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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
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141

/n de kerken leefde de wens om het huweigksformuIíer te vernieuwen. Een formulier is er immers om

E.A. de Boer
Het nieuwste huwelijksformulier

MEDITATIEF

146

A,5. van der Lugt
Zwart of wit

ACHTERGRONDEN

147

A L Th de Bruijne
Van moderne grondslagen
en postmoderne verhalen

HOOG GENOTEERD

152

H. Veldman
Een 'leeg Testament
- nee toch!

DIACON)

-

J. Lenting
Diakenen en bererorrneerae
zorginstellingen

en verder
Uit de kerkc
Nieuw uitgt

Boer

HUWELIJKSFORMULIER

In dit nummer:
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN J E.A. de

54

1

1

onderwijs vanuit de Bgbel te bieden. Onderwijs over
het huwelijk moet dus voor mensen van déze tijd
helder zijn.Verrassend snel kwam hef eerst tot een
tussen tjjds en, drie jaar later, tot een nieuw formulier.
In rnJn vorige artikel ' VJf hu weluksformdieren ' zette ik
de veranderingen van het klassieke uit de 16e eeuw
tof hef tussentijdse van 7996 op een r$ Ook werd
toen de tekst van het nieuwste formuljer afgedrukt.
We zullen nu d e bu/ans opmaken: wat is de waarde
van d e vernieuwing? Ik volg d e nummering van de
paragrafen die ik in de afgedrukte tekst van het
nieuwe formulier heb aangebracht.
1. Instelling
Dc eerste passage van het formulier, die over de instelling van het
huwelijk. wordt met deze zin
ingezet: 'Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een
instelling van God.' De uitleg van
Gcnesis 1-2 volgt hierop. Het
woordje 'uitvinding' klinkt mij
wat mechanisch. Ik had liever
'bedenksel' gelezen. Toch is het
goed dat het formulier frontaal
begint: tegenaver moderne ten-
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densen om het huwelijk een Wc5ters, burgerlijk zaakje te vinden.
Hel is geen uitvinding van niensen, inrtar een idee van de Schepper van alle mensen.
Die actuele zegging vind je verderop terug. Op de uitleg van
Gen. 2:24 ('Daarom zal een man
...', de grondwet van het Iiuwelijk) volgt de zin: 'Hieraan geven
man en vrouw gehoor, wanneer
zij elkaar officieel trouw beloven
voor liet leven. Hun huwelijkssluiting vormt een publieke
141

gebeurtenis Daarin wordt dc
I
band tussen tieidcn rechtsgeldig
voor God e n menscn.' In d c i . ~ I
passage civer de instelling van licl I
huwelijk ligt prachtig marcriaal
vucir ?esprek met mciiscn dic hun
relatie (bijv. hij sanicnwoncii) als
een zaak van hcn allccii ;.ien. I let I
publieke rnorncnt cii dc rcchls~el-I
digheid worden duidclijk neergezet.

I
I

,

Het brede citaat van Gen. 127-28
is vervangen dooi- cen uit lcg van
de instelling van hct huwelljk in
de paradijssitua~fc.In de kanllijn
wordt de tckstverwiizinq wel
opgenorncn. 11, dal niet mager? 'Ik
vind die tekstcn incicii samengevat
in deze iiitleg: God 'schiep hen
tiaar zijn bccld cn gaï hun sanien
de opdracht cFc aardt. te belieren
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en in cultuur te brengcn.' Gcmisl
wordt nu alleen de opdracht tot
~~errnenigvrrldiging
in de gavc van
de vruclitbaarheid. Maai- die
woorden uit Gen. I 7ijn vcrcfcrop
bi\ de uitleg van het docl van hel
tiuwelijk gehandhaafd.
D e woorden .een hulp die bij hem
past' zi,jn ais citaat van Gen. 2:18
weggelaten en vervangcn door
een omschrijving: Adam 'rnisle
iemand met wie hij hcl leve11 kon i
delen.' Een mooic uitleg, maar ik
vind het jarnrncr dal Gods eigeii
woorden niet meer klinken in de
troilwdienst. Dal 'liulp' makkelijk
misverstaan wordt is geen reden
tot weglating. Dat doet lier nieuwe formulier i m m e n ook niet
met de woord4hciciTd'.Later worden zowcl 'hoofd' als 'hulp' uitgelegd. Waarom hel dan in de eerste
passage niet gehandhaafd met uitdrukkelijkc vcrwij~ingnaar Gods
gedachte:'Ik 7aI hem een hulp
maken die hij hein pasi'?
De waarschuwing tegen echtbreuk klinkt voortaan zo:

'Ontrouw neemt de Here daarom
hoog op. Het kwaad van de echtbreuk vcrdrnagt Hij niet.' Daarmee i s ici+uggekomenop het
schi-appcn van de laatste zin in
licl tussentiidse formulier. Het is
een verbetering ten opzichte van
het formulier uit 1975 waar het
'kwaad van de echtbreuk' (onbcdoeld) suggereerde dat liet nvcr
onderscheid
gins. Nii is duidelijkea gcmaak t
k i t echtscheiding niet hct~clfdc
hoeft te zijn als echtbrcult, door- 1
dat nadrukkelijk 'ontmuw'
genoemd wordt. Daarmee kan je
het nieuwe formulier makkelijker
lezen, wanneer ccn twccdc huwelijk kerkelijk bevestigd wordt,
nadat het eerste huitcii dirccte
schuld eebroken wcrd.

I

C'

Z . Het doel van het
huwelijk
Bij het doel van hel huwelijk
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wordt nu uit Hoogliecl geciteerd.
Prachtig: de liefde 'is fonkelender
daii wi,jn en zoeter dan honing.
Geeii st»rtvloed van water kan
het vuur van de liefde blussen.' In
vroeger tijd werd het Hooglied
vaak allegorisch gelezen: de liefde
tussen Christus en zijn gemeente
was de hoofdzaak. Zou het hierdoor komen dat het klassieke formulier geen woord aan het Hoogste lied wijdde? Wat een winst
van nuchtere bijbeluitleg dat nu
wel uit Hoog1ie.d geciteerd kan
worden!

In deze passage is Iict 2c doel van
het huwelijk stcrkcr vcrwoord
dan in het tussentijdse uit 14396.
Daarin was de verwijzing naar
Gen. 1:28,'Weest vruchtbaar cn
wordt talrijk', wcggelatcn. Dic
aanhaling is nu terug. mcr dc uitwerking: 'Daarnaast wil de Hcrc
door het huwefijk bouwen aan dc
volgende generaties met hct oog
op de komst van zijn koninkrijk.'
De roeping tot oudcrschap is
mooi verwoord. Ovcr dc opvocding wordt voortaan nici cxpliciel
gesprokcn. Wel staat ei- mooi: 'Zij
zullcn als vader e n moeder het
beeld van God verloncn i i i de
zorg en IieTdc voor hlin kinderen.'
Dat is gocd dal hcl beeld vali
God zo nadrukkelijk genoemd
wordt in een tijd w:zarin we ineer
inzicht hebben iii het misbruik dat
vader en inoedei van hun gezag
kunnen maken. Het beeld dat
kinderen van God oritwikkelen.
kan door de ouders ten soede é n
len kwade beïnvloed worden.
Mooi is ook dat deze hele passage
wordt afgesloten met de zin: 'De
gehuwden leven niet alleen voor
elkaar e n voor hun gezin. De
Here geeft hun ook een plaats in
d e samenleving. Zij behoren zich
in te zetten voor de leden van
Christus' gemeente en voor alle
mensen die god o p hun weg
plaatst.' Zo is duidelijk uitgespeld
wat bedoeld werd met de bekende woorden 'tot opbouw van zijn
kerk.'

3a.Eenheid

I

i

I

I
i

In het oude formulier was d e eenheid tussen man en vrouw uitgangsprint. 'De apostel Paulus
leert ons dat de eenheid van man
en vrouw in het huwelijk een diepe betekenis heeft'. luidde de
inleidende zin. Die eenheid was in
het gedeelte over de instelling van
hei huwelijk als 'Tevenseenheid'
getoonzet. Maar het oude formulier sprak verder vooral ever
ieders kant in de onderlinge verhouding: de man als hoofd, de
vrouw hulp. D e vraag die daarbij
opklonk, was: maar waar zit die
ccnhcid dan in'! Hct niciiwe formulier 7egt nu:
a 'Man cn vrouw zidn aan elkaar
gcgcven om elkaar aan te vulIcn cn te dicncn, niet om elkaar
te ovcrhccrsen.' Samcn zian zij
naar Gods bccld geschapen.
b 'Rcidcn dclcn in dc licfde van
Christus cn hcidcn zijn erfgenamen van het ceuwige leven.'
Dczc laatste woorden zijn uit
de aanspraak aan dc bruidegom getild en o p dcxc plaats
gezet. Eeii rnociic aanvulling,
die de eeiiheid onder woordcn
breiiet.
c Dit leidt lot de conclusie: 'Dit
alles vrsaet in Iiet huwelijk om
wederzi,jds respect, waarbij de
liefdevolle trouw de toon aangeeft.'
Jonge mensen, die naar een huwelijk toeleven, benadmkken sterk:
we zijn gelijk voor de Here, en
wat we beslissen. doen we simen.
Het is goed dat nu eerst die eenheid expliciet gemaakt is. Dan is
e r een basis om over ieders eigenhcid tc spreken. Daarom komt in
hct nicuwc formulier vervolgens
vanuit dic eenheid de eigen plaats
van man en vrouw in die tweeeenheid aan de orde. Dan wordt
Efeze 5 geparafraseerd.
De vernieuwing in het tussentijdse formulier betrof vooral deze
passage. Die verandering is in het
nicuwc formulier behouden.

Inhoudelijk is dczc passage dus
niet nieuw. Allcen lopen de zinnen nu inooier. Hct iiieuwe formulier is stcrker omdat de passage over de ccnhcid van man en
vrouw er nu aan voorafgaat. Die
lijn vanuit de eenheid van man en
vrouw is vastgehouden. Dat zie je
mooi in de eerste zin over de
eigen plaats van de vrouw: 'De
vrouw bewaart van haar kant de
eenheid door rccht tc docn aan
de plaats van de man.' Als ccrst
de eenheid duidelijk verwoord is,
komt de uitleg van ieders eigen
taak in het huwelijk beter tot zijn
recht.

