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Acta van de generale synode, gehouden te
Leusden in 7 999, zijn eindelijk verschenen. TJdom de
mouwen op de stropen en de tanden erin te zetten.
Er is voor kerkenraden werk aan de winkel! De kerken hebben in hef vorig jaar door middel van afgevaardigden vergaderd. Een vol jaar later ligt hef
boekwerk mef.besluiten op tafel.Ik neem het huwelijksformulier (arfikel52 van de A cta) ter hand, geef
een voorproefie en laat u weten hoe hef smaakt,
In sommige kerken zal dit nieuwe formulier al in
gebruik genomen zJn.
De besluittekst schijnt al op
Internet verkrijgbaar geweest Se zJn,
/k weet weinig
van 'downloaden' en wachfte dus tot het boek in
mijn doodgewone brievenbus kwam, Veel kerkenraden moeten nog met de rafifjcafie beginnen. Om u
een beeve werk te besparen neem ik u in dit arfikel
bij de hand.

Snelle veranderingen
Het klassieke huwelijksforrnulier. geschreven door Petrus
Datheen, dateert uit d e
eeuw. Met enige wijzingen in
1933 bleef het eeuwen lang in
hoofdzaak geIijk. Het formulier
dat in de Gereformeerde Ker-
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ken tot voor kort in gebruik was.
stamt pas uit 1975.Toen gaf de
synode van Kampen een proeve
vrij. In 1981 stelde de synode
van Arnhem het vast. In 1986
kreeg het een plaats in het complete Gereformeerd Kerkboek.
Maar het was geen lang leven
beschoren. In 1996 gaf de syno117

we gebcurcn. Ik ben in mijn kor-

dc van Rcrkcl en Rodenrijs een
'tusscntijds' formulier vrij. Nu is
dat dan vervangen door het nieuwe huwelijksformulier.

te 'levcn van slecl.its 43 jaar dus al
aan hct 5" formulier boe!
Er wordt wel gezegd dat de kerk e l i j k ~molcns langzaam malen.
Maar in dil bijzondere cgeval is
het verrassend snel tot een nieuw
fol-mulici*gckomcn. D e wieken
gaan steeds sneller draaien in de
wind van vcranderingen. Wat is
d e winst? Of is e r door 'allerlei
wind van leer' verlies geboekt?

Hct klassieke formulier heeft liet
dus dric kéuwen uitgehouden. I n
mijn jcugd was dat nog volop in
gchruik. Zijn opvolger, de versie
van Kampen. slechts zes jaar.
Daar zijn mij vrouw en ik mee
getrouwd. Het formulier, zoals in
het kerkhoek opgenomen, heeft
hct vijfticn jaar uitgehouden.
Aan Iict bcgin van de jaren
ncgcnlig klonk de roep om vernicuwing, niet alleen van d e taal,
maar vooral van d e inhoud van
het formulier. Ik heb een paar
huwelijken mogen bevestigen
mct hct tussentijdse formulier.
Als on7c dochters in de Here
trouwcn. zal dat nu met het nieu-
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Ik heb hct oude, klassieke formulier nog ccns gclezen: over de
'heilige huwelijkse staat'. Bij de
afiondiging werd gezegd dat het
paar "begeert deze heilige staat in
de naam Gods tc beginnen en
zalig tol zijn lol tc voleindigen.'
Mooie, geladen zinncn, die voor
meerdere van dc generaties van
n u niet meer verstaanbaar zijn.
Maar ook inhoudelijk konden
bepaaldc ~iniicnniet blijven
staan. Dat Eva dc 'huisvrouw'
van Adam is. kon in 1975 niet
meer zo gezegd wordcn. D e
'gave der onthouding' werd
geschrapt, als ook d¢ verwijzing
naar Gen. 3:16, 'Tol uw man zal
uw begeerte zijn en hij 7al over u
heerschappij hebben'. Met dczc
woorden fundeert de HERE niet
het gezag van de man over zijn
vrouw, maar spreekt Hij uit hoe
ten gevolge van de val de man
zijn macht zal misbruiken. De
brcde aanhaling van Mat. 19:3-9
met Jezus' waarschuwing tegen
echtbrclik in het klassieke forn-iulicr werd teruggebracht tut
6S.n samcnvattcnde zin. D e
vrouw wordt sinds 1975 ook niet
langer bcnocmd als 'het vrouwelijk vat, hct zwakste.'
Rij hcrlezing van het oudste formulier valt het mij op dat ik niet
kan vindcn dat van Sara gezegd
werd: zij noemde Abram 'tiaar
heer.' Blijkbaar is dat al voor
inijn jeugd uit d e tekst gehaald.
Dat helekent dat gedurende de
2oe eeuw d c positie van man en
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vrouw Icn opzichte van elkaar
anders bcnoemd werd. Het
kwam nog niet tot grote wijziginpen, maar de aanzet was al vrocg
aanwc~ig.De maatschappij v ~ r anderde immers, en daarmee Iicl
ziclit o p de verhouding tussen
man en vrouw. Je kunt ook zeggen: we kregen e r oog voor dat
hel rormulier meer d e maalr;cliappelijke verhouding lusscn
man en vrouw, zoals nien dic
gewend was, vastlegde &ndat dic
rolverdeling niet perse bijbels
wac.
Toch doct het me wat, het klassiekc formulier herlezen. Maar
niijli hang naar barokke taal ei1
oudc vormen verhindert niet dat
ik blij was toen eerst Kampen
1975 en daarna Arnhem 1981 ons
een lierzicn formulier gaf.

Van 1975 tot 1996
De her~icningvan het forinulier
in Kampen, voltooid in Arnhem
1981, betrof vooral de taal en
vormgeving. Dc inhoud van de
toespraak na dc trouwbeloften
werd verplaatst naar de uiteenzetting ervoor. D e verwijzing
naar Gen. 3:14 vcrviel. D e eerste
2 punten uit hct onderwijzend
gedeelte werden als doeistelling
van het liuwelijk vertolkt. Herschreven werd ook d c passage
over de onderlinge verhouding
van man en vrouw in I-iet huwelijk. Daarmee werd het 'ten deade' van dit onderwij5 verzelfstandigd. De tekst van dc
trouwbeloften werd vcreenvoudigd, zodat elke suggestie als zou
het burgerlijk gesloten huwelijk
overgedaan worden. werd weggenomen.
In dc tekst van Arnhem 1981
werd het hoofd zijn vaii de man
naar Ef. 5 zo uitgelegd: '.. ., zo
hecft d e man als hoofd gezag
ovcr zijn vrouw.' Merkwaardig is
dal dit zó niet in het klassicke
formulier én evenmin in d c
procrversie van Kampen 1975
gestcld werd. In het klassickc

formulicr stond dat de man
moest wcten 'dat God u g e m

i
I

I

I

1

I

heeft tot hoofd der vrouw, opdat
gij haar -naar uw verrncipcn- verstaiidig zoudt leiden, onderwijzen. troosten en beschermen,
gelijk hct hoofd het lichaam
regeert, ja, gelijk Christus Iict
Hoofd, de wijsheid. de troost en
de bijstand zijner gemeenlc is.'
T-Tocwcl dus in het 16e eeuwse
rorinulier geen 'sezag' stoiid.
heer1 de taalkundise her~icning
van 1 975- 1981 daar wel d e consequenlic uit getrokken. Maar juist
tegen deze uitles van Ef. 5 rccs ai
gauw bczwaar.
Iiihoudclijk werd het klassieke
iorniulicr maar weinig verwijzigd. Dat verklaart mede waarom
het al na twintig jaar tot eeii
nieuwc poging kwam.

Van I PP6 lol 1999
Op de tafcl van de synode van
Berkcl en Rodenrijs lag i11 1996
het veizcick van een aantal kerken om tol ccn nieuw formulier
te komen. E r lag zelfs een concreet voorslcl van de kerk te
Zwolle-Cenlrum. Tijdens de zittingsperiode heeft ccn commissie
al aan zci'n vcrnicuwing gewerkt.
Dit resulteerde in hct tussentijdSC formulier dat werd vrijgegevcn. Dat gebeurde mei de
opdracht aan een nieuw dcputaatschap om 'verder tc werken
aan herziening vaii het huwelijksformulier, met verwerking
van dc reacties uit de kcrken o p
het voorgelegde formulicr.' Wat
waren precies de 'tussentijdse wijzigingcn?
Die helrcl'fcn, wat de inhciud
hetreïi, eigenlijk alleen de passaFe over de verhouding van man
en vrouw in het huwelijk. Hct
'oudc' formulier uit 198I sprak
vali hct gcziig van de mui1 ovcs
zi.in vrouw. Het tussentijdse formulicr herschreef de uitleg van
Er. 5 zo:
'Chri~lusheeft zijn gemeenlc
lielgehad en zich helemaal voor

I
,

tijdse formulier staan, omdat die
haar gegeven. Zo moet de mail
met liefde en zelfverloochening
in de nieuwste versie behouden
het hoofd 7ijn van zijn vrouw; hij
zijn.
moet zich verantwoordelijk
Kleinere correcties waren er ook.
weten voor haar welzijn, haar
In de waarschuwing tegen cchtbreuk En het onderwijzend deel is
geborgenl-ieid en goede leiding
d e toevoeging 'dat God zcker
geven. Zo gaat hij haar voor in
een leven met de Here.'
niet ongestraft zal laten' uit pastorale overwegingen geschrapt.
D e passagc over de vrouw is
nauwelijks veranderd. Het "ode'
formulier zei dat de vrouw ' ~ i c h 1999, het definitieve
gehoorzaam moet toevertrouwen Formulier
aan de leiding van haar man.'
Deputaten, benoemd door de GS
H e t tussentijdse laat het woordjc
Berkel e n Rodenrijs 1996, heb'gehoorzaam' weg en vervangt
het door 'mct liefde.' Dat corrcsben hun opdracht zo opgcvat dat
pondeert met het schrappen van
die herziening zowel o p inhoudelijk als o p taalkundig vlak moest
het woord 'gezag'.
liggen. D c basisstructuur van het
Ook de slotzin van deze passage
klassieke formulier is behouden,
klinkt iets anders:'Als liefde en
maar toch is het duidelijk een
trouw man en vrouw verbinden
nieuw formulier geworden. D e
en zij niet voor zichzelf leven,
wijze van zeggen is op ondcrdemaar voor elkaar, vertonen zij d c
len veranderd én het taalkleed is
eenheid die c r is tussen Christus
in zijn geheel vernieuwd. Een
en zijn gemeente.' Na het eigenc
belangrijk argument ter synode
van man en vrouw wordt zo het
was immers dat het onderwijs
gezamenlijkc op fraaie wijze verover het huwelijk in deze tijd
woord.
duidelijk moet 7ijn. Uit de vragen van de kerken was gebleken
In de verwoording van de vragen
dat dat van het 'oude' formulicr
aan bruid en bruidegom zijn deze
niet meer gezegd kon wordcn.
wijzigingen doorhcrekend.
* Het 'geef haar leiding' is
D e synode deelde dat argumcnt
geworden:'haar voor te gaan'.
(hoewel het nict onderbouwd is:
De zin "Wees trouw in d e uitdat verzuim is op weg naar Leusden goedgemaakt). Deputaten
ocfening van uw bcroep. zodat
u in staat bent uw ge7in te
melden:'Ons doel i s geweest
opnieuw te verwoorden wat de
ondcrhnuden en anderc mensen te helpen' is helemaal verSchriften over het huwelijk zeggen, verstaanbaar voor kerkganvallcn.
In dc vraagstelling aan de
gers op de drempel van d e 21"
eeuw.' (Rapport d~putfitett,
in:
bruid zijn de woorden 'aanGenemal Synodale Publicaties,
vaard gehoorzaam zijn lciding
e n volg hem' vervangen door:
p. 11).
De synode noemt als gronden
'hem tc helpen en te volgcn'.
onder hct bes1uit:'vanuit de kerDaarin is opgenomen een deel
ken is op algehele herziening van
vaii de oude roevoe3ing:
'Vrees dc Here, wees uw man
het huwelijksformulier aangedrongcn'. E n 'het nieuwe huwetot Iiulp en zorg ook goed
lijkslormulier brengt het bijbels
v130r UW gezin.'
Ook hct 'leef ingetogen en
onderwijs over het huwelijk in
duidelijke taal en o p evenwichtitooi u met het sieraad van
ge manier onder woordcn.' Na
goede wcrken' naar 1 Pet. 3
bestuderingen ben ik het daar
werd geschrapt.
van ganscr harte mee eens. Laten
Ik bleef op dit punt wat laiiper
de kerkcn bij kennisname van de
hij de wijzigingen van het tusscn-

I
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Acta ook hierop letten: Iiet
besluit dit nieuwe formulier vrij
te geveit werd met bijna alpemene stemmen genomen.

We drukken hieronder de tekst
van het nieuwe formulier af, zonder de tekstverwijzingen in de
marge. Die krijgt u binnen kort in
het katern dat deputaten aan dc
kerken aanbieden. Ik voeg ccn
numinering van de paragrafen
toe. zodat ik daarnaar in mijn
cominentaar kali verwijzen.

Huwelijksformulier
Voor gebruik in de
gemeente van Christus
Gemeente van onze Here Jezus
Christus,
Wi,, zijn hier bij elkaar oni het
huwelijk van N.N. en N.N. aan d e
Here o p te dragen en Hem om
1
zijn zegen te vragen. Laten we
eerst nagaan wat het Woord van
God over het huwelijk zegt.
1. Instelling
Het hziwelijk is geen uitvinding
van mensen, maar een instelling
van God. Dat blijkt direct aan
het hegin van d e geschiedenis.
Nadat God hemel en aarde had
gcschapen. vormde Hij de mens
als man en vrnuw. Hij schiep hen
naai- zijn hccld cn gaf hun samen
dc opdracht de aarde te beheren
cii in cultuur tc hrcngen.
God had ccrst dc man geschapcn. Hij liet hcin crvaren dat het
niet g ~ was
~ aflccn
d
te zijn.
Onder allc Icvcndc wczens trof
Adani er niet 6Cn aan dic hij hem
paste. Hij miste iemand mct wie
hij hel leven kon delen. Daarom
liel God ecii diepe slaap over de
man komen cn bouwdc uit een
vrin zijii rihhcn ccn vrouw-Toen
Hij Iiaar bij Adam bracht, riep
dczc vcrrast uit: Dit i7 nu eindelijk h r ~ nvon mijn grheente en
vlres van mijn v l e r ~(Ieze
;
zul
'M(lnnin' hetrn, omdat zij rril de
man genomen is.

