
een 7ekere regelmaat voordoen.
Ik denk dan aan dc kritiek der
jongeren rond 1920 en de beweging om Thijs Booy rond 1950 maar daarover later nog eens

HET LAM MET ZEVEN OGEN

A.S. van der Lugt

"Ditzijn de zeven Geesten Gods/
uitgezonden over de hele aardeN
Openbaring

5/6,

De volgende morgen hing Peter tUssen de mensen op het balkon van de trein.Dat ergerde hem.
Hijhad ruimte om zich heen nodig. De geuren van
mensen vond hijvaak walgelijk.Deze keer werd hij
echter getroffen door een aangenaam parfum. Hij
haalde diep adem door zijnneus en zag de vrouw,
die de geur verspreidde. Hijbekeek wat hij van
haar kon zien. Hijfantaseerde over haar, terwijlzijn
ogen steeds weer naar haar lichaam terugkeerden. Hijbegeerde haar. Toen zijngeweten hem
dat duidelijk maakte (en wel zo dat hijhet niet ontkennen kon), voelde hijzich licht blozen. Hijkeek
nu naar de andere mensen. Zou iemand het
gezien hebben?
Hoe het kwam, wist hij niet maar
ineens was daar die tekst in zijn
gedachten: een Lam met zeven
ogen. Dat zijn de zeven Geesten
van God. Waarom zeven, vroeg
hij zich af. Zeven dagen in de
week, dan is de week vol. Zeven
als getal van het totaal. Er is
maar één Geest, één Heer, één
God. Het moet iets met de activiteit van de Geest te maken hebben. Uitgezonden over de hele
aarde. Hij is altijd onderweg,
altijd aanwezig, er ontgaat Hem
geen enkele plek, dus ook het
balkon van een trein niet.
Onzichtbaar, net als parfum.
Maar ook reukloos. Het is een
andere werkelijkheid, maar het is
heel, heel dichtbij. Hij heeft het
dus wel gezien, wat ik deed. Hij
heeft de stem van mijn gedachten
gehoord. De beelden in mijn fantasie gezien. Geregistreerd,
gemeten, vastgelegd. Zoals een
wetenschapper zou doen. En Hij
bracht direct rapport uit. Via het
geweten.
JAARGANG

Wat er met Peter gebeurde,
gebeurde ook eens met een hele
gemeente. In Sardes (Turkije)
kwam een brief van de hand van
de apostel Johannes, banneling
op het eiland Patmos. Hij vermeldde direct dat hij schreef in
opdracht van Iemand anders:
"Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren
heeft: Ik weet uw werken, dat u
de naam hebt dat u leeft, maar u .
bent dood". De ogen van het
Lam waren over het landschap in
Klein-Azië gegaan. Zij hadden
gekeken en gekeurd. Het Lam,
dat staat als geslacht, is als de
Vader die zijn kinderen vormt
met het oog op de Toekomst.
Dus kan alleen maar vroom doen
niet verdragen worden. De
gemeente is Hem teveel waard,
dan dat zo iets gedoogd zou worden. Dus spreekt Hij, luid en duidelijk: "Bedenk dan, hoe u het
ontvangen en gehoord hebt, en
bewaar het en bekeer u." Zo
kreeg de onzichtbare wereld
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ineens duidelijk klank. Alsof er
voor de hemel geen grens is tussen zichtbaar en niet zichtbaar.
De dagelijkse forensentrip was
sneller voorbij dan anders voor
Peters gevoel. Hij liet zich met de
mensenstroom meevoeren naar
het stationsplein, waar hij plotseling in de ochtendzon stond, ruim
en vrij. Hij keek omhoog naar de
strakblauwe hemel en realiseerde
zich hoe vol en druk het om hem
heen kon zijn. Dat de \4ader en
de Zoon en de Geest de aardse
werkelijkheid kennen en doortrekken. Dragen en verder helpen. Dat hij, Peter, gezien werd,
nooit alleen was en dat er vriendelijke ogen waren. God neemt
oprechten aan, toont hun zijn
vriendelijk gelaat. De stem van
de Geest in zijn geweten had
hem aan Christus doen denken.
Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouwen rechtvaardig
om ons de zonden te vergeven en
onze te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat goed dat de
ogen van het Lam voortdurend
rondgaan over de aarde. Wat
goed dat Hij geen genoegen
neemt met de zonden
van zijn kinderen.

Ds. A.S. van der Lugt is predikant
van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Stad
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ONPERSOONLIJK
GELOOF

*i* p q ,p
ndelerI me+ God

Bij geioven

1

op het eerste gezicht niet ie onderscheiden vän
echt. Maar de gevolgen ervan zijn een ramp.
Volgens mij geldt duf heel sterk bjj de geloofsuitsmaak dat God centraal moet siaan. Want is het
een teken van echtheid om d a a r m e e erg nadrukkelyk van onszelf a f t e wijzen? Om menselijke vragen onbelangrijk te vinden? Ineens zif je midden in
e e n probleem dat veel pijn kan doen:onpersoonlijk geloof, Wie mag ik zelf zon ?

1 Hoe kijkt God naar mij?

gaat he t om God. Niet de mens staat
centraal, maar Gods eer.
Je kunt deze sfelling r u s u e e n van d e waardepapieren Van ons ge/oof~/even
noemen. Maar zoals
we/ vaker met waarde~upieren:een ~en/a/sing
is

Masker
Veertien dagcn gcleden ging het
over angsl als drijfveer om te
pelcrvcn. Angst dic kan bijdragen
aan ecn mcchaiii\che manier van
omgaan mcl gcloof en kerk. Nu
gaat liet me uni icts dat e r vaak
hand in hand mee gaat: een wegvlakken van je eigen persoon in
geloofsvragen, Anders gezegd:
niet alleen God kuil je op afstand
zetten in je geloof, ook je cigcn
persoon kan naar de rand
geschoven worden.
Als zoiets een vast bestanddeel
wordt van je manier van geloven
is het een vervalsing. van echte
eerhied. Je zou kunnen zeggen:
geloven met een masker. Jijzell
verdwijnt achter ferme gelciufsuitspraken. Jiiist waar het God
om te doen is: om onze persoon.

Pijn
Het ging jaren zo eoed. Je kon
wat je wilde en er kon nog wel
meer bij. O p je werk in d e weer.

1

ben. Want dat gold nict. Eigenlijk
ontvluchtte ik met allcs een stuk
leegheid. Een onpersoonlijke
geloofsbeleving.
D e ontdekking van zo'n leegte
betekent vaak pijn. Laat het nok
vooral het moment niogen zijn
op opnieuw jezelf te ontdekken
zonl,s God naar je kijk[. Die ontdekking is nog groter.

1

Waar let God zoal o p als Hij
naar ons leven kijkt? Gaat het
dan niet om kerk en koninkrijk?
Om grote zaken! Voorop staat
zcker toch zijn Raad en zo? Wie
hen ik dan nog?
Voelt u d e tegenstelling? Voor
wie is dit cigcnlijk niet herkenbaar? Gods grootheid is makkelijk te vcrwarren met wat wij 7icn
als de grote lijnen. Onbewust
zomaar tcn koste van alles wal
o p het persoonlijke vlak speelt:
gevoelens, je eigen persoonlijke
situatie. Wie jij~clfmag zijn. Aandacht daarvoor, is dan hetzelfde
als afbreuk doen aan Gods eer
en koninknak.
Hier ligt een voedingsbodem
voor een negatief denken over
jezelf. Voor een bepaalde manier
van jezelf wegcijferen. Zelfs voor
een gevoel van mindcrwaardigheid. Een tijdlang best onder het
deksel te houden mct de leus:
daar gaat het immers ook niet
om?!
Kijkt God ook zo?
Nog steeds één van dc schokkendste bijbelgedeeltcn in dit
verband, vind ik Psalm 139. Een
lied dat in elke regel vol is van
Gods grootheid. Niet minder is
elke zegel er één die gaat over

In de kcrk altijd actief-Toen
kwam de klap. Een ziekte waarna alles zo heel anders werd. Een
ingrijpende levenservaring. Mensen die dit meemaken. kijken
nadien nogal eens anders tegen
dingen aan dan zc voor die tijd
deden.
Andere dinsen blijkcn ineens
belangrijk. Iemand dic hoort nog
enkele jaren te leven te hchben
gaat anders kijken. Persoonlijke
dingen zijn ineens veel waardevoller. Alsnog nemen ze dc tijd
voor vrouw en kinderen. Was hct
wel zo goed alti"idandere dingen
voorop te plaatsen? Ten koste
van persoonlijke elementen?
Was dat Gods eer? Of liep je
jczelf en je geliefden ook wc1
daardoor voorbij...
Of anders: cloor een bepaalde
gebeurtenis voel je je stilgezet
door God. Terugkij kend ontdek
jc miets als: ik leefde erg vanuit
een moeten. Alles was een soort
plicht. cen absolute roeping of
zo. Nu merk ik dat ik r n i j z ~ l f
daarin behoorlijk kwijtgeraakt
I
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mijzelf.Tot in het kleinste detail.
Wnnt U /iehl mijn nieren
gevormri, mij in de .schoot van
mijn rnoea'cr geweven...
Zo kijkt God hlijkhnnr. Naar dal
wat wij 'klein' nocmcn. Wal wc
meedragen als vnnzclfsprekcnd:
ons lichaam cn on7c pcrïoonlijke
identiteit.