3b. Efeze 5
In het tussentijds foimulier vicl al
o p dat het woord 'gezag' in de uitleg van het hoofd zijn van de man
is vervallen. Ik hen van mening
dat je pas scherp ziet hoe groot dc
verschuiving van de invulling van
het huwelijk in de verschillende
formulieren is. als je de geschiedenis erbij neemt. Die verschuiving
is op dit punt het grootst. Mijn
interesse gaat het meest uit naar
de uitleg van 1 Korinthe 11:2-16
en Efeze 592-33. De vraag is: wat
betekent het dat Paulus de man
het 'hoofd' van de vrouw iioemt?
De meeste mensen kunnen zich
daar niets bij voorstellen. E n in
dat vcrband: hoe moeten we
wocirdcn als de oproep aan de
vrouw o m 'onderdanig' en
'gelioorzaarn' tc zijn, ook in
gedeellen als 1 Tim. 2 en 1 Pet. 3,
opvatten?
D e vernieuwing van het formulier
op dit punt komt voort uit een
exegese van het Gricksc woord
dat wij met 'hoofd' vertalen. Het
deputatenrapport vcrwijst naar
de commeiilaar van L. Floor op
Efeze. Hoofd houdt in: venantwoordelijkheid en Icvcnseenheid.
Het Griekse woorcF kefale wordt
ook wel met 'bron' vcrtaald. In
het forrnuiier*wol-dt dc wijze van
tiet hoofd zijn afgeleid van de wijze waarop Christus zich hoofd

JAARGANG 76 - NUMMER 8 - 25 NOVEMBER 2000

van zijn gemeente tocint.'Door
zichzelf helemaal tc gcvcn, heeft
hij haas liefgehad tot hct uiterste.
In navolging van Christus behoort
de man met liefde en zclfverloochening hoofd te zijn van zijn
vrouw.' Dat wordl concrcet
gemaakt in d e volgende zin, waarin de strekking van Iiet woord
'hoofd' vertolkt wordt: 'Als eerstverantwoordelijke inoct hij haar
voorgaan in een lcvcn met d e
Here. Hij zal zorg dragen voor
haar welzijn en haar geborgenheid geven.' Ik vind dat een
prachtige uitleg. Onze 21e ecuwse
oren begrijpen weer wat de
Schrift bedoelt met Iiet hoofd 7ijn
van de man,
De passage over de vrciuw bcgint,
7oals gezegd. mez van haar tc vragcii dat zij recht doet aan de
plaats van haar nian. Dat is ecn
mooie weergave van de bijbelse
werkwoorden 'gehoorzamen' cn
'onderdanig zijn'. Onderdanig zijn
is gcen slaafse onderwerping,
maar 'jezelf onderschikken', jc
cigcn plaats innemen met respect
voor dc ander. Opnieuw is het dc
navolging van Christus die de
toon van de uitwerking aangeefl.
'Zoals de gemeente zich aan
Christus toevertrouwt en zich
dooi. Hcm laat leiden, zo moet dc
vrouw zich toevertrouwen aan
haar man cn hem volgen in het
dienen van de Here.' Zij is bovendien zijn hulp, zi,jn helper. Ook dit
wordt niet in ondcrgcschikte zin
beschreven. maar positief: 'Zij zal
hem helpen bij alle dingen die
naar Gods wil zijn, en liefdevol
met leveii met hcm delen.'
Opnieuw noteer ik dat het jammer is dat d e verwijzing naar
Gen. 2:68 ('Ik n al hcm cen hulp
maken .. .') bij de instelling van
het huwelijk is vervallen.

Zoals gezegd. ik ben ziclshlij met
deze heldere uilleg van bijbelwoorden, die door de gedateerde
vertaling moeilijk hep.epen werden. Wel zal het in prediking en

catechese. ook ter voorbereiding
op het huwelijk, nodig zijn hierop
voort te bouwen. Hoe werkt dat
in de praktijk dat de man zich als
kkrste verantwoordelijk weet?
Hoe Fiat hij zijn vrouw vóór in
het leven met de Here'? Maken
mannen daar werk van en wetcn
zij hoe? Pas dan wordt d~ideli~jk
op welke wijze vrouwen zich door
hem liten leiden en hem vólgen
in liet dienen van de Here. Laten
we niet vergeten dat het in de
luclit zit vanuit eenheid en gelijkheid vati man en vrouw te dcnken. Wat ieders geestclijke rol
daarin is. moeten wc opnicuw
leren.
Soms vraag ik mij af: was het
gebruik van het woord 'gezag' in
de uitleg van het hoofd 7ijn van
de man nu zo onbijbels? In postmode tn gedach tenklimaat is
sezag niet aan een rol. maar aan
de persoonlijkheid vcrbondcn.
Ook christenen koiidcn zich bij
liet gezag van de man niet veel
meer voorstelIen. T o h is dit
gedachtengned ook wccr op 7ijn
retour. Zit er nict toch ccn clcment van gccstclijk ge/.ng in de
taak van dc man om hoord le
zijn? Ja. dan kom jc dichter bij de
praktijk: waarin komt de cersie
verantwtiordclijkhcid cn hel leiding geven uit'!

nc píiss;igc over Gods zegen o p
hel IiuweTijk is naar zijn inhoud
iiiel vei-anderd. Ook i ~ is
u de zesging vcriiieuwd. Psaliii 128:l-2
word1 nicl meer in zijn geheel
geciteerd. Daarmee is de oudteslameiilische kleur van de passage
('eten de ophrengst van uw handen') veranderd. Die woorden
wurdeii geparafraseerd in: 'Wandclcnd met Hem. moyen de
gchuwdcn zegen op hun levensweg verwacht en.'

5. Verplichtingen
In de opsoniinin$ van de verplichJAARGANG 76 - NUMMER 8 - 25 N

tingcn van bruidegom en bruid
wccrspicgelt Ach de nieuwere uitleg vaii EL S . Die uitleg Iioeft niet
met veel woorden herhaald le
wordcn. Deze passage is in liet
nicuwc formulier beduideiid korter. Waarin is liij haar hoofd? Dat
klinkl in de opdiaclit: 'Ga haar
voor in cc11 leven met de Here.'
D e vcrwijzinp naar 1 Pet. 3 ('Dan
zullcn uw gebeden niet verhinderd wordcn') is opgenomeii in
posi ticvc verwourding: 'Daii zult
u vrijuil lot God kunnen bidden
en verhoring oiitvangen.'
Uit EL 5 werd vroeger nog iets
verwerkt, en wel de woorden:
'Wie zijn vrouw liefheeft. heeft
ricli;.clf liel; want niemand Iiaat
ooit ~ i j neigen vlees, maar hij
voedt hei en koestert het.' Die
tekst vonden we terug in de eerste ziii vaii de verplichtingen:
'Bruidegoin, heb uw vrouw lief ais
uw eigen hcharrns.' Dat lierinnerde aan Jezus' woord uit het dubbclpebod van de liefde: 'Hebt uw
naacte lief áls uzelf.' Is het niet
jainmer dat die verwijzing naar
het fundamentele gebod van de
liefde en naar Paulus' uitleg daarvan voor het huwelijk is vervallen? Ik vind het niet erg dat dit
niet gebeurt in het benoemen van
de wederzijdse verplichtingen. Als
het ergens genoemd zou moeten
worden, dan in het onderwijzend
deel. Ik vind trouwens wel iets
terug van Paulus' woorden over
het koesteren van eigen lichaam.
De plicht van dc man is immcrs
zijn vrouw geinórgenheid te
geven. Het is goed dat dit met
zoveel woorden gezegd wordt.
Ook is mooi dat het positicvc in
het hulp zijn van dc vrouw tcmgkomt. De man moct nict allccn
voor zijn vrouw zorgen. Hij mocl
ook h5ár hulp aanvaai-dcn: 'Aanvaard de liefdevolle steun als dc
hulp die Christus u geeft.' Alleen
mis ik des te mecr dc verankering
van deze mooie zin in dc aanhaling van Gen. 2: 18 ('Ik za1 licm
een hulp makcn die bij hem
past').

De aanspraak aan de bruid vloeit
eveneens voort iiit het onderwijs
vanuit Ef. 5. Het is nog sterker
gewarden.Vroeger lazen we:
'Aanvaard gehoorzaani zijn leiding en volg hem'. Nu zeggen we:
'Aanvaard hem als hoofd en ontvang. zijn liefdevolle zorg als
geborgenheid die Christus u
geeft.' De a a n h a h g van l Pet.
33-5 ('Leef ingetogen en tooi u
met het sieraad van soede werken') is vervangen door: 'Wees
niet gericht op uiterlijk vertoori,
maar laten irw goede werken uw
sieraad zijn, in het gezin en daarbuiten.'
Opvallend is opnieuw dat meer
rekening gehouden wordt met de
moderne samenleving. De man is
niet meer aiatomatisch degene die
buitenshuis werkt. De vrouw niet
de enige die voor het gezin zorgt.
Daarom zijn de woorden 'wees
trouw in de uitoefening van uw
beroep', gericht aan de man, en
de woorden 'zorg ook goed voor
uw gezin', gericht aan de vrouw.
vervallen. Toch wordt in de vraagstelling aan de vmuw haar gezin
nog wél genoemd, zij het kort.
(zie de laatste aanhaling in de
vorige alinea). Gezin en werk
komen terug in de aanspraak aan
heiden:'Draag samen de verantwoordelijkhcid cn de zorg voor
uw gezin. Wces trouw in de uitoefening van dc lakcn dic God u
gccft.'