~

Zo verbond God /elf man en
vrouw aan clkaar, cn dat doet Hij
n6g, zodat zij ccii unieke levensccnhcid vormen. Op het lied van
Adam volgcn dczc woorden:
Daarom zal ccn man zijn vader
en zijn mocdcr vcrlaten en zijn
vrouw aanhangen, cii zij zullen
tot Ckn vlees 7ijn.
Hicraan geven man e n vrouw
gchoor, wanneer zij elkaar officiccl trouw beloven voor het
leven. Hun huwelijkssluiting
vormt ccn publicke gebeurtenis.
Daarin wordt dc band tussen beiden rcchtsgeldig voor God en
mcnscn. Dit verbond zijn ze aan
God cn aan elkaar verplicht, als
zc samen één willen zijn. Want de
Schepper wil een ring van trouw
zien om de inticmc licfde. Alleen
binnen hct huwelijk mogen man
en vrouw zich vollcdig aan elkaar
geven. Zo wordt hct kosthare
geschenk van de seksualiteit
beschermd en wordt losbandigIieid iegcngcgaan. Ons lichaam is
immers een tempel van dc HeiliTe Geest.
Het is tegen Gods wil dal gchuwden uit elkaar gaan. Christus
heeft dit beklemtoond, loen Hij
zei: Zo zijn ze niet meer twcc,
maar &n vlees. Hetgeen dan
God samengevoegd heelt, scheide de mens niet. Ontrouw neeml
de Here daarom hoog op. Het
kwaad van de echtbreuk verdraagt Hij niet.
Hij heeft het huwelijk bedoeld
als een relatie voor het leven.
Van man en vrouw verlangt Hij
dat ze zich voor hun huwelijk
inzetten, elkaar niet in de steek
laten, maar trouw blijven. Alleen
door de kracht van de Heilige
Geest zi-in ze daartoe in staat.
2. Doel
Gods Woord onderwijst ons ook
over het doel van het huwelijk.
Man en vrouw mogen elkaar in
liefde toebehoren en genieten
van wat God hun daarin geeft.
Deze liefde tussen man en vrouw
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wordt in het Hooglied uitbuiidig
bezongen. Ze is fonkeleiidcr dan
wijn en zoeter dan honing. Geen
stortvloed van water kan het
vuur van d e liefde blussen.
Omdat de liefde zichzel r nict
zoekt zullen de geliefden uit zijn
o p het belang van d e aiidcr. Zo
kan het leven van beidcn tot
bloei komen. Bovenal ~ u l l c n?ij
samen hun leven wijdcn aan God
en elkaar helpen o p dc weg naar
het eeuwige leven.
Daarnaast wil d e Here door het
huwelijk bouwen aan volgcndc
generaties met het oog o p de
komst van zijn koninkrijk. In het
paradijs zei Hij tegen man en
vrouw: Weest vruclitbaup; ivordt
talrijk en vervulr de nurilc. Ook
nu worden echtgenoten gcroepen tot het ouderschap, wanneer
d e Here de mogelijkheden daarvoor geeft. Als zij kindercn van
God krijgen. ontvangen zc ccn
kostbaar geschenk. Zij zullcn als
vader en moeder liet becld van
God vertonen in d e zorg ei1 licfd e voor hun kinderen.
De gehuwden leven niet alleen
voor elkaar en hun gezin. Dc
Here geeft hun ook een plaats in
de samenleving. Zij behoren /,icli
in te zetten voor d e leden van
Christus' gemeente ei1 voor allc
mensen die God o p hun weg
plaatst.
3. De verhouding in het hiiwelijk
Wanneer Gods Woord spreekt
over dc onderlinge verhouding in
het huwelijk. komt allereerst de
eenhcid naar voren. Man en
vrouw zijn aan elkaar gegeven
om elkaar aan te vullen en te dienen, nict om elkaar te overheersen. Immers, man en vrouw zijn
naar het beeld van God geschapen. Beiden delen in de liefde
van Christus e n beiden zijn erfgenamen van het eeuwige leven.
Dil allcs vraagt in het huwelijk
om wederzijds respect, waarbij
de liefdcvollc trouw d e toon aangeeft. Rinncn deze eenheid Iiehhen man en vrouw ook ieder een

cigcn plaat^. De apostel Paulus
brengt een diepe betekenis aan
hcl licht, als hij hun relatie spiegelt aan dic [uwen Christus en
zi.jn gcmeentc.
Christus i s hcz Mocifd van zijn
gcmccnie cn staat hors voor
haar. Door Zichzelf helemaal te
gcvcn, hceri Wij haar liefgehad
tot lict uitcrsle. Iii navolging van
Christus hehcicirt de mali met
licfdc cn 7el Tvcrlciochening
hoofd ie zijn van zijn vrouw. Als
ccrslvcrantwoordelijke moet hij
haar vocirgaan in het leven met
dc Here. T-Iij zal zorg dragen voor
haar welzijn e n haar geborgenk i d geven.
Dc vrouw bewaart van Iiaar kant
dc ccnheid door recht te doen
aan de plaats van haar man.
Zcials de gemeente zich aan
Christus toevertrouwt en zich
door T-Tem laat leiden. zo moet
dc vrouw zich toevertrouwen
aan haar mail en hem volgen in
hct dicnen van de Here. Zij zal
hcm helpen bij alle dingen die
naar Gods wil zijn. en liefdevol
liet leven met hem delen.
Wanneer man e n vrouw zo
elkaar leren aanvaarden, leven
zij niet ieder voor zichzelf. Zij
zullen hoe langer hoe mccr dc
eenheid van Christus cn 7ijn
gemeente wecrspicgclen.
4. Relofte
Gods zegen rust o p ieder huwelijk waarin man c11vrouw samen

luistcrcn naar de stem van hun
Heer. Z o wordt in Psalm 128
ieder dic dc Here vreest, van
hartc gelukgewenst. Wandelend
mcl Hem, mogen de gehuwden
zegen op liun levenswe3 verwachleii.
Dat nccrnl iiiet weg, dat ieder
huwclijk als gevolg van de zonde

ook tc karnpcn krijyt met zorg.
mocitc cn verdriet. Toch mogen
man cn vrouw leven in het vaste
vertrouwen dat God hen blijft
helpen, zelfs wanneer men dat
rncn%clijkgezien niet meer zou

verwachten. Hij bcloofl als
hemelse Vader voor Iicn tc 7orgen en roept hen op, in allcs o p
Hem terug te vallen.
Zoals de Here hun schuld wil
vergeven, zullen 7ij ook elkaar
hun zonden en tekortkomingcn
vergeven. Z c kunncn daarvoor
telkens putten uit de bron van
zijn genade. Ook mogen zij zckcr
weten dat hun huwelijk door
Gods Geest geheiligd wordt.
Daardoor krijgt hun huwclijk zin
en mag het meewerken aan d c
komst van Gods koninkrijk.
5. Wederzijdse verplichtingen
(De voorganger vcsmckt het

bruidspaar te gaan staan.)
Bruidegom en bruid, luistcr naar
wat de Here van u verwacht.
Bruidegom. hcb uw vrouw lief,
zoals Christus zijn gemeente lierheeft. Vrees dc Hcre! Leef verstandig met uw vrouw en bewijs
haar eer, want zij dcclt samcn
met u in Gods gcnade, towel in
dit als in hci toekomstige leven.
Dan zult u vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen. Ga haar voor in een leven
met de Here. Draag zorg voor
haar en geef haar geborgenheid.
Aanvaard haar liefdevolle steun
als d e hulp die Christus u geeft.
Bruid, heb uw man lief en help
hem door in alles het goede voor
hem te zoeken. Aanvaard hem
als hoofd en ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die
Christus u geeft. Vrees de Here!
Wees niet gericht o p uiterlijk
vertoon, maar laten uw goede
werken uw sieraad zijn, in het
gezin en daarbuiten.
Blijf elkaar trouw en Iccf heiden
van Gods genade. Draag samen
d e verantwoordelijkheid en de
zorg voor uw gezin. Wces trouw
in de uitoefening van d c takcn
die God u gceft. En leer zo, dat u
tot een 7egcn bent in d e gemeente en in d e samcnleving.
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6. Vragen aan het bruidspaar
U heb1 nu gehoord dat h c l
huwelijk door God is ingcstcld.
Ook is u voorgchoudcn wat d e
Hcre van u verwacht. WiYt u nu
elkaar de rccliterhand gevcn cn
antwoorden op de volgcndc vragen: (De voorganger vraag1 aan
de bruidegom:) N.N., belooft u
hier voor God en zijn gemeente,
in liefde voor uw vrouw tc zorgen? Belooft u haar voor te gaan
in alle dingcn die naar Gods wil
~ i j n ?Zult u heilig met haar
leven, haar nooit verlaten, maar
liaar trouw blijven in goede en
kwade dagen, in rijkdom cn
armoede, in gezondheid en zickte, totdat Christus terugkomt of
de dood u zal scheiden? Relooft
u in uw huwelijk overeenkomstig
het evangelie te leven? (Antwoord: ja)

(De voorganger vraagt aan de
bruid:) N.N., beIcicift u hier voor
God en zijn gemeente, in licfdc
voor uw man te zorgen? Beloori
u hem te helpen en hem te volgen in alle dingen die naar Gods
wil zijn? Zult u heilig met hem
leven, hem nooit verlaten, maar
hem trouw blijven in goede en
kwade dagen, in rijkdom en
armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of
d e dood u zal scheiden'? Belooft
u in uw huwelijk overeenkomstig
het evangelie te leven? (Antwoord: ja)
7, Zegen (De zegen kan ook uitgesproken worden na het

gchcd).
Onze Here God, die u tot dit
huwelijk hccft gerocpcn, verlene
u door zijn Heilige Geest d e
kracht om uw bcloftc na te
komen, al de dagen die Hij u
samcn schenken wil. Hij verbinde u mct ware liefde en trouw en
geve u zijn xegen. Amen.
Laten we nu d e naam van d c
Here aanroepen in dankyegging
en gebed.

8. Gebed
Almachtige God, Vader in de
heme!,
Wij prijïcn u w goedheid en wijsheid die uitkomt in al uw werken, ook in de instelling van het
huwelijk. U hebt de mcns als
man cn vrouw geschapen. U
bracht Adam en Eva samen met
dc hcdoeling dat zij een diepe
Icvcnseen heid zouden vormen.
Ook dczc hruidcgorn (N.N.) en
deze bruid (N.N.) hebt U zo aan
elkaar verhondcn. Wij danken U,
dal zc clkaar licf krcgen en
trouw bcloofdcn voor het leven.
Wij bidden U, schenk hun uw
Geest, zodat zij deze belofte
nakonicn.
Wilt U zclr mct hcn meegaan en
hen in b c s c h c r r n i n g nemen te

midden van de gevaren in dczc
wereld. Houd hen aan elkaar
verbonden In alle omslandigheden, in voorspoed en tegenspoed,
in vreugde en verdriet, in
gezondheid en ziekte. Gccf dat
zij elkaar blijven liefl~ebbcn,
elkaar helpen en trouw zijn. Lecr
hun bovenal in gemeenschap met
Christus te leven.
Laat hun huwelijk een afspiegeling zijn van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente.
Help hen om samen vanuit uw
evangelie te leven. Geef hun ccn
vast geloof. zodat zij van harte
bereid zijn naar U te Iuistcren en
de macht van de zonde te wecrstaan.
Trouwe God, schenk hun uw
zegen, zoals U eens Abraham,
lsaak en Jakob hebt gezegend.

I 5 yreri cy\/ptiiqwain.Pet i s de
aankondiging van een nieeslepend
relaas over de perikelen van het
gereformeerd onderwijs. Over de
idealistische kanten ervan, maar ook
over de kleinmenselijke acties binnen
de vrijgemaakte 'zuil', om het eens
oneerbiedig t e zeggen.
Het laat zich dus bijna lezen als een
roman. Als een verhaal, maar nooit o p
sensatie belust. Want de auteur schrijft
niet alleen met vaart maar ook met
veel respect over het: vele werk dat
onze vaders en grootvaders voor het
gereformeerd onderwijs hebben verzet.
Dit boek gaat specifiek over de
geschiedenis van de beide
kweekscholen t o t aan de fusie aan de
Gereformeerde Hageirhaol t e Zwolle.
De spectaculaire snelle groei van de
gereformeerde richting i n het
Nederlandse onderwijsveld i s vooral
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Als U hun kinderen geeC1, vcrleen hun dan kracht en wijshcid
om die kinderen o p te vocdcn tot
UW eer.
Leid hen zo, dat zij zich inzcttcn
voor de leden van Christus'
gemeente en voor alle mensen
die U o p hun weg plaatst.
Maak hen in woord en daad
getuigen van uw liefde, zodat uw
naam geprezen wordt. Doe dit
bruidspaar met heel uw kerk uitzien naar de dag van dc bruiloft
van het Lam. die grote dag, waarop het leven één feest wordt.
Wil ons verhoren, barmhartige
Vader. door Jezus Christus. onze
Heer. Amen.

DI: E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk Ze Zeist

t c r ~ i qt? L,LIFIPII O U 'iet .)t.staar; va:) d i t
kweekschoolonderwi~s.
Dat er goede schoolmeesters zijn geeft
een boeiend inzicht i n de drijfveren
van de initiatiefnemers, de sfeer op de
scholen, de onderlinge rivaliteit maar
vooral ook de worsteling om de
identiteit gestalte t e geven.
Generaties van toen en van nu weten
zich betrokken bij het gereformeerd
onderwijs en de iden'citert. Die zullen
grote winst kunnen doen met d f t
historisch en fris geschreven relaas.

Drs. Niek Bakker

Dat er goede schoolmeesters zijn
Ontstaan en ontwikkeling van het
gereformeerde kweekschoolondetwijs

Ad Chartas reeks 4
200 pag., f 24,75

Verkrijgbaar i n de boekhandel
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GELOVEN EN ZIEN
"Here,open toch zijn ogen, opdat hij
zie 2 Koningen 6,7 7
"

Peter heeft I
Id gesi
Herrnan. Herrnan is ouder dan hij en heeffiets
vaderlijks met z 'n kop grijze haren. Hij weef dat
Peter kerkelijk is. Herrnan begrdpf dat. Dat geef?
rust, om zo naar de dingen te kJken. Het lgkt hem
persoon/@ook best aardig om in een eeuwig
leven fe geloven. Maar duf kan hij nu eenmaal
niet, Hij is er niet mee opgevoed, Maar geloof je
dan alleen maar in waf je ogen kunnen zien,
vraagt Peter als hij op maandag samen met Herman zit te lunchen. Ze eten hun brood, drinken koffie.Herman denkf even na e n zegt dan: nee, ik
weef hef gewoon niet Misschien is er wel meer fussen hemel en aasde, Maar wie maakt dat uit?
Gelnof je dat .Jezus bestaan
heeft'? vraagt Petcr. Hcrman
knikt. Zeker, zelfs Romcinsc
a u ~ e u r uit
s de eerste ccuw rnakcn
melding van Jezus Clli-istus. Jc7us
is rninstcns ccn gocdc Ictaar. Hij
heeft wijzc diiigcn gczegd. Daar
kun jc in dc/c werkelijkheid wal
mcc. Pclcr: Wcct je me1 dat Jezus
over engelen. de duivel en over
dcmonen gesprokeli heeft? Hij is
veurlig dagen verzocht seweest
dotli- de duivel, Iiccfl met de duivel gesproken, hceC1 boze geesten
weggejaagd. Is dal geen bewijs
van liet 'meer tusseii liernel en
aarde'? Wij hier op het laboratorium doen alles liiet onze zintuigen en de nienselijke instrurnenten. Er is meer, Herman... Peter
is mel nadruk gaan spreken.Toch
Inal zijn collega zich niet overtuigen. Tlet kan alles intra-psychisch
lijn geweest bij Jezus, Z o
besclireei iiien dat in het wereldbeeld vali h e n , maar is het niet
hctzclfde als spreken met. in

j ~ ~ c jc
l i gcwctcn,
,
ovcr dc duisterc kanten van hct Icven?
Pctcr had op dat rnorncnt kunncn denkcn aan dc geschicdcnis
van de profeet Elisa len lijdc van
de oorlog met Aram. Een knecht
is zo geïmponeerd door d e vijaiid, dat de moed hem in de
sclioenen zakt. Dan heeft de profeet oog voor het onzichtbare
deel van d e schepping. D e engelen, Gods legioenen, staan klaar
voor de strijd. En een getalsmatige overmacht. D e jongen kijkt
zijn ogen uit als God, op het
gebed van zijn dienaar Elisa, bij
de knecht de blik verbreedt. Hij
ziet een andere dimensie, een
andere werkelijkheid, die blijkbaar direct o p het voor ons zichtbare kan ingrijpeii. Normaal blijft
dat verband onzichtbaar. Geen
meter slaat er op uit.
Het pijnlijke is dat ook het
tegengestelde mogelijk is. Dat je
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A.S.van der Sugt