God trekt hel gordijn opzij en
Iaat me het zien: dit ben jij. Ik
heb joitw Iwen zrlfgewilrl!
Maar, God: ging er dan niet veel
kapot? Jawel, klinkt het liefdevol: zou Ik mijn Zoon voor je
over hebben geliad als Ik je
cindanks aller; niet intens liefheb?
Op dit punt mag je opnieuw
beginnen. Bij hel echie begin.

Geen tegenstelling

Intimiteit
De smotste schok is dat hicr cen
tegenstelling wegvalt. Gods
grootheid, zijn almacht, alomtegenwoordigheid wordt naadloos
in verband gebracht mct hct pnlste begin van mijn cigcn leven.
Voor me zie ik een foto van ccn
ongeboren baby van 16 wckcn.
Duidelijk zichtbaar zijn de minitieuzc vingcrtjcs. Tocli nog maar
een popje van ruim 13 centirneter. Maar volstrckt compleet.
Wat ecn 7org is hieraan besteed!
Daarin Icgt God zijn eer: mijn
leven met zijn Hand geweven.
Draad voor draad. Fen eigen
DNA-structuur. Er is gedacht
aan de ooykleur, persoonlijkheidskenmerken zijn e r in zoveel
dingen. Elke keer weer komt e r
niet een product ter wereld.
maar een persoon. E n God is vol
aandacht. Geinteresseesd in elke
stap die in d e jaren erna gezet
worden.

Terug naar het begin
In deze gedachte ligt ccn Lans.
Namelijk om je door God tcrug
te laten hrengcn naar hct begin.
Naar het momcnt voor er anderen in jc lcvcn kwamen. Voordat
er ook rnisschicn schade werd
aangcricht. Wic ben ik, na een
geschonden vertrouwen?
b i e bcn ik na mijn echtscheiding
en allcs wat CT daarvoor gebeurde?
Wie hen ik, als ik de pijn voel
van arslandelijkheid? Gemis aan
gchoi+genlieid?Als ik mijzelf
amper kan accepteren. laat staan
licíhebbeii?

Het gaat diep om dit te gaan
beseffen als je zelf twijfelt aan je
eigeii waarde. Werd de lat zo
hoog gelegd in geloofszaken dat
ik mijzelf wel moest zien als nutteloos?
Hoe is dit ervaren in je eigen
jeugd? Hoe communiceer je dit
naar je eigen kinderen? Hebben
we op tijd in de gaten hoe onpersoonlijk geloof kan worden?
Hoezeer we elkaar kunnen
afmeten aan wat d e ander doct.
En niet aan wie hij of zij is?
Je mag van elkaar en jezelf inzet
vragen om God te dienen. Om te
leven tot zijn eer. Maar laten we
alsjeblieft daarbij bedenken dat
dit zo diep persoonlijk is. God
vraagt ons hart, niet onze scorelijst. Wij leven in een wereld
waar dat laatste boven alFcs telt:
hoe je scoort. Gecombineerd met
ccn op hct ecrste gcïlicht pereiorrneerd denken kan dal veel
schade aanrich tcn.
Wat betekent hel nou werkelijk:
God herft mij gpwild! Mijn persoon, mijn leven. Durven we het
aan: de intimiteit van Psalm 139
te beleven in onderlinge communicatie?
Gewoon zeggen ezi laten voelen:
...
jq bent waardevol. Om wie je
bent. Ouders naar kinderen: zeg,
het regelmatig dat je van ze
houdt. Niet om wat ze doen of
laten. O m henzelL Omdat ze
kostbaar voor je zijn. Het begin
ligt bij je eigen beleving van
Gods liefde: Heer, ii hehr mij aungenomen!
Misschien is dat nog wel het
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moeilijkste: werkelijk Gods
genade durveii le beleven. God
heeft mij gewild. Wat er ook vcrder gezegd kan worden van mijn
leven.
Hier ontstaat een sfeer van veiligheid, van vertrouwen. Dit is de
sfeer waar ook ruimte komt om
God werkelijk te dienen. Rinncn
deze sfeer kan God ook veel
genezing geven waar pij11 is crvaren. Zo grooi is God, dal wij
gaan glanzen in zian liefde.
Groeiend naar God top ontvang
ik in mijzeff het bewijs van Gods
liefde. GeIoven is intens persoonlijk.
Ds. R.J. Meijer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen en Opende

Rechtzetting

1

In mijn vorigc artikcl heb
ik een fout gemaakt m.b.t.
liel pcrccntagc jongcren uit
de classis Buitenpost dat
geen bezwaar hccft tcgcn
sex voor 11et huwclijk. I k
geef alsnog de juiste cijfcrs
uit d e enqu&tewaar ik uit
citeerde: 49% heeft wel
bezwaar tegen sexuele
gemeenschap voor hel
huwelijk, 13% heeft gékn
bezwaar, 36% heeft bij langere ve~keriiiggeen
bezwaar en 2% gaf geen
echt antwoord. Dus: liet is
geen 85% dat uiteindelijk
geen bezwaar heeft tegen
sex voor het huwelijk. maar
49% (13+36).

I

DE GEMEENTE VAN
TESSALONICENZEN
I

Hoeveei van de huidige inwoners van het
moderne ThessalonikirÖuden de twee bijbelse
brieven gelezen hebben, die aan de eerste chrisieljjke gemeente in hun woonplaats geadresseerd
zijn? De stad telt opvallend vee/Byzantijnse kerken,
met als pronkstuk de prachtig herbouwde en
gerestaureerde Agios Dimitrios in het centrum. Bínnen de Griekse samenleving is de Orthodoxe Kerk
nog heel nadrukkelijk aanwezig. Maar volgens de
bijbel begon hef allemaal heel kleinschalig: jn de
joodse synagoge, in de werkplucrfs van Paulus en
in het huis van Jason. En dit arfikel probeer ik hef
profiel ie schetsen van de oorspronkelJke
'gemeen te van Tessalonicenzen '.
Een gezegende
gemeente
Voor cc11 indruk van de christelijkc gcmccntc in Tessalonica
kui~ncnwc tcrccht in het boek
I-landclingen. Daar wordt ons
verteld Iioe Paulu\, ccnmaal in
de Macedonische hcioi'dstnd aanyekomen. volgens zijn pewoontc
aansluitin3 zocht bij dc dnodsc
gemeenschap aldaar. Dric sabbatdagen achtereen prak dc
apostel met de joden i11 dc plaatselijke synagose, uitgaande van
de Schrift (Hnd.17.1 -3 j. Dil
impliceert een verblijf van ongeveer een maand.
Toch zijn e r verschillei-lde aanwijzingen dat Paulus lanyere lijd in
Tessalonica is yeweest (Mulder).
"ren eerste kan liet micsionairc
trio achteraf dankbaar conclateren dat het eeloof van de Tessalonicenzen inmiddels wijd en zijd
bekend is geworden (1 Tes. l .s).
Ten tweede was er tweemaal een
zending van seld en goederen [er

ondersleuiiing van de apostelen
gekomen vanuit de gemeense in
Filippi (Fi1.4.16). Ten derde
schijnt de christelijke gemeente I
in meerderheid uit vroegere heidenen te hebbcii bestaan, mensen die zich van d c afgoden hadden afgewend om d c Icvcnde en
waarachtige God l e dicncn
(1 Tes.1 ,B).
D e in het boek Handelingen
genoemde periode van ongcvccr
een maand heeft naar alle wnarschijnlijkheid alleen betrekking
op Paulus' predikin3 in d e synagoge en niet op zijn gehele verblijf in Tessalonica, dat wel twee
of dric maanden kan hebben
geduurd (Malherbe). We nicietcn
cnige tijd van prediking buiten
de synagoge veronderstelleli. O p
dat moment gaat ziclt een zelrstandige christelijke gemeente
vormen, los van d e joodse
gcrnccnschap ter plaatse. Dit is
gocd mogelijk, want degenen die
yich lieten overtuigen e n zich
aansloten hij Paulus en Silas
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P.H.R. van Houwelingen

,my
achtergronden

bestonden volsens hel bock
Handelingen uit drie calcgorieën
(Hnd.17,4):
cnkele joden (vanuil de synagoge)
ccn grote groep godvrezende
Grieken (syrnpathicantcil bij
dc synagoge)
een niet gering aantal aanzienlijke vrouwen (huiten de synagogc)

Op basis Iiiervan kan worden
aangenomen dat de christelijke
gcmcen te van Tessal«nicenzcn in
grotc meerderheid bestond uit
nict-joden van Macedoniscllc
aíkomst; de joodse christenen
zullen ccn minderheid hebben
gevormd.Toch was juist vanuil
d e synapogc de God van Israel
bekend geworden in Tessalcinica.
H e t jodendom gold in de oudheid als ecn humane religie, aantrekkelijk vanwege haar strenge
rnonotheïsmc cn hoogstaande
moraal. Rondom d e synasege
vormde zich vaak een groep sympathisanten, in hct Nieuwe 'Testament aangeduid als 'godvrezenden'. Hoewel zulkc mensen niet
tot het jodendom waren overgegaan, vereerden zij de God van
Israël-Vooral ondcr hen vond de
verkondiging van Jezus als Gods
zoon gehoor (1Tes.1.9b-10).
De Vos meent dat de hevnlking en
dus ook de gcinecnte van Tessalonica voornamclijk bestond uit p e r m
nen van Macedonische of Griekse
afkomst. Hij ontkent het 'neqtaan van
een joodse geinecn\chap in Tesqalonica, omdat daan~oorLe weinig
archeolopiscli bcwijs is gevonden.
Om de7e stelling tc kunnen handha-
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ven moet hii evenwel het reishericht
uit het boek Handelingen als onhistorisch beschouwen.
De geschiedenis van Tessalonica
biedt voldoende ruimte voor een
mogelijke instroom van groepen
joden uit Klein-Azië of Ttalie, bijvoorbeeld vIak haar stichting door
koning Kassandros of tijdens de
vroege keizertijd. Al zijn de beschikbare gegevens inderdaad scliaars, in
de vierde eeuw na Clir. heeft de stad
een gemeenschap van Samaritanen
(!) gehuisvest. Er is namelijk een
Samaritaanse inscriptie gevonden
met d e bijbelse priesterzegen. Ook
het bestaan van een joodse synagoge
is archeologisch gezien niet onaannemelijk (misschien op de plaats van
de oude Paulus-basiliek uit de vijfde
eeuw, de Acheiropoietos: Riesner).
Het bericht in Handelingen vertoont
overigens wel een hepaald stramien.
Eerst is er de presentatie van het
evangelie, gevolgd door oppositie
van joodse zijde, met als afsluiiing
dat er toch een christelijke gemeente
ontstaat. Deze manier van weergeven hoeft echter nog niet te betekenen dat het bericht als zodanig
onhistoriwh is (Manus). Er blijft wel
ruimte open voor een werkperiode
buiten de synagoge.

