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document, Hef biedt een vloeiende tekst in mooi,
hedendaags NederIands. Het Hooglied klinkt er fris in
door. Bovendien is de uitleg van vooral Efeze 5:22-33
vanuif een nieuw, beter ínzíchf gefoonzef. De term
'gezag ', pas in 198 J opgenomen, werd geschrapt.
H e t onderwijs over het hoofd zijn van de man en het
volgen door de vrouw klinkt weer fris. Ik hoop dat de
kerkenraden dit mooie formulier gauw vrupven
voor gebruik. Jonge én oudere mensen hebben dit
helder onderwijs in deze tijd hard nodig.
/k lief e e n aspect liggen. Dat is dit: de omschrijving
'kerkelijke huwel~ksbevesfiging
' is door de synode
vervangen door 'huwelijksdienst'. We vragen naar
hef waarom, Verzwkt dat in onze fijd misschien de
rol van de kerk bij de sluiting van huweIJken? De
overheid heeft de huweljjkcwetgeving verder uitgehold door het huwelijk open te stellen voor mensen
van hetzelfde geslachf. Moefen de kerken niet juist
de wacht betrekken bij hef eigen aandeel?

Wijziging van de KO?
Hct opscl-irii't hovcn hct nicuwc
formulier luidt: Formulier voor
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de huwrlijksdierrst in de gemeentc van Christus. Het inhouclelijk
rapport van deputaten begint
ook mct bespreking van de oude

157

term 'kerkclijke huweIijksbevestiging'. Van oorsprong was de
betekenis van liet woord hevestigen: 'sluiten'. Toch bleef de term
'bevestiging' in de kerk gehandhaafd toen huwelijken voortaan
door de burgctlijke overheid
gesloten wcrden. Niet d e deputaten, maar dc particuliere synode
van Luid Nederland stelde voor
de oude term te ccl-rrappen. Z o
werd het vnorstcl geboren voortaan van 'huwelijksdienst' te
spreken. En dal is docir de synode
aanvaard. Er waren echter ook
duidelijkc tegenstemmen. Vooral
prof. M. tc Velde Iieeft zich tegen
het schrappen van de oude term
verklaard.
In een apart artikel 53 van de
Acla staat hei besluit ten aanzien
van artikcl 70 van de kerkorde.
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Want daar staat nu: 'De kerkenraad zal erop toezien dat de
huwelijken kerkelijk bevéstigd
worden.' D e synode Iieeft een
dubbel besluit genomen. Eerst
wordt uitgesproken 'dat het
gewenst is artikel 70 K 0 als volgt
te wijzigen: De kerkenraad zal
errip torzien dat over de huwelijken Gods naam aangeroepen
wordt in CEn open bar^ eredienst.
In de K 0 zal in de marge het
woordje 'Trouwdiensten' worden
ingevoegd. Aan de andere kant
wordt bcsloien 'de beslissing
hierover aan de volgende synode
over te latcn' (Acta,116). Dat
laatstc is besloten, omdat deputaten bewust niet hadden voorgesteld dc K 0 op dit punt te wijzigen. D c kerken hadden zich dus
niet op ccn voorstel tot wijziging
voorbereid. Nu geeft de synode
de kerken d e kans om zich alsnog
over het voorstel te uiten. Maar
dc tendens is duideliik: het is
gewcnst dat d e term'kerkelijke
huwelijksbevestiging' verdwijnt.
Is daar nog iets tegen in te brengen? Ik waag een poging.

II

l1 l1

De kritiek op de term 'huwclijksbevestiging' is van taalkundige
aard. Heit betckcnt vanouds:
huwelijkssluiting. Als we er nií
iets anders CC bedoelen. waarom zeggen we dan niet waar het
in een crcdienst, waarin twee pas
getrouwdc mensen aanwezig zijn,
precics om gaat? Het bruidspaar
komt in de kerk om in het G d den van de gemeente Gods
Woord over het huwelijk te
horen en Gods zegen te vragen
door middel van het gebed van
d e gemeente. Daarom vind ik de
voorgestelde tekst van artikel 70
K 0 prachtig. En dat los van de
vraag of het zo n o d i ~is de kerkorde te wiizi~en,alleen omdat
"
men van de oude term 'bevestiging' af wil. Inderdaad, daar gaal
het.om: dat over het geslotcn
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huwelijk Gods naam aangerocpen wordt in een eredienst. Hct
aanroepen van de naam van God:
dat omvat het gebed, maar ook
de trouwbeloften.
Ik vind deze nieuwe tekst van
artikel 70 dus mooi. Maar is allcs
ermee gezegd? Ncc, want in de
kerkdienst gebeurt meer. De pasgetrouwden komcn óók in de
kerk om hun gelnftrn uf tr leggen.
Waarom vraagt de kerk aan
getrouwden ccn cxtra bcloftc?
Zij hebben toch al op hct stadhuis 'ja' gezegd, cn dat nct zo
goed voor Gods aangezicht'? Dal
d e kerk in eigcn woordcn ccn
belofte van het bruidspaar vraagt
is eigenlijk merkwaardig sinds de
overheid dc sluiting van huwelijken van d e kcrk hccfi
afgenomen'. Je 7ou kunncn zeggen: we hchben de scheiding van
kerk en staal op het punt van de
huwelijkssluiiing sinds 1809 niet
gcaeccpteerd. D e extra belofte in
de kerk gecft aan: getrouwden
zijn nict alleen geroepen de
Ncdcrlandse wet op het huwelijk
na ie leven. maar vooral ook
Gods geboden.
Er gebeurt in d e kerkdienst dus
méér dan dat de naam van God
over het huwelijk in gebed en
zegen wordt aangeroepen. Onder
getuigen leggen bruidegom en
bruid elk een gelofte af, ten overstaan van de dienaar van het
Woord. Een gelofte die bindend
is voor hun hele huwelijksleven.
Dat feit mag rustig uitgcdnikt
worden in een term als 'bevestiging'. Een ander, glashelder
woord is natuurlijk bctcr. Ik stel
voor de aanduiding 'inzrgening'
te kiezen. Dat geeft aan:
I . Er volgt een kerkelijke handeling op hel burgerlijk gesloten
huwctijk.
2. In het vragen om en krijgen
van d e zegen van Gud ligt het
hart van d e gang naar de kerk, d e
bediening van het Woord en d e
beleving van d e eredienst.
3. Op d e afgelegde trouwbelofte
volgt ook d e zegen, die d e die-
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naar van het Woord. ten overstaan van wie de selofte afyelegd
werd, o p l e ~ t .