,m
meaitarief
nog minder ziet dan normaal.
Dan kan je ineens de deur van
een huis niet meer vinden. De
koning van Aram ontmoette ecn
dienaar van God, die hij kwaad
wilde doen. maar hij herkende
hem niet. Of je aanvaardt d e
liefde tot de waarheid niet en
God stuurt een dwaling, die
ervoor zorgt dat je de leugen
gaat geloven. Je ziet minder dan
je kan.
's Middags heeft Peter hard
gewerkt. Hij haalde achterstanden in, maakte rapporten en
bleef nog een uurtje langer om
zijn collega te helpen. Zijn
gedachten kwamen steeds terug
op het gesprek met Herman. E-Iii
had nog meer argumenten
genocmd: denk je dan dat veIe
miljoenen mensen (uit andere
culturen) gek zijn als zij voIop
hczig zijn met de geestenwereld?
Hoc verklaar je de lichtgelovigheid van talloze 'weldenkende'
Nederlanders als het gaat om wat
de New Agc goerocs hen voorhouden? Waarom geloven de
mensen dat c r i n de ruimte een
wetenschappelijk station wordt
gemaakt, zonder dat 7e het
gezien hebhcn, anders dan via
krant cii leievisic? Waarom
geloof je dan de Bijbcl niet, als
daarin geschreven wordt over d e
werkelijkheid waarin wij leven?
Het moet je hlijkhaar gegeven
worden. Here, bidt Fctcr stil in
zichzelf, open dc ogen van Herman, opdur hij ziet en geloof!. . .

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

T23

W.M. Bakker

TELEFOON

it alle volken
,,Ikdacht dat ze me vanuit het
Woord van God kwamen bemoedigcn. maar liet leek wel of Ik hij
hcP ministerie van justilie zat."
Chris heeft een predikant en een
ouderling up bezoek gehad. Een
paar uur nadat ze zijn vertrokken, gebruikt hij de laatste tikken op zijn kostbare telefoonkaart om me van zijn
teleurstelling deelgenoot te
niaken. Zijn sombere conclusie
luidt: .,Zondag ga ik maar niet
naar d e kerk."

zondagen verstek laten gaan?"
reageerde hij. En op zijn gezicht
verscheen opnieuw die zure lach.

In gedachten zie ik zijn zwarte
geziclrt voor me. Vaak ligt er een
waas van somberheid overheen.
Via d e telefoon begrijp ik dat das
ook nu het geval is. Chris komt
uit Sierra Leone. Hij heeft een
moeilijke jeugd gehad, waar hij
weinig over kwijt wil. De slepende asielprocedzire in Nederland
verzwaart de last van zijn levensbagage merkhaar. Het eerste
woord dat hij in Nederland heeft
geleerd. is "wachten", zei hij
ccns, met ecn zure lach. Het valt
hem zichtbaar zwaar het werkwoord in praktijk te brengen.

Een halfjaar geleden werd hij
ineens overgeplaatst. O p zijn
nieuwe plek miste hij al snel de
contacten die hij in het vorige
asielzoekerscentrum had opgebouwd, en zijn vrienden van de
kerk. Elke zondag was hij er
geweest. Ook d e bijbelstudie
vormde een niet weg te denken
onderdeel uit zijn vrijwel lege
agenda. Het had tijd gekost,
voordat hij zich op zijn nieuwe
plek een beetje thuis voelde.
Maar hij had zich erdoorheen
geslagen.
Een paar weken geleden moest
hij opnieuw verhuizen. Ongewild. En om onduidelijke redenen. Weer een ander AZC. Weer
opnieuw beginnen. De gemeente
waar hij het laatst te gast was
geweest, heeft in zijn nieuwe
omgeving contact met de kerk
voor hcm gelegd. Chris keek
ernaar uit ook daar aansluiting te
krijgen, maar zag ook tegen
alwkér nieuwe ontmoetingen op.

Hij voelt zich vaak eenzaam. Elk
bezoekje is voor hem als een
zonnestraal cip een sombere dag.
Een welkome gelegenheid om
z'n gedachten even te verzetten.
Het kan hem niet lang genoeg
duren. E n je kunt niet vaak
genoeg komen. ,,Kom je zo bij
mij?" vroeg hij eens, toen hij zag
dat ik me bij d e receptie legitimeerde. Ik schudde het hoofd,
was onderweg naar een ander,
die ik al enkePe weken in de kerk
had gemist. Chris had er weinig
begrip voor. ,,Dus als ik wil dat je
hij mij komt. moet ik een paar

Nerveus heeft hij het kennismakingsbezoek van d e kerk afgewacht. Een jonge en een oudere
ambtsdrager zijn die middag
voor het eerst over de drempel
van het AZC In hun woonplaats
gekomen. Predikant en ouderling. Z e hebben Chris o p zijn
kamert.je gevonden en hij heeft
thee gezet. Het gesprek kwam
moeizaam o p gang. Waar hij vandaan kwam, wilden d e twee mannen weten. Dat was nog tot daaraan toe. Waarom hij gevlucht
was. luidde de volgende vraag.
Daarbij kreeg Chris het al
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henauwdcr. Waar zijn familie nu
was, moest hij de bczockers ook
nog vertellen. Z o ging het verder.
Totdal Chris zelf hct gesprek had
beëindigd. In zijn stem klinkt
teleurstelling door: ,,Ik dacht dat
ze me vanuit het Woord van God
kwamen bemoedigen, maar het
leek wel of ik bij het ministerie
van justitie zat ..."
Ik voel met liem mee, poog de
beschadigde vIuchteling wat
moed in te spreken, probccr
voorzichtig of hij zijn boosheid
bespreekbaar kan makcn en bied
aan eventueel zelf de dominee
eens te bellen. Chris is nog niet
zo ver. Hij lijkt vasrberadcn om
in d e beschermende omgeving
van zijn nieuwe kamerkje -krap
twee bij drie meter- trouw zijn
bijbeltje te blijven lezen, maar de
gemeenschap der heiligen voorlopig te mijden.
Weken later belt Chris weer. Iets
opgewekter nu. Hij vertelt dat hij
dc kerk niet is vergeten, en dat
de kerk hem niet i s vergeten.
Ecn jong echtpaar heeft hem
opgezocht en uitgenodigd om
zondag naar de dienst te komen
en na afloop bij hen thuis koffie
ie drinken. Chris heeft zich
gewonnen gcgeven en is gegaan.
Hij was de enige 'zwarte' kerkganger, voelde xich bekeken. D e
Engelse vertaling die hij gewend
was, miste hij, waardoor het
meeste van dc preek en het
gebed hem ontging. Toch heeft
liij weer iets van de gemeenschap
der heiligen ervaren. Een klein
lichtpuntje in een donker
bestaan. Aarzelend zcgt hij: ,,Ik
denk dat ik volgende week maar
weer ga."

A. 1.Th. de Bruijne
EEN MODERN HANDBOEK
"m>
MET CHRISTELIJKE VISIE
achtergronden

Een bespreking van Douma's Grondslagen 7
In 7 999 verscheen hef boek Grondslagen van de
hand van professor dr. J. Dourna. H e t is deel 7 uit
de serie Christelijke Ethiek waarin Doumu eerder al
het werk Medische ethiek het licht deed zien.
Behalve deze twee delen staan nog werken o p
stapel over de Tien geboden en de bergrede, over
#afuur e# C U / ~ U U Cover hef huwelijk, e n over het
sociale en polifieke leven. Grondslagen is bedoeld
als fundament van heel de serie, Douma bespreekt
hierin thema 's e n kwesties die de basis van de
christelijke ethiek $e treffen.En twee adkelen wil ik
het boek bespreken'.
Impressie

dc ceni~alcclhisclie thema's vind
heldere e n algeronde uiteeiizcttingcn. li1 ctit cersle deel spilct
dal hitndhoek zich tcie op de
grondvragen vaii christelijke
etliiek. Zci besteedt Dourna in tiet
kader van de hierboven geschetste lio»fdIiin aandacht aan klassieke thema's zoals de kwestie
ven ruepi~ige n beroep. sclieppingsordeiiingen. de verhouding
tussen de bijbelse geboden en de
zogenaamde .raadgevingen van
het evangelie {praecepta en consilia}, het natuurrecht, de navolging van Christus. de betekenis
van de wet, aan d e vraag nf er een
terrein bestaat waarop goed of
kwaad niet uitmaakt (adiafora),
het compromis, en het gcweten.
Vin het register kan hct hcick ook
nog op tal van andcrc ondcrwerpeil mct vrucht peraatfplccgd
worden. Bovendien gccft Dourna
doorlopend aandacht aan andere
ethici. theolosen en filosofen uit
heden e n verleden. In enkele
trekken weet hij een duidelijke
typering van iemands opvattingen
te geven. Voor een brede nrientatie in het veld van de ethiek kan
dit boek daarom goede diensten

JC

Dciunia's boek hestnnt irit twaalf
hciofdstukken. Eerst Icgt hij uit
wat ethick is, en wat hcl cigcnc is
van chrr\rr,lijke cthick. D;i;iriia
vertelt hij iets civcr iwcc hocirdrichtingen hinnen dc etlifck: iitiI
lismc cn dcoiitrilngic. Vci-vcilgcnv
bespreekt hij dc manici- waarop
de Bilbcl in dc clhick gebruikt
mtict wtirdcii. D:i;ircip vulgen
honidsiukkcn civci ile hetekenis
\liin Chi-istili. In d:it kader noemt
hij LIIIS nicnsïijn, de verzoening
cn dc heiliging. Dan bespreekt hij
de dcugd ;i!%ctliicch thema. waarilrioi-in d~ huidige tijd weer veel
aandacht becla;tt. Aparte aand x h i kriygt i i i dat kader de liefde.
Daarna werkt Doiima uit wat het
wil zeggeli dat (Ie mens beeld van
God is en tekent Iiii liet menszijn
in vijf i-clatiec. I-11i besluit zijn
bock inet een civerziclit van de
gcscliiedciiiv van de ethiek.

l'

Handboek
Jc kunt Dourn;i's nieuwe serie
hcscIi.ciuwen ;IIs ecn Iiatidboek
voor dc chrrïtelijke etliiek. Over
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bewijzen. Misschien vraagt
icniand zich af of n o u m a aan
vcel van de7c zaken nict ook al
aaiidachl gegeven had in zijn ccrdere werken, bijvoorbeeld in dc
verschillende drukken van Vrr~,n,
/JcrndPlen.
n;it is
waar. maar tegclijk bicdl dit bock
vee! meer. En terwijl V~rantivnord J'nndrl~t~
populaiiLtllcologisch van karaklei*MS, mikt
Dounia met dit liieuwe boek ook
met nadruk op v;ikpenolen.
Daarom is iii theologiscli opziclit
de verantwoordiiig breder, en
gaat de bezinning dieper. R i j m der vind ik daarbij wel dal lijn
heldere schiijislijl heu7a;irdbli.iit.
zodat ook dit nieuwe boek voor
andere geïnteresseerde lezers dan
vakgenoten goed te volgen is.

Ihniilpad
In de geschiedenis van de gereformeerde kerk en theologie in
Nederland is de verschijning van
dit boek een belangrijke mij lpaal.
Vnor de laatste ethische handboeken binnen de Nederlandse
gereformeerde theologie moet je
ver terug gaan in de vorige eeuw.
Geesinks Gereformeevde erhielt
stamt uit 1'131,en zelfs als ik het
mecr populaire werk van Brillenburg Wurth en het meer wijsgerigc van W.J. Aalders erbij betrek,
komcn we nog niet veel verder
dan dc jaren '40. Douma's nieuwe
serie cn met name dit grondleggencfe eerste deel voorzien dan
ook in cen grote behoefte. Professor Douma is d e eerste ethicus
clic sinds de Vrijmaking aan de
Theologische Universiteit
hciiocmd werd. Hij trad in 1969
aan o p een nieuw ingestelde leerT 25

sincl ethiek. Sindsdien heeft hij
rond tal van thema's grote
invloed gehad op de ethische
bezinning en praktijk binnen en
buiten onze kerken. Hij werkt als
cthicus niet alleen in de luwte van
dc academie. maar. kiest telkens
wcer positie in de frontlinies van
kerk en samenlevins. Hel is ecn
hijzondere felicitatie waard drilt
God hem nu ook de gelegenheid
en werkkracht gaf om juict dit
boek te schrijven. Na alle praktische thema's pakt hij hier ook
nlcr nadruk de basisvragen van
l.iet vak aan. en geeft hij een grondige verantwoording van zijn
ethische methode. Wij mogen
daarin dankbaar Gods zegen hei-kennen op zijn loopbaan als elhicus in het midden van kerk en
samcnleving.

Praktijkervaring
Nu kunnen dergelijke loftuitingen als plichtmatige vriendelijke
woorden worden opgevat. Daarom wil ik ze staven met een stuk
praktiakervaring. Zodra het boek
verscheen ben ik het gaan gehruiken in mijn werk aan de Theolugicche Universiteit. Begin dit jaar
lieert het gediend bij de begeleiding van spccialisatiestudenten,
die dieper mocstcn doordringen
in het veld van dc cthiek. En in
september van die jaar hcb ik het
juist pehruikl hij dc inleidende
colleges voor bcginncnde studenten. Tegeliik helrck ik het hij de
col1eges wijrgerigc ethiek die ik
nu ik deze recensie schrijf aan het
voorhereiden hen. Tn al deze verbanden Silijkt uit de praktijk hoe
veelzijdig dit boek is, en hoc het
echt op verschiIlende nivcaus te
hanteren valt. Ik heb het boek
dan ook als lentrimcnhoek ingevoerd.
Aardig is ook dc volgcnde ervaring. In de welenschap moet .ie
leren om meningen cn uiteenzettingen van anderen kritisch te
benaderen. Jn de genocmde
begeleiding van doctoraalstuden-

1

tïn. maar ook binnen een grocp
in de ethiek afgestudeerde prcdikanten en in het kadei- van thcologische gesprekken aan de universiteit zelf hebben we dan ook
geprobeerd om leemten aan tc
wijzen in dit boek van ons allcr
Iccrmeester. Het heeft daarbij
iets van een sport om liet bctoog
kritisch te testen en punten op te
sporen waar je het niel ovcrtuigend vindt. Natuurlij k bliivcn er
altijd zulke onderdelen over. Ik
;.al hieronder op een enkel puilt
wat nader ingaan.Toch was het
opvallend dat wij vaak bij nader
inzien moesten constateren dat
Dourna's keuzen sterker warcn
dan wij opperden, en dat zijn visie
wc1 degelijk rekening hield mct
elementen waan7anwij veroi~dcrstclden dat ze ontbrakeii. Ook in
dit opzicht brengt dus ook het
praktische gebruik van dil bock
mij tot mijn waarderende opmcrkingen.