Dc vragcn aan bruidcgnm c n
bruid zijn inhoudelijk nauwelijks
vcrandcrd. Al in hei iussciiri jdsc
rormulier vaii 1996 was dc vraagstelling nict meer dubbcl, zoals in
hel oudc. Ook in het nicuwc foïmulicr worden aan man en VTOUIV
cfk kén vraag, el kaars spicgclbecld, gestcld. De wijzingen vanuit een belcl*verstaan van Efc7c 5
geven in de vragen nauwelijks
aanleiding tot wijziging.
Op kkn punt is e r een belangrijke

aanvulling. Er staat iiicit meci
alleen 'totdat de dorld u xheiden
zal', maar: 'ro?rlrit C.'hristiis weerkomt of de dood ons scheidcn
zal'. IJ Schelling nocnit hel al,
vanuit gchnorclc kriliek, een 'vrijg e m a a k t ~noiivcauiC' iii een klassiekc cn occuincnische iekst
(Hiiiirihocd-7000,383).Tk Iicb zelC
een inhnudcli,jk hc~waar.Maas
eerst wil ik zcggcii dat ik liet op
het eerste gehoor ccn onli-clerend
mooic aanvulling vond. Eindeli jk
zetten we de verwachting van
Christus' wecrkcirnïl ceiis viibr de
cloodsverwacliiing! Dat is pas uitkijken naar ~ i j nkoiiisl, en dan
samcn! Waarom dan toch een
bezwaar'.'
Bedenk waarom dc cindtcrm van
het huwelijk ciorspronkcliik is
genoemd:'totclai dc docid u sclieiden zal'. Omclat de apostel P a u l u ~
in Kom. 7 dc binding aan de wek
voor Christus' korml vergelijkt
met het huwclijk. Dc dood geeft
de eindterm van 70 bilter nodige
hiiweli,jkstróuw aail. 'Want de
~ e h u w d vrouw
e
i\ dooi- de wet
aan haar man gebonden. zulaiig
de7c Icelt: waniiccr echter de
man sicrfi, is /,ij unlsIagen van de
wct dic haas aan Iiaar inan borid'.
Dc dood als cindterm van de
gchndcn huwclijkstrciu~v:dAt is de
oorspi*cinkcliike luonzettfng van
dc hclcii'ltc. ai'gclegd hij het begin
van hcl huwelijk. 'Zult u heilig
iiicl hear leven. haar nooit verlaIcn. inarir haai trouw hlijven . . .
lóldat de dood u scheiden i'ai'?'

Op dil punt de weerkomst van
Christus invoegen lijkt prachtig.
M a a r het siigyereest dat het o p dc
jongste das met cle huwcIijkshanrl
43ok voorbij is. Inderdaad zegt dc
!Tere Jezus dat in de opstanding
gceii huwelij ken meer gearranp i - d en geslriteti worden (&uk.
20:35). Hij zegt niet dat er beslist
gceii blijde of genezen herinnering aan liet Ituwelijk o p deze aardc meer zijn zal. Hij zegt nier dat
de huwelfjksliefde, zoals hct in dit
leken een van God gegevcn

plaats had, clan niet een vernieuwde voortzetting krijgt. De
extreme strikvraag over dc vrouw
die zeven keer huwde ('van wie
zal zij in de opstanding de vrouw
zijn?') wordt door Christus in feite niet beantwoord.
Ik houd graag de verwachting
vast die Willem de Mérode zo
verwoordde in de laatstc van dc
drie gedichten i n mcmririsn?.

Er is een schaduwspel van twijgen
e n knoppen over 'd zonnig
erind,
e n bloemengeur cn licht en
wind
verzaligen het grote zwijgen.
Het is zo stil, dat het bcwcgcn
van 't licht wordt of ccn vcr
geruis
van vleugelen ging door hct
huis
en of zich englen om u negcn.
Heit is 2 0 sti4 en wit, dit rusten.
Z o slapen enkel Gods gckusten.
zo vredig licht cn grcindloos
diep.
De tijd valt lang voor hen die
waken.
Maar God zal samen wakker
maken.
dic Hij gcschciden tot zich liep.
Hans Wcrkman tekent hier in de
bloemlezing De wirbe roos bij aan
dat D e Merode de cyclus schreef
'voor ccn moeder bij de dood van
ham 17-jarige zoon' (p. 41). Maai
hel weerzien van de generaties bij
Christus' weerkomst moet toch
omgeven zijn door de herinnering
aan het huwelijk.
Nu Rebben deputaten met deze
tocv~iegingvast geen uitspraak
over de verliouding van die twee
gelieiclen op de nieuwe aarde willen doen. I-Iuewel, in het rapport
lees ik: 'De scheiding tussen man
c11vrouw door Christus' komst is
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verre he vcrkiczen boven dc
scheiding als gevolg van de dood.'
Maar ondai~ksmijn in houdcli ik
bczwaar 7al ik vrolijk dc iiicuwc
tckst van dc vragcn aan bruidcgom en bruid voorlezen. Wanl dát
Christw' weerkcimit verwachtingsvol genoemd wordt is prachtig. Want hoe dan ook. de roeping
om elkaar op aasde lmuw te blijven zal dán als strijd voc>rbijzijn.

Ik Iaat verdcre bespreking van de
zepeii en 11et gebed achterwege.
Daarin is iiihoudelijk immers
niets veranderd. Alleen is het
janmier dal de aanwijzing 'Eventueel knielt hierbij het bruidspaar' bij het gebed is geschrapt.
Deputaten geven als arguiiient
dat dit in de vrijheid van de kerken ir. Maar dat zát al in het
wciordje 'eveiitueel'. Wat zou hel
jammer zijn als het knielen in
onbruik raakte! We knielen al 70
weinig meer. Publiek al lielernaal
nooit meer, belialve ... in de
huweli.iksdieiist. Laat dat mooie
gebruik alstublieft niet vergeten
warden. Afschaffen van een vrome vorm is makkelijker dan er
opnieuw &n invoeren.
Tocli bei1 ik al met al heel blij met
dit nieuwe formulier. Het biedt
een gave tekst in duidelijk en
mooi Nederlands. Tegelijk blijft
!iet dicht bij het klassieke formulier. Kleine punt,jes van kritiek
zullen er altijd blijven. Maar dit is
een liturgische tekst en geen complete ethische leertekst over man
en vrouw. Ik hoop dat deze tekst
een langer leven is beschoren dan
die van Arnhem 1981.

D LE.A. rle Boer is prcriikant van
de Gereformeerde Kc& ~c Zeist

ZWART OF WIT

A.S.van der lugt

". . . ik wil niet dat u in gemeenschap
kornfmefbozegeesfen"IKorinfe70,20
Bij thuiskomst vond Peter een
brief.je op de mat. Het was een
klein, gekopieerd Ccildeitie:
"Mijnhccr Sadabci, bekend rnedium, helder7iciide is ei. om uw
problemen op te lossen. specialist
in alle licfdcsprohleinen. Helpt
zelfs in dc meest hopeloze gevallen. .." Evcn dacht Peter erover
het direct in de palm van de hand
te verfrommclcn, maar toen zag
hij "bescherming legen slechte
invloeden.. . " en hij begreep wat
er bedoeld werd: de invloed van
kwade onziclilhare machten,
geesten in dc lucht, wraakzuchtige vooroudcrs en heksen. Het is
niet ver weg in de jungle, dacht
hij, ook hier in onze stad! Hij las
het btiefjc hciernaal uit. E r werd
een telefooniiummer genoemd
voor het inakela van een
afspraak, cil lenslotte: Waarheid
is de basis van mijn werk. Hij
licgt, 7ci PeLer hardop tegen zichzelf.
Dat is inderdaad het verraderlijke. waar ook de apostel Paulus
ons op wijst. Je kunt jezelf (en
anderen) voor de gek houden.
Ncem bijvoorbeeld d e gemeentc
van Kcirinle. De ex-heidenen zijn
70 ovcrluigd van Christus dat zij
dc argoden van hun tijd als 'niet$en' beschouwen. Dus doen zc
mee me1 offermaaltijden in dc
heidense tempels als de socialc
omgang dat vroeg. De vroegcrc
vrienden mogen dan offcrcii tot
dc zon, maan of sterren (goden
aan dc hcmel) of tot de keizers
(goden op de aarde), voor ons
christenen is ei. toch maar &n
God, de Vader van .le7us Christus?! Jullie hebben gelijk, bcaaint
dc aposlel. Maar er hestaan wel

1

7

Frrairin,

mi

i ef

bozc gceslen. Wie offert aan de
zon, trccdt met hèn in contact.
Dat moct je liiet willen. Willen
wij de Here soms jaloers maken'?
Daarom: ik wil niet dut jullic~in
gerneeusrhnp komen met boze

ctcn cn te drinken, en zij stonden
op om te dansen. Laten wij geen
hoererij plegen zoals sornmigen
van licii deden en er. vielen op
6i.n dag drieëntwintigduizend.

Keeswri.

Peiler doorzag, daar bij de voordeur, op d e mat, met dat briefje
in ~ i j nhand, ineens de grote
geestelijke strijd. Het gaat om
God of duivel. leven of dood,
rein en onrein, Geest of vlees,
hemel of hel, zegen of toorn, oordeel. Het was alsof even alle
grijslinten verdwenen uit zijn
leven. Peter deed opnieuw
gcloofsbeli.idenis toen Iiij hardop
zei: Jcms Christus is Heer; en zo
was hij weer een bewijs van
1 Korinle 1,30 en 3 1.

1

Zou Herniaii. zijn collega, ook
zo'n bcriclit op de mat gevonden
hebben'? Misschien gooit hij het
we! achteloos in de prullenmand.
Hoewel, dacht Peter. stel je nu
cens voor dat hij in scheiding
lag? Stel je voos dat deze nuchterc Hollandse man zijn vrouw verdacht van een relatie met een
ander'? Zou hij niet ten einde
raad hij zo'n mijnheer Sadabo
kunnen uitkomen? Wat zou er
gcheuren als je een afspraak zou
maken? Als het nu eens echt
help1 en deze helderziende een
aanlal gevalIen met doorslaand
succes kan melden.. . Je kunt je
toch alleen voor jouw probleem
lol een medium wenden? Je
houdt toch je eigen recht om te
beslissen?