Trouwdiensf
Er zijn ook bezwaren te noemen
tegen de voorgestelde term
'huwelijksdienst'. In art. 71 K 0
staat:'Rouwdiensten zullen niet
gehouden worden.' (Tusseii haakjes: er is meer te zegsen over dc
dienst van de kérk bij de begrafenis, zoals in ons blad ook gebeurd
is. Maar dat is nu niet aan de
orde.) Daarvoor moet dirs een
nieuw artikel 70 komen. dat iii
fcitc deze strekking heeft:
'Trouwdiensten zullen wél gehciuden worden.' Waarom geen rouwdiensten? Omdat niet de overleden geliefde in her middelpunt
staat. Hne helangrijk het geden- l
ken van de overledene ook is, het
is gccn reden om de gemeente in
cipcnharc eredienst samen te roepen. Waarom dan wel een trouwdicnct (rif huwelijksdiensr. maai.
dal is hct7clfdc)'! We hehhen er
altijd nadi-uk op gelcgd dat de
eredienst waarin ccn huwelijk
ingezegend wordt principieel een
samenkomst van de pcinkCnte is.
Ik weet wc1 dal dc praktijk wcerbarstis is: 1aug nict elk gcmccntelid voelt zich geroepen zo'n
dienst te bezoeken. M l t a ~mijn
bezwaar tegen de term liuwelijksdienst is: het voedt de gedachte
dat (niet de sairienkonist vaii de
gemeente voor God, maar) het
bruidspaar het middelpunt is.
Maar we spreken toch ook makkelijk over een 'doopdietist'. als
in ccn crcdicnst een kindje wordt
gedoopt? Ja, in het gewone
spi+aakgcbruik wel. Maar het is
gceii oïl'iciclc tcrrn. We heliggen
gccn ercdienst om buiten de zondag om de doop speciaal te o r p I
niqïrïn. In het spraakgebruik
mag dc tcrm 'huwelijksdienst'
makkclijk in de mond liggen. het
lijkt mij gccn term die geschikt is
voor dc kcrknrdc. Daarom kan ik
mcl Iiei voorgcstcldc artikel 70

prima uit de voeten. Maar d e
term 'huwelijksdienst' in de marge liccft toch een samenvattende
cn vcrwidzende. e n dus zakelijke
betckcnis. We gebruiken in het
kerkrecht maar weinig woorden.
maar dic moeten wel sterk zijn.

Roveiidicn lijkt het mij onzin om
aan de vooravond van de 21e
ecuw ccn term te schrappen die
allang ingeburgerd (al sinds 1809
wordcn de huwelijken burgerlijk
gcslotcn en kérkelijk bevestigd!)
en vcioi- icdcreen duidelijk is.
Geen mcns denkt dat het huwelijk kipcnlijk in d e kerk gesloten
wordt. Tn 'hcvcstigen' beluistert
iedcrecn misschien wel het oude
'vaslrnakcn', maar dan als: sterker makeil van de belofte. zoals
die vooi- de ambtenaar va11de
hurgerli jke stand gcgeven is. Sterker: door samcn in dc kerk over
het geslhlen huwclijk de naam
van God aan IC rocpcn. En daarvoor een extra belofte aan de
getrouwden tc vi-agcn!
Samenvallend: ik kan goed leven
met de voorgeslelde roamulering
van art. 70: 'dat over cir Iruivrlijk e ~ iGods nnam aarig~roepr~i
wordt.' Maar dan mogen in dc
kantlijn rustig de woorden 'kerkelijke huwelijksbevestiging' blijven staan. Het extra van de
huwelijksbelofte moet in een kcrkordelijke term bewaard hlijven.
Wil men perse een andere term.
kics dan een woord als 'inzegening'. Maar mijn voornaamste
argument ligt niet in 'gewoonte o i
bijgeloof', maar in het volsende.