Concept
Ik lypccrde dit hoek als een
handboek. Maar het is tegelijk
meer dan een handboek: het oiitwikkeft een eigen ethisch concept. Zoals ik aangaf heeft Douma zich sinds zijn aantreden in
1969 vooraI bewogen op het terrein van praktiscli-ethische thema's. De verschillende drukken
va11 V~rantwot>rrl
Hrindrlea en
enkele kleincrc studies zoals over
liet natuurrccht gavcn daarbij
verantwoording van zijn positie
en methode. Gczicn de achterstand in ethische bc7inning binnen
gereformeerde kring cn gezien de
snel veranderende maarschappelijke context was dic keus terecht.
Ik hoef maar te wij7cn op zijn
publicaties over politiek. sarnenleving, homofilic. abortus, euthanasie en echtscheiding nm iets o p
te roepen van d c impact van
Douma's bezinning. O p tal van
punten heeft I-iij hct clenken in
gereformeerde kring mee helpen
bevrijden uit onnodige hekrom-
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penheid. Op tal van punten heeft
hij tegelijk een dam hclpen
opwerpen tegen riskante aanpassingen aai1 de moraal van de
samenleving.
Maar wie Douma aT die jaren
gevolgd heeft, zal van tijd tot de
tijd de behoefte gevocld hebbeti
aan meer theoreliscl~edoordenking van Douma's cigen concept
in vergelijking n-ict anderen. In
die belicieile vcionict <;rondriagen met terugwerkcnde kracht.
Wie het boek globaal doorneemt.
zal er vooral een handboek in
tegenkomen. Op liet cerste
gezicht lijkt het een ordelijke
behandeling vaii allcrlei losse
onderwerpen, die nu eenmaal in
een werk als dit besproken moeten worden. Maar wic er grondiger mee werkt, komt het concept
op het spoor. Douma vdgt namelijk in zijn beliandcling cen
betooglijn. Dat rechivaardigt ook
dat hij niet aIles behandelt, en
een soort encyclopedische compleetheid nastreeft. Hct is voor
cen recensent gemakkclijk om
allerlei onderwerpjes IC noemen
waar Douma niet zovccl van zegt.
of allerlei literatuur waar hij niet
inee werkt. Maar daarinee doe je
dit werk geen reclit. Douma heeft
als ethicus met een lange staat
van dienst en een duidelijk eigen
methode het recht om ilict alleen
een handboek te schrijven, maar
daarbij tegelijk zijn eigen concept
richtinggevend te laten /,ijll.

Schakeling
Dal n o u m a een eigen conccpt
ontwikkelt, maakt hij zelf ovcrigens nict altijd even expliciet. De
schakelingen tussen de hoofdstukken zijn wel te vinden. maar
wordcn niet sterk geaccen tuccrd.
Daardoor kan bij oppervlakkige
lezing dc indruk ontstaan dat hij
enigszins willekeurig enkelc ccntrale thema's voor behandeling
uitkiest en deze los naast elkaar
bespreekt. En in zijn omgang met
andcrc auteurs is Dorima soins

enigszins eclectiscl-i. Hij vcrcnigt
accenten van heeI uitccnlnpcndc
auteurs. Een voorbccld daarvan
vind ik zijn definitic van cthiek,
waarin hij via een aantal nadcrc
bepaliiigen zeer tegcnstrijdigc
stromingen in CCn pcrspcctief bij
elkaar wect tc zcttcn. Hij wijrl cl*
namelijk op dat het morele handele11 normatief is en tcgclijk
samenhangt met motivatie. emotie. deugd, en waarden. Achter
deze laatste reeks ti-cfwoordcn
gaan evenzoveel strrimingcn hinnen de ethiek schuil. Ook doordar hij iiiteenlopcndc ncccntcn
als 'aspecten' naast cfkaar ccn
plaats geeft, moct jc soms eveii
wat achter zijn betoog kijkcn om
te ontdekken dat hij dit juist kan
doen vanuit cen gchccl cigcn
concept.

andere handelingen. De deontolosse teksten. Het is Gods wcrk in
Christus dat in a1 zijn vcclzijdigloog mccnt: of ceii handeling
heid lijnen uitzet die wij zouden
goed is wordt bepaald d o ~ idr e
kunnen doortrckkcn in de richvraag of je daarbij - uit ovcrtuiging - bepaalde normen hebt
ting van ethische thema's vangehoorzaamd. Dciuma betoogt
daag. Chrisrelijke ethiek - cthiek
dat in liet perspectief van de Rijvanuit het perspectief van dc Rijbel deze tegenstelling verdwijnt.
hel - is bij Douma inhoudelijk
bezien ethiek waarin Christus je
n c Bijbcl Icci-l ons wel degelijk te
blikveld bepaalt.
rckcnen mci de vraag of de
gcvolgcn van jc handelen gocd
Theologisch hart
zijn. En tcgclijk laat de Rijbcl
zien dat gehoorzaaliiheid aan
Als wij dit eenmaal zien, ontdcknorii~enen plichten centraal is
voor ethiek. Daarbij gaat het echken we ook hoe Douma's betoog
ter niet oni de onpersoonlijke
na deze afbakening van xijn eigcn
nornien van de deontoloog, maar
positie als clzristelijk ethicus vcrom de levende wet die God ons
der gaat. Nu wordt het begrijpestel1 en die in overeenstemming is
lijk dat hij vervolgens gaat sprcmet zijn wezen.
ken over Christils en ons
menszijn. E n christelijke ethiek
Christus
dus over menselijk handelen in
het licht van Christus. Dit mensBetoog
AIS Douma vervolgens liet eigene
zijn tekent Douma daarbij in het
van het perspectief van de Bijbel
licht van het geheel van Gods
In de cerstc vicr hrinfdstukkcn
nader invult, treffen wij de inmidwerk in Christus. Eerst benadctt
gaat Douma na wat hct cigcnc is
hij het vanuit Gods schepping,
dels bekende indeling in vieren
van de r.hn~relijk(3ethiek in vesvervolgens vanuit de verzoening
aan. D e Bijbel kan gids, richtinggclijking nicl wat in het algemeen
en tenslotte vanuit de heiliging. In
wijzer, wachter en voorbeeld zijn.
cthick Iiect. Tweemaal maakt hij
Het zou echter een misverstand
deze hoofdstukken klopt het
riaarom de beweging vali het
theologisch hart van Douma's
zijn als wij daarin de kern van
rilgcrnciic n;i:ir het christelijke.
concept. Op een natuurlijke
Douma's antwoord zouden zoel manier sluit dan zijn volgende
Dc ccrsle hcwegiii~heeft betrekken. Het gaat Douma met deze
king cip de dcíinitie. Hij
indeling volgens mij om een
stap in het betoog aan hij d e theI
onrvcliriifl elliiek in het algemeen
bewijs voor de stelling dat het
matiek van de heiliging. Hij stelt
als: bezinnins op het morele han'bijbelse perspectief' wel degelijk 1 de deugdethiek aan de orde, maar
het hele terrein van de ethiek kan
wanneer wij deugd in chrfsbelijk
delen. Van belaiie; daarbij is zijn
sterke nadruk op het feit dat
belichten, zelfs als wij moeten
perspectief willen zien, moeten
ethiek nreri~~lijherkennen dat lang niet elke ethiwe spreken over de vrucht van de
handelen
betreft. Het eigene van chris~elijsche vraag in de Bijbcl rechtstGeest die ons menszijn heiligt.
kc ethiek vindt hij dat die bezinrccks aan de ordc is. Inhoudrlijk
Alwcer logisch is Douma's voliiitig op het morele handelen van
houdt het bijbelse pcrspcctief
gende thema, de liefde. Traditiomensen plaatsvindt vanuit het
neel geldt de liefde als de hoogste
mccr in. Dan gaat het om Gods
perspectief dat ons in de Bijbel
of sarncnvattende deugd. Douma
wcrkcn in Chsisrus. OT bijvoorwordt geboden.
beeld direcfc gcbodeii uit d e Rij.ziet dal wat andcrs: op grond van
De twccde hewcging is erop
bel nog van toepassing zijn (de
Kolossenzen 314 (licf'de als band
gericht om dit pcrspcctid'van dc
gidsfunctic) moct beslist worden
der volmaaktheid) beschouwt hij
de liefde als het 'ferment' waarBijbel nader in te vullcn. Mct dat
door zc te bc7icn in het licht van
doel bespreekt Douma ccrst de
dc vervulling van dc wet in Chrisvan alle deugden doortrokken
twee belangrijkste manicren om
moeten zijn. Dat de liefde een
tus. En dat dc Bijbel voorbeeld
algemene ethiek tc bedrijven: utikan zijn, blijkt bij Douma voor
eigen plaats moet innemen als
lisme e n deontolngic. Ecn utilist
diepste woord over het menszijn
ccn bclangaijk deel te slaan op
zegt: of een handcling gricd is,
het voorbeeld van Christus zelf.
in christelijk perspectief, blijkt
blijkt doordat dc gcvolgcn ci-van
Ook als de Bijbel richting wijs[ en
ook als we ons realiseren dat
meer geliik voor mccr nicnscn
onze menselijkc liefde tcrug te
als wacliler grcnLen stelt. gebeurt
inhouden dan de gcvolgcn van
dit niet alleen cn allereerst via
voeren is op de lieldc dic God
JAARGANG 76 - NUMMER 7 - 18 N

zclC lypeert in de onderlinge relatic\ binnen de drie-eenheicl.

Antropologie
Na dil alles kcimt Douina's
hctoog lot eeii airondin$ in een
prcicve vali bi j helse antropologie.
Hij hcschriji't ons mensziin daariti
samcnvatlcnd iii het licht van
Gods wci-k i i i Christ 11s. Ons
rncnwijn hcsla;tt in vijl relaties:
lot God, lol dc naasie. tot de
natuur, tol de ïlruciuren, en tot
~ ~ i i s / c ln
l f .dit Iioofdstuk komt
wc1 hccl duidelijk uit dal Dourna
nict alleen ccn ~amenv:ittend
handbock heeft ~eschrevenmaat.
in ccn Icipciid beloog zijn eigen
concept ncci-legl. Want mel dit
hoofdsiuk is de cirkel rond.
Etliick draait, zo betoci~dehij in
hct hcgin. urn het menselijkc hatidclcn. En als christen hen je daarbij hc;rig vanuit het perspectief
van dc Eijbcl. Geen woiicier dat
dczc ctliick Iiies uitlciopt o p eeti
bijhclsc, christelijke visie op het
rncnszijn ei1 het iiiencelijk handelen. Daariiiee legt Dourna zijn
bnvis V C I C ) ~concrete ethische uiteenze ttingen. Dat hij dit ook werkelijk zo bedoelt. kan blijken uit
de verrassende verbinding die dit
antropologische hoofdstuk bevat
naar de andere delen van Dnuma's ethiek, waarvan de rnecstc
nog op stapel staan. Hij wil 7ijn
ethiek namelijk gchcel oyibouwcn
volgens het antrnpolngisch schcma dat hij hier nntwikkcli. E c n ~
hebben we een inleidcnd dcc1
nodig: dit bock G'mrirl~Iug~n
biedt dat. Daarna mciclcn dc
rclatics tot Gcid c n de iiaasle aandacht krijgcn. Dat hoopl Douma
te doen in ecn lwccdc dcc1 waarin ondcr mccr dc Ticn pcboden.
de bergrcdc, navolgiiig cii spiritualiteit aan de ordc konicn. Dan
volgt de rclatic tcit dc natuur
(met daarin dc cultuur). ln de
vierde plaats vci-dicncn de structuren aandacht (zoals huwelijk,
kerk, pnlitick).Tcnslotle bieligt
Dnunia hij dc viji'dc rcltitie (tcit

l
1

onszelf) de incclischc cthick
onder. Dat decl hcert hij al
geschreven. Wie 7 0 duidclijk ccn
eigen concept ontwikkelt, is nict
verplicht bij clkc stap allc mogclijke posities te schetsen. Wat
9 o u m a wel docr. is 7innigcr. Hci
slorhoofdstuk over dc gcscliicdenis. ook te gebruiken ars een stuk
handboekmateriaa1, kan tegelijk
gezien worden als de verantwoording. van zijn concept ten opzichte van anderen binnen het veld
van de ethiek uit verleden en
heden.

Medische ethiek
Bij alle waardering voor de
geschetste op7et heh ik toch wc1
een kritische vraag hij de maiiicr
waarop Dourna de medische
ethiek in zijn iiiodcl ondcrbrcngt.
Hij schaart deze bij de 'relatie tot
onszelt. Kennelijk voelt hij 7clf al
wel aan clat dit niet geheel bcvrcdigend is. Medische ethiek heeft
zeker zoveel tc maken mct vcrschillende andcrc rclatics, Dc
vragen over ongchorcn Icvcn,
omgang rnct gciiciisch rnatcrifial.
euthannsic zijn bijvoorbeeld loch
eerdcr aan dc 01-dc binncii dc
relatie iot dc naaslc. H c l R R ~ C I I ken ovcr dc grcnzcn van allci-lei
kundc en techniek hebben loch
allcs tc niaken ]net de relatie tot
de nat uur en de cu!tuur, waarin
ilciunia ook wetenschap en techniek een plaats geeft. En als het
gaal oiii huwelijk en voortplaniing inaar ciok rils wij denken a a ~ i
de grote maatschappelijke impact
van de medische sector beweeen
wij ons binnen de relatie tot de
structuren. Douma zegt hiervan
dat eigeillijk altijd alle relaties
tegelijk aan de orde zijn, en dat
we dat wel bijzonder soed merken hij tie medische ethiek. Maar
daarmee rechtvaardigt hij nog
niet waarom hij deze beschoi~wt
als de invulling van de vijfde relatie (die tot oriszelf). Behalve dat
er veel meer reIaties in beeld
komen bij de medische ethiek
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zelf moeleii w e ciok ;.cggcii d;it cr
in licl kader van dc rclaiic ioi
ons/.cl C ook vccl, rncci- aan dc
ordc 7.c7u iiioctcii komcn dan dit
mcdischc c h i c k . Rijvcinrhccld de
prohlciiialiek van zc1f:i;irinvaarding cii /cl Tcintplooiin; cn dc
iniinicr waarop wij mocicii
oiiipan rnct dc 'thcrapcutischc
culiuur' waal-in wij Icvcn, ;.cm
daarhiniien aan clc 01-dc moetcn
komen. Moeten wc niet eerlijk
wststcllcn dal het icts gckunstclds houdt om nouma's al
b e m a n d e ~iiiedi\chccthick IC
rncictcn ondcrhrcngcn in lijn nu
ontwikkcldc aiirropologischc
model'! Gaat hci bij dic iiicdisclic
ethick nict vcclinccr oin ecn
monografic, ccii spccialc thcmatischc studie, dic kC(
kadci- kan dc
scric dic Dciuiiiri hccrl riiidcrncimcn, ovci-slijgl? Ocik wnniiccr wc
dc inhoud van zijn Mrrli.ich~
rthirk vci-gclijken incl C;n)nrlsSogeri blijkt dat. Ook in Merli~cilie
e~hi~
trcffcii
k
wij uitccnzcttingcn
aai1 waarin Dciurnn lict cigcnc
vali dc christelijke clhick laat uilkcimeii ten cipziclile van ~ n d c i - c
elhiiche richtingen. Tii liet kader
van Een ar/cindeili j k c \tudic zekei- civer deze Lliernafick - i s
dat o p z'ii plaatv. Maar bij cingcwij~igdeopname in de nicuwc
serie, H aiirVOOr Grorrdrla~ende
lijnen uitzet, ontstaat eeir zekere
doublui.e.