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

terdam-Stad

Dat is iru precies het gevaar waar
de apostel ons voor waarschuwt.
Het is zo onschuldig niet, want
aan het &&nzit meestal het andcre vast. Afgoderij ging in het
Griekse leven vaak samen mcs
dronkenschap en ontucht. Bij hel
offer kwam een maaltijd. Jc
dronk uitbundig veel. De meisjes
van d e tempel kwamen danscn.
D e drank maakt de remmen los.
Je danst mee, gaat mee naar achteren... Let op het vonrheeld van
het oude Israël: Wordt ook gccn
afgodendienaars zoals sommige11
van hen. gelijk geschreven staat:
Het volk zette zich neer om tc
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VAN MODERNE GRONDSLAGEN
EN POSTMODERNE VERHALEN
Een bespreking van Douma's Grondslagen 2

achtergronden

'
1

/ n een eerste ariikel maakte ik een begin met de
bespreking van het boek Grondslagen van professor dr. J. Dourna. Ik liet zjen waarom dif boek een
mijlpaal betekent binnen de beoefening van de
gereformeerde ethiek, en tegelijk binnen hef geheel van Dourna's weik. In dit adikel go ik op enke/e punten van dit inhoudrijke boek wat meer in.
Deugdethiek
0pv;illcnd is hcl omvangrijkc
hoorctstuk dat DC)UI~IH
widdt aai1
dc dcugdcihick. Zo iiilvcici-ig
tïoi'i'cn wij dit thcrna lol nu toc
nog ncrgcns hinncn zijn ricuvre
aan. Hct hcwijst dal Doumn mcr
7ijn thccii-icvorniing midden i11 dc
huidigc tijd wil st;i;in. Sind<enkcIC decennia plcitcn vooraaiista;inde Tilcisofen eii t heolcigen
namelijk vcicir ccn hesleviiig va11
de klassieke deugdethiek, zoals
w e die viiiden bid d e Griekse
wijsgeer AristciLeles. iiiaar ucik bij
de kerkleriiar Thomas van Aqui110.

I

O m mijn waarderins voor en
vragen hij Doumn's uiteenzetting
te kunnen geven. moet ik eerst
uitleggen writ er acfiter die nieuwe pleidooien voor deugdethiek
zit.

I

m

E

I

I

A.L.A h. de Bruijne

Crisis van de moderne
ethiek
Volsens velen verkeert de
rnodertie etliiek - de ethiek sinds
de Verlichtin2 van de lt3e eeuw in een crisis. Zij gaat ervan uit
dat er een alsemene hasis is
waarop alle mensen die hun verstand goed gebriliken goed en
kwaad kunnen leren kennen en

hct ovcr goed en kwaad in vold o e n d ~matc ecns kunncn worden. Op basis van dic afgcmeenheid is cr ccn mensclijkc
samcnlcvin; mogelijk. Maar wat
is 'j¢ vcrstand gocd gcbruikcn'?
Daarover verschillen de meningcn ~tccdr;meer. En hoe breed is
dat algemcnc tcrrcin'? Hct hlijkt
te vei-schi-ompclcn. Ei1 kennen
mensen goed cn kwaad wcrkclijk? Voor stceds meei- incnscn
bepaalt Iiuii gpv»pl wat gocd cn
kwaad is. Mciiscn maken ;.ichzclf
met hun wil tol s c h r p p e r ~van
goed en kwaad. En ciin ook als
.snnzenlevi~rggoed en kwaad tc
vinden, probereli wij al die lo55c
'willen' wat o p elkaar af te slemmen en stelleli we goed en
kwaad vast hij meerderheid van
stemmen. Somrnigeii nemen
daarom afscheid van het spreken
over goed e n kwaad af: het blijkt
itnmers een moreel rookgordijli
rond ons eigen gevoel e n onze
eigen wil. E e n aspect van deze
crisis is dat mensen die wel
menen te weten wat goed en
kwaad is, daarmee in de praktijk
lang niet altijd het p e d e doen en
het kwade nalaten.

Uitweg
Deugdethiek wijst volgens som-
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migrn een uitweg uit deze irnpeise. Zij is minder rationalistiscli
dan de moderne etliiek. Dwc
laatste concentreert zich o p licl
menseliike hainl-lclen en op de
afweging en toepassing vaii )lormen om ZO de plichten te kunnen
va"ste11en
'Orrncn
en plichten vormen immers de
meest 'exacte' gegevens voor dc
ethiek. waarop het menselijk vcrstand het gemakkelijkst vat kan
krijgen.
Deugdethiek kijkt echter ook
naar d e di~p»sitic..zeg maar: het
kurokter. van waaruit menselijke
handeIingen geboren worden.
Tot veel dingen die je doet OT
laat, kom je niet in de weg van
cen rationele afweging, maar
omdat je o p een bepaalde menier
voorgesorteerd staat. Als je
vriendelijk op iemand reaseert.
kan dit voortkomen uit een rrttionclc afweging maar vaak heb je
daarvoor niet de tijd. Je reageert
vanuit een eigenschap. die je al
dan niet bezit. H e b je een vrieiidclijkc dispositie, dan reaseer je
vriciidclijk. Woont die karaktertrek nict in je, dan is dat veel
moeilijker. Dc modcrne mens
wordt vaak gereduceerd tot zijn
verstand. Deugdethiek claimt
een coiuplctcr iiicnsbeeld. Z o
helpt zij ook bij hct probleem dat
het »n\~oldocndeblijkt om verstandelijk IC wctcn wat goed is.
Je brengt jc kcnnis pas in praktijk als je daai-toc van binnen uit
bewogen wordt.

r\leirl~tief
Deugdethiek is verder allergisch
voor het moderne sprckcn over
'het algemene'. Zij verzet zich
147

tcgcn dc gcdachte ctal ie ware
kennis van goed en kwaad inoet
bouwen o p cen algemeiie basis,
die allc mcnscn delen. Zo'n basis
hcstaat nict, oindal mensen altijd
al Icvcn cn denken binnen een
bepaalde li*;idilieen gemeenschap die h e n vormt. De overtuigiiigcn vali 7o'n traditie ste~npeIcii dc mnnicr waarop je
wriarnccnit c n denkt. T-liervciur
gehrui kr nicn hef begrip 'narrativiicil'. Jc maaki deel uit van een
-vcrhaaI', ccii sameiihangende
manicr om Legen Iiet (jouw)
Icvcn aan IC kijken. Binnen de
modcrne westerse sanienleving
hcsla;i( niel éen verhaal, maar
allccn iiiig een pluraliteit aan
levcnsvisici. Alr; w e dan toch
gcacht worden »n5 Le baseren op
ccn dticir allen gedeelde ' a l p
mccnlicid' inoet dit wel betekencn dal ddn van die tradities zich
qtickcm aan d e andere opdringt
cn d c ï c dwingt om in haar ternicn tc dciikcn. Deugdethici zien
dat als dc rciul vaii Iiet liheralisme. dal de mcideirie westerse cultuur domineert. Men ontkent de
eigen levensbeschoiiwelij k e
bepaiildlieid, maar dringt in
naam van levensbesctiouwelijke
neutraliteit en algemeenheid de
liberale wereldheschouwing en
de liberale visie op goed en
kwaad aan de westerse samenlevf ng. op.

Ook christelijke ethiek
Nu moeten wij nict dcnkcn dat
deugdethiek ailecn ecn altci-natief is voor de mtidcrnc lihcrale
ethiek. Veel christclijkc dcugdethici mcncn dal ook dc gaiigbare christclijkc cthick vcrbclcring
hehoeft. Vrilgciis licn liccrt dic
christclijkc ctliick wcliswaar
inhoudelijk afstand gchoudcn tot
rnodernistischc cipvattingcn,
maar in haar wcrkwij?~cn structriur toch veel van de cthick vaii
de Verlichting ovcrgcnomen.
Ook de christclijkc cihick ging
zich - anders dan vrocgcr JAARGANG Jb - NUMMER 8 - 25 Ni

almeer beperken tot handelingen. Ook de christelijke ethiek
werd voor een belangrijk deel
een rationele onclerneming,
alleen niet een ander uitgangspunt: Gods geopenbaarde wil.
zoals wij die aantreffen in de
geboden. Met dat eigen vertrekpunt heeft ook de christelijke
ethiek vaak geprobeerd via rationele afwegingen zo exact mogelijk de plichten voor ons handelen vast te stellen en daarmee de
liberale stijl formeel tot d e hare
geniaakt.
De parallel gaat mijns inziens
nog verder. Dc christclijkc cthick
is momenteel tcrcchtgckomcn in
een soortgelijke impnssc als dc
moderne ethiek. Binnen de kerk
zie je in het klein wat binnen de
samenleving in het groot aan dc
orde is. Met blijkt namelijk bij
nader inzien tocli niet zo gocd
mogelijk om met behulp van jc
verstand op de objectieve basis
van Gods geboden in alle gevallen vast te stellen wat goed e n
kwaad is. Daarovcr blijken dc
meningen ook binnen dc kerk al
meer uitccn tc lopen. En ook
hinncn dc kcik hlijken andere
factorcii zoals o i v e wil en ons
gevocl in d c praktijk veel beslissender. Ook binnen dc kerk stuiten wij op groeiende morele pluraliitcit. En welke christen
hcrkcnl niet het prohleeni dat je
wel kuiit weten wat goed is. maar
daarmee nog niet dit goede
daadwerkelijk in praktijk brengt.
Juicl voor binnen de kerk vinden
velen daarom een voriii van
deugdethiek helangrijk.

Douma's visie
Nu kom ik terug bij Douma's
Iioofdstuk over d e deugdethiek.
De kracht daarvan is dat hij zich
niet Isat sturen door de waan van
de dag. Een grondige en informatieve henadering laat zien hoe
diep deugdethiek is verankerd in
de geschiedenis van de ethiek.
Die diepteboring doet hem kant-

tekeningen plaatsen bij het
beroep van christelijke deugdethici o p Thomas van Aquino.
Douma laat zien dat de invloed
van Aristoteles soms groter is. In
verband daarmee wijst hij op de
optimistische kijk op d e mens die
in dc deugdcthick vaak meekomt. Deugdclhick lijkt te beweren dat wij oiis~.clfdoor goede
vorming kunnen veranderen in
goede mensen. Dat optimisme
hotst op de hijbclse leer over de
zonde. Tegelijk kan Douma de
deugdcthick ook onhcvangen
gchruikcn. Ook onzc de christelijkc traditic lieert crmcc
gewel.kt. Op een crealicvc
manicr schakclt hij dcugdcthick
in als hij ccn an~wocirdzoekt op
h c t klassickc ctliisclie probleem
vaii dc botsing van plichten. Hoc
jc hij ccn dilemma kicst, hang1
samen met van je morclc rijphcicl
cn wijsheid, dus met je 'dcugden'.
Tcgclijk wijs1 nouma deugdethick in Iiaar rndicnlc vorm af.
Naast dcugd ziet liij ook ruirntc
voor plichl en gebod.