Kerk en overheid
In hun rapport schrijven deputaten: in d e 'wedcrzijdsc verplichtingen' 7ijn wc korter van stof
dan sommigcn wensen. 'Dit
gedeelte spcïldc ccn belangrijke
rol t oen dc kerkelijke huwelijksbevestiging dc cigcnlidke huwe1ijkssIuitiiip was' (Actu, 444).
Breed over reclilcn cn plichten
spreken hourl lhuic op hct stad-
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huis. Dal is waar. Ik heb dan ook
geen bezwaar tegen het nieuwe
fonnulicr, ciok niet tegen d e tekst
van dc wederzijdse verplichtiilgen. Maar de tijd kan komen dat
de kerk wkl het sluiten van Iiuwelijken in de hand moet nemen.
En laten wc niet vergeten dat de
ceremonic op het stadhuis kort is
en niet vecl i n ~ i c hin
t het huwelijksrecht geeft. Deputaten hebben aan hun rapport een bijlage
toegevoegd: Enkrie norities bij
veraurferde hurgcrlijke wptten
(Arro, 446-448). Het is een ernstig
stuk, dat uitloopt op de vraag:
'Gezien de ingrijpende veranderingen in dc maatschappij en in
de wcigcving, verwondert het
niet dat n u en dan de vraag rijst
of d e huidige huwelijkssluiting op
liet gemeentehuis voor een christelijk bruidspaar nog wel voldoet.
Kan de kerk, zo vraagt men, zich
wel beperken tot een huwelijksdienst achterar?' Die vraag wordt
oiiderstrccpt door citaten van dr.
C. Trimp en drs. A.L.Th. de Bruijne. H e t rapport van deputaten
heeft op deze wijze bcwust een
open einde. Ik lees dat zo: we
stellen nu wel de iekst van een
nieuw formulier vast en slcutelen
wat een d e kerkorde, maar de tijd
kan dichtbij zijn dat veel ingrijpender wijzising nodig is!
In dat licht is het liiet vrecmd dat
dc synode deputaten Kerk en
ovcrheid de opdracht heeil meegcgcven 'onu'erzock te doen naar
de rigpn plant,^ en betekenis van
het kerkelijk huwelijk in verhouding tot Iiei burgerlijk huwelijk in
her licht van de ver,~chilivingenin
de snmenlrvirtg op het punt van
het h u w ~ l i j k(Acta,
'
290). Nu de
Tweede kamer het huweiijk bij
wet (die nog in de Eerste kamer
dienen moet) opengesteld heeft
voor twcc personen van hetzelfde
geslacht, dringt dit nog meer.

De actualiteit
Dit is het opcn einde van het rapport van deputatcn aan de syno159

de. Dit leidde tot een extra. verstrekkende opdraclrt aan deputaten Kerk en oveitieid. Maai als
dc situatie zo driiigend is, waarom zouden we dan als kerken
duist nu in cinc 5praakeebririk aan
stap terug doen met als argument
dat we niet moeteti vergeten dat
de civerlieid hef huwelijk sluita?
Tot aan Iiet einde van de vorige
eeuw was dat niet zo vreemd
gcwcesl, Maar aan Iiet begin van
dCïe eeuw is geen reden voor
Inalkuiidig purisme en kerkelijke
bcsclieidcnheid! E r is juist alle
reden vnl de kkrkelijke rol rond
dc sluiting van huwelijkeii sterker
te benadrukken. In DE R~formnrit van 21 ciktoher j.].stond een
belangrijk artikel van de jurict
D.A.C. Slump', Hij heeft iiamens
hcl genocrnde deputaatscliap
vucir de reiatie tussen kerk en
overheid zitting in een commissie, samengesteld uit vertegenivourdi~ersvan zes kerkverbanden. Deze commissie bezint zich
o p de vraag of de Wet opens~elling van het huwelijk zevolgen
moet hebben voor de kerkelijke
sol bi\ de sluiting. van huwelijken.
Dat is nogal wat! Versshillendc
kerken van confessloncle signatuur slaan de handen ineen. Moet
aan de tekst van artikel 70 van de
K 0 nu niet een beperkende zin
toegevoegd worden: 'De kerkenraad zal erop toezien dat huwelijken -vonrzovcr gcslorcn tussen
man cn vrouw- kcrkelijk hcvcqtigd wordcn"? Dnt is de Ilienianick die ons hc;.i_chciudi: dc \criciize gcdachtc of de ovcrhcid ons
nict dwingt dc kcrkordc aiidcrs te
formulci*ciiom zodoendc het
kcrkelijk rccht cn zo het christelijk h uwcli j k t e beschermen, Di t
i s de aciualiieii: o[ de kerken misschicn via volksvertegenwuc>rdiging cn actic het rcclit moelen
tcrugvragcn om de huweli jkssluiting in cigcn hand te ncmcn.