In een volgend artikel stel ik no':
enkele aspecten van Douma's
boek aan de orde. Het zal gaaii
o m onderdelen die ik bijzoiider
waardevol vind en om o~iderdelen waarbij ik vragen heb.

Drs. A.L. Th. de Bruyne is un!versitair
docent in de Ethiek en Encyclopedie
van de theologie aan de Theologische Un/versite!tte Kampen

' L Dourna. C;rorrrislo,qera.Cliristr~lijltc
e r l ~ i ~Uitycvcrij
k.
Kok. Kaiiipcn 1'499.
f 5u.cici.
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J. Baas

GEHOORZAAMHEID:
MAG JE DAT NOG
VRAGEN?

,,,*oeding en
onderwijs
Inleiding

H e t is vakantie. ledereen is vandaag vrij. Dus kun-

Dit artikel gaat over gehnor7aamhcid in dc cipvocding. Mag
je dat iiog wc1 vsagcn tcgcnwonrdig? Kindcren(en dc oudcd!)
hebhcii, volgcns 'opvriedingsgoeroc' Gotdon, ccn hckcl aai1 inen-

nen we allemaal lekker uitslapen. Een heerlijk idee.

Op zeker moment wordt het bed je toch Se veel en
ga je er uit. Vader schiet snel een kamerjas aan om
naar beneden te gaan. Hij wil snel wat voorbereidingen voor de maaltijd treffen. Waf de tijd betre f l zal
seii die macht over hcii Iichbcn.
he t inmiddels wel een brunch worden.
Als hij beneden komt blijkt hij lang niet de eerste I-e I Tc willcn zclf hun Icvcii hcpnIen.
JC kun1 bctcr inït r ï ondïrlianzijn die opgestaan is. Gespannen ziften de oudste
1 delen
ei1 / c lot inzicht hrengcn.
drie kinderen op de bank. De Tv staat aan op het
D;it hceft inccr /in d a n als
zogenaamde 'kidsnet'. Er draait een tekenfilm, met
ouderc je gezag te laten gcldcn.
nlet bepaald vredelievende beelden,
Heel dc maatschappij hccfi cen
foleranr karakter gckrcgcn. Het
Hoe lang zitten ze daar al? En bovendjen, er is toch
'nioct kunnen' is nict van de
een Auisafspraak: kinderen zeften niet zelfstandig
'luclil.Jc ~ c i uals oudcrs nauwcde fv aan. Dat kan alleen in overleg met vader of
lijks meer de leiding durvcii
moeder.
nemen i i i de opvoeding. Jc toclt
Wat moet vader in deze situatie, Boos worden?
je dan al snel ouderwelr; en
Naar de tv lopen en hup, uit dat ding? Dan moet
betuttelend.
je de koppies van de kinderen eens zien,, , ,
Kinderen opvoeden tol 7ci îstandigheid betekent toch: hen vcraiitwaordeliikheden geven. Dan
moet je als ouders toch zo spocdi? inogelijk je kinderen over
van alIes e n nog wat, zelf Iaten
beslissen? En Iaten we maai. toegeven: gehoorzamen zit ons nu
eenmaal niet zo in het bloed

Hef is half een 's rniddags, De kinderen van de
gereformeerde basisschool blijven bijna allemaal
over op school. Een moeder vervult de taak van
overblijfouder. De afspraak is dat de kinderen in
principe op hun plaats blijven ziften onder hef
efen. Marijke staat zonder te vragen op van haar
plaats en loopt met een beker in haar hand naar
haar vriendin, om eens lekker bij te kletsen. De
'overblijfmoeder ' roept hef meisje tof de orde:
"Marijke,op je plaats blijven ziften!" Marijke kJktde
moeder uun alsof haar hef grootste onrecht wordt
aangedaan. Ze zegt: "Van de andere overblijfmoeders mag het ook, en u bent mijn moeder
niet!
Hoe moet deze overblijfmoeder nu reageren. Zal
ze hef maar zo Iaten? Als andere moeders het ook
toelaten... En het onvriendeluke gezicht van Marjjke... Ze wil als overblijfmoeder toch graag aardig
gevonden worden dan vinden de kinderen het
vast prettiger als je een volgende weer komt efen,

sinds het paradijs. Dat geldt

"
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zowel voor ouders als voor kinderen.
Maar hoe moeten we dan aati
rnet de bijbelse norm: "Minderen
wees uw ouders gehoorzaani, in
de Here, want dat is recht."(Efe~e 6: F )
Daar zal het in dit artikel over
gaan. Dat gaat aan de hand van
d e volgende onderwerpen: Wat is
gehoorzaamheid eigenlijk? Waar
komt gezag vandaan? Wat is het
docl'.? Hoe pas je het toe?
Gehonrzaamhcid en beloning.
Kuil je gemg misbruiken'?

Wat is gehoorzaamheid?
Cichonrzamcn komt van het
woord horen. Het heeft daarom
ook alles te mnkcn met luisteren
naar. Bijvonrhccld in de geschiedcnis van dc storm op zee(Matth
X: 271, daar mcrkcn de discipelen
op: "dat 7elfs de wind en de zee
Hcm gchnorzaam zijn." De elementen luisteren naar liet hevel
van Jezus en doen wat Hij zegt.
YU 7ijn storm cn zee elementen.
Kun jc 7o'n gchonrzaamheid ook
van kindcrcn vcrwachten? Mag
jc otik kindcrcn icts hcvelen, iets
opdragen? Zij zijn immers levendc wczens. gcschapcn met een
wil cn rnci eigen initiazief. Zij
dcnkcn ook over dingen na e n
ïoudcn op grond van die overwegingen kunncn weigeren. Mag je
ondanks dat, gehoor7aamheid.
luiqtcrcn van kinderen, vragen?
Frusircct jc jc kincfcren daar niet
rncc'!
Voor hct antwoord np die vraag
luiilcrcii wc ccrst ccrst naar wat
de biibcl daal*civcr IC zcggcn
Ireeil. Onxc grote, niachtigc,
»niiavolgb;iar wijze God wil onyc
Uider zijn. (Tk denk slccds wccr:
hoe is het mcigelijk!) Daarvoor
gaf I lij het Iiei'slc wal Hij had,
zijii eieen Zooii. I-lij wil dc iucnsen weer selukkig iitaken. daarvoor gaf Hij tien zijn tien regels.
Let wel: niet tien aanhevelingeii,
maar tieti geboden. Daarnaar
moeten we luisteren e n ze doen,
ouders e n kinderen. Een van die
geboden. het vijfde, staat juist
min of mecr tussen de eerste en
de twcede tafel van de wet in.
Tuswn hct liei'dcgebod voor God
mcl jc hclc hcbhcn en houden.
en hct gchnd van liefde aan de
naaqtc zc>alsvo(>rjezelf. In dat
vijfde gebod gebiedt God ons:
"Ecr jc vader cn je moeder,
opdat jc dagcn verlengd worden
in hct land dat God je geeft."
Ercn wiI zcggcn respecteren. de
juisic plaats toekennen. dat betekent ook: gehoor7amen, ze volgen.
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Die gehoorzaamheid uit hct vijfde sehod geldt zowel oudcrs aIs
kinderen. Het werd imrncrs
tegen hel hele volk bij dc Sinaï
gezegd. Die gehoorzanmhcid aai1
de Here God en Jezus Christus
vormen feitelijk d e baiis voor
een christelijk gezinsleven.

Gehoorzamen: het van harte
volgen van een liefdevolle
stem

!

i

Gehoorzaamlieid is gebaseerd o p
gezag. Gezag zegt iets over de
positie van de kéii lei1 opzichic
van de ander. Je hebt wat over
die ander te zeggen. Wij crkennen Gods gezag. Hij heer1 lict IC
zeggen in ons leveii.
Gehoorzamen is niet bedoeld als
uitsluitend reageren o p barse
bevelen. Maar juist het van haric
volgen van een liefdevolle stem.
Dat zegt dus ook iets ovei' de
houding van d e upvoedcr. Gods
geza$ wordt gedragen door ~ i j n
liefde. God Es immers liefde. Hij
is uit op je behoud. Hij wil je
naar Zijn heerlijke toekomst leiden. Daar zet Hij zijn gezag op
in. Dat gezag is geen doel o p
zichzelf. Bij God niet en daarom
ook bij vaders en moeders niet!

Waar komt gezag vandaan?
Gezag i s nict vrijblijvend. Dat
geldt ook voor dc opvoeding. De
Flere God hccft namelijk eert
gebod over h e t gc7ag gegeven.
Het bijzoi-iderc bij dit gebod is
dat Hij aan de houdcr van dat
gebod een belofte verbindt. De
Here God zal jouw dagen in het
land dat Hij je gecft verlengen.
Vaiiivege die bclnftc is het ook
een uniek gebod. D c beloning
staat e r bij. Daaruit blijkt tegelijkertijd hoe de Herc Go4 aan het
helalig van dit gebod Iiccht. Hij
wil d e mens extra siimulcrcn om
dit gebod te Irouden.
Wat wil d e Here God jc nu met

dit gebod e n de daaraan vcrbonden belofte zeg3en? H c t is de
taak van moeders k11 vaders hun
kinderen de weg naar Gods
koninkrijk te wijzen. Dic
opdracht kregen ze van Hem.
Daarom moeten d e kindcrcn
hun ouders daarin gehoorzaincn.
Ouders hebben als laak hun
opvoeding af te stemmen op dat
Rijk van God.
Het is trouwens ook opvallend
dat de Here God in hct ecrste
deel van dat gebod nict 7cgt: 'Eer
je ouders'. maar 'Eer je vader èn
je moeder'. Het mooic dat daaruit spreekt is dat I-lij zo onderscheid maakt, e n warmte gccft. Je
vader è n je moeder ercn, ieder
met eigen taken.

Als ouder/opvoeder ben je
voor een belangrijk deel
voor je kind de identificatiefiguur van God
Gezag komt van God. Hij gccfi
hct aan de ouders. E n niet al\
docl op zichzelf, maar zo blijkt
uit hct vervolg van het gebod: als
iniddel. Ouders zijn de iiislru11icntcn die de Here God ii~;lct.
Dat vraagt van ouders l i d bcsch
dat ze gezag ook moeteii upeisen. G c ~ a g7oals
.
het dooi. God
bedocld is. Of je het nii wilt of
niet, als oudcrlopvoeder ben je
voor een hclangrijk deel voor je
kind de idcntifîcatiefiguur van
God. Dal betckcnt dat een kind
voor een groot deel het beeld dal
het zich van God vormt, dat doet
via de ouders. Slrcnge ouders. die
niets toelateii, geven een kind de
gedachte dat God ook zo'n
streng en onbarmhartig Iemand
is. Anderzijds: oudcrs die alles
maar toelaten, \cheppen bij kiiidereii een beeld van God als
Iemaiid die het allcrnaal ook niet
kan helpen, Iemand die alles
goedvindt. Kindercn leren door
de gehoorzaamheid dic ouders
vragen, ook de Hei-c God
gehoo~zamen.Zij Icrcn daardoor

beseffen dal ei. een rnachl bciven
als hocigiic gczagsorgaan; ik
hen is.
hcpaal .
Natuurlijk kuil jc als uudei*s
ncinil licl coniplctc hccld van
Gcid vei-legcnwourciigen, Dic
l;i:ik ii IC ïivaar. Ouders ~ i j nook
iii:iar nienien. T):i;iroiii heer1
Nog een opvatting: gezag is het
God in zijn oneindige wijïheid
dragen van verantwnordelijkheid
Zijn Gceil locgcwczen a;in
voor dc ander, 70 lang hij of zij
vaders ei? mocdcrs. Die /,ril hcn
gccn vcran twoordelijk heid voor
locrusten voor hun laak. Dat
iets kan dragen. In de7e zienswijlaatste bctckcnl vrioiAouders niet
/.c hccft lict gezag een zegenrijke
iiiet d e arinen o v e r elk:i:ii- gatin
zillen en wachlcn lut jc de G C C F ~ uitwerkiiig. Hct is gericht op de
voelt kriebelen in je huik. D e
ander. De/c opvatting ligt wat
dichterbij de bijbclsc opvatting
Geeït van God werkt dcicir hel
ovcr pczag: ge7ag als dicnsthaasWoord. Dat hclckcnl: ciuders die
heid.
willen opvueden miar Gods wil,
zich hewusl yijn v;in Iiuii bijzondere updraclit, die hebhen de hij- Hoe is het bedoeld?
bel cipen in Iiuii leven. Zo laten
ze de Geesl dnitrin duorstrcimen.
Gezag en de daal-aan verbonden
Christeiiouders kunnen hun taak
gehoorzaumlicid /idn - zoals wc
slechts goed vcrvulleii als ze
hierboven al zagcn - ccn middel:
dicht bij het Wocird leven. Als
leiden lot God, gcricht op
jouw houdiiig iï: gehoorzaam luibehoud. Daal-om liccfl pczag als
bclaiiprijkstc taak dicnsthaar
slereii naai- Widcr in de hemcl,
Ieer je je kindereli daardoor een
zijn. Als gezagsdragcr bcn jc in
juiste levenshoudin?.
de eercte plaats dienaar. Jc bcnt
Kinderen hebben te luistereii
ervoor om de zaak in goede
naar hun ouders. omdat het - als
banen te leiden. Het gaal er du\
liet goed is- betekent: luisteren
niet om, je macht le vesligen. Hct
gaat niet um jou. als gezagcdranaar Vader. Ouders straal dnarom Vadet. door! Dan moet ie zelf
ger. Jij mag als opvoeder de uiigestokei1 hand vaii Vader asli hct
ook wel Hem 'in beeld hebben'.
kind laten zien. Alles in je opvoeAndere visies op gezag
ding is gericht op het behoud vaii
je kind voor het koninkrijk van
Hieronder twee andere visies op
God. Gezag straalt diis in de eerste plaats liefde uit. Omdat onze
gezag. Ecn andere henadering
van gc7ag die in onze tijd veel
grootste Gezagsdrager liefde is.
volgelingen heeft: gemg krijg je
Liefde betekent zorgzaam leiden, maar ook: trekken. Want
doordat nndercn hct jou toekenncn. Dat Icvcrl het gcvaar van
liefde trekt. Liefde betekent
ccn siihjccticvc invulling: als ik
enerzijds een arm om je heen,
vind dal jij iets ovcr mij tc zcgmaar anderzijds ook duidelijkgcn licht. is dat 70. Jij beslist of je
heid e n openheid. Duidelijkheid
gchcicii-/.aamt.In dczc tijd komt
biedt het kind veiligheid. Als
dc7c vnrin van gezagscrkenning
cgezagsdrager bied je daarom duiveel voor. Als ik het zinvol vind
delijke grenzen aan. Grenzen
gehoorxaarn ik aar) die regel. Als
geven de veilige route aan. Binik dc zin cr niet van inzic, doe ik
nen dat gebied is het goed verkehct nict. "Ik hcb gccn ziii om
ren. Kinderen willen graag je
naar die Icraar tc luistcrcn. Hij
grcnzcn verkennen. En doen wij
liecft 7.0 wcinig tc mcldcn." In
hij God niet vaak hetzelfde? Wat
fcitc nccmt dc mcns 7ichzclf hier
kan nog net wel en wat kan niet
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meer? Je kind vraagt daarmee
eigenlijk: pa en ma, hoe hard ï i j i i
ie grenzen eigenlijk? W ~ a s(n
r jc
voor e n waarom? LaaL maar
horen. E n leg als uuder dan ocik
uit waarom je die grens lrekl.
Het is bovendien soms helemaal
niet leuk voor een mens »m duidelijk te merken wat de gi-cnzcn
zijn. E r moet d a ~ingegrepen
i
t
worden. bijvoorbeeld u n ~ d a er
gevaar. dreigt. Bijvourbecld: jc
loopt met je kind van vier jaar in
de dierentuin. Je komt bij de iijgers. Z e liggen lekker te slapcii in
hun kooi. .'Lijken we! grote poesjes, h è pap? Ik ga ze eveii aaicn."Voor je het weet heeft je
kind zich losgerukt en rent naar
de kooi. Je hart slaat over en jc
rent .;e kind achterna. Net o p lijd
slcur je het bij de kooi vandaan.
Jc kind zet het o p een brullen:
"Ik wil tijgertje aaien."