Eerst het verhaal
Toch mis ik ouk iets in Dourna's
behandeling, Hij tekent weliswaar in enkele trekken dc
moderne prublematiek waarop
deugdethiek een antwoord wil
zeven. Maai. hij Iijkt niet zo
gevoelig voor cle urgentie van
deze problematiek, ook binneii
de kerk. Daarom geeft hij wel
ruimte aan waarheidselernenten
uit de deugdethische traditie,
maar stelt hij van daaruit nauwelijks kritische vragen aan onze
eigen ethische traditie. Natuurlijk
wijst hij terecht heb dilemma tussen deugd en gebod a t maar dat
doen de gematigder deugdethici
tegenwoordig ook wel. Zij zouden volgens mij best kunneti
instemmen met Douma als hij op
pagina 243 stelt: 'Eerst het verhaal cn dan d c moraal!'. Hij acht
de geboden ondenkbaar zonder
het verhaal van Gods bevrijding.

Maar aan Iiet punt dat veel
Douma ten diepstc nlct ligt in
deugdethici daarbij hoog zit, lijkt
zijn vrij rationele indeling van
Dourna. dnii toch voorbij te gaari,
het bijbelgebruik in vicr soorten.
tcrwijl driariiiee de crisis van de
Daarachter bespeurde ik ccn
iiioderne etliiek alles te maken
sterke nadruk np d e pcrsoon van
licefl. Ik doel o p de vraag naar
Christus en zijn relatic tot ons
menszijn. Daarbij tekent Douma
de pnnciyi?le volgorde tussen die
(wee. Deugdethici willen ethiek
dat menszijn - zoiidci- dal hij die
niet rationeel bouwen op het
woorden gebruikt - loch als
objectieve eri het algemene,
opgenomen in een 'vcrhaal': van
omd;ityij menen dat dit algemeschepping tot en met lieiliging.
nc cen myllie i%.Vertaald naar de
Christus is bij hem gecn principe
christelijke ethiek betekent dit
waarop de ethiek gchouwd
i ertegeti verzetten dat
dal ~ izich
wordt, maar een Tcvende pcrsoon
cthiek logisch gebouwd wordt op
die ons menselijkc vcrhaal bcsliszciiels als Gods universele (algesend bcpaal t. Dic beiiadering lig1
niene) wil of wet. dus o p de
rnindcr ver af van een narratieve
gebodeti. Want die geboden
of deugdethische dan je op het
slaen in Iiet kader van een 'vereerstc gezicht zou deiiken.
Iiaal', een narratieve structuur.
Dat geldt in de eerste plaats bin- Radicaler
nen de Bijbel zelf. Maar het
werkt ook zo als wi,j die geboden
Dat vind ik waardevol. Maar als
moeten Ieren kennen e n toepasgevolg daarvan komt er wel een
sen. Voor de praktijk heeft Douzekcre spanning in Dounia's
ma zeker gelijk: geen dilemma
bock tusscn CFCX lijn ei1 zijn
l uvsen deugd en plicht! Soms
beginhoofdstukkcii waarin hij het
leert je affiniteit met Christus
eigcnc van dc chrisielijke ethiek
(deued) je wat goed is en wat je
tcn opxiclite van de algemene
dus nioet doen. Een andere keer
cthiek ai-bakenl. J-iciewel liij liet
vormt juist concrete gchoordilemma 'deontologie of utilisme'
zaamheid aan een duidclidk
arwees, spreekt uit zijn besclirijgebod van God je rnorclc karakving toch wel veel affiniteit niet
ter. Maar achter dic wissclwcreen deoiitologische benadering,
king in de praktijk ligt volgcns
Deontologie benadert de ethiek
mij toch een principi6lc volgorop basis van normatieve princide. Bij het bcpalcii van mijn
pes en is geneigd sterk naar de
christelijke plichl kan ik nooil
I
haiideling kijken. Ook Douma
zondcr ccn chr islclijke identiteit.
concentreert zich op het handemaar hij Iict vormen van mijn
len, e n ziet factoren als motivatie
clirisrclijkc ideiifileit ben ik niet
e n karakter als dienstbaar aan dit
pers6 alhrinkeli.ik van het doen
I
handelen. Met zoveel woorden
l
van inhiiudclijke plicliten. Allee11 I noemt hij zichzelf een aanhanger
ccn 'vcrnicuwd denken. ziet in
van de 'Divine Command Theory', de ethiek die Gods wil
wal de wil vair de Here is (Rotn
12:1.2) en veistaat wat van de
'beschouwt als de laatste grond
Gee5l van Gcid is ( l Kor 2). Wativoor goed en kwaad. Hecl vaak
necr Douma dit in het aangeleidt deze DCT in de praktijk tot
Iiaalde wacii-d lijkt te erkennen.
een ethiek o p basis van Gods
gccrl hij daarmee mijns inziens in
geboden. Douma bespreekt haar
principe ook ruimte aan een
stroook als een deon~nlngi~che
andcrsciurtige benadering in de
ming. In die verhandeling opgecthick. lk herinner hier aan tniin
sloten ligt mijns i n ~ i c n prccies
s
vurige artikel. Daarin wees ik
de omgckccrdc volgorde dan die
aan Iicie het typerend christelijke
ik zojuist aanwccs. Zojuist zci ik
vaii de cliristelijke ethiek bij
dat de identiteit voor hct gchod

1
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gaai. Hier lijkl juist liel gebod
primair, terwijl aiidere iactoi-c11
zoals die van het 'iiut', liel 'verhaal' of dc 'deugd' als annvullcnde aspecten in beeld koïnen. Vandaar dal ik d e vraag stel of hicr
niet een zekere spanning in Douma's opvatting blijft. Ocik praktisch Iieb ik er mijn vragen bij als
Gods gebod of Gods geopeilbaarde wil dc biwis rnoct vorrncii
van chrislclijkc cthick. Vccl
inzicht in goed eii kwaad komt
niet voort uit Gods gebod, inasr
uit het kennen van God zelC cn
van zijn werken van schepping
tot e n met herschepping, en dat
alles in de b e d d i n ~van de
genieenschap die je vormt. Niet
alleen direcl of indirect norrnalicve bijhelgedeelten ~ '1' 7en
i . ons
daarbij d e weg iiizake goed en
kwaad, maar ook vertelde
geschiedenissen. En e r is geen
reden om liel eveiiwicht binnen
de Bijbel dan zo te reconclrueren
dat dece vertelde gescliiedcnisscn
illustraties worden bij algemenc
normatieve passages. Het ligt
principieel omgekeerd: normalieve teksten moeten seplaatst worden in het geiieel van de geschiedenis van Gods werken zoals de
Bijbel daarover vertelt.

Algemeen en christelijk
Met de geschetste spanning hangt
samen hoe Dourna spreekt over
'algemene' en 'christeli,ikeqargumenten binnen de ethiek. Meer
dan in vergelijkbare eerdere uiteenzeningen die hij over dit
begrippenpaar gaf, blijkt in
Grnndsl~genwat zijn helangrijkste doel ermee is. Hij wil niet
bctogen dat wij bij voorkeur geen
christelijke argumenten moeten
gebruiken als wis het met algemen e af kunnen, zoals sommlgen
zijn eerdere bijdragen hierover
hebben opgevat. D e spits van zijn
verhaal is juist voor een belangrijk dec1 dat wij ons in dc huidige
sarncnlcving niet moeten schamen om met specifiek christelijke

iirgumenlen (e komen. Zonder
die ;.ullcn wij veel zaken iiiet
civci-luigend duidelijk kunnen
niakcii. Tegerijk zullen wij in een
clirislclijk kader vaak ook dinpeii
zcggcii dit: een niet-christen
dircct aansprekeii. Wij iiioeten
Douiiia niet zo hegriipen dat hij
een onderbouw vaii algemeiie
arpunicnlen legt, liiel daarop
\v;iai- nodig eelt bovenbciuw van
chi-istclijkc aipumeiiten. T-lel gaat
om cen cirkel van voluit christelijkt: usguiiienlen. iriaai binnen
die c i ~ k c zullen
l
wij vak gebruik
maken van waxirnemrnyen en
redenerinyn die een iiiet-christen zo met ons kan delen.

algemene is. Hoe twijfelachtis
die categorie van liet algemene
is. blijkt ten overvloede uit het
besef dat naarmate de sametileving pluriformer word't liet terrein van liet algemene noodgedwongen kleiner en inhourlslozer wordt. Juist in deze situatie
lijkt het rnij d e uitdaging voor
een christelijk perspectief om
duidelijk te maken da't werkelijke 'algemeenheid' in een plurale
samenleving. alleen gevonden
kan worden niet de invalshoek
van het evangelie. Dat roept ons
immers weg. van een vereniging
op basis van het menselijke en
leert ons de eenheid vinden in de
ene God en zijn werken. Het is
dan een stap terug wanneer wij
dit perspectief van het evangelie
juist laten uitkomen door het tra
en naast het algemene te plaatsen, zoals bij Douma dreigt.