De vrijheid van de kerk
Dc kcrkcn hebben zich tut de

regering en de volksvertegenwoordiging sewend toen de wijziging van artikel 2:30 van het Burgerliik Wetboek op stapel stond.
Ja. e r werden brieven gesctrreven.
Maar dat is de fatsoenlijke en
bureaucratische weg. Hebben de
kerklkden hun stem laten horen?
Nee, we hebben gelaten en verslagen kennisgenomen van wat
de pers ons meldde. Ik ook. en ik
scliaaiir mij. We waren trots op
onze volksvertegenwoordigers
die hun stem verhieven. maar zelf
bleven we rustig. thuis. Wordt het
niet tijd om actie te ondernemen.
een manier te vinden om massaal
de stem van de christenheid te
laten tioren? Een oed de weg kan
zijn een sterk voorstel te doen
over het recht huwelijken 'ie sluiten. D e kerk kan haar vrijheid
claimen! U'e moeten niet tot elke
prijs de bestaande wetgeving e n
het wegschrijven van Gods gehoden biijven slikken.
Voorwaarde voor zo'n actie is
dat er een welomlijnde vereniging van kerken op dit punt
komt. Daaraan ontbrak het nri
juist zo pijnlijk. toen de overheid
kon zeggen: christenen in Nederland oordelen verschillen over dc
openstelling van hct huwelijk
voor p e r m m n van hetzelfde
geslacht. Daarom cindigt het
genocrnde artikcl van mr. Slump
met de woorden: 'Hel 7ou gocd
7ijn al$ wc als kerken uil dc
Reformalie er In kunnen slagcn
hierin één Fijn te trekken.' Laien
we ook in onze gebeden dxirover
Gods ïcgen vragen: of Hij door
de maclii van zijn Gccst praklische eensgezindheid wil geven
om als ondersclieiden kerken uit
&n mond tot de overheid te
spreken.
Lateii we hij alle discucsie over
de ivetcwijziging een ding steeds
iii gedachten houden: al5 we protesteren Zegen het h e ~ l u i van
l de
Tweede kamer en daar comequenties uit trekken, moeten we
de homofiele mens niet kwetsen.
Ook in de kerken worstelen
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broeders en zusters met de vraas
in hoeverre zij een relatie van
liefde moTen vormen. Kritiek op
de genoemde wet raakt hcn cmcitioneel. Het kan lijkeri alsof
homofilie alleen in een negatieve
contekst binnen de kerk ter spiake komt. Maar het is de libertijnse kramp van het Paarse k,a1iinet
die de kerk d w i n ~ zich
t
uit te
spreken: niet tégen het zcigenoenide 'homohuwelijk'. maar
vóór het huwelijk als een instelEing van God. en niet eeii uitvinding, van mensen. zoals het nieuwe formiilier zo mooi b e ~ i n t .
'

Eén woordje?
Het lijkt alsof het in mijn laatste
b i j d r a ~ eover het nieuwe huwelijksformulter over ékn ivucirdje
gaat: of het wel goed is de term
'kerkelijke huwelijksbevestiging'
te vervansen door 'huweliiksdienst'. Dat lijkt pas echt 3eneuzel! Ik zoii dan ook niet in d e pen
geklommen zijn als ik niet vond:
het schrappen van de oude term
is óntijdig. Gelukkig tieeft de
synode ge7ien dat de actualiteit
ons dwingt na te denken over de
gcvolgen van de wetswij7ising op
hct punt van het huwelijk. We
zien uit naar het rappot.t van de
deputaten die o p hei kruispunt
van de rclatics tussen kerk en
ovcrhcid wcrkcn. En wensen hun
dc wijshcid van dc Geest van
Chrislus, on7c Hccr en Heiland.
t oe.
DI: E.A. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist
'

!

Ddarnm \ia< het eigenlijk r%c!cnnscqucnt dat dc kerk t c Vrouxcnpo!dcr
ooit aan dc G S Ilnttcrn hct vriorstelde
dcctl oin de kcrkcli~kehtin.elilk\hevestiyiny a l ie schaffen en ie vol<r:ian mei
een monient van a;indacht voor hct
gesloten huwelrjk in cen 7ondagw crcdicnqt (7031%lict cnmmissierapport
icrlioalt. TIC ACIII.419).

D.A.C. Sliimp:Wie I i r i i i d i hci huwelilk
in eredienil?'. De Refor~i~r~rrr
7h (?0007001j. 56-5s.

TELEURSTELLING

S.B. de Rijke

Ik dacht: zeker zult gij Mij vrezen en mijn
les ter harfe nemen (Sefanja 3:7 )
Natuurlijk wist je dat er op allerlei scholen wordt gepest. Dus
ook o p de schciol waar jouw kind
cip zit. In bepaalde klassen pf
dat ciok problemen. Sonimige
kinderen van aiideie ouders
waren eclite pestkoppeti. Dus als
een goede opvoeder hacl je tiet e r
met jouw kind over gehad. Hoe
erg pesten is. Maar ook dat toekijken zonder e r iets aan te doeti
je minstetis zo medeplictitig
maakt. En le kind had zo
onschiildi~gekeken. Zo braaf
geknikt dat het alles begreep. Je
had sedacht....... ?Ot het telefoontje van school kwam. O m te
komen praten. Niet alleen de
kinderen van anderen. Maar
jouw bloedeigen kind!! Toch een
teleurstelling.

volk Israël anders zou zijn. Hij
was er al zo vaak in teleurgesteld.
Waarom zou het deze keer
anders zijn dan andere keren.
Daarbij. D e HERE is toch alwetend. Hij wist toch zeker wel van
tevoren wat Juda zou gaan doen.
En in de Bijhel kom je dat ook
tegen. Dat de HERE zegt Ik zal
mijn volk straffen maar toch zullen ze naar Mij niet luisteren. Is
dit wel eerlijk van de HERE? Te
doen alsof Hij echt dacht dat
Suda wel zou luisteren?