Vergaderplaats
Men vergaderde ten huize van
Jason, die waarschi,jnli.jk de eerste
bekeerling uit Tessalonica was.
De naam Jason kwam in de hellenistische periode zowel onder de
Macedoniërs als onder d e joden
voor (in het laatste geval als substituut voor de naam
JozualJezus). Wanneer hij dezelfde persoon is als de in Romeinen
16,21genoemde k o n , zoals
gewoonlijk wordt aangenomen,
was hij evenals Paulus van joodse
afkomst. Voor deze identificatie
pleit de naast hem door Paulus
genoemde naam So(si)pater uit
Berea (Hnd.20,4). In ieder geval
behoorde Aristarchus uit Tessalonica tot de besnedenen
(Hnd.20,4; Ko1.4,10-11;Film.24).
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Al deze gegevens worden door
Malherbe, die Jason voor een
Griek houdt, genegeerd. Bij het
schrijven van zijn brief aan de
Romeinen, vanuit Korinte, was de
apostel Paulus later blijkbaar in
gezelschap van enkele Macedonische christenen, afkomstig uit de
joodse gemeenschap.
Jason trad o p als de gastheer en
de leider van d e gemeente van
Tessalonicenzen. In haar voortreffelijke studie over deze
opmerkelijke man wijst MorganGillman op drie aspecten van zijn
optreden. Ten eerste verschafte
hij Paulus en Silas onderdak.
Waarschijnlijk bewoonde hij geen
luxe villu, maar een soort appartementencomplex van meerdere
verdiepingen (insula), met op de
begane grond winkeltjes of werkplaatsen en daarboven diverse
wooneenheden. In zo'n eenvoudige werkruimte kon Paulus zijn
ambacht als leerbewerker uitoefenen (Hock, Malherbe, De Vos;
verg. Osiekl
Balch). Ten tweede stelde Jason
zijn woning heschikbaar als vergaderplaats voor de christelijke
gemeente: daar wist men d e broeders en zustcrs te vinden (evenals
bij Lydia uit Filippi, die na haar
bekering haar huis openstelde:
Hnd.l6,15.40). Ten dcrde nam
Jason na de onlusten rondom zijn
woning de officiële verantwoordelijkheid voor de missionaire
activiteiten van Paulus en Silas
op zich. door d e borgsom te hetnlen die voor zijn eigen vrijlating
en die van de andere gemeenteleden noodzakelijk was.

Volksoploop
Deze onlusten waren volgens het
boek Handelingen georganiseerd
door d e .joodse gemeenschap. De
joden zijn volgens de beschrijving van hoofdstuk 17 steeds het
handelend subject En de verzen 58 (Van Eck). Zij veroorzaakten
een volksoploop en zij formuleerden een aanklacht tegen Jas-

on en nog enkele broeders bij dc
plaatselijke aul~irileiien.Maar zij
maakten gebruik van straatvolk
op het marktplein (uguorsiioi)
om de stad in rep en roer te
brengen. Het waren dus de eigen
stadgenoten (sumplzuletai:1
Tes.2,14), die d e christelijke
gemeente in het nauw brachien.
Gezien de tegenstelling die het
boek Handelingen maakt iusseii
de houding van de jcidcn uit Tcssalonica en die van de joden uit
Berea (Hnd. 17.1 l),moeten we
concluderen dat d e +joodse
gemeenschap in de Macedonische hoofdstad liet verkondigde
Woord beslist niet met welwillendheid aanvaardde.
Omdat het echter niet lukte PauIus en Silas voor de volksvergadering (demos) te brengen. confronteerde men Jason en d e
andere christenen met het collcge van stadsbestuurders (polilarchaij. Dit leidde echter niet tot
een officiële veroordeling door
de autoriteiten, omdat een nogal
verwarrende situatie was ontstaan. Uiteindelijk werden zij o p
borgtocht vrijgelaten, waarna
Paulus en Silas nog diezelfde
nacht vertrokken.
PoIitarchen hadden een bestuursfunctie voor één jaar, die nieer dan
eens donr de7elfde persoon bekleed
kon worden. Op gezette tijden m o e ~ t
men de ctadsraad (houl.2) bijeen roepen en haar wetsvoorstellen voorleggen. Rtijkbaar droegen deze
bestuurders ook juridische verantwoordelijkheid bij het handhaven
van de openbare orde. Opmerkelijk
is dat archeologische verwijingen
naar politarchen vooral in Macedonii: zijn aangetroffen, ~peciaalin de
stad Tessalonica. Maar ook het nahurige Rerea had zulke ~tadsbestuurders (verg. Hnd.17,I 3-14). Documentatie over politarchen is o.a. te
vinden in Gill/Gernpf.

Huisgemeente
In de begintijd was dc gcmeente

De Paulus-basiliek uit de vijfde eeuw: gebouwd op de plaats v a n de
vroegere synagoge in Tessalonica?

I

I

!

1

f

van Tessalonicen7en dus een
huisgemeente. Gezien de beperkte afmetingen van .lasons woning
zal het groepje christenen in de
Macedonische hoofdstad aanvankelijk niet veel groter zijn
geweest dan twintig tot vijfentwintig personen ( D e Vos). Pas
latcr kan in mccr huizen vergaderd zijn. Ook de financiele
mngelijkhedcn van dc gemeente
waren bcpcrki. In zijn tweedc
brief aan de Knrintiers spreekt
Paulus over hijïondcre vrijgevigheid hij de Macedonische
genieenten. ondank%hun diepe
armoede (2 Kor.8.2). Waarschijnlijk was die armoede mede liet
gevolg vaii de verdrukking waarmee veel christenen uit Macedonië, ook in de lioofdstad, na hun
bekering te [naken kregen. Toch
kwam Iiez christendom juist daar
tot p o t e bloei. Niet alleen tijdens cle persoonlijke aanwezigheid van de apostelen, maai. ook
na hun vertrek was er in Tessalonica sprake van een rijk gezegende gemeente.

Een bijzondere adressering
Aan deze gemeente hebben Paulus, Silvanus en Timoteus twee

brieven geschreven. H e t adres is
eigenaardig geformuleerd: 'Aan
de gemeente van de Tessalonicenzen in [verbondenheid met]
God de Vader en Jezus Christus.
de Heer'. Hier doen zich drie
intrigerende vra,oen voor.
1. Wat bedoelt deze vroege apostolische brief precies met de term
gemeente?
2. Waarom wordt niet de plaatsnaam Tessalonica vermeld, maar
de stadsbevolking zelf?
3. Hoe moetcn we de relatie van
dc Tcssaloniccnzcn mct God cn
inel Jems opvatten'?
Het ii de verdienste van Don Tried, dat hij een exegese hceft
ontwikkeld waarmee d c drie
~
vragen in hun onderlinge samenhang beantwoord kunnen wol-den. Zijn exegese vormt dan ook
de basis van de volgende punten,
die de gestelde vragen achtereenvolgens bespreken.

Gemeente
1. Met 'semeente' is de christelijke kerk bedoeld. de verzameIde
gemeente van broeders e n zusters aan wie deze brief voorgelezen moest worden (verg. 1
Tes.2,14; 5,27). We dienen ons
echter wel te realiseren dat de
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term 'gemeente' (ekklèsia) voor
Grieksc I e 7 . c ~c ~c r d e ~associaties
opriep iiict ccn volksvergadering
dan met ccn g.emeen!cvergadering. Elke 5tad, ook Tessalonica,
werd iiiimers dcmocratisch geregeerd. Dit betekcndc dat de burgerhevcilking voor hclangrijke
heslissingcii in ccn openhare vergadcring hijccnkwarn. In bijzondcrc gcvallcn kon zo'n bijeenkomst spontaan helegd worden,
maar meestal ping het om reguliere volkcvergaderingcn. Ze
werdeii aangekondigd door cen
heraut, die tevelis dc vergadering
placht te openen rnct gebed. Z o
functioneerde ook dc volksvergadering in Tessalonica. De term
'vergadering' wordl nu echter
niet in een politiek maar in ccn
kerkelijk kader geplaatst:
gemeeratevergadering.
Handelingen 19.29-40 gccft een
levendige beschrijving van de
volksvergadering te Efcze. waar
burgers rnacsnal te hoop liepen in
het theater vanwege het provocerend geachte optreden van dc
apostel Paulus. Urenlalig werd
door de mensenmenigte dezelfdc
leus gescandeerd: 'Grciot is de
Artemis van de Efeziërs!'. Deze
spontane biieenkomst van hct
volk had een zeer chaotisch verloop en werd uiteindelijk door de
stadssecretaris beëindigd met
ccn verwijzing naar d e officiële
volksvergadering, waar eventueel
rcchtsgeldige beslissingen in deze
aak kondcn worden genomen.
Opmerkelijk in Handelingen 19
is hct gcbruik van de officiële
term 'vcrgadering' (ekklesia) in
de vcrzcn 32 cn 39 naast meer
heschrijvcndc woorden als 'volk'
(rlèmos;vcrs 30 en 33) e n 'menigte' (uthlos;vcrs 33 en 35).