Tcdcrccn begrijpt dat vader niet
is blijven staan, maar het kind bij
wijzc van spreken bijna de ai-ni
uit dc kom gerukt heeft. Vader
dacht nict bij zichzelf:'mijn kind
moct c r vanzelf maar achter
kunien hoc gevaarlijk 7n'n ti,jgei
kan .zijn. Dan doet hij het vast
iiooit mccr.' Van dat laatste ben
ik trouwens overtuigd, als vader
niet ingeprcpcn had.
Soms ontstaat de indruk dat we
tegenwoordig rcgclinatig wel o p
deze manier opvocdcii. Dat gaat
dan onder hel volgciidc pincipe:
"Mijn kind moet c r 7elf maar
achterkomen. Laal zc maar experimenteren." Dic rcgcl kun je in
een aaiital gcvallcn natuurlijk
wel toepasscn. Als jc van tevoren
maar goed ovcrwogcn hebt wat
de consequenties zijn als het
experiment verkecrd afloopt.
Ouders mogen, je moel zclfs zeggen moelen opvoeden.Daar is
best een portie dur[ voor nodig.

Want soms moet je tegenstrijdige
gevoelens overwinnen. Je weet
dat je kind het niet leuk zal vinden, als je dit tv-programma uitzet. Maar je bent gericht op zijn
behoud. Laat daarom de liefde
doorklinken. De spreukendichter
zegt het zo: "Wie zijn zoon liefheeft, tuchtigt hem reeds
vroeg."(13: 24) Nu moeten we bij
tuchtigen niet meteen denken
aan klappen. Tuchtigen betekent
trekken. Trek je kind al vroeg
naar de goede weg. Wijs hem op
Gods weg. Een weg van liefde,
die leidt naar een fantastisch
leven.
Wil je weten hoe opvoeding zonder liefde eruit ziet? Daar geeft 1
Cor. 13 een helder antwoord op:
o.a. je bent schallend koper, een
rinkelende cimbaal, je bent niets,
het baat niets. Echte liefde zoekt
echter zichzelf niet, ze kwetst
niemands gevoel, ze wordt niet
verbitterd ze rekent het kwade
niet toe. Dat lijkt me elke dag
een hele uitdaging als opvoeder!

Hoe pas je het toe?
Hoe ga je in de praktijk van alledag nu om met gezag en gehoorzaamheid? Hieronder volgen een
paar praktische tips, die je misschien een beetje kunnen helpen:
. Ga bij jezelf na, wat het doel is
van een bepaalde regel die je
je kind voorhoudt. Stel vooral
noodzakelijke regels in.
Past die regel wel bij zijn/haar
leeftijd? Kun je dat nu wel van
je kind verwachten?
Hoe reëel is de regel die je
stelt? Hoe gaan andere ouders
met dezelfde regel om?
Kies een geschikt tijdstip om
je regel bekend te maken. Als
je kind al onderweg is en met
zijn jas aan de deur uitloopt,
wordt je mededeling overstemd door de dichtslaande
deur.
Formuleer de regel duidelijk
naar je kind toe met de reden,
waarom je die stelt.

.
.
.
.
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Kijk je kind aan op het
moment dat je met je kind de
regel bespreekt. Ogen stralen
iets van je emotie (liefde,
warmte) uit. En je kunt de
reactie van je kind in zijn ogen
ZIen.
Laat je kind eventueel reageren, op zijn minst herhalen,
om te kijken of de boodschap
goed overgekomen is.
Je kunt ook met je kind
bespreken wat de gevolgen, en
eventuele sancties, zullen zijn
als de regel niet gehandhaafd
wordt. (Die sancties hoef je
niet altijd van tevoren af te
spreken. Het geeft de indruk
van: je zult het wel niet redden, dan is hier onze maatregel alvast.) Kom na een poosje
nog eens terug op je afspraken
en kijk nog eens naar de realiteit ervan en hoe het gegaan
is. Laat daarbij ook steeds je
positieve indrukken duidelijk
horen. Die werken namelijk
sterker door dan je corrigerende mededelingen.
Durf ook consequent te zijn.
Kinderen willen immers graag
duidelijkheid. Ze proberen dat
min of meer bewust gewoon
uit. Consequent regels handhaven is een vermoeiende
bezigheid. Maar wel de moeite
waard. Pas daarbij in elk geval
de maat toe van Efeze 6:4.
Consequent regels handhaven is een vermoeiende
bezigheid. Maar wel de
moeite waard.

Kinderen zullen overigens bij
een aantal regels roepen dat jullie antieke ouders zijn en dat
andere kinderen allemaal wel
mogen wat jullie verbieden. Daar
hoef je als ouders niet van
ondersteboven te raken. Want zo
beleven je kinderen het wel,
maar het is meestal niet de realiteit. Wellicht krijgen kinderen in
sommige gevallen te weinig dui-
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delijke regels aangeboden,
omdat ouders denken dat ze
daarmee uit de toon vallen bij
andere ouders. Laat je daardoor
niet op het verkeerde been zetten.

Gehoorzamen

en leeftijd

Bij elke leeftijdsfase, ga je op een
andere manier met gehoorzaamheid om. Het indelen van kinderen in ontwikkelingsfasen en
leeftijd heeft zo zijn nadelen.
Maar laten we een grove indeling niet uit de weg gaan, omdat
het te maken heeft met wat je
van een kind mag verwachten in
een bepaalde leeftijdsfase. Voor
de indeling in ontwikkeling worden hoofdzakelijk aspecten
genoemd die met het gehoorzamen en het gezag te maken hebben.
Vooraf is het misschien goed om
op te merken dat je kind op weg
naar de volwassenheid twee
groeispurts doormaakt, namelijk
in de periode van 6-8 jaar en van
12-15 jaar. Dat zijn vaak periodes
waarin je kind wat sneller vermoeid raakt en daardoor ook
vaak wat labieler is. Je kunt daar
als opvoeder rekening mee houden, bijvoorbeeld in de eisen die
je aan je kind stelt.
Van 0-4 jaar: het kind ontwikkelt
zich voornamelijk via de zintuigen. Ze denken alleen in dingen
die je feitelijk kunt waarnemen.
Regels richt je daarom op zeer
concrete zaken. Uitleg bij regels
heeft nog niet zo veel zin.
4-6 jaar: je kind heeft nog geen
weet van wat het wel en niet kan.
Het gaat vaak op in de fantasie,
waarin vrijwel alles mogelijk is.
Niet gehoorzamen kan met de
fantasie te maken hebben.
Regels moet je in deze periode
nog steeds heel concreet aangeven.
6-9 jaar: het geheugen begint
zich te ontwikkelen. Je kunt
regels voor langere termijn
geven.
132

9-12 jaar: het kind ontdekt steeds
meer w a l hei wel en niet kan.
Hct hcgini hel verhand tussen d e
dingcn Ic ï.icn. Vanaf deze leeftijdstasc ga je regels meer met
kindcrcn bespreken en uitleggen
waarom.
12-18 j;iar: Hef kind leert meer
cn mccr conclucies te trekken.
Voor hei 15" jaar volgt een kind
rnccslal dc mcning van d e ouders
als dc cigcn mening. Vanaf die
Iccfiijd gaat het meer een eigen
mcning vormen. Je kunt d e veranlwoordeliikheid voor zijn
daden steeds sterker bij je kind
nccrleggcn e n hem met d e gevolgen conironteren.

We zijn vaak te vroeg
geneigd te veel veranfwoordelijkheden bij het kind neer
fe leggen.
Uit deze gegevens zal duidelijk
worden, dat we vaak tc vrocg
geneigd zian te vccl vcraniwoordelijkheden hij hct kind neer te
leggcn. Wc willen op te jonge
lecftijd hen te belangrijke beslissingcn latcn nemen, waar ze nog
nict aan toe zijn. Ze kunnen in
fcite dc verantwoordelijkheid
van een bcslissins niet dragen,
omdat ze nog overzicht missen.
Iemand zei eens: "Opvoeden doe
je tot het twaalfcle jaar, daarna Is
het alleen nog maar bijschaven."
Als je naar de bovenstaande
gegevens kijkt is die opmerking
zo gek nog niet.

ding. Gordon gaat namelijk uit
van de goedheid van het
kind(een humanistische mensvisie). In zijn optiek kunnen
opvoeders het eigenlijk alleen
maar verknoeien voor het kind.
Vanuit het bovenstaande kun je
stellen dat onderhandelen in de
opvoeding pas echt een rol gaat
spelen als je kind in de puberteit
komt. Dan gaat het langzamerhand d e gevolgen van bepaalde
beslissingen overzien.
Laatst hoorde ik een ouder in de
supermarkt met hun kind van
een jaar of vier onderhandelen
over wat ze die avond zouden
gaan cten. En die discussie was
echt niet bedoeld om hei kind
een aantal groentennamen te
leren. Mijns inziens past die probleemstelling niet bij een kind
van die leeftijd. Dat verandert
weer bij een kind dat in de basisschoolleeftijd zit (zo'n negen
jaar). Dan nog vraag ik me af of
een discussie over die punten erg
veel zin heeft. Een kind van die
leeftijd heeft wel wat anders aan
zijn hoofd. Laat het toch lekker
kind zijn. Vanaf dat het kind een
jaar of zes is kun je kleine, voor
het kind overzienbare, regels in
de onderhandeling brengen.
Onderhandelen is dan vooral
bedoeld in de zin van: het kind
leren nadenken ovcr dc rcgcls,
leren onderhandelen en leren de
gevolgen van zijn beslissingen te
kennen. Daarmee kun je je kind
op die leeftijd nog niet veraniwoordclijk stellen voor de genomen beslissing.

Onderhandelen?
In onze tijd is het ondcrhandelen
in de opvoeding een belangrijk
item geworden. Dat hecft o.a.tc
maken met d e invloeden van d c
Amerikaanse pedagoog Thomas
Gordon. Op grond van bijhelsc
motieven en de nntwikkelingsgegevens van kinderen lijkt m c d c
Gordon-methodc in grotc lijnen
Bij jonge kinderen nict tncpasbaar in een christclijkc opvoc-

Onderhandelen in de opvoe-

ding speelt pas echt een sol,
als je kind in de puberfeit
komt.
Als ouder blijl je verantwoordelijk voor je kind. tot het echt op
eigen benen kan staan. Als het
zijn eigen beslissingen heeft
leren overzien. In de meeste
gevallen is dat pas vanaf zo'n
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jaar of zestien. Dan nog hlijft het
van belang met je kind in contact
te blijven over het waarom van
de dingen. Juist dan breekt langzamerhand d e gouden tijd aan
dat je kinderen je beste vrienden
worden. Je staat schouder aan
schouder in de strijd van dit
leven.

Negatief?
Gezag (en daarmee gehoorzaamheid) hebben nogal eens een
negatieve klank. Dat heeft te
makcn met het misbruik van
deze door God gegeven taak. In
een aantal gevallen werd gezag
vertaald mei macht. En dat Icidde tot misbruik. Dan werden niet
opgevolgde regels de aanleiding
voor zware. onredelijke straffen
en maatregelen. Maar daar moeten we bij het licht van de bijbel
gezag niet onder plaatsen. Gezag
is en blijft van Godswege
bedoeld om mensen te leiden
naar d e koele beken en de grazige weiden van zijn Rijk. Gezag
heeft iets verzorgends.

L.-

A

Gezag heeft jets verzorgends.
-

- . --

--

Het ergste wat we een kind kun-

ncn aandoen is hct gcza; te laten
vallcn. Dan makcn wc cen kind
onzekcr. Het raakt de wcg kwijt.
Daardoor vermindert het socialc
vermogen van een kind, omdat
het later in d e maarschappij nict
kan omgaan met mensen bovcn
zich. Het ergste is dat het goddclijke gezag daarmee voor het
kind verduisterd dreigt te worden. Daarom willen we eindigen
met de oproep: ouders dur1 o p rc
voeden. Wees een wegwijzer
voor J e kind.

Jetze J.D. Baas is directeur van een
gereformeerde basisschool en
mede-hoofdredacteur van het
opvoedingstijdschrift "dan de
hand"

IK GELOOF WEL DAT ER
IETS IS

evangelisatie
en zending

De kloof tussen de christ
mens van vandaag is diep, uur

Naast het rationalisme van de

hap er
... .
iu or iovermugaaar.
..I-

-.I-

De christelijke kerk jn Nederland timmert alleen nog
aan de weg in sommige streken en met behulp
van sfudsprojecten. Dit artikel kun beschouwd worden als een van de vele pogingen die ondernomen (kunnen) worden om bruggen te slaan,

Opzet

l

Hct onderwerp 'de boodschap ei1
dc klcior kan van drie vcrscl-iilIcndc kanten belicht wordcn. We
kunnen met elkaar sprekcn over
dc plaats van de gemecntc in dc
samcnlcving, over de wijzc waarop dc bciodschap wordt doorgcgcven of over de inlioud van de
buodschap. Dit artikcl kiest voor
de laatste invalshock. Het is mijn
overluiging dat naast dc aandacht
vvor gemeenteophouw en de
communicatieaspcctcn van het
evangelie. meer moct worden
nasedacht over dc vraag: Wat is
de betekenis van hel cliristelijke
geloof voor dc mens van vandaas? '. Ik wil prriberen de relevantie van het cliristelijk geloof te ,
laten zien aan de hand van het
,
eerste stuk vali d c Apostolische
Geloofsbelijdcnis: het geloof in
God de Vadcr. De vrasen die
door dit onderdeel van het geloof
tegenwoordig opSeroepen worden. zullcn we beschouwen in
vergelijking met een stukje
geschiedenis vaii het denken over
de inhoud van dil geloofsoriderdeel: de 19e ccuw '.