Op Vaders hart getrapf
Het is soms best wel moeilijk om
onbekommerd iets te lezen. Een
enkele keer kan theologie .je dan
zelfs in de weg staan. Z o kan dat
ook gclden hij het lezcn van dit
stukje. DC H E R E wist toch van
tc voi-cn dat Juda zicli nict zou
hckcrcn? Hij ~ v c c inch
t
hoc menscii ~ijn:' Maar als jc 1.0 I C C S ~ dan
mi\ jc pi-ccics waar hct hicr cim
gaal. Wanl uit dit V C T ~blijkt dc
enorme belrokkenheid van dc
HERE bij ~ i j volk.
n
Je ziel Hein
heel gespannen zifn volk volgen
nu Hij het een stevige les heeft
geleerd. Zal het deze keer daii de
les ter harte Iiehben genomen?
Alleen als je zo Gods betrokkenheid opmerkt, dan begrijp je ook
hoe teleurgesteld de HERE is
wanneer blijkt dat Juda niets
heeft gedaan met wat God in zijn
liefde gaf. .luda lapte Gods vaderliefde aan zijn laars. Foei Juda!?

Geen lieverdje
In ScTaiija 3:7 linrcii wc c2c
telcurstclling van God in rijn
eigcn Iicvcling dcicirklinkcn. O dc
Hci-c had bcsl wc1 gcrnerkt dat
zij11 kind iiicl zo'n lieverdje was.
Tnlegendeel. Nct zo er3 als de
andere kiiideren. Maar Hij had
alle~leiopvoedin~smaatregelen
getroffen. Speciaal voor zij11
kiiid. Eii Hij Iiad gedacht dat
Juda het nu wel zou door h e b
hen. Dar het zich zoii hekeren.
Hij had echt gedacht .....

Echt teleurgesteld?
Als je dit leest kun je de neiging
hebben ongelovig je hoofd te
scliudden. Als iemand ondertussen weet waartoe mensen in staat
zijn dan is het toch de H E R E
wel? "Met alle eerhied, maar hoe
kan de HERE nu denken dat zijn

ling. O nee. bepaald geen lievcrdje. Maar zelf heb ik het diiar. ccrlij k gezegd, vaak nict cchi moeilijk mee. Ook als chrislen hcn cn
blijf i k nu eenmaal mens. Mijn
gebrek aan liefde voor God cn
de mensei1 om mij heen is nict
kleiner of groter dan veel nndcrc
christenen. Denk ik. En dat weet
God toch ook wel. Daarbij, ik
vraag wel heel trouw »m vergcving van zonden.
Maar als Vader zo betrokkeii
naar mij kijkt. E n als ik bedenk
wat Hij in liefde gaf voor mij.
Meer dan 'maar'een opvoedinpsmaatregel. In die liefde ging
Vader zover <Iat Hij zian Zoon
gaf. Zo ben ik zijn kind. Zijn licveling. Hij geeft mij zijn Geesl
zodat ik niii ook als zijn kind kan
gedragen. Dan is het niet meer
'maar' zonden die ik doe. Als ik
Vaders teleurstelling ZQ van zijn
gezicht kan aflezen, wordt het
t0cl-i anders. Voel ik me anders.
Moct het anders in midn leven.
Nu ccht.

Ds. J. B. de Rijke s predikant van de
Gereformeerde Kerk te Eindhoven

I

'

En ikzelf dan?

1

Ja, maar als ik nu pa bedenken
dat de HERE zo betrokken naar
mij kijkt. Zijn kind. Zijn lieve-
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VRAGEN NAAR DE WEG

O.W. Bouwsma

n mef God
de weg vindt in Hem het hoogstc
antwoord. Hijzelf is de Weg. In
H e m leer je God in zijn doen en
laten te aanbidden. En clat staat
daar allemaal ook binnen het
kader van Gods verbond: volg
Hem na! Gods antwoord is nooit
onduidelijk. Onduidelijkheden
li9gen bij ons, mcnsen. Aan dc
verdeeldheid van ons hart. de
neiging eigen wegen te gaan.
Davids vraag blijft ook on7e
vraag totdat de tijd door Gods
eeuwigheid is ingehaald. En
David reikte naar liet antwnoïcl.
toen hij dichtte:" U bent de C'rcid
van mijn heil, van Wie ik hulp
verwacht. Ik weet dat e r buiten
U geen hoop is. IJ verwachi ik
elke dag weer" (Ps.25:5). Dat i s
het geheim van jc Icvcn als kind
van de Here, in dc Hcrc Jczus
Christus. de Hcilbrcngcr. In Hem
maakte God 7ijn wcgcii hckcnd:
zo onvoorstelbaar aclcrnbciicdend want vol vaii gciiadc!

K g e n naar de weg. In het gewone leven niets
bijzonders, Dat gebeurf nogal eens, Als ket gaat
om de bestemming van een mens wordt hel' moeilijker, Dan zijn er vragen te over.
Er wordt in de Bijbel heel wat
ovcr 'de weg' gesproken. Maar
manieren.
wel op vcrschille~~cle
Hcl k a n g;iaii over de weg van
ccn mens: het totaal van zijn
aktivileilen en daden. De huitcnkant om zci te zeggen. 'De weg'
kan mik betekenen dat de diiigen
je civerkornen. Het zegt op sommigc plnaken ook veel over jc
binncnkaiit, de keuzes die je
maakl.
Hel Oude Testament i< ondcr de
indruk van God als lict gaat om
de weg van mensen. Maar leker
ook als liet gaat om Godc eigen
weg. Gods wegen ;lijn aan de eiie
kant de wegen dic jc als kind vaii
Hem moet vnlgcn, aan de andere
kant kan het ook de weg zijn die
de Here zelf gaal: zijn handelend
optreden.
In het Nieuwe Testament noemt
de Here Jczus ~iclizelioiider
meer de Weg. En Paulus noemt
de liefde dc hoog.jte weg. H e t
gaat zclfs zo ver dat gelovigen
'aanliangcrs van de weg' werden
genocnid.