Tessalonicenzen
2. Elders gebruikt Paulus in de
adressering van ~ i a nbrieven
altijd de plaatsnriam, maar hier
luidt het adres bij uitzondering
anders: aan de gerncente van Tes107

saloniccnzcn. Nu is de Griekse
seniiivus Tliessriinnikr»~ni-egelmatig riangctroffcn als cipschrift
op munten uit dczc slncF: d c
naam van d e kcizci- pi-ijkt dan
aan de cnc kant, tcrwijl aan de
anderc 7ijd.c CIC aanduiding 'van
de Tessaloniccnzcn' lc vindeii is
(Hendrix). Hiermec wci-d dc bijzondere band tussen dc als goddelijk vereerde Rnmcinsc kcizcr
ei1 de Macedonische hoofdstad
onderstreept. Hct kan dus gaai1
om een uitdrukking dic speciciek
was voor TcssnIonica (rit.ciok
Hnd.20.4: 77.2). Wc rncigcn cchter niet teveel cnncluclcrci-i uit
deze fnrmulcring op /ich;rclC,
want in Kolossen7cn 4.1 h dicnt
hetzelfde verschijnsel als stilistische variatic: 'in dc gcineenle
van Laodiccnxn' wordt d;iar
direct gevolgd door ' i i i L;icidicea'.
Dit pleit ook tcgcn de gedachte
van De Vos, dat hct om eeii etnische aanduiding gaat cn dat d u i
uitsluitcnd gchcircn Tess;ilcinicen7cn hcdocld /.ouden zijn. Hij
basccrt ~ i c hvocir;iI o p iiiscripties
rnc t pcfimunsnaiiieii uit Tessalonica, cFic ~ i iv;in
" MacedoiiiscIle of
van Gricks-Rcirncinse lierkomst
blijkcn tc ïiin. V a a r inscripties
hctreírcii meestal de maatschappclijke hovenlaa~.Het is niet erg
w:~arschijnlilkdat deze namen
representatief zijn vonr de gehele bevolkins. Bovendien kan
Paulus ook in andere brieven
etnische aanduidingen gehruikcn
voor de geadresseerden. Hij
spreekt zij lezers aan als Knrinziërs (2 Kor.h.1). Galaten
(Gal.3,F ) nf Filippcnzcn
(Fi1.4,15). Zo i s ~ C Z Ch ~ i c gcl-icIi1
r
aan de gemeente van Tessnlonicenzen. Die gemeen tcvcrgndering bestond volgens hct hock
Handelingen uit jodcn c n godvrezende Grieken (Hnd. l7,4).

In verbondenheid
3. In een stad v(iI Tcssalonicenzen bevindt zich onk dc christe-

lijke gemeente. Broeders en zusters. die leven in verbondenheid
met God de Vader en met hun
I Teer. Jezus Cliristus. Omdat zij
volsens de adressering 'in God'
en 'in Christus' zijn, tekent zich
eeii grenslijn af tussen deze
gemeentevergadering en de
deniocratische bijeenkomsten
vaii Tessalorlicenzen. De christelijke gemeelite is immers vergaderd in d e iiaam van God de
Uides en van zi,jn zoon Jezus
Christus. Burgers van de stad
Tessalonica zijn door de apostolivche verkondiging geroepen tot
liet eigen koninkrijk van Gocl en
zijn luister (l Tes.2,13).

'

vcrs als hcrautcn dic namcns hun
Zender de gemeentevergadering
van Tcssalonicenzen openen en
toespreken.

DL P H.R. van Houwelingen is predikant van de Gereformeerde Kerk
te Nijkerk

1

In dit artikcl wcrd ucrxcicii narr dc volpciidc liublicatics:
Clvei. Paulu~'vcrlilijf

iri

'IEswlnnica:

.I. van Eck, /'riril~isrJii dc koiirirjieii. Iblitrr-

Itc ~isptcrrrii.riii htr hock Ila~irlc,lin~~w.

K.].:I-lock. 7'hr: .$o~-iof
{.'(>rr/r,.~-/
(?fPiittf k
:t~fUii.rri;~~.
'ienrniakrrig ri~irlApor tlerh~p.

Nu bestond de Griekse democratie bij de eratie van het gesproken woorrl. Iedere burcger had in
principe het recht de volksvergaderi~igtoe te spreken om al zijn
stadsenoten van zijn standpunt
te overtuigen. Velen waren welhespraakt: filosofen. handelaars,
marktkramers. politici en redenaars. Wat Paulus. Silvanus en
Timoieus aan de christelijke
gemeente in Tessalonica te vertellen hebben is echter nict het
zoveelste verhaal. Zij verkondigen een bijzondere boodqchap
van God. Verderop schri jvcn 7i.i
dan rink ovcr 'ons cvangelie' (1
Tcs.1,S), ofwel 'hct woord van de
Hccr' (1 Tcs.1.8). ciT\vel 'liet
cvangclic vaii God' (l Tes.2.2).
Dit gegeven is te verbinden met
twcc cipvallende keninerkeil van
1 c11 2 Tcisaloniccnzen. Allereerst wordt juist in deze brieven
van God gezegd dat Hij degene
is die de lezers geroepen heeft en
iiog steeds roept (l Tes.2,12; 4,7:
5,24: 2 Tes.2,14).Z o is God de
Vader ook degene die de
geineentevergadering van Tessalonicenzeit bijeen heeft geroepen
voor de verkcindiging van Jezus
Christus. de Heer. Vervol~erisligt
juist in deze brieven alle nadruk
o p het evarigelie als woord van
God e n van de Heer (1 Tes.1,fi.S;
2.13: 2 Tes.3.1). Zo zijn de schrij-
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HET WOORD VOORAF

E.A. de Boer

Een nieuwe cursus voor d e
be/~deníscatechkafie
Einddok was ik zover: nu vijflien jaar belijdeniscatechisaties had ik een eigen r nethotI'e geschreve
Niet voor publicatie geschiikt, macxr ik was er rel
Sjjk fevreden mee, /ets is immers D e ter den niets
eigenlijk was er niets: geen cursus voor de bel&Jeniscatechisatie die je in de schoot' gewo rpen
. -,
wordt. De prachtige methode Ik geioor nee# n,
steeds geen afsluitend deel opgeleverd, Deel 6 is
al wel verschenen. Dus stond ik voor het nieuwe
seizoen in de sfarfblokken met m' n eigen methode
(nou ja, 'methode' . . .J.
Maar toen las ik: ds. Egben' Brink heeft een cursus
gepubliceerd! Een e-rnailSje van boekhandel Dijksterhuis te Groningen, Een nieuwe cursus, geproduceerd en in de praktijk getest in de loop van
negen jaren, Moet ik mijn papierwinkel maar verscheuren en zgn methode gaan gebruiken? Ik heb
hef boek besteld en ben erin gaan lezen, Al gauw
dacht ik: dit boek wens ik in handen van mijn catechisanten?/k zal u verfellen waarom.
,,&

Van alles en nog wat
Zelf krccg ik catechisatie aan de
hand van Dr ivcg. Dal was een
over7ichtclijkc liielhode. Die verving in inijn tijd hel kIeine, maar
stcvigc boek van ds. J. vaii Bruggen sr., Anntekeningen bij de H e i delherpp Cntecl~isrnils.Dat
boekje was eigenlijk een korte
dogmatiek. vol practitise oude
onderscheidingen. Maar taai
vuor de leerling van de Mammoetwet. Met De weg werd de
veriiieuwing in tiet onderwijs
gevolgd. Geen lange lappen
tekst, maar korte en overzichtelijke zinnen. Met deze methode
heb ik het jarenlang gedaan. Wat
mij eraan tegenviel was: je gaf je
catechisanten wel wát in handen.
maar je als catecheet moest je

nCip zelt de structuur van je les
bedenken. Het bood zo weinig
materiaal dat je haast niet zonder
een eigen aanvufling kon werken.
Daarna pionierde ik wat met de
hervormde methode Wij ,qc.loveri
en beijjclcn van H. Veldhuizen en
W.verboom. Zij gebruiken leuke
schema's en roepen veel bijbelstof op. Maar het bleef een hervormd product: .ie moest te vaak
vertellen dat wij. gereformeerden, het anders zeggen dan in het
boekje staat-Toen ging ik aan d e
.
v o o r hriijslag met G r o ~ iCursus
d~niscatachisuntenin vrrr,qrn an
nncwnorden van ds. C. van dciLeest. Op zich een prima rncthode. We struikelden wel vaak over
de veelhcid aan stol: Dc opbouw
is glashcldcr, maar d c lay-out
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onaantrekkelijk. Toen ben ik
maar zeK p a n schrijven. En nu is
e r dan het boek van ds. E. Brink.