Het algemene

Toch i5 hel vcior mii de vraag of
het spreken over 'algemeen' en
'christelijk' niet automatiscli da't
onderhuuw-bcivenbciuw-niodel
ciproepl. Alleen al de beweging.
Uitdaging
die Dciunia in z i ~ neerste lioofdsLukkcn maakt. bevestigt dat: tot
Het misverstand dat tiier vaak
tlkeemaal toe defitiiëert hii het
opdoemt, is dat dit perspectief
christelijke door tiet te plaatsen
van het evangelie zou inhouden
binneii een algemeen kader. Het
dat wij alleen maar bijbelteksten
risico hierbij is dat je tiet christegaan aanvoeren in ethische
lijke tegen je bedoeling in toch i11
dehatten. Maar dat misverstand
beeld breiigt op de voorwaarden
is vrucht van dezelfde wortel.
van wat als algetiieen geldt. En
Dat gaai e r namelijk vanuit clat
de christelijke ethiek in de grond
dat laazste wisselt in de huidige
samenleving. zodat het zoii kunvan d e zaak afhangt van de bijnen voorkomen dat een argubelse geboden. Wij mogen cchtca
ment dat ecrst .christelijk' heette
Icrcn antwotirdcn op God 7cIf in
allcs wat Hij hccC1 gczcgd cii
ineens algemeen wordt en omgekeerd. Ik herinncr e r aan dat
gcdaan. Als w i j dil docn vaiiuit
juist die categorie van het 'algeonm cigcn spccilickc narratickc
mene' typerend is voor het
tradi tie, dus altijd openlijk als
moderne liheralc dcnkcn c2at hct
christenen, hclckent dit nog nict
le\~ensheschouwelijkcpcrspccticf
dat wij allccn maai. dingcn zcghuiten het debat wil plaatsen. En
gcn dic in dc Rijbcl staan. Ti-i hcl
ik verwijs ook naar dc analysc
licht van dc Rijbel zulleii ook
dic Iccrt dat Iict lihcralc dcnkcn
andcrc iactcii-en op de juistc
ondcr hct mom v;in dit algcmcne l manier in beeld komen. Faclciien
ten diepste dc cigcn lcvcnshcuit dc wcrkclijkheid, de gcschieschouwing ciprlringi aan de
dcnis of dc wctenschap waarmcc
samenleving. In lict licht daarvan
nict allccn christenen Ie maken
vind ik he7 riskant om die tci-mihcbbcn. Omdal ze niet direct Rijnologie toch aai1 IC houdcn. lk
bels /,!in, moeten we ze iiiel 'algezou eerder uitd;igciid willcn stclmccn' nocn~eii.Wemoelen juisl
len dar alleen hct cliristclijkc hct
hooghoudcn ei1 hardrnakcn dat

'
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ze pas voluit tot huti recht
komen binnen het christelijk perspectief. De herkenning dcior
niet-christenen die op zulke punten mogelijk is, omdat zij Ie
maken hebben met dezelfde Gud
e n dezelfde werkelijkheid, gaat
dan altijd direct gepaard met de
uitdaging om de wereld en het
leven te bezien in het licht van
het evangelie.

Bijbelgebruik
Met dit alles vraag ik mij af o[
D o ~ ~ m aethiek
's
hij een dieplepeiling niet veel 'narratiever' wil
zijn dan de onderscheidingen en
basisbegrippen waarbinnen hij
zich beweegt doen vermoedeli.
Ik zie dat bevestigd in zijn inmiddels bekende analyse van de
manier waarop de Bijbel binnen
de ethiek gebruik't kan worden.
Hi,j brengt reliëf aan in de
manier waarop wij binnen de
ethiek de Biihel kunnen gehruiken. Bijbelteksten kunnen direcl
normatief zijn: dan werkt de Bijbel als gids. D e Bijbel kan echter
ook als een richtingwijzer liinen
uitzelien die wij hij concrete thema's met onze bezinning e n ons
handelen moeten cloortrekken.
De Bijbel geeft ook grenzen aait,
als een wachter clie ons waarschuwt wanneer wij in onze ethische bezinning verkeerde kanteti
op gaan. En dc Bijbel geeft voorbccldcn, waaraan wij ons voor
ons handelen kuniien oriënteren.
Van deze inrlcling gaat de s ~ i g gestie uit dat de primaire manier
van bijhclgcbruik tnch die van de
dircctc gcbicdcndc wijs is. Dat
past ook hij Dciurna's keus voor
een clhick van Gods ge'nod
(TICT). Dc nadcrc indeling
werkt als iiuanceriiig binnen dat
kadcr: dit wcrkcn mct Gods
gcbod vat Douma veel breder en
en geiiuancccrdci- o p dan vaak
gedaan is. Marir opvaIlend is dat
K.Veling in ecir aiialysc van
Dourna's schriftgebruik concludceïdc dat dircct-normatief han-

I

I

teren van hijbelgegevens bij
hem in de prnkrijk heIeiiiaa1 niet
het belangrijkste is. Veel vaker
iverkl Duuma met wat Veling
'waarden' iioernl, een begrip dal
te vergelijken valt met Dourna's
richtingwijzer en wachter.
Bevestigt dit iiiet dat Douma
wel in de termen van een
pebodselliiek upereert, maar ieileli jk een andere, bredere basis
hanteert?

Er is nog é6n punt waarop ik
naar aanleiding van hel boek
Grondslng~nwil ingaan. OrnwilIe van de ruimte bewaar ik dat
voor de volgende week.

e kerken
m

-

Spakenburg-Zuid Per 1 december 2000 is ds. G.J. Bruijn, rnissionair predikant van de Gereformeerde Kerk te SpakenburgZuid, die in 1999 gerepatrieerd is
uit Congo, beroepbaar. Zijn
adres is: Goudkruid 42,3068 SZ
Rotterdam: tel. 010-2206124.
Leiden - Scriba: W.E. Knol.
Aloëlaan 32,2316 XT Leiden
(woutwendel@worldmail.ii1)

Drs. A.L.Th. de Bruijne is vniversitair docent in de Ethiek en Encyclopedie van de theologie aan de
Theologische Universjteit te Kam-

Berkel en Rodenrijs - Bedankt
voor beroep: H.J. Room te Harderwijk.

pen

' J. Douma. G'roirrlsln,y~~i.
C/ii.rstr~hyke
e r h i k Uitgeverij Kok. Kiinipen 1999.
f 59.00.

Dordrecht - Beroepen: A.J. van
Zuijlekorn te 's GravenliageCentrundScheveningen.
Krimpen aan den Ussel - D e
kerkenraad van Krimpen aan
den IJssel heeft, nadat de
gemeente is gehoord, besloten
tot het instellen van een 2e predikantsplaats. D e huidige grootse
van de gemeente e n de nog te
verwachten groei rechtvaardigen
dit besluit. Uit een gehouden
financiële actie in de gemeente is
gebleken dat uitvoering van dit
voornemen mogelijk is. De kerk
van Krimpen aan den IJsseQis
momenteel vacant. Onlangs is
een beroep uitgebracht np ds.
J.B. de Rijke te Eindhoven.

-

uw uitgekomen

Vechten kun je niet ralleen;
G~rneenterc1~et.v
Y door G. Gunnink.

In deze tijd i s hct "in" om hoeken als Deadline (Rand.
Alcorn) of boeken van Frank
Peretti te lezen. I-Iet gevaar lit
erin dat we in 011s deiikcn ovcr
engelen en demonen en ook
over de gccstdijkc strijd die wij
hebben te vocrcn door deze bneken laten beïnvloeden. Ds. Guniaink laat ons zien wal God zelf
aan ons vertelt over zijn cngclcn
en over de satan en zijn aanhangers. Ook over de geestclijkc
strijd die e r gevoerd wordt c n d e
strijd die wij hcbhen Ic voeren,
gaat het in deze schets.
Uitgegeveii door liel CV1 Zwolle, f 7,50 (32 blz.)

Ik en de rrsr, blijf jerelj in de
groep, door Fran en Jill Sciacca.
Ben jij honderd procent jezelf'?
Weet je altijd waarvoor je staal?
Of richt je je misschien onbewust heel sterk op de groep?
Natuurlijk is het niet verkeerd
om je een beetje aan te passen.
Tenslotte wil iedereen e r graag
bij horen. Maar wanneer d e
groep dingen van je p a t vragen
die je niet wilt? Wanneer is er
eigenlidk sprake van groepsdruk
en hoe herken je dat in jouw
levena?De auteurs van dit boek
willen je door de bi,jbelstudies in
dit boek helpen om daar achter
te komen.
Uitgeverij Plateau Barneveld,
f 17,50 (79 blz.)
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EEN 'LEEG TESTAMENT
- NEE TOCH!

/n deze nieuwe rubriek willen we u met een zekere
regelmaat - eens per twee weken - 'gedachten'
doorgeven die ooit 'hoog genoteerd' stonden. Die
eens een belangrijke functie hebben uitgeoefend
in de geschiedenis van kerk en wereld. En misschien wel weer een hoge notering verdienen. Met
name omdat ze duidelijk maakten waar het in hef
christenleven op aan komf.
De woorden die we u willen voorhouden worden
niet plomp verloren gepresen teerd, maar voorzien
van een korfe toelichting. Ook hier geldt immers,
dat we de (historischel context niet mogen vergeSen, Citaten staan cursief afgedrukt,
De aard van de uitgekozen gedachten is divers:
van pactoraal fot pedagogisch, van beschouwelijk
tot activistisch, van inzichtgevend fot protestoproepend, Aan u de taak om er in de
(pocS)modernewereld van vandaag waf mee te
doen. We beginnen rnef de hervormer Maaden
Luther.
T,u;tlicr niocsl in zijn kcrk, als
onderdecl vaii de pas beg~iniicn
refoi-iiilitie. liieuwe vormen
bedeiiken voor liet onderricht in
het Ev:inselie. De roomse kerkmensen haddeii eigenlijk - de
goede niet te na gesproken altijd vcilstaaii met het idee: wat
de kerk ?elooft dat geloof ik ook.
Maar hel kerkelijk o n d e m'I' jS was
slecht geregeld. Het was tenslotte
een loze vorm geworden. t u t h e r
heeft ze ontmoet, d e onwetenden! Ze volgclen de aanwijzingen
van de priester op - als die ei.
tenminste waren. Daarmee was
vaak de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen
teruggebracht tot nul. Geloof dus
als 'leeg testament'.
Luther denkt aan de mondigheid