Psalm 25 stelt de vrasen heel
nadrukkclijk a;tn de orde: "leer
mij U w wcg". Het uitpngspunt
van Ps.25 is ccn pciede verhouding met dc Hcre als de God van
het verbond. Maar ondertussen
kan er in ccii mensenleven heel
wat gebeui-cn. H o e blijf je de

i
m

Here volgen? Je zou Prcdiker
3:1-15 daas eens bij moeren
l e ~ e nal: die tijden die over
elkaar lieen buitelen en waar je
als mens seen greep op krijgt.
Greep heeft Gnd allccn op wal
er gebeurt (Jes.40:27v.)
Daarom bidt David: "Maak inij
uw wegen bekend". Hctzcl Tde
wordt gezegd met de wonrdcn:
"Leid mij in uw waarhcid cn Jeer
mij".
Aan de ene kant is dat ccn vraag
om inzicht in Ciods handclen.
Maar de nadruk ligt vciciral Iiieiop: geef dat ik, in wal ik doe e n
laat. de weg van uw verbond e n
getuigenissen ga (vs. l O).
Het betekent dal voor David
geloven mecr i s dan eeii standpunt alleen. Geloven is voor hem
de weg van Gods genade-veibond en Irouw ineE liern. Daarbij
passcn zijn geboden. D a t Iiad hij
vroeger aiiders 'beleefd' (vs.7).
En wie wcct daar niet van'? Maar
nu stclt hij, vulwassen geworden
cFc7c vraag iiaar de weg. Afhankelijk wil Iiij zijn.

De vraag naar Gods wegen, om
liclil op je levensweg, is een
vraag dic de Here altijd positief
beantwo~isdl!Gocis weg was in
het Uudc Tcstarnent niet verborgen: volg hct spoor van zijn verhond! Tn hel Nieuwe Testament
worden we op de Here Jezus
Christus gewezen. De vraag naar
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Ds.O. W. Bouwsma is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Gouda
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TAMIL-KERK

W. M. Bakker

W-!
U i t alle volken

Het kleine kcrkzaalge in hartje
Amsterdam is goed gevuld.
Ademloos luisteren d e aanwezigen naar de voorganger, die kriskras met hen de Rijbel door gaat.
De crèche, in dc7cllde ruimte,
levert weinig overlast op. Als een
penter in hct ?ijpad onverwachts
wat al tc nadrukkelijk begint te
kraaien, komt cr vanzelf een
moeder tcvoorschi.in, om haas
kind op d c arm te nemen en
vriendclijk maar beslist tot enige
stiltc tc manen.
Links van mij zit Joel. Hij komt
bijna elke zondag hij ons in d e
kerk en doet cnthouciast mee
aan dc wckclijkse bijbelstudie o p
het AZC. Hoewel d e kerkdiensten anders zijn dan hij van huisuit gewend is, blijft hi,j een trouwe gast. De Woordverkondiging
spreekt hem aan. zegt hij keer op
keer. Hij staat open voor een bijbeluitleg die anders is dan wat hij
van huisuit leerde. hijvoorbeeld
over de doop. In zijn bungalow
bestudeert-ie z'n Bijbel trouw.
Eén zondag in d e maand laat d e
asielzoeker verstek gaan. Dan
bezoekt hij de dienst van een Srilankese gemeente, waarvan zijn
zwager voorganger is, en is hij
even te middcn van allemaal
landgenoten. Vaak heeft hij m e a1
gevraagd mcc te gaan, maar ik
heb dc boot stccds afgehouden.
Als ik uitcindclijk iets van zijn
verholen teleurstelling meen op
te merken. ga ik om. We zoeken
een geschikte dag uit cn reizen
naar Amsterdam.
Bij de voordeur van het pand
waarin de kerkdienst plaatsheeft,

staat geduldig een vriendelijke
man te wachten, als we veel te
laat arriveren. Parkeerproblemen! D e deur wordt zorgvuldig
achter ons op slot gedraaid. Ik
vrees dat we slechts het eind van
de dienst kunnen meemaken,
maar de samenkomst blijkt nog
ruim een uur te duren. Luid
gezang klinkt, als ons in een
klein, warm zaaltje - het goedkoopste dat de Srilankese
gemeenschap heeft kunnen
huren - een plekje wordt gewezen.
D e voorganger merkt ons
onmiddellijk op en gebaart naar
een broeder o p d e voorste rij.
Deze snelt naar achtercn cn heet
ons welkom. Hij zal dc dienst
voor me vertalen. Naast Joël
neemt een anderc tolk plaats. De
jonge Srilankccs met wie ik
gekomcn hcn, spreekt van huisuil Singalees en kan daarom ook
zelf de diensten in d e Tamil-taal
niet goed verstaan.
Ik moet even omschakelen. want
mijn vertaler spreekt Duits. Toch
kan ik hem redelijk volgen. D e
verwarring ontstaat pas als de
voorganger me tegen het eind
van de dienst ineens in het
Engels aanspreekt.
Ik aarzel of ik hem goed begrijp.
Is de vraag inderdaad of ik wil
bidden? Mijn buurman knikt. In
het Engels spreek ik een kort
gebed uit. Ik bid om Gods zegen
voor d e veertig Srilankezen om
me heen. Ik dank Hem dat ik
even in hun midden mag zijn en
draag d e kleine gemeenschap,
ver weg van hun vaderland, aan
de Heere op.
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Na hct amen knikt Joc1 m e vriendelijk toe.
Anderen zetten de voorbede
voort. totdat de voorganger het
gezamenlijke gebed afsluit. Even
latcr komt de dienst dcr gebeden
terug. Tijdens d e collecte. D e
kIcinc gcmccntc zingt cvcn
enthousiast als keyhord en gitaar
klinken. Het enc licd na het
anderc. Intussen staan gemeenteleden ccn voor ccn op om hun
offcrgavc naar voren tc brengen.
Een rieten mand krijgt langzaamaan inhoud. Wie dat wil,
knielt aan de voeten van d c
voorganger neer en vraagt om
pcrsoonlijkc voorbcde. Met
gebogen hoofdcn lcgpcn mensen
hun nood en verdriet, blijdschap
en dankbaarheid aan de Heerc
voor. E n d e gemeente zingt.