Frisse aanpak
Het boek van Brink is fris. Dat
woord typeert de inhoud en stijl
het beste. Ik noem een voorbeeld. In hoofdstuk 2.1 laat de
schrijver de leerling nadenken
over het goddelijke en het menselijke aan de bijbel. Hij stelt: de
inhoud van de bijhel kan niet
door mensen bedacht zijn. Hij
formuleert dan vier vragen:
'Zouden mensen ooit zelf hebben hedacht dat God de
wcrcld pci-fect heeft gemaakt?
Als ccn mcns allcen op zijn
csvaring ;..OU afgaan, 7ou liij
lot dic conclusie niet korncn.
Zoudcn mcnscn ooi t zichzelf
de schuld hchbcn gcgcvcn van
de zondeval? En 7ouden ze uit
zichzelf erkcnncn dat dc zonde nog steeds LLI diep zit?
Zouden mensen ooit zelf zo'n
reddingsplan bedenken: dal
God zijn Zoon naar de wereld
stuurt om voor onze schulden
te sterven?
Zouden mensen ooit tot de
concliisie komen dat ze niet
uit zichzeIf geloven, maar door
de Heilige Geest worden overtuigd?' (14).
Uit zo'n serie vraeen kan zich
een prachtig gesprek ontwikkelen.
In de loop van een hoofdstuk
vind je vaak -cursief gedriiktstukjes die interessante informatie hieclen. Bijvoorbeeld op
dezelfde bladzij over de werkwijze van dc cvangelieschrijvers. Of
het voorbccld van d e architect in
1 09

het iioofdsiiik ovcr dc vcrzocning. Waarom moet aan Gods
recht volclaan worden'? 'Om c r
iets van te laten begri"jpen. trck ik
de vergelijking inet een architccl.
Zijn bouwplan komt heel prccics.
Stel je voor dat hij een door hem
ontworpen bouwwerk moct hcrstellen. d a t door vernieling erns t i is
~ heschacligd. Hij legt zijn
uorspronkelijke hoiiwtekening
eimaast en dan zeggen anderen:
het is zo gehavend, je moet hij d c
herbouw maar niet moeilijk docn
over een paar millimeter nl'wijkins van de muren, deuren en
ramen ...' (60).
Een ander aansprekend voorbeeld: over het witboek en het
zwartboek in het hoofdstuk ovcr
het laatste oordeel (159). Dat is
een onderwerp waarovcr vccl
mensen vragen hebben. Komt
God op A l je zonden terug'?
Brink geeft een prachtigc hchnndeling. Het begint met het bccld
vaii een homvol stadion . . . Nog
een voorbeeld: de hcldctc slructiiur van Gods vcrhond, i i i vicr
punten af te Iczcn iiit dc hele Rijbel (hoofdstuk 14).

Het smaakt naar meer
In 24 hoofdstukken wordt in het
bock Hrr \Voor(l vvoorrrf de hele
gclciof'sleei*behnndeld. D e hoeveelheid stof per hoofdstuk is
gcschikl vcicir een lesuur (en je
mag blij zijn als je van september
lol hct vuor,jaar 24 lessen kan
geven). D e lijn iii de onderwerpen i s traditioneel: liet boek
volgt de structuur van de Catecliismus en biedt zo een goede
aírondins van cle catechese.
Eeii nadeel van deze methode is
dezelfde als in Dc weg: de chrislclijke levensstijl en praktijk van
de vrciumheid komen er bekaaid
a f liiet l les over de tien geboden
cii 1 les clver het gebed. Die
kcimen bovendien pas aan het
cind van de cursus ter sprake,
terwijl juist d i t pakketicle thema's voor onze jongeren zijn.

Goed, levensstijl en geloofsleven
zijn als het goed is ook in het 5e
cn 6" jaar ter sprake gekomen.
Maar als we dc Zondagen 1-31
brccduil behandelen, worden
Zoiidag 32 lot 52 algeknepen.
Mijn wens is dat e r meer materiaal voor d e catechese komt over
ondcrwcrpen van cthick en van
spiritualiteit, over Gods geboden
en onzc gcbcdcn. Dat hebben wij
en on7.c joiigcrcn hard nodig.
Nict alleen als boekjes om de
jcugd in de hand te duwen. maar
als cursusmateriaal om sámen te
bcsprcken. Om ie zoekeii naar
de wil van d e Herc. Op weg iii de
omgang met Cliristus.
Ricdt het hoek IIet Woord vooraf
ccn methode voor d e catechese?
Nce, niet in strikte zin.V in een
nicthode verwacht ik meer. Er
ontbreekt bijv. een (door mij
vurig begeerde) liai~dleidingvoor
dc catecheet. Maar misschien
kan die ei- nog bij oiilwikkeld
worden! De waarde van het boek
van Brink is:
1.1-Iet geeft een prima hoofd lij^
voor d e catechese aan. De verdeling van de stof per hoofdstuk is
goed. Het taalgebruik is verrassend en fris. De voorbeelden en
vregen in de les aansprekend.
2.Allerlei inzichten die in de
afgeIopen jaren door theologen
gepresenteerd zijn. werden door
Brink in zijn boek verwerkt. Bijvoorbeeld artikelen van A.l.Th.
cle Bruijne over de drieëeiiheid
Gods en het hoekje Het diepe
ivoter van dc doop van J. van
Bruggen. Het is goed dat zulkc
inzichten nok de jeugd hcrciken
en zo gemccngocd wordcn.
3.Het bock geeft aan d c catccliisant een Irer.hnrk in handcn.
Hiji'zij heeft een stuk tckst in
handen dat zich makkelijk cn
sarnenhangcnd Iczcn laai. Dat i s
beter dan dat als geschcnk op dc
belijdeniszondag cen taai bock
gevraagd wordt (F.F.Vcnema,
Wu! is ren christen n(>dig geloven?, het wordt nog gevraagd)
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dat toch nooit gelezen wordt.
4.De verwijzingen in dc kantlijn
naar Aijbelg~deeltenkunnen misschien uitgebouwd wordcn naar
een hij helleesroost e r voor dc
week. Dat stimuleert de catechisant om e r steeds zijn Bijbel bij te
hebben. Het helpt hem te leren
waar het om gaat: d c Rijbcl als
Gods Woord aan ons tc Icrcn
ontdekken!

De Heilige Geest
Ik mis in het boek een hoofdstuk
over d e persoon van d e I-Teiligc
Geest. In het kader van de
drieëenheid kamt de Geest wel
ter sprake, maar dat hccl kort.
I-Iet benoemt ineer zijn werk dan
d e persoon. Merkwaardig, heit is
alsof zelfs Zondag 20 niet in de
Catechismus staat. Bij de schepping komt de Geecl ter sprake:
d e creativiteit van d e sclieppende
Geest (35). Zo ook bij d e verwekking van Jezus (68).Waarom
niet een apart gedeelte over d e
symbolen van de Geest: duif eii
wind, water en vuur (op de kandehar)?! D e Geest heeft zo weinig 'gezicht' voor ons. Of wreekt
zich hier dat we in d e gereformeerde traditie d e Geest en zijn
werk weinig zelfstandig leerdeii
benoemen?
Sprekend over het verbond leidt
Brink ons van het paradijs via
Noach en Abram naar Sinaï. Van
d e Sinai neemt hij ons mee naar
het nieuwe verbond in Christus
en vervolgt dan met te spreken
over de Pinksterdag. Terecht
schrijft hij:'Het gebeuren herinnest aan dc Sinai (storm en
wind). Ook nu neemt God het
initiatict voor u i . dc
~ helrifle (de
Hciligc Gecst) &n voor uw kindrren' (92). Catecheten, denkt u
craan: dc woorden van Hand.
2 3 9 staan in hct doopsformulier
als grond voor dc kinderdoop.
De i'ui~cticvan dic aanlialing is:
tc bewijzen dal Gods bcloftcn in
Oud cn Nieuwe vc;boiid dczelfdc zidn. Maar dcnkt craan: de

nia

belofte is in Petrus' woorden de
beluofde Heilise Geest! Hij zegt
in vs. 63 dat Christus in zijn
heme1va:ii.t 'de belofte van cle
Heilige Geest van de Vader ontvangen lieeft' en clat Hij 'rlit
heeiz uitgestort wat u én ziet én
hoort'. Daarom is de oproep rnct
belofte: 'Bekeert u, . . .. e n u zult
de gave van de Heilige Geest
ontvangen' (vs. 38). En dAn volgcii dc woorden: 'Want voos u is
de bclofte en voor uw kinderen
. . .'.Dat is de beloofde en gegeven Geest! Voor u i n voor uw
kinderen. Dat zit allemaal in dat
eiie zinnetje bij Brink op p. 92
verval. Vergeet u niet het uit te
werken! Om de aandacht van de
catechisanten erbij te bepalen
had er na het honfclstuk wel een
vraag civer mogen worden opgcnomen.