van dc christcnmcns. Hij predikt
zijn vrijheid. Maai- wel in gehondeilheid. Lulher denkt aan de
kinderen - hij krijgt er zelf ook
enkele. Wij denkt aan hun oudcrs
- hij is zelf vader. Ook deiikl hij
na over de kerk: daar ziet rncn
graag dat ouders en kindercn
simen hun geloof leren kenncn
e n belijderi. Hoe pak je dat aan?
Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een mooie aanduiding.
Maar is het niet vaak zo dat d e
een het afschuift op de ander?
Dat gebeurt ook in de kerk.
Catechese kan een speelbal worden. Het 'maar wat aan romrnelen' kan tot gevolg hebben dat
het doel niet bereikt wordt, lil.
een ordeli,jke geloofskennis bij
de kinderen van de kerk. Luther
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wil Iiet catecheticch onderwijs zo
goed mogelijk ordcncn. E n dat
duet hij als volgt.
Eerst bepaaIt hij de o i i d e r ~hij
hun verantwoordelijkheid: tocn
jullie je kind lieten dogen wcrd
je tegelijk hev~siigdita hrt ~irnht
vnn cat~chcei!Zij hebben Icii
taak de kinderen liet ecrslc
oiideswijs in d e dingcn van het
Evangelie te geven. Daarom wil
Luther dat men korte huissamenkoinsten houdt waarin dc
catechismus wurdt hesprokcn cn
geleerd. Neem daar tijd vorir.
Het lege testament di-cigt.
Maar ouders hebben hulp nodig.
H~~illp
van de kerk. I-lulp bij, naast
hun eigen aandeel in dil wcrk.
Dat kan op twee maniel.en. D e
predikant houdt zondagsiiiiddags
'kinclerdienst' waar d e oudct5
met hun kinderen komen oin
samen naar de hoofdzakcn uit
Gods Woord te tioi-en. Maar als
het gezin dan verhinderd i5 (hct
woont te ver weg om e r na d e
ochtenddiensi als weer te zijn,
bijv. op een boerclerij), dan gaal
dc diaken erheen om het boerengczin later die middag Iiet iiodige
onderricht te geven. Z o hereikt
dc kerk mét de kindereti ook de
oudcrs. En men d r a a g als kerk
gcí~arnciilijkde verantwoordelijkhcid. 1n dc middagdienst waar
icdcr welkom is, of thtlis als men
daar catcchiseert.
Wat tc doen (ZIT o~adersP r iet
crrari rncewrrkrn? Wat? Luther
kan hct zich niet voorstellen dat
iemand dic dc Hcre kent niet
nog iiiCcr van Hem te weten wil
komen. Wie dcze catechese-dien152

sten niet bezockl dcict icgen de
ordinantie van God. Jc bent een
viiand van God als jc jc kind - én
ie zelf - iiiel jiccri wat God nodig
vindt. Je laal licl 'lcsinment' leeg
als de kennis van God cn Zijn
dienst liiel word1 gclccrd. Luther
legt uit:
" D c ~ prediking
c
i7 dorirtor opgezer cri hegorrnei~,nprlat zij kinderen PIL eertvorrrligen zorr ondc~.richterl. Du(tm~17hcet dil don ook
vun oude tijrieti ( i f in 1re1Grieks
'crrtc~chismus', rlltt ir ren kinricrlcring, war ~ e d Cjzrisr~n
~ r
fir~ndiakeìijkcrwils rPzorr krnnen, zclda~,
wie dit nipt WPPT, niet tot [EP Chrisrencn g r r e k ~ n dkon wor(lrn CF; tot
geen sncrainpnr kon tnegclnfcn
word-dpn.Zoals rrr7 Irrinciwrrksm m .dir. dr. rrarcl rn het gebruik
van rij11alnR(iC;l~f
niet k ~ n twordt
,
ont,~lng(wc i ~voor ongew hikr

1

~ ~ o rgehoudr~i.
dt
Uuarom moet
men de j u n g ~nicnreri de stukkeia,
f i c i?~dr critechisml~s»f kmderpredikin,q zhtkishorcn, goed en
flink Irrtrn lercn en ze met ijver
daariia oefenefl en ermee hczig
/oren ijn n. Driarom u ook een
hlrisvader verplicht Erdere week
eenmanl zijn kindereri er? huis'qenoten te onriervrngen en te o n d ~ r zockrn, n9utS E ílnarvan tveren of
Ieren, en, als zij Izel niet kennen,
h m mPr ernst erbij bepalen."

Waarmee dient volgens Liitlier
dat tcstnmrnt grvtkld te zijn? De
Hervormer dcclt zijn Kleine
Catechismus als volgt in: a. de
gebodeii van God; b. het geloof
in God: C. hct gebed tot God. Leg
dat naast de Heidelbergse Catechismus en dc overeenkomst ziet
u meteen. En de7e kern vinden

Zo kopte de Schooldagkrant van
onze Theologische Universiteit.

I
l

En terecht.

l

l

Dit i s het eerste deel van de
nieuwe TU-besinningsreeks:
Geloven i n zekerheid?
Gereformeerd geloven in
postmoderne tijd.

J

een

Onder redactie van Koert van
Bekkum en Rien Rouw
l

-

T-

"

.b-

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

we vanzelfsprekend ook terug in
Luthers Grote Crilccliismus,
maar dan aangevuld met onderwijs over docip, avondmaal en
biecht. En later kwam daar nog
bij onderwijs over hct huwelijk.

Kunt u zich voorstellen dat uw
'testament' leeg blijft als u de
7ondagmiddagdieiistcn bezoekt
die z0 gevuld z i j n mct de kennis
van God en de kcnnis van de
mens? Hoe rijk is dc kerk, hoe
rijk de kerkleden, jong en oud,
die zich in zulke diensten laten
onderwijzen over de weg van
Gods heil.

Drs. H. Veldman is kerkhistoricus
en als $eschiedenisdocent verbon-

den aan het Gomaruscollege te
Zuidhorn

aansluitirig op de samerilevirig
verloren?
In d i t boek wordt de kracht van de
gereformeerde traditie gepeild en
wegen naar nieuwe
geloofsrekerheid gewezen. Op zoek
naar een eigen gereformeerde
identiteit i n deze postmoderne
cultuur.
De bundel toont de dynamiek van
de gereformeerde overtuiging en
z a l de Lezer verrassen.

Auteurs: Drs. K. van Bekkum, dr. G.
van den Brink, drs. W. Dekker, drs.
C.E. Evink, prof.dr. G.Glas, prof.dr.
S.Griffioen, prof.dr. B.Kamphuis,
drs. J.H,F. Schaeffer,
en drs. P.H. Vos

169 pag., f 34,75

Ver~rijgoaari n de boeknanoel
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DIAKENEN EN
GEREFORMEERDE
ZORGINSTELLINGEN
Diakenen hebben aan de wieg gesraan van
verschillende gereformeerde zorgjnstellingen (L
Driehoek, De Wjjngaurd e.a.)Het bieden van h'-.ren zorg aan hulpbeh'oevende broeders en zus flers
is immers een kernfat~k van de diaconale gemt?en1te. En als voor die huip
ei I professionele zorgoivunisatie nodig was dan kwam die er meesfa1 ook
wel. In de afgelopen tien jaar hebben zich grote
veranderingen voorgedaan in de hulp- en zorgverlening, Veranderingen die gevolgen hebben voor
de verhouding tussen kerk en gereformeerde zorginstellingen. In f wee asfikelenwillen we daarop
ingaan. In dit eerste arfikel worden enkele trends
belicht die van invloed ziJnop de chrisfelijke zorginsfellirigen,In hef tweede aflikel wordt ingegaan op
de uitdaging waanioor deze ínstelíhgen en de kerken staan. Hoe kunnen beide 'partijen ' hier positief
C=wederzjlds opbouwend) op reageren?
*.,

--m

Trends
E r zijn tenminste een viertal
trends waar te nemcn mct
betrekking tot d c gcrcformccrde
zorginstellingen. Dat zijn:
de veranderendc rol van de
overheid
verdergaandc pro~essioiialisering
afnemendc binding lussen
kerken cn christelijke hulpinstellingen
ecn verschuiving van aanbodnaar vraaggestuurde zorg
Deze vier trcnds willen we achtereenvnlgcns loeljchten

Gereformeerde zorg en

de rol van de overheid

Een belangrijke speler in het

zorgveld is de overheid. Je kunt
wel een christelijke hulporganisatie gaan oprichten, vroeg of
laat krijg je te maken met de
regels van de overheid.
Zeker als je o p enig moment ecn
beroep doet op overheidssteun
enlof financiering vanuit de
AWBZ. D e rol van d e overheid
in het zorgveld is nogal toegcnomen. Zo stelt de overheid hogere
kwaliteitseisen aan dc hulpverlening en streeft dc overheid naar
regionalisering van het hulpaanbod. Die regionalisering is een
lastige opgavc voor de meestal
landelijk werkendc gcrcformeerde zorginstellingcn. Zij krijgen te
maken met regionaal werkende
zorgkantoren waarmee ze zaken
moeten doen. Het is even
afwachten hoc zich dit in de
praktijk gaat ontwikkelen.
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Verder ziet d e overheid het liefst
een zorguanbod voor iedereen
vanuit een 'algemene organisatie'
i.p.v. een verzuild zorgaanbod.
Hulpverlenende organisaties
zoals D e Driehoek en d e SGJ
hebben daar vandaag volop mee
te maken en staan voor forse uitdagingen.
Enkele trends die hiermee
samenhangen zijn: 'zorg o p maat'
voor d e zorgvrager en meer doelmatigheid in d e zorgverlening

Verdergaande professionalisering
Een volgende verandering is de
sterke professionalisering in de
christelijke zorgverlening.
Op initiatief van kerken, diaconieën of particuliere christenen
zijn in de afgefopen decennia tal
van professionclc organisaties
voor christelijke 7orgverlening
ontstaan (bijv. gcrcformeerd
maatschappclijk werk). Zo'n
gcrcformccrde zorgorganisatie
zal veel aandacht moeten hebben
voor een hechte relatie tussen
dc zorginsielling en achterban.
D e reden hiervoor kan duidelijk
zijn: zonder levende communicatie en goede afstemming leidt
prolessionalisering van de hulpverlening gemakkelijk tot vervreemding en afstand t.o.v. de
oorspronkelijke doelen en doelgroep.
In d e zeventiger jaren is daarover in de gereformeerde kerken
een felle discussie gevoerd. Dat
betrof toen de verhouding tussen
de professionele maatschappelijk
werkers van D e Driehoek en de
ambtsdragers van de kerk.
Hoewel de ambtsdragerslkerken
154

de nadelen van professionalisering van zorg toen misschien wel
onderkenden. was de vnorgestelde 'ciplossins' toen niet adequaat.
Sorninige kerkenraden wilclen
dat de gereformeerde maatscliappeliike werkers in zekere
zi~ionder supervisie van de
plaatselijke kerkenraad zoudcn
werken. Terecht is toen geko7en
voor een landelijke overleg- en
conimunicatiestructuur (cusatnriuin) dat namens de kerken met
De Driehoek sprak. Dus niet de
kerkenraad als 'werkbaas' van
de plaatselijke niaatschappclijk
werker.
Es was toen hij amhtsdragcrs (cn
maatsdiappelijk werkcrs) grotc
oiiwe~inizlieiden weinig ervaring
in liet omgaan met elkaar.