Voordat d e dienbhden mei thee,
limanade en koekjes het kerkzaaltje binnengedragen worden,
spreekt d e voorganger nog een
kort woord, gevolgd door de
zegen. Waarna voor het laatst
een lied wordt aangeheven. In
het gangpad rijdt intussen een
brandweerauto o p en neer. Naast
de stoel van zijn moeder geeft
een klein ventje zijn poppenkind
een standje.
En bij dat alles klinkt, in een achterafzaaltje in Amsterdam, een
loflied voor God, in de taal van
de Tamils.

W.M. Bakker is lid van de Gereformeerde Kerk te Hardenvijk. Ook is
hij voorzitter van een interkerkelijke
diaconale werkgroep waarin tien
kerken participeren rondom het
AZC Zeewolde
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DE EIGEN PLAATS VAN DE
ETHIEK

A.L.Th. de Bruijne

m*
achtergronden

Een bespreking van Dourna's Grondslagen 3 "
Tot nu toe schreef ik twee artikeien om het boek
Grondslagen van Professor dr. J. Dosrma te bespreken. In het eerste liefik zien waarom dit boek een
mjjpaal betekent binnen de beoefening van de
gereformeerde ethiek, In hef tweede ging ik erop
in hoe Douma zijn eigen positie bepaalt ten
opzichte van de deugdefhiek. In duf arfikel verschoof mijn aandacht al wat van e e n bespreking
van Dourna's boek naar een verwerking van zjJn
boek mef het oog op actuele vragen in de ethiek.
In dit arfikel ga ik nog wat door op dat spoos en ga
ik met Dourna als startpunt in op de aard en de
plaats van het vak ethiek binnen de theologie.

geboden en met bijbelse lijnen en
grenzen. werken d e praktijk ei1
de geschiedenis van Christus'
relatie met ons e n met de
cgemeenschap waarvan wij dcel
uitmaken. o p een sterk bcpalcnde manier door. Die overluiging
deel ik met zogenaamde christelijke deugdethici. Maar deze
overtuieing houdt tegelijk i11 dal
je dit verschijnsel uok meent te
kunnen aanwijzen bij andere
ethici. die zelf niet als deupdellilcus gezien willen worden, Zo verwacht ik het ook bij Douma terug
te vinden.

Laconiek

Levenspraktijk

l

Om daarbij uit tc kornc~i,sluit ik I
eerst a a n l>ijmijn vorige artikel. 1
Daalin eindigde ik me1 een herinnering aan Douina's indeling
var1 het ccliriftgebruik in de
ethiek in vier categorieën. En ik
vertelde over een klei11underzoek in Douma's werk uitgevoerd door K. Veling, {in de
afscheidsbundel voor Douma
~irfrcl?tcreNoodïatrk). Dat onderzoek bevestigt die indeling, maar
roept tegelijk een wat ander
heeld o p dan Uouma's eigen presentatie ervan. Het suggereert dat
wal bij Douma op de eerste
plaats staat - dc Schrift gebruiken als directe gids - in de praktidk secundair is tcn opzichte van
hct werken met globalere hijhelse lijnen - de Bijbel als richtingwij7er of wachter. Nu komt er uit
een onderzoek gedeeltelijk altijd i
wat je erin stopt. Dat Veling het
veld vooraf indeelt via de begrippen 'norm' cn 'waarde' betekent
dat hij alle waamcmingen in