Jeugd en Geest
Speciale aandacht voor cle Heilige Geest kan met Pinksterdag
beginnen. Werd toen niet dc
belofte vervuld: 'Ik zal van mijn
Geest uitstortcn op allc vlccs.
Uw zonen en dochtcrs 7ullcn
profeteren cn uw jongcliiigcn
zullen gezichtcn 2icii' (Mand.
2:17). Maak dat ccns duidelijk
aan jongcns c n meisje\! Dat kan
de werkelijkheid zijn van dat
nicuwc vcrbond. Vertel wat liet is
dat .jc Gods wooiden op de lippen mag hebheii. Dan je zonder
vccl Cigen woorden toch stromen
Icvcnd waler uit je biiinenste
mag 7icn vocirtkomen. Vertel
maar dat we vergezichten van
God krijgen. O m door de Geest
de sarnerileving. te doorzien, de
duivcl te herkennen en een nieuwe wereld te verwachten! Eri de
nieuwe mens in onszelf sehoren
IC ïicn worden.
Hcl i$ belangrijk dat we onze
kinderen helpen benoemen: wat
doel de Geest in mij en waaraan
kan ik dat merken? Veel jongeren melden zicli aarzelend voor
de belijdeniscatechese aan. Zii
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missen nog vrijmocdiglicid om
over Christus tc sprckcn rnct buitenstaandcrs. Somc ook, zclfs mcl
elkaar! Sprcck dan ccns ovcï dc
gave van dc vrijniocdighcid, I-iet
kernwoord van Hand. 2-4. Z c
hebbcn gccn hoge pct op van
hun cigcn gehedrleveii. Vertel
dan over dc hulp van dc Gccst.
Over d c aanwczighcid van dc
persoon van dc Gccst! Dat kan
stimuleren oin mcer werk tc
maken van hcl gcbcdslcvcn. Ons
eigen gchrck aan lijd cn gcbedservaring kan zo onlinocdigend
werkcn. D c Gccst bemoedigt.

Of bcstcedt eenï een les aan de
geestelijkc wapciirustin; (Er. 6).
Over hct stvnard van de Geest.
hct Woord van God. Over het
schild van liet geloof. het ruimteschild tegen d e pijlen van de
hozc. Gccn 'slrirwars' programma, maar wel een strijd tegen de
gccstcn iii de lucht. Veriel over
hct gehcd, 'bij elke pelcgcnheid
in d c Gccst'.
Hel is hard iiodig met de jongeren over de kraclit van de persciun vaii de Geest te spreken.
F-Iet is loch intriest als jongens en
meisjes wel in het evangelisch
circuit tot in het tiart geraakt
worden. maar daar in eieen
gemeente en jeugdgroep geen
weerklank in vinden? Het is toch
erg clat soms d e meest enthousiaste jongeren vinden dat de
gemeente in gehreke blijft en dat
zij overstappen naar een andcrc
gemeenschap? Vandaar mijn
wens naar een uitvoerig besprcking van persoon cn wcrk van dc
Geest van Christus. Juist in ccn
catecheschock dat voorbcrcid op
de belijdenis van hct gclncif.

Gaven en vruchten
Het werk van rlc Gccst wordt in
Brinks boek in het hoofdstuk
over bekering cn heiliging. ovcr
oude en nicuwc mcns mooi
benoemd. 'Hct gaat nict bij
iedereen op dczclfdc rnanicr toc.

De Heilige Geeci lcvcrt maalwcrk. o p dc pcrsocin afgcstcmd'
(97). Tn dal kadcr Iccs ik in
hocifdstuk 15.5 over hct verschil
tusscn dc vrucht vaii dc Gccst cn
gaven. De sclirijver 7ct Iaag in cn
val de gaven op als ialcntcn. Hij
leidt de gedachten van de calechi5ant iiaar de vruchtcn: 'Jc kunt
erpcns heel goed in ;.ijn. maar dat
wil nog nicl {cggcn clat jc e r gocd
mcc oingaai' (98). De Geest
inaakl dat je je gavcn vruclithaar
gebruikt. Jammer is dat dc schrijver iii Iiel vervolg dc zalving mcl
Gods Geest wel aanslipt. maainiet uitwerkt.
In het hciofdstuk over 'Geloor als
geschenk' slaat een rnooic uiilcg
van Johannes 632-71 (p. KS-87).
Wat betekent het dat J e ~ u zich
s
'het brood van het leven' iioemt?
Ik Irad voor mijn catechiwnlen
ook graag zu'ii uitleg gelcfen van
Joh. 7:38-39: 'Wie in Mij gelooft.
stromen van levend water zullen
uil zijl1 binnenste vloeicn!' En
dan: 'Dit zei Hij van de Heilige
Geest, welke zij die tot geloof in
Hem kwamen, ontva~igenzouden.' Juist in verband van dit
hoofdstuk zou meer aandacht
voor het werk van de Geest. in
relatie met zijn persoon, waardevol zijn. Zet dat maar in verband
met het feit dat Christus zich ook
'het wáter van het leven' noemt.
Zo worden we gedrenkt met cle
Geest, ondergedompeld in rle
Geest ( l Kor. 12).
In het verband van de doop
bespreekt Brink het thema van
'dc doop rnct dc Geest'. 'Het
gaat cr inderdaad om dat wij rnct
de Gccst vcrvuld worclcn' (131).
'Hct gaat c r nict zozeer nm o p
wclk momcnt je inci de Cieest
hcnt gcdciopt, maar of je bc7icld
raakt én blijft door diezelfde
Gccst.' Dat i s mooi gczegd, maar
cr; kort. Rovcndicn wordt d c
vraag uit hcf opschrift nict bcantwooi-d. Vcrschillendc auicurs
hcbhcn aangetoond dat dc Rijhcl
wel sprcckt over 'dopen rnct dc

Geest' (als werkwoord), maar
niet over 'de doop' (als een afgebakend gebeuren). Het is goed
,
als die terminologie teruggedrongen wordt. Vraacg 9 bij dit
hoofdstuk is al even verwarrend.
Bovendien loopt het slot van de
paragraaf vast. Er staat: ' D e
doop is mede een teken van de
toekomstige opstanding en van
de wedergeboorte door deze
Geest' (die zin wordt per abuis
twee keer afgedrukt). Ook dat is
mooi, maar staat het niet in een
omgekecrdc vol_?orde?!Liever
had ik gezien dat d e voor catechisanten moeilijke term 'wedergeboorte' was uitcgewerkt aan de
hand van Johannes 3. Dan was
de persoon van de Geest ter
sprakc gckomen! Hoe de Geest
een tekcn van de toekomstige
opstaliding is? Daar bedoelt
Brink blijkbaar 1 Kor. 15 mee:
het Gccstclijke lichaam.
Wc1 hccl mooi vind ik over de
Geest gesproken in het hoofdi
stuk ovct hct Avondmaal: hoc de
Gecsl dc verbinding mct Chrislus levend houdl. D a t had in het
hoofdstuk ovcr liel gchcd, mcl
de nicioie titel "iddcn ic adcmhalen' (zoals een bundel prekcn
vaii A.L.Th. de Bruijne heel),
we1 terug inogen komen. Zeg er
daar ook hij dat de Geest ons
gebed te hulp komt.

een leesrooster van belangrijke bij helgedeelten.
Voeg in een nieuwe druk ecn
hoofdstuk over de persoon cn
het werk van de Heilige Geest
toe.
Zelfs als straks liet afsluitend
deel van de methode I k geloof
verschenen is, blijft het boek van
Brink bruikbaar. En wel als
teksthoek dal je de catechisant
tijdens de cursus in handen
geeft. Het leest als een trein en
raakt de snaren van het hart.
Mijn eigen aantekeniyen gooi
ik intussen nog maar niet weg.
Die kunnen weliswaar niet in de
schaduw van Brinks boek staan.
Maar ik heb die toch nog nodig
om mijn les voor te bereiden.
Maar dan met HEIWoord v o o r d
op tafel. In mijn studeerkamer
en in het catechisatielokanl. Ik
hoop dat veel catecheten dit
boek kopen én dat e r zodoende
gauw reden is een tweede (wat
mij hetreft herziene) druk voor
te hcreiden.

Di:E.A.de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist

Ik noteer mijn wensen aan de
schrijver:
Vraag iemand een handleiding voor de catecheet bij dit
bock tc ontwikkelen.
i
Prcscntcci- alslublict't per
I ~ o o f d s t ~en
k , dus pcr wcek,
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Radiokerkdienst Op D.V. 12
november a.s. (17.00 uur) zal dc
Stichting Zendtijd voor Kerken
ccn radiokerkdienst uitzenden
vanuit de Gereformeerde Kerk
le Zwollc-Berkum. Voorganser
in ~ C Z Cdienst zal zijn drs. C.J.
Haak.