Afnemende binding tussen kerken en christelijke
zorginstellingen
Eerst was er dus de neiging om
de professionele hulpvcrlcning
onder de directe vcrantwoordclijkheid van de diakcnen/anib~sdragers te hrcngcn. Vandaag lijkt
het dc anrfcrc kan1 up te gaan.
Diakcncntkci-kc11 hcwhuuwen
dc proi'cssicinclc christelijke Iiulpinstcllingcn als ;rel Cvlandig
nptrcdcndc org;inisalies waar ze
nict iiiccr naai- om hoeve11te kijkcn. Hcl Generaal Diacoiaaal
Depulaatscliap (GDD) heeft
nameiis de diakenedkerken
contact met de sereformeet.de
hulporgan~satiesen dat is het
dan. Wrtt kunnen diakenen dan
nog doen? De betrokkenheid
tussen kerken en zorginstellingen
is kleiner geworden.
Het gevaar bestaat dat de gcreformeerde hulporganisaties zo
-onbedoeld- te ver a5 komcn tc
staan van hun achterbantdoelgroep (en van de bedoelingen
van hiin oprichters).
I-le't is opvallend dat enkele
recente initiatieven van christelijk e zoreverlening (bijv. d c stichting Terwille voor christclijkc

vcrslaa Cdenzorg en enkele christclijke opvanghuizen in
Noord-Nederland) buiten de
bcmocicnis van diakenen tot
stand zijn gekomen.
Hct lijkt oC dc aandacht voor
(nieuwe viirrnen van) christelijk
harmhartigheidshetoon geheel
en zonder diccu55ie wordt overgclatcn aan organisaties voor
hulpvcrlcning of aan particulieren.
Als die organisaties zelf dan ook
nict investeren in de relatielcommunicatietdiscussie met hun kerkelijke achterban, dan dreigt
vervreemding en verwijderin?.
Dat dit best anders kan bewijzen
de regionale diccussiehijeenkornstcn die De Driehoek in 1958 en
1999 met de diakenen hebben
gehouden. Zo kun je verwachtingen over en weei. duide1i"ikkrijgen !
Hier ligt dus ook een comrniinicutie-uitdaging voor d e professionele organisaties zelf op strafTe van vervreemding en gebrek
aan betrokkenheid en per saldo
...g ebrek aan cliënten!

Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg
Hiervoor werd gesproken over
gebrek aan cliënten.
Als een gereformeerde hulporganisatie geen klanten mccr hccft
is uiteraard hct cinde daar.
Dat geld nok voor gereformeerdc cn christelijke zorginslellingen. Wc houctcn gcen organisatie
in stand om dc organisatie.
D C ~ rcalitcit
C
houdt alle betrokkcncn alert en kritisch. Daar is
niks mee, integendeel.
Maar ik vraag mij af of d e
betrokkenen (zowel zorgvragers
als 7orgaanbieders) zich dat vandaag voldoende bewust zijn.
Vailoudc had de 'zorgaanbieder'
ccn beslissende stem hoe het
'~orppakket'van een individuele
'zorgvrager' eruit moest zien. In
de moderne zorgvisie dient de
zorgverlening door de zorgvraag
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gestuurd te worden. Van'aanbodgestuurde vraag' naar 'vraaggestuurde zorg'. D e zorg volgt de
vraag en e r worden maatregelen
genomen dat het geld (de financiering) de zorg volgt, in plaats
van andersom, zoals tot op heden
gebruikelijk was. Vandaag is voor
een gereformeerde zorgorganisritie de vru.angbelangrijk: wie zijn
mijn kk~raten,wnar zitten ze, welke toe,qesneden zorg v r q m ZP en
hoc kiinncn wij daaraan heantwoorden vaniiit eert christelijke
zop;qvisic.

Deze ontwikkelingen hebben
gevolgen voor de gereformeerde
zorgorganisaties.
Het komt er o p neer dat die
organisaties -voor zover ze nu
bekostigd worden door overheid
of AWBZ- geen financiën meer
zullcn krijgen als hun klandizie
wegvalt.
En wanneer valt hun klandizie
weg?
Als gcrcformeerdcn +m wat
voor rcdcn ook- gecn pcbruik
meer maken van het hulpaanbod
van deze organisaties.
Wanneer maken gereforineerdcn
geen gebruik meer van het hulpaaiibod?
Als liet 'huIpaanbod' van gercformeerde instellingen qua, kwaliteit, identiteit, maatwerk,
bereikbaarheid, meerwaarde,
zorgvisie, kosten e.d. zich onvoldoende onderscheid van het
'algemeen huIpaanbod' dat op d e
'markt' beschikbaar is.

Onderzoek in de gereformeerde gezindte
Bovengenoemde trends en gevaren worclen intussen ook onder-

kend door hef christelijk zorgveld.
Tn 1999 is eeri uitvoerig ondci*~ o e gedaan
k
naar vraag cn aanbod van zorg in dc gcrcfcirmeerde gezindte (hrccd opgcval)
Deze bevolkingsgrcicp maakt
oiigeveer 5 'Y0 uit van de Nederlandse bevolking,
Als die mensen allemaal ccn
hcroep zouden doen op 'cigcn'
gerelormeerde zorginstcllingeii
dan zou er een grncit tekort zijn
aan gereforrneerdc 7argvoorzieliingen. Maar... dat is niet het
geval!
Het onderzoek concludeert dan
ook dat er. voor dc organisaties
nog veel voorlichtingswcrk te
doen is naar hun poicnliEle achterban over het chnhtclijke zorgaanbod. Een 'vraagpeiling' in de
~erefurtneerdcachterban wordt
noodzakelijk gcacht.
De Gereformccrde Kerken (vrijgemaakt) werdcn in dit onderzoek ook tot dc gcrcTorrneerde
gezindte geackcnd.
We mogen germl aannemen dat
ook voor dc Icdeii van de Geref o r m e e r d ~Kcrken (vrijgemaakt)
geldt dai cc11 groot deel daarvan
geen gehruik niaakt van het zorgaanhnd van de 'eigen' gereformeerde sorginstellingen.
Dit feit -gcc~jmhineesdmet de
trends die liiervoor zijn
gcnocmd- vormt een bedrciging
'van binnen uit' voor de continuitcih in de gereformeerdc zorgverIcning.
Dit gaat de kerken e n de diakencii arin!

Uitdaging
I-Toe dienen kerkcn cn iintellingen te reageren op dcle trends
ei1 onderzoeksresultaten?
Hier ligt een uitdaging voor kerken. kerkleden en chrisleli,jke
7urprynisatics om le bewijzen
dat de gereformccrde e n christelijke hulporganisalies een geheel
eigen en uniek 'xorgproduct'

aanbieden c11 daarbij de 'zorgvrager' centraal stellen.
Deze opgave houdt momenteel
veel gereformeerde en chsistelijke zorginstellingen behoorlijk
bezig.
In de jaarlijkse gesprekken tussen het Generaal Diaconaal
Deputaatschap en de besturen +
directies van de instellingen is dit
een hoofdonderwerp.

een hechte relatie tussen kerken
en diakenen enerzijds en de gereformeerde zorginstellingen
anderzijds is nodig voor de continuïtert van de christelijke zargverlening.

,

wil worden en niet naar het
Riagg moet dat zelf duidelijk
aangeven.
Bij opname in verpleeg- en ver~orgingshuizenspeelt uiteraard
dc afstand een rol en de binding
met d e eigen vertrouwde wooncn kerkoiiigeving.
Het zijn heel begrijpelijke en
hcpaald geen slechte overwegingen.
Maar... het maakt wel duidelijk
dat vawelisprekende klantenbinding lussen gereformeerde
zorgimlellingen en de leden van
de Gereformeerde Kerken niet
(meer?) bestaat.
111 het tweede artikei gaan we
concreet in op d e uitdaging waarvoor de betrokken 'partijen'

staan.
Er valt tc constateren dat gereforrnccrde mensen veel makkelijker dan 10 jaar geleden naar
een nict christelijke zorgorganisatie (of hulpverlener) stappen.
Voor wat betreft de hulpverlening bij psychische nood heeft
dat mede te maken met veranderingen die zich bij de RIAGG's
hchbcn voorgedaan.
Vijftien jaar geleden was hct nog
do dat geloof en levensbeschouwing geen rol speelde in dc therapeutische benadering van hel
RIAGG. Toen werd gcloof soms
als een nega~ievefactor
beschouwd. De Iaatste jaren is
daar een duidclijke kentering in
gekomen. Nu wordt erkend en
gepraktiseerd dat gelocif en
levensbeschouwing een rol
mogenlmoeten spelen in de hulpverlening.
Geloof wordt o p z'n minst gerespecteerd.
Bovendien: niet alke zorgvragen
hebben ecn 'geloofscomponent'.
Dat leidt er toe dat gereformeerden minder vaak een beroep
doen op de gereformeerde zorginstellingen. Ook het verwijspatroon van huisartsen heeft deze
ontwikkeling bevorderd.
Iemand die naar EIeos (fusie van
GPZ, Gliagg en Glibw) verwezen
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S. Lenting 1s als diaconaal consulent
werkzaam op het Diaconaal Steunpunt van d e Gereformeerde Kerken

Lied van de week
3 december:
Voor zondag 3 december
staat gezang 96 uit het Liedhoek voor de Kerken op het
rooster. Dit lied is a1 eerder
aai1 bod geweest. Een bespreking heeft gestaan in D e
Reformatie van 2 oktober
1999.
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