Secularisatie in de 19e
eeuw
'Godsverduistcring' en 'seculasi-

J. Glas

satie' zijn betrekkelijk jonge
begrippen, maar de zaak is niet
van vandaag of gisteren. In de l9e
eeuw dringen de ideeën van de
Verlichting door in alle lagen van
de samenleving. Zij tasten ook de
grondslagen aan van geloof en
kerk die eeuwenlang onwrikbaar
vasr lagen. Het proces van secularisatie wordt in dit tijdvak in gang
gezet. Oudc zekerheden worden
aan het geloot ontfutseld en
maken plaats voor twijfel en ongeloof. Het kenvermogen wordt
beperkt tot de dingen die te zien
zijn. Wonderen worden wegSeredenecrd. Jerus is nog slechts het
grotc voorbeeld. Openbaring
wordt onmogelijk geacht en de
Hcilige Schrift door de historisch~
kritiek van haas goddelijk
gezag beroofd. Het mensbeeld is
optimislisch en het vooruitgangsgeloot groot. Godsdienst en kerk
moelen hijdragen aan het belang
van d e natie-Vroomheid staat
gelijk aan het nastreven van de
deugd. Het Opperwezen kan
tevreden zijn over ieder hurgcr
die de goede deugden voorstaat.
Allard Pierson (1831-1896) en
Conrad Busken Huet (1 826-18x6)
ricn in tot welke resultaten het
modernisme moet leiden en vcrbindeii daaraan d e konsekwcntie
door het ambt van predikant ncer
te leggen en uit de kerk te tredcn.
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Verlichting, wcrkl ook hel subjectivisme van dc Romantiek in deze
eeuw door. Waar allerlei zekerheden worden weggeslagen. zoekt
men de grond van het geloof in
de ziel als laatste bolwerk '.

Ontwikkelingen in de 20e
eeuw
Welk becld van de secularisatie
hebben wc een eeuw later? Ik wil
op dric 7aken wijzen. In de eersre
plaats is dc ontkerkelijking algemeen geworden. Cijfers van
hevol kingsonderzoeken tonen
een razendsnelle afiiame van het
christelijk geloot Deze gegevens
laten zien dat het kerkvolk, dat in
de 19e eeuw nog weinig moest
hebben van allerlei nieuwe
idcccn, In de 20e eeuw massaal
konsekwenliec verbindt aan de
omwentelingen in wereld en
kerk. Geloven kan men ook wel
buiten de kerk en o p eigen
manier. In de tweede plaats is het
geloof in God getraumatiseerd.
De 20e eeuw rekende af met het
optimistische mensbeeld en het
vooruitgangsgeloof van d e 19e.
Twee wereldoorlogen en het
voortbestaan van grote problemen o p het gebied van de economie en het milieu hebben de weg
bereid voor de afbraak van het
optimisme. In de derde plaats is
de ontkerkelijking geradicaliseerd. Je hoeft niet het amht neer
te leggen of uit de kerk te treden
wanneer je moeite hebt met je
geloof. Ook als predikanten persoonlijk niet meer bidden tot
God, kunnen ze nog wel een
boodschap hebben voor de
gemeente '.
134

Dezelfde kloof
w~niieei. we de 19e en de 20e
ccuw met elkaar vergelij ken. zijn
cr verscliillen aan te wijzen, maar
wc ~ i e ook
n dat de problematiek
niet wezenlijk anders is. Als H.
Ravinck aan het eind van de 19e
ceuw in zijn dognintiek een enkel
doorkijkje gunt in de geest van
7ijn lijd, zegt hi,i:"Fr i s veel beweging op godsdiciistig gebied, maar
¢r is weinig echl godsdienstig
Icven" '. Verder citeert hij iemand
die beweerde dat men nog wel
~ ' belijdenis
n
gelooft, maar niet
meer z'n pelocil belijdt "Treffend
is zijn verwijzing naar een woord
van Nicolaas Beets:"Of godgeFccrdheid s m a k en wijsbegeerte
spolt', Gcid zelf is de laatste
grond van mijn geloof in God" '.
Als ik deze uitspraken vergelijk
met de situatie waarin de chrictelijke kerk vandaag verkeert, concludeei- ik dat er inhoudelijk niet
vccl is veranderd. Er zijn de reeds
genoemde verschillenen, maar
inhaudelij k hebben we dezelfde
strijd te voeren als het voorgeslacht in de 19e eeuw. De kloof
werd ook 'toen al heel sterk ervaren. Het Iijkt erop alsof gereformeerde, reformatorische en evangelisclie kerken zich vandaag
blind staren op de in de tweede
helft van de 20e eeuw ontstane
situatie: het modernisme (IYhO1990), gevolgd door hct postmodernisme ( l 990-). Dezc kcrkcn
kijken tegen de7e situatic aan
vanuit de gereformeerde zuil, pijler van de waarheid. dic aan hct
eind van de l 'le eeuw is opgcrich t
en het gchouw van gelciof en kerk
tot in dc twccdc hclfi van de 20e
eeuw hecft gcdrngcn. Nu d e ~ e
zuil scheurcn cn gaicn verlocint
en helcrnaal afgchrokeii wcirclt,
lijkt de schade nict tc nvcr/icn. In
werkelijkheid ligt dc situatic
anders. We hebben ons tcn
onrechte veilig gewaand, wc hebben het te goed gchad, wc ~ i j nher
grootste gedeelte van dc 20c
eeuw er zonder al te grotc klecr-

scheuren vanaf gekomen. Maar
dat was slechts een schijn.

Geloven in iets

I

,
,

;

'

I

:
I

,

We kunnen niet anders dan met
groot respect spreken over d e
enorme denk- en daadkracht die
tot het oprichten van de gereformeerde zuil heeft geleid. We hoeven alleen te denken aan de
plaats die weer gegeven werd aan
het gereformeerde denken in het
wetenschappelij k spectrum. De
theologie had zich in de 19e eeuw
teruggetrokken in enkele rationalistische en subjectiviszische loopgraven. Men wilde het geloof
teruggeven aan het volk. Godsdienst is veel meer dan een historisch verschijnsel (rationalisme)
of een subjectieve uiting van het
gemoed (subjectivisme).
Wat kunnen we leren van d e
strijd die toen gevoerd is over het
geloof in God de Vader? Het is
opvallend dat na twee eeuwen
van ontkerstening nog altijd een
marge is overgeblcvcn waarbinnen dc mens naar hartelust rcligieus kan zijn. Van Cicero is dc
bekende uitspraak dat gecn volk
zo barbaars is of het gelooft aan
godcn. Dczc uitspraak is de eeuwcn door bevestigd. Het theoretIsc1.i atheïsmc is een zeldzaamheid. Er is niemand die niets
gelooft. D e religie zit te diep in d e
menselijke natuur en de openbaring spreekt te luid. E r is in de
mens een onuitroeibaar besef van
het bestaan van een hogere
macht. Geloven is normaal voor
een mens. Alleen wie dwaas is,
probeert dat te ontkennen. Bewijzen voor het bestaan van God
zijn niet te geven, maar aan de
andere kant is het geloof niet
onredelijk en kunnen bewijzen
daarvoor wel getuigenis geven
aan het geloof X. Bavinck schrijft
dit gegeven toe aan een vatbaarheid voor religie in de menselijke
natuur. Volgens hem past geloven
I-ielemaal bij de mens als het door
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God geschapen beeld van God.
Ook al is die toestand door de
zonde bedorven, d e mens bliift
aan God verwant en Hem zoeken
of hij Hem al tastende kan
vinden '.
Dczc verklaring kan worden
bevestigd door onze aan het eind e van de 20e eeuw opgedane
ervaringen. Wie op straat een
gesprek aanknoopt over God,
kan de volgende reactie krijgen:
"Ja, weet je. ik ga niet naar de
kerk, ik geIoof ook niet in d e God
van dc bijbel, maar ik denk wel
dat er iets is en ik geloof ook dat
CT na dit leven iets zal 7ijn". Er
was een emancipatie gaande om
de mens, de wereld en de wetenschap los te makcn van God
(modernisme). In dc Ncdcrlandse
literatuur was Iict tocn gcwoonte
om lict christelijk gcloof belachelijk tc makcn.vandaag 7ict men
wccr in dat er toch nog iets is als
een hogere macht. dat de wetenschap nict te beoefenen is zonder
vooroordclen, dat de wereld niet
inaakbaar is cn de mens niet vrij
(poclmodernisme).

God op non-actief
Geloven in iets, dat weliswaar o p
grote afstand staai, maar misschien nog enige zin kan geven
aan leven en sterven. is de moderne variant van het wijsgerig denken dat bekend is geworden
onder de naam deïsme "'.Het
deïsme graaft een kloof tussen
God en schepsel. Ze houdt van
God niets over dan een ahstrr-icie
eenheid, een eentonige existentie.
Hij heeft d e schepselen wel
geschapen, maar laat hen verder
bestaan in hun eigen, in de schepping meegekregen kracht. God
werkt op zijn schepping slechts in
door natuurlijke wetten en krachten. D e mens is met zijn verstand
en wil zichzelf genoeg. Het deisme maakt de mens onafhankelijk
van God. Niet in de verbondenheid met God, maar in de schei-

ding van Hem ligt lijn zaligheid.
Het deïsme plaatst God en mens
als twee elkaar hcconcurrerende
machten dualistisch naast clkaar
die in voortdurcndc strijd zijn
gewikkeld. Hoc meer Gods voorzienigheid zich uithreidl, des te
meer vcrlicsi hel schepsel zijn
zelfstandigheid cn vrij heid. En
omgekeerd kan hcl schcpsel
alleen zijn ze1fwcrk;raamhcid
handhaven als hct God tcrugdringt en hem van zijn hcerschnppij herooft. Maar OT de mens hierop vooruit gaat? Hij krijgt meer
ruimte om zijn autonomie te
beleven, maar wordt toch in de
armen gcdrcven van de heidense
leer van het tocval. Samengeva t
houdt dit dcnken in: God op nunactief e n de mcns niet echt vrij.

Gods verbond met
mensen

Twente onder de rook van
Enschede

Heeft hct cliristelijk geloof in een
persoonlijkc God die Vader is
vandaag nog eniee relevantie?
Hct pmtmoderne levensgevoel
Icidt niet lot een persoonlijke
haiid met de levende God. Waarom god dienen, als hij zich in het
gelieel niet om ons bekommert?
Een god die iets is en zich niet
duideiijk aan ons kenbaar maakt
ei1 zich met ons bemoeit, is niets.
Wat heb je aan een god die in ccn
Iuie leunstoel 7i1. vrij van hczigheden, werkeloos toekijkend? Een
god die onverschillig staat tcgenover de wereld is nutteloos. Op
dit punt biedt hct christelijk
geloof dat God zich mct men'; en
wereld verhondcn heeft en in
.Jezus Christus die hand niet laat
verhrckcn, maar herstelt en juist
verder uitbouwt, perspectie£ Het
kan de ogcn openen vuur het feit
dat de bijbcl niet is een verzomeling Joodse cn christelijke
geschriften. maar woorden in diepe en liefdevolle verbondenheid
gesproken. Ik heser weer - hoe
ook m'n vragen, vragen hlijven dat alles bcter is dan overgeleverd dc zijn aan het toeval en dat
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ik met mijn schuld en machteloosheid bij mijn hemelse Vacler
kan binnenlopen. Hij is verre van
een coiicurrent. Wat valt er tegen
Hein op te concurreren? Ik wil
Hem ook niet 'mijn partner' noemen, maar ik mag wel zijn kind
en medewerker zijn. Natuurlijk
kan ik als mens in m'n hoogmoed
proberen om enige tijd onafhankeli,jk van Hem te bestaan. Sommige mensen houden dat zelfs
hun leven lang vol. Dat Is bij de
gratie van zijn goedheid. of is het
straf? l l . Maar vroeg of laat zal
men toch tot de erkenning moeten komen dat een mens de risico's van het leven niet o p eigen
kracht kan afwenden. Het is hijzonder vruchthaar voor vandaag
om de leer van het verbond
opnieuw door te denken.

-
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Op een zaterdagmiddag in mei
2000 is een groep medwerkers
van het E&R-zomcrproject in
Haaksbergen bijeen. Zij sspreken
ovcr het doorgeven van de boodschap aan mcnsen op de camping
die voornamelijk akomslig zijn
uit Enschcdc. De vraag komt aan
dc orde: hoe kom je tot een goed
gesprek? Ze horen twee untplotfingen in de verte. Alsof
twee vliegtuigen na elkaar de
geluidsbarrière doorbreken. Ten
Noordoosten van Haaksbergen
stijgt een donkere rookpIuim o p
die al gauw over heel Twente
naar het westen toe zich uitbreidt:
de ramp van Enschede. Mensen
die de ramp hebben meegemaakt,
zitzen in de zomervakantie - of
noodgedwongen al eerder - o p
hun tuinstoeltjes voor een stacaravan ep de camping. Hoe kóm je
tot een gesprek over he't evangelie. het goede bericht van God
voor mensen? Geloven is niet
meer je vertrouwen stellen op
jezelf, maar op God (zic HandcIingen 16:3 1 in combinatic met 2
Korintiërs 1:s-t1) 12. Het leven in

de Nedealandsc samenleving lijkt

niet zo riskant-Toch is dit maar
schijn. Hoe reageren mensen op
nieuwe risica's'? Op de manier
van Jezelf verzekeren? Jezelf
onkwetsbaar maken door o p dingen te vertrouwen als medicijnen,
verzekeringspolis, arbcidsgaaanties, en vakantie, eigen huis en
tuin? Of reageren mensen o p de
manier van overgave in vertrouwen? E n srellen 2ij hun vertrouwen op Iemand die zich voor hen
garant heeft gcsteId, in het volle
besef dat 7ij zich nooit kunt
indekken tcgcn alle schade I ' .
Heeft de postmoderne mens echt
ccn ramp nodig om in te zien dat
de HERE een schild is (Psalm
3:4) die de klappcn opvangt?

Apologie
Apologie staat voor het rekenschap atleggen van hct christelijk
gcloof (zic 1 Pctrus 3: 15). Nu hoeven wij het gcloof nict relevant te
makcn. Het geloof is rclcvant
voor de wereld die Gods schcpping is. Wij moeten wel leren om
de relevantie van het geloof
onder woorden te brengcn, om dc
relevantie te laten zien. Apologie
is: goed luisteren, hel geloor naast
de overtuiging van d e gesprekïpartner leggen, over d e verschillen doorpraten en vragen of hij
die relevantie kan inzien van het
christelijk geloof. Je geloof bewijzen en iemand anders tot gelooi
brengen is niet aan de mens. Het
is d e heilige Geest die de mens
moet overtuigen dat het evangelie, dat vanwege de zonde haaks
op d e wereld staat, alle aanneming waard i s Maar degenen die
het hebben aangenomen dienen
het wel door te geven, ook postmoderne christenen.