Hoogkerk - Beroepen: H.J. Messclink tc Voorthuizen-Barneveld

Leek - Rcroepen: H.J. Messelink
te Vciorthuizcn-Barneveld
Bocrakker - Beroep aangenoinen: J.H.Tcmpelman te NijegaOpeindc. Boerakker is de nieuwe combinatie-partner van deze
gemeente, in plaats van het
opgeheven Mildam.
Ureterp - Rcdankt voor beroep:
A.A.J.d e Boer tc Waardhuizen
c.a.
Rotterdam - Nieuw adrcs ds. M.
de Vries, evangelisaliepredikant:
Middellandplein 8,3021 BR
Rotterdam. Tel. 010-2760346
(werk); 010-4766676 (privé);
e-mail MdVvDM@cs.ccim

Aan hef werk
Deze kritiek raakt beslist niet
het hele boek. Ik waardeer het
geheel bijzonder. En ik heb dars
besloten dit hoek via de kerk
aan tc schaffcn en aan mijn catechisanten in handen te geven.
Dat gun ik hcn: een overzichtelijk T6Csbock.

ui%de kerken

Korn hornlManim - Beroepcn:
A, Ras te Lemele-Lemelerveld

Lied van de week
1 8 november
Voor zondag 18 noveniber
staat gezang, 63 uit het L i d
hoek voor de Kerken op het
rooster. Dit lied is al eerder
aan bod geweest. Een bespreking heeft gestaan in De
Rrformafic~van 9 januari
1999.
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Enqchede - Nieuw adres ds. P.F.
Lameris: Van Kolstraat 12.7521

RD Enschede, tel. 053-4350773.
c-mail pfl@wxs.nl
Groningen-West - Scriba: Mevr.
S.H. Klamer-de Vries. tel. 05031 X067X (adres blijft: Paulus Potterstraal 2,9718 TJ Gronirigeii)
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HAD KAREL V EEN
'STERFBEDBEKERING'?
Zo nu en dan krijgf hef verhaal over de Iuaisie
levensdagen van Karel V een bjjzondere glans
doordat er gesuggereerd wordt dat de sterven
koning van Spanje .zich op hef /aat~fe
ogenblik
hebben bekeerd tol-de religie van hen die hij ci
had vervolgd. ZO'n suggestief berichi ZOU ook
beter passen bij hei beeld van een man die z@. .,
sidente onderdanen niet altijd I-en strengste zocI

I

J[\-

hebben vervolgd. Op een paar uikond€?ringenna;
we denken o.m.aan Hendrik Voes en Jor iui ii ,.
van Essen die in 1523 te Brussel de vuurdood stierven, En er was in 1550 nog een zeer streng ketterplakkaat uitgevaardigd. Maar voor het overige
graag een gematigde Karel V dus, die bijvoorbeeld de \ E ? W ~VUn
S gevangen Duitse profesfanf~e
vorsten spaarde. In de Nederlanden van de 7 71
78e eeuw werd in verband met Kwrels rnogelijkt
bekerhg meerdere malen vanaf gereformeerd""
kansels de boodschap gelanceerd dut het christe- ,
nen betaamde steeds voor hun overheden fe bidden, en niet het minst voor 'hen die ons vervolgen'.
Carranza
Aldus prof. Frederik Spanheim (7632- 170 J3 in een
Toen het duidelijk werd dat
preek uit 7688. Want God kan wonderen doen! KUk
Karel V niet lang meer te leven
maar naar Karel V Soortgelijke inzichten had men
had, trad, als het ware van achter
al eerder vernomen van prof,Johannes Hoornde coulissen. een man naar voren
beeck (76 7 7- 7666) en ze werden later nog verdie zich een bijzondere naam cn
spreid door de bekende ds. Alexander Comrie
raam had verworven als strengc
(1706-7774) vit Woubrugge.
vervolger van aIies wat psotestants was. Hij heette Bartolom6
Hoe is het verhaal van een mogelijke bekering van
Cur~anzad e Miranda (1503Karel V de wereld in gekomen? En wat is de waar1576).
Hij was al jong toegetrcheid ervan? Is er een wonder Gods gebeurd?
L+/",,+.

I

I

het altaar in d e klciosterkerk kon
zien en zo dc mis kon volgen.
Maar ook omdal clkc kamer van
het huis ccn (voor Spanje ongebruikelijk~)xhoorsteen had; en
bovenal omdat er maar liefst 24
Vlaamsc tapijten hingen en vele
schilderijen van Titiaan. Bovendien was er een rijke bibliotheek
aanwezig. Het geheel adenide
een koninklijke sfeer!
Maar bij dit aIles moet het Karel
nog hcvig hebben verontrust, zo
nict geërgerd, dat in deze jaren
ook in Spanje het protestantisme
de kop opslak. Met name in steden als SeviIIa. en Valladolid. I n
brief aan /ijn dochteT Juana.
de regentes, drong Iiij e r sterk o p
aan dat de inquisitie alles zou
docn om d e ketters op te sporen
enade te bestraf"Onder g
fen.

I

Karel V in Sen Y U S ~ ~
Zoals bekend was Karel V na
zijn troonsafstand in Brussel (25
oktober 1555) naar Spanje vertrokken om daar zijn laatste
jaren in alle rust door te brengen
en zich voor tc bereideli op de
dood. Een klcinc hohoudiiig van

zo'n honderd personen vergczcldc d e zieke koning naar de
kloos~crgebouwenvan San Yustc. dichtbij de grens met Portugal. Vlak naast het klooster
bouwde men voor Karel een
gerieflijke villa. Een bijzonder
bouwwerk. niet alleen omdat de
koning vanuit zijn slaapkamer
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den tot de Dominicaner ordc. In
1545 was hij - intussen profecsor
in Valladolid - afgevaardigd naar
het concilie van Trente. En in
1557 was hij gepromoveerd tot
aartsbisschop van Teledo. Carranza onderhield een prima rclatie met Karels zoon Fhilips 11.
Deze had hem in 1554 naar
Engeland gehaald om daar als
religieus adviseur - onder dc

713

regering van zijn eega Maria
Tudor {de Bloedige) - het roomskatholicisme te herstellen. Dit
heeft daar geleid tot veel doodstraffen, waarvan het meest
bekend is gehieven het proces
waarin aartsbisschop "lhornas
Cranmcr, het hoofd van de
Anglicaanse Kerk, cle marteldood stierf (1556). Ook wercl het
in Cambridge liesraven Iictiaam
van de Straatsburgse hervormer
Martin Bucer opgegraven en alsnog op het marktplein van deze
stad verbrand (1 557). Achter
heel deze Engelse contra-reformatie zat de Spaanse bisschop
Carrnn7a. die de bijnaam 'de
zwarte monnik' kreeg. Korte tijd
Iater heeft hij ook nog vervolginssactiviteiten ontplooid in
Vlaanderen, speciaal gericht op
handelaren in clandestiene religieuze lectuur en np Spaanse
geloofsvluchtelingen.

Bijzondere troostwoorden
voor Karel V
:Hel is clcjc Spaansc vcrvolgcr
dic rip 20 ccpicinbcr 1558 in San
Yusic aaiikomt cn Karcl V op
zijn stcrlbcd wil hczockcn. Mct
enige mricitc krijgt hij tocgung
icit de koning. Hcr peiprck gaui
meer over de gezondlieid van
PEiilips IE clan civei. Karel zelf. De
stervende vorst stuurt de hisschop al gauw weer weg. Maar's
middags om 4 uur staat Carranza
al weer bij de deur van Karels
villa. Maar hii krijgt seen toegang tot de vorst. De reden daarvan ligt zeer waarschijnlijk in het
feit dat Karel o p d e hoogte was
gesteld van (mogelijk) ketterse
opvattingen hij deze Carranza. In
een brief van X augustus 1558
had Karels dochter Juana hem
daarvoor namelijk gewaarschuwd. Karel wil geen enkele
contact met een mogelijke ketter. Toch komt Carranza, zonder
verlof. dc sterfkamer van de
koning weer binnen. Hij spreekt
tegen Karel de volgende troost-

woorden: 'Heer. het is reeds volbracht!' Daarbij houdt liij dc
vorst een kruisbeeld voor (dal
ooit gediend had om hel stci-vcn
van koningin Isabella te verlicliten} en spreekt de woorden:
'Heer, hier ziet u Degene die
voor ons geleden lieeft en die
ons verlossen moet.' En daarna
reciteert Carranzu Psalm 130:
.Uit de diepten roep ik lol U, o
HERE.'
Karels eigeii hofprediker, de
monnik Franciscci de Villalha,
vult enige uren later de bede van
Carranza aan inet toch wat
anders kIinkende woorden: 'De
keizer mag sterven op d e feestdag van de heilige Maltheiis - cn
met zo'n voorspraak hoeft u niet
hang te wezen!' Heeft d e keizer
het verschiI opgemerkt? Of heelt
hij alleen nog. maar Titiaans
prachtige schilderij G!oria in zich
opgenomen?
In d e nacht van 21 september
1558 - om halfdrie - sterft Karel
V. met in zijn ene hand het kruisbeeld van zijn eega dat Carranza
hcm had voorgehouden. in de
andcrc hand een brandende
kaars. Zijn laatste woord was:
JC~US.

Carranza een ketier?
Maai. ilu Carranza! Dc7e geestelijke leek als aarisbisschop van
Toledu een onbcdrcigdc positie
in te nemen. Maar nicis was minder waar. Hiá had invloedrijkc
t
vijanden en in I ~ e diepste
geheim werd zijn val voorbereid.
D e Spaanse inquisitie verpaardc
zoveel mogelijk belastend inalcriaal en verkreeg van de overigens anti-Spaanse paus Paulus
1V in 1559 d e benodigde toesternmitig om de aartsbisschop tc
arresteren. Carranza werd eerst
in Spanje gevangen geliouden,
rnaar in 1567 naar Rome overgcbracht. De later aangetreden
paus Gregorius XIII sprak na
vele jaren zijn vonnis uit: Carranza heeft uit de werken van Lul-
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her 'ccn slechte leer gezogen'. E n
daardoor werd hij verdacht vaii
kcttcrij. De gevangene moest na
vclc jaren van opsluitins 16 stellingcn uit Luthers werk herroepen cn tcvens diverse boetedoeniilf.cn doen; ook werd zijn
'Calechisino Cristiano' veroordccld - hoewel het concilie van
Trcntc e r nog zijn goedkeuring
aan had verleend!

De rechtvaardigingcleer
als knelpunt?
Waar draaide het nu om? Wel,
om clc leer van de rechtvaardiging van de zondaar door Christus alleen. In deze trant had Carranm immers d e stervende
kciniiig toegesproken! E n daarvan was cen enkeling getuise van
gewcest. Onder hen d e biechtvader van d e koning, .luan de Regla. Ei1 dcze man heeft de woorden vaii aartsbisschop
doorgeseind naar de inquisitie,
die rocli al sterke vermoedens
had over kcttcrse opvattingen hij
Carranza. De corrccties op Carranza's trooiiwoordcn aan Karel
V door de hofprcdiker bleken
daii ook veel/.cg;ciid geweest te
zijii! De heiligcii warcn volgens
hem onmisbaai- in de voorbede
voor de definilicvc rcclitvaardiging! Daarin was de iui5tc
rooms-katholieke leer vaii de
verlossing verwuord!
Op de achtergrond van dc dit
roomse drama staan twee ~ a k c n :
a. Carranza's felle besiridding van
het absente'lsme van d e Spaansc
bisschoppen (waardoor hij yich
dc haat van menig collega op d c
hals haalde): b. een kerkliislorisch te dateren verschil in nuance ten aanzien van de rechivaardigingsleer. D e traditie van dc
Christus-vroomheid in de kringen van de piëtistisch-gezindc
katholieken (met name bij d c
Dominicanen!) stond min O T
mccr haaks tegenover hen die
hct verwachtten van werkheiligheid en de aanroeping van de
114

heiligen. En juist in dc 16e eeuw
kón een uitspraak die vccl weg
had van één van Maartcn Lutlier
heel gevaarlijk zijn, ook al was
de man die ze hantccrdc zelt
goed rooms-katholick. Hel duidt
meestal op sterkc rivalileil tussen de verschillcndc kIcicisterorden en de daarmce samcnliangende theologischc strorniiigen.
Echter, hier gold het dc jaloezie
van een mede-dominicaan, Melchior Cann, die 7ich ncipal
beijverde tegen 7gii. Erasmusvrienden en nndcre dissidenten
(hij overleed in 1500). Deze
bereikte clus zijn docl: Carranza
werd in dc Spaansc kerk uizgerarigeerd. Pas in april 1576 werd
deze prelaat wccr in vrijheid
gesteld. maar hij stic1.r d 1 na een
paar dagen als ccn gebroken
man.
Carranza hecft op cijn sterfbed
volledige vcrgifrcnis van paus
Gregorius X111 ontvangen.
Waarop hij zich hclcniaal
gehecht verklaarde aan de leer
die dc Hciligc Sloel verdedigde.
r

Geen profectantse Karel
Mct dcze korte uiteenzetting is
hct duidelijk dat men zich van
ccii sterfhedbekering van Karcl
V niets hoeft voor te stellcn.
Deze vorst is gestorven in hct
geloof dat hem al vroeg gclccrd
was, de rooms-katholickc Icer.
Toch blijft er een vraag liggen.

Persbericht

H e t is waarschijnlijk nooit meer
heIernaal na te gaan in hocvcri-e
Karels Nederlandse leermccstci-,
de latere paus Adriaan VI, hcm
heeft beïnvloed vanuit dc cvangelische traditie van de Moderne
Devotie, waarin Adriaan zclr wa\
gevormd. Dat zou dan nop hebben bijgedragen tot het acccplcren door Karel V van de wooiAden van Carranza die d e nadruk
legde op het heil dat alleen door
Christus wordt geschonken.
Maar de stervende Karel kon
zich evengncd vindcn i i i de aanvullende en corrigerend bedlielde bewoordingen van zijn hofprediker die het verkrijgen van
het heil vooral verwachtte vaii
de medewerking der hciligci~.
Misschien is deze nict ~ t c r kdogmatisch gestempelde comprcimishouding nog wc1 dc beste
typering van Karel V als l-ret gaal
o m zijn - soms pragrnalisch Iijkend - streven naar Iicrstcl vaii
de geloofseenheid in d c 16"
eeuw.

Eleos Am bulante Zorg
Noord
Meeuwenlaan 6, SOL1 BZ ZwolIe, 038-423300
Mussenhage 1,8011 BH Zwolle.
038-4227704
Al jaren hlijkeii de vestisinsen
van Eleas te Zwolle (voorheen
GLIAGG 'De Poort' e n Polikliniek GPZ) in een behoefte te
voorzien. Helaas hebben wij echter in de afgelopen jaren vele
hulpvrasende met psychiatrische
of ernstise psychosociale en relatieproblemen teleur moeten stellen wegen capaciteitsgebrek. Het
veilieugt ons dan ook nu te kunnen berichten clat door een aanzienlijke uitbreiding van de
capaciteit wij de komende tijd.
met name in Zwolle, beter in
slaat zijn o p hulpvrasen. van met
name volwassenen vanaf 18 jaar,
in te p a n .
Ook op d e langere termijn 7ullen we gemiddeld meer mensen
kunnen helpen. Voor hulpvragen, informatie of advies kunt u
contact opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.
Bij concrete hulpvragen is wc1
een verwij7ing doos dc liuisai-ts
nodig.

Drs. H. Veldman is kerkhistoricus en
als geschiedenisdocent verbonden
aan het Gomaruscollege te Zuidhorn

Gesproken Bijbel voor
iedereen verkrijgbaar
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Ter zloorhcmidii~~
op de vieriq
vfln Iirt Heilig Avondinna1
96 ~ R X ~. r r r n n i d / ~ e b ~ o c l igwt :dI, I / ~ s t r e ~ ~ d
Aaonii~riirC A H I 12,95.
~ B ~ LOSSEVRKOOP
f 1S,95. BEL won AEOMHtME~lEHOF UITGEBREIDE H1t1DSLlJST 050 - 301
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Tot vers!
vun ons

DS. L.E. T,eeffrnk

Tot versterking van ons geloof
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D c CRB, Chrii;leli jkc BiblioIhcck voor Blindei1 en Slecht;lienden l e Ei-inelo, geeft cip veler
vcrjcick dc Gesproken Bijbel
voor riendeli uil. De CBB geeft
al jarcn de Bijbel in braille eii op
cassctte uil voor iedereen met
ccn leesbeperkiiig. Maar deze
Bijbel mag niet aai1 liet brede
publiek worden verkciclit.
Omdat er toch vraag bleef naar
eeil uitgave voor "gewone
lezers", heeft de CBB, in samen115

werking mcl lict Nederlands Bijbelgcnuoirhap (NBG), nu een
speciale cditic "voor zienden"
uitgchraclit. Dc Gesproken Bijbel beclaal uil 76 cassettes: de
tekst van dc Nicuwe Vertaling.
(1951) van hct Nederlands Bijhelgenocitscliap is ingelezen. Hij
iï per Tc\laiiicnt verkrijgbaar bii
de chiistclijkc hnekhanclels en de
CR R.

Tol 3 1 dcccrnher 2000 gelclt er
bciveiidien ccn speciale introductieprijs van f 195,- (Oude 'kstamenl.57 casscttcs: fl. 150.- en het
Nieuwe Tesiamcnt. l 9 cassettes:
fl. SU,-). Na dczc datum is de
completc Gesproken Bi,jbel verkrijgbaar vocir 11.300.- (Oude
Te~lameiilTl. 225.- cn het Nieuwe
Testament rl. 7.5-1.

correcties Liturgisch
I katern
Hclaas zijn in het Lifurgisch
katcru ccn paai fouten geslopen.
De meest storende fout tseíl u
aai? op pagina 15. Daar staal dc
tekst van dc Apostolische
Gcloofshelijdenis (Gezang 3 uit
hct Gerrformccrd Kerkboek)
afgedrukt. Bij d e onderverdeling
"allen/mannen/vrouwen" worclt
aangcgcven dat de vrouwen
i ~ i x t t c nhij de woorden "wedcropslanding des vlezes". Dal is
nict corrcci. De laatste inzet van
vrouwcn vangt aan met de wciorden "vei-gcving der zonden".

Dc lwccdc fout staat in het
Volurn vail Jannes Munneke op
piigina 7. Rij de eerste letter-

Zo kopt^ d~ Schooldagkrant van

En terecht.
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Dit i s het eerste deel van de
nieuwe TU-bezin ningsreeks:

Geloven in zekerheid?
Gereformeerd geloven in een
postmoderne tijd.
Onder redactie van Koert van
Bekkum en Rien Rouw
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onze Theologische Universiteit.
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greep van het woord HERE
staat ten onrccltte een gepunteerde halve iinot genoteerd. Dai
moet zijn ccn halve noot. U dicnt
d u s de punt achter deze noot tc
verwijderen.

Een treffende titel. Even nog
afgezien van ons inkomen staat
immers alles op losse schroeven.
Ook dus anze geloofszekerheid.
Stoere zekerheden hebben
afgedaan en geloof zonder twijfel
wordt gewantrouwd. Heeft ons
gereformeerde geloof de

Veikiijgbaar in oe ooeknandel
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De genoemde routen staan nier
in d e "Begelcidingsbundel bij hct
'Liturgisch Katern"' die de VGK
onlangs heeft uitgegeven.
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Hoewel het voor zichzelf
spreekt, wijzen wij u er ook even
o p clat o p pagina 22 het Votum
alleen bestaat uit de tekst van
Psalm 124:s. D c daaropvolgende
tekst uit 1 Korintiërs 1:3 moet
onder liet kop,jc Vrede-/zc,tyngroet staan.
Deputaten Eredienst.

aarisluiting op de samenleving
verloren?
I n d i t boek wordt de kracht van de
gereformeerde traditie gepeild ert
wegen naar nieuwe
geloofszekerheid gewezen. Op zoek
naar een eigen gereformeerde
identiteit i n deze postmodeirne
cu2tuur.
De bundel toont de dynamie,k van
de gereformeerde overtuigi n g en
z a l de lezer verrassen.
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