Ds. J. Glas is predikant van de Gereformeerde Kerk te Almelo
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ONZE VADER (1)

A. de Heer-de Jong

larmnr(

3 vah de week
wordt. Gezamenlijk spreken is

een goede mogelijkheid, maar

Enkele weken geleden verscheen het LI,U! U I X II
Katern. Dil- katern, e e n ujtgave van ~ e p u t a g r
dienst, werd samengesteid in opdracht van d(
Leusden 7 999. in hef Liturgisch Katern zijn ondc
andere een aantal liturgische gezangen' opgenomen. Daaronder bevinden zich vier melodieën b0
het Onze Vader: De componisten zijn: Paul Schollaen', Willem Vogel, Paul Christiaan van Westering
en Dirk Zwart. In de serie lied van de Wee k ZOOD/
200 7 worden alle vier d e melodjeën besproken: in
deze aflevering zJn dat de melodieën van Vogel
en Van Wesfering,de overige fwee volgen in
februari a.s,
Hct Onzc Vader heeft vanaf het
allcrcerste begin een belangrijke
plaats in liet leven van dc kcrk
ingenomen. Al in de Didacl-iè, d e
zogenaamde Leer dcr TwaalT
Apostelen (ca. 110 n. Chr.,
Antiochie) wordt d c prille chrislcnheid aangespoord om hel
gebed driemaal pcr dag ie bidden: in hoofdstuk 8 van dit hoekje wordt het OnzeVader geciteerd na dc woorden: 'En Iiidb
trier al.5 clt.~ e v e i n ~ dmaar
~ n , zoals
de Heer i t i z i j n rvangelie ebo oden
Ireefi, Iiirlt ~Irlits:.
.. '. En nadat het
Onze Vadcr i5 weergegeven, vervolgt de schrijver: 'Bidt driemaal
daag%uldus'.
Het is nict zeker wanneer het
On7c Vader een vast onderdeel
van dc kerkdienst is geworden,
maar vanaf d e 4de eeuw zijn e r
signalcn die in die richting wijzen. Tocn hcl eenmaal een vaste
plaats Iiad gekregen, maakte het
Onzc Vaclcr deel uit van de viering van h e ( Avondmaal. In het
Officic. dc dagelijkse gebeds1
dienstcn, vcirmde het Onze Vadcioorspronkelijk de afsluiting van

d e dienst, terwijl het naderhand
dagelijks 15 tot 20 maal gebeden
werd. Ook maaktc het Onze
Vader al vroeg deel uil van de
catechese.?
Vanuit onze eigcn kerkeIijke traditie zijn we gcneigd zijn o m
'gebed' automatisch te assuciëren met 'gesproken woord'. Toch
is dat niet juisl. De geschiedenis
van hct Onze Vader laat zien dat
diz gebed, in aansluiting bij de
oirdtcstarnentische traditie, vanouds niet werd gesproken maar
g c ~ o n g e naanvankelijk
,
vooral
door gemeente e n voorganger
samen, later ook door de vnorganger alleen. Er is een traditie
bekend waarin de gemeenteleden elke bede met 'amen' beaiilwoordden.
Voor het gezamenlijk zingen van
hel Onze Vader is ook veel te
zeggen: het biedt een goede
mogelijkheid o m dit bijzonderc
gebed, dat ieder toch uit zijn
Iioofd kent e n dat als geen ander
gebed uiting geeft aan de band
met de kerk van alle tijden cn
plaatsen, gezamenlijk geuit
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gezamenlijk zingen nog, meer. D e
eeuwen door zijn e r talloze melodieën ontstaan e n sinds kort zijn
er door middel van het Lizurgisch Katern vier concrete mogelijklieden ter beschikking - het
Liturgisch Katern is immers zo
uitgegeven dat het achter in vrijwel elke uitgave van het Gereformeerd Kerkboek ingevoegd
kan worden.

(

I

Het Onze Vader van Willem
Vogel verscheen nog niet zo lang
geleden voor het eerst in druk.
namelijk in de bundcl Zingcnd
Geloven 6.1Vogcl, tot voor cnkcIe jaren cantor cn nu nog organist van de Oude Kcrk in
Amsterdam. schrccr dc melodie
voor de gemeentc dic in dit
gebouw samcnkomt. Deze
gemecntc zingt haar vrijwel iedere zondag.
DC melodie van Vosel is eenvoudig, maai. vol zeggiii~skracht.Ze
valt aan de hand van de tekst uiteen In twee delen: van d e aanhef
'On7c Vader ...' tot e n met d e
bede 'En leid ons niet in verzoeking.. .'. &nvervolgens de lofverheffing 'Want van U is het
koninkrijk.. .'. Deze muzikale
verdeling is te zien aan de muzieknotatie: het eerste gedeelte met
zwarte nootjes zonder stok, het
tweede deel met afwisseling tussen dichte e n open noten met de
gebruikelijk stok.
Het eerste deel beweegt zich met
liet spreekritme van de tekst
mee. D e omvang is beperkt: van
c' tot en met bes. Kenmerkend
138

voor dit deel is de mclodischc
wending waarmee het hcgint, op
de woorden: 'Onze Vadcr.. .' (cd-f); die wending komt ook voor
bij 'Geef ons heden.. .' en 'inaar
verlos ons...'.
Het tweede deel heeft ccn andcre ligging. Beweegt dcc1 1 zicli
rond de slottoon f, deel twee ligt
Iioger en beweegt voornamclijk
boven die slottoon; daardoor
krijgt de lofverheffing een stralend en feestelijk karaktcr. Dezc
lofverheffing kan ovcrigcns hccl
goed vierstemmig gczongcn warden. Die vierstemmighcid is tc
vinden in de begeleiding dic
Vogel hij de melodic schrccî.'
Het is een goede mogelijkheid
om die vierstemrnighcid. wanneer de gemeente hct voorgaande goed beheerst. aan dc
gemeente aan te Icrcn. Ook kan
een zanggroep uit dc gcmecnlc
die vierstemmige vcrsic ïingcn.

Paul Christiaan van
Westering
De melodic dic Paul Cliristiaan
van Wcstcring sclireel is veel
ouder dan dic van VcipeT. 'Ingewijden' zicn dat aan de muzieknotatie, maar Iicl is ciok te zien
aan dc spclling vaii de tekst. Van
Wcstcring (191 1-1992) s c h ~ e e df e
melodie in de vroege jaren '40,
dc jaren waarin hij in Haarlem
cn omstreken actief was als cantororganist. Zijn Onze Vader was
jarenlang in gebruik in de kerken
van hel zogeiiaamde Hersteld
Ve~band.Vaii Westering is voor
de vri,jgemaakte kerkganger gccn
vreemde, want onk gczang 3 is
van hem afkomstig. Ook ccn
ieder die vertrouwd is met Dikkerrie Dup, l k Iieh rcw trintp en
een oom, Hei fl~ri~keicltjt.
nf De
geit van dokter Srrnders kent Paul
Christiaan van Westering, want
hij schreef de melodieën hij dc7c
e n verschiIlende anderc klndcrliederen van Annie M.G. Sclimidt. Daarnaast was hij aciicf al5
componist o p nog andcrc vlakJAARGANG 76 - NUMMER 7 - 18 N

ken e n als muziekjournalist.
Van Westeringc zetting van het
Onze Vader is uiterst gedragen
en ingetogen van karakter. Dat
komt o.a. tot uiting in d e dynamisclie tekens die hij bij zijn melodie zet: p aan het begin, MI^ vanaf
'Geef ons heden.. .'.pp bij 'en
leid ons.. ..'. f hij het eerste
'amen' en p bij het tweede
'amen''. D e melodie legt een
lioogtepunt bij de bede om vergeving: een stijgende lijn en een
melodisch hoogtepunt, gevolgd
door het picinissimo gezongen 'en
leid ons niet in verzoeking.. . ..'.

Algemeen
Het zingen van een niet berijmde
tekst is iets heel anders dan het
zingen van een coupletlied. We
zijn daar met gezang 3 en 4 al
enigszins aangewend, maar desondanks zal een gezongen Onze
Vader wennen zijn. Het is
belangrijk o m daar gelijk bij het
aanleren rekening mce tc houden.
Het belangrijkste vcrscl-iil is dar
een strofenlied doorgaans een
duidelijke ritmiek hccrt cn 'strak
in de maat' gezongen wordl. Dal
'strak in de maat1-zingcn is voor
een onberijmdc tckst juisl de
dood in d c pot: bij dil soort
gc7angcn gaal het e r juist om dat
7e declamerend gezongen worden, vanuil het tekstritme. In de
melodie van VogeI is dat duidelijk aangegeven: hij gebruikt niet
dc gewone noten met stok e n
vlaggen maar zwarte hollet,jes.
lerwijl hoven de lettergrepen die
een accentje krijgen een accenttekentje staat genoteerd. Het
gaat om de lettergrepen die ook
bij het spreken van de tekst een
accent krijgen. De tussenliggend e lettergrepen krijgen bij hei
spreken geen accent. integendeel, ze worden eerder haast terloops uitgesproken. Als we de
melodie van Vogel zingen dan
nioeten we van accent tot accent
ziiigen en tussen door de overige

lettcrgrcpcn als vanzell , zonder
nadruk meenemen. B e melodie
ondcrstcunt dal trouwens want
meestal liggen dc acccntnootjcs
nct ccn stapjc hoger (soms lagcr)
dan dc vorigc. Dat is het oude
principc van reciteren: allcs o p
C6n noot 7cggeiilzingen mel op
dc woorden dic ccn acccntjc krijgen cvcn ccn stapje onihoog oT
soms ook naar hcncdcn.
In de praktijk hctckcnt dit: a) hct
tempo mag hcslisl niet te lang
zijn (ga uit vali liet spreeklempo); h) het aanleren kan het bestc met armbewegingen onderstcund worden. D e gebruiken
slagfiguren gaan laier niet op;
bctcr is hct d c woordaccenreii
aan tc geven cn voor te bereiden.
Goed voorzingeii is alles. In
woordeii beschreven lijkt hel
wellicht of het hier o m moeilijke
gezangen gaat, maar dat is niet
zo. De melodieën zijn liatuurlijk
en als we ze goed laten horen
dan gaal hei aanleren ook goed.
Als er besloten wordt oin als
gemeente het Onze Vader te
gaan zingen, dan is het zinvol o m
een keuze te maken. E r zijn nu
vier melodieën beschikbaar.
maar dat wil niet zeggen dat een
ieder nu verplicht is vier melodieën aan te leren. H e t is verstandig om te beginnen met één
melodie. Als die goed ingebed is
in het gemeenteleven, dan is het
wellicht de tijd om te werken aan
een volgende melodie. Zoals
blijkt uit de bovenstaande
beschrijving van twee van de vier
melodieen heeft elke versie een
eigen karakter. Zo kunnen de
melodieën gekozcn worden aan
de hand van d¢ hrcde li turgisclic
context.
Voor organisten stcldc de VGK
een begeleidingsbundcl samen
met hegeleidingcn bij allc gczangen uit hct Li~urgiscliKatcrn."

A.P de Heer-de Jong, is musicus
en publicist (kerk)muziek en liturgie.

Zij woont in ArnersfooiT

l Litiirgische gezangen: gczongcti ondcrdelen van de liturgie. In Iict I , I ! U ~ ~ I F C ~
K0fei.n z i p upgenonicn: Votum, gclnofshelildenis van Nicea. Apostolische
pluufshelijdenis, 0 1 1 7Vadcr
~
cn iIrn.cn.

Uitgebreide info1 niatic ovcr dc plaats
die het Onzc Vadcr iii d c Iiturgic
inneemt en innam ir o.a tc viiidcn iii:
Dn. G. van Rongcn. I l ~ iUnie Voder i11
(kIrtrrrgir. In. Eredienst jg. 24 iir. 4.
augiirtus 1097.110-116. nr. S. oktohcr
1997.146-152. cn jg. 25 nr. l. fchruari
1998.1-6.

' Zir~~ppld
G~lovenBijdraeen tot d c ontwikkeling van het nicuwc kcrklicd. Dcc1
h. Zuetermccr 1998. Dc wric Lingcnd
Geluven is een uitgavc t a n iiit~cvcrij
Boekencenirurn cn dc Intcrkcrkclijke
Siichiiny voor hct Kcrklicd. cn kan
gezien wurdcn als ccn hijdragc aan het
nieuwe kcrklicd ná dc uitgavc van het
Liedhuek. Het licd is ook tc horcn op de
cd Gepf sten! aan de I:'riiwig~.V o r m ~ n
vtin Kerkrnri7iek van WiI!~.in
VogeE. 1998
NCRV. NC 9861. Te vcrkriigcn via:
NCRV-iiiteaven, postliui 250130. 1202 HR
Hilvci suin.

- D C ~vicntcmrnige
C
versie i 5 te vinden
iit de mccrstcminige uitgave van Ziirgetd G~lovrri6 En in de hegeleidingshundcl hij lict 1,iturgisch Katern die de
Vcrctiiging van Gerelormeerde Kerkorganisten uitgaf.

P r< pi~inri(f.nchi).mI is rnezzuîorte
(haltsterk). pp is pidnissiumo (heel
7acht) en 1 is lorie (sierk).

" Regeleidingsibundel hij hei Litiirgrscti
Kn/rrn van de Gerzhrmcerde Kerken
(vrilg ) in Nederland Ziiidliorn 2000. Te
hesiellen cliiur f 19.50 (VGK-lcden:
f 14.50) uver te maken op giro 31 05 503
i n v VGK Ie Leeuitarden o v v van
'Regeleidingshiin11eI~.In sommige exemplaren l i in de fetilng > a n het Onze
Vader van Willern Vugel een Euutle

geslopen cle e in de supradn o p de lettergreep '9' ('cldi-ge-lilks') niuel een d zilii.
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Persbericht
Gezamenlijke

predikan fenconferentie
CGK/GKV
Dcputatcn voor d e Eenheid van
de Gercformcerde Belijders in

Nederland van de Christelijke
Gereformecrdc Kerken en
Deputaten Kerkclijkc Eenheid
van de Gercfomeerde Kerken
(sectic CGK) hebben het voornemen een conferentie te organiseren voor alle predikanten
van dc Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformecrdc Kcrken.
Het organiseren van zo'n conferentie vloeit voort uit hun
opdracht na ie gaan lioe datgene
waarover landelijk overeenstemming is bereikt, in de praktijk gestalie krijgt.
Hct is vooral d e prediking van
hct cvangclie waarin zakeii als
d e toe-eigening van het heil en
d e bescliouwiiig van d e gemeente een plaats (dienen te) krijgen.
Daarom zal tijdens de conferentie mei elkaar gesproken worden over de prediking: welke
plaats hebben verbond, kerk,
wedergeboorte en bevinding in
de prediking?
D e hoosleraren B. Kamphuis en
J. W. Maris zullen daarover korte
inleidingen houden.
De conferentie zal onder leiding
staan van hovengenoemde
deputaten. Over het houden van
deze conferentie is overleg
geweest met de voorzitters van
de beide predikantcnvcrcnigingen.
In d e loop van dcccmbcr zullcn
alle predikanten van beide kerken een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een compleet programma voor de
conferentie.
De conferentie zal wordcn
gehouden D.V. op woensdag 7
februari 2007 te 9.30 uur in het

rebouw van de Theologische
Universireit te Apeldoorn.
Deputaten rekenen erop dat
vele predikanten deze coniercntie bezoeken. Kerkenraden kunnen hun predikant stimuleren
om de conferentie bij te wonen.
D e prediking is immers ook
voor kerkenraden en gemeenten
een zaak van groot belang.

Namens genoemde deputaten.
ds. J.W.Schoonderwoerd,
secr. deputaten CGK
ds. P,Groenenberg,
secr. deputaten GKV