Douma's wcrk vanuit die invalshoek rioct. Evcntuclc andere leidcndc hcgïi ppcn hlijvcn bij zci'n
indeling bui teil be~chouwiilp.
Mij11 verwachting is dat een vcrlijndei- instr~lrnentariumvan roeken zal suggereren dat inderdaad
iiiet d e direct-iiorinatieve bijhelteksteii, maar ciok niet in de eerste plaats bijbelse lijneii of waarde11 d e priiriaire plaats in
Douma's werk innemen. Ik denk
dat zal blijken dat de christelijke
stijl - bijvoorbeeld van denken en
beslissen - van Douma zelf en
van de gereformeerde traditie e n
kerken sterk richtingbepalend
zijn. Nu denk ik dat. omdat ik de
overtuiging heb gevormd dat al
ons den ken en argumenteren
ingebed ligt in onze persoonlijke
levenspraktijk en onze gezamenlijke traditie. Daarom zal het in
de praktijk niet gebeuren dat je
in je ethisch denken als het ware
bij nul begint: niet bij de bijbelse
geboden. en evenmin bij bijbelse
richtingwijzers of waarden. In dc
manier waarop wij omgaan met
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Nu kan het best dat ik mij danriii
vergis. De enige manier om het te
bcvcstigen of te ontkennen is daii
ook ccn grondig onderzoek naar
dc praktijk van het schriftgebrilik
hij ctliici. ondca andere bij Douma. En daarmcc kom ik terug bij
een vraag dic ik ook gesteld heb
findetoen ik r.ijn Verrinf~~orird
Ien enkclc jarcn gcleden besprak.
Ook toen ging ik in op Douma's
indeling van het bijbclgchruik in
vieren en ik vroeg daarbij waaraan Douma dil onderscheid ontleende. Ik veronderstcldc dat hij
liet maakte op grond van zijn
eigen ervaring als ethicus. "Zo
blijkt het te werken wannecrdc
als gereformeerde etliicus d c Rijbel gebruikt". In Grota(1ssln~en
merkt Douma laconiek op dat ik
daarin gelijk had. Daarmee
beschouwt hij kennelijk de zaak
als afgedaan. Maar wat inii
betreft begint juist dan de uitdaging. Want uit deze hevest i g i i ~ g
blijkt hoezeer dit stukje theoi-ievorming zelf door de praktijk
164

bepaald is. Dcugdcthici zouden
zeggen: Douina's (of brcder: o m e
gereforrnecrdc) niirrn tiviicit (ons
levensvci-haal) blijkt hier bepalend voor ccn hclangri.ik instrunient vaii hct dciikcn. Als dat zo
i ~krijg
, ik bchoci'tc aan nader
onderzoek van dic praktijk.

Nader onderzoek

sche bezinni~ie,al bestaan ci- lal
van trioderne t l i e i i ~ aen
' ~ siiuaties
die je niet rechtstreeks in de Rijbel terug vindt. Wan( dc Rijbcl
oefent l a n g iiieei-dei-eroutes
invloed uit. Maar er blijft ook ccn
terrein van vrapeil open. Waiineer moet je welke vali de vier
mogelijke vormen van r;cli~ifigcbruik in stelling brengeli? Hoc
kom je in d e praktijk van cc11
concrete etlifsche vi-nag juist bij
die bijbelsedeelten terecht dlc
daarop betrekking kunncn lichben? Waarom hijvoorbeeld vinden wij dat bij het onderwerp
'homoseksualiteit' wel Rcimcincn
1 ('tegennatuurlijk') en niet
Genesis 2 ('het is niet goed dat
de mens alleen is') d e doorslag
geeft'? En waarom be~lissenwij
vragen van omgang me[ welvaart
en bezit vaak niet vanuit liet
voorbeeld van Handelingen 2 cii
4 (radicaal 'wegseven' eii 'dclcii')
en wel vanuit de resel van 1 Tim.
4 ('alles is goed als het met dnnkzegging aanvaard wordt')? Als jc
concreter in beeld brengt liue hct
in cle praktijk werkt. zou je ook
daarop misschien meer zicht ontvangcn.

Dourna's indcling in vieren heeft
een iiit uïticvc klaarhli.ikelijkheid.
Rij aiidcrc cthici treffcn wij vergeliikh;irc ii~dclingciiaan. Maar
als theciric civcr ccn stuk christelijke praktijk vcrdicnt dic indel i n ook
~ een t o ~ f s i r aai1
~ g dc praktijk. Ondei+ïockalq dat van
Veling rciu hïcdcr ripgczct kunneii wciiden en ccn aunvullcnde
rol kunnen cpelcn naast dc uit
Douma'v eigen ervaring gchoren
ondersclieidingcn. De cihisclie
theorievorining 7ou up dil punt
dus gehaat zijn hij cen uoiArnvan
svstematisch pmpiriw h ondcrzoek naar de welAkwij/cvan ccn
ethicus sis Duum;i. DIintuitic
'zo blijkt liet te werken' kan vcrsterkt. genuanceerd. verfijnd cif
ontkracht wordeii in de weg van
zulk concreet onderzoek.
Betrokken O p de werkeTegelijk moet zulk onderzciek
lijkheid
zich niet beperken tot Dournn.
Vruchtbaar wordt het juist als je
Met het voorgaande stel ik dus
mccrdere schriftge~roiiweethici
vest dat dc ctliick baat zou kunop dc7c manier naast elkaar zet.
Dan zou dc thcnrie van het viernen hebben bij ccn stuk cmpivoudig schriftgebruik kunnen
risccl onderzoek van ccn hepaalde praktijk. Eii dan nict alleen
winnen aan nvcrtuigingskracht.
R~ivendicii7nu duic2clijker worom te weten i i i wclkc contekst
den in wclkc verhouding de vier
wij opereren. maar ook om onze
inaniercn lot clkaar qtnan. En
ethische theorievoi-ming tc verfijeen vraag die Driiirna's indeling
nen. Ik heb mijn pleidooi daarvoor gevoerd in liel k drd cr van
open laat, zciu misschien migshet thema 'schriftberoep'. Maar
zins kuiinen worden cippclost.
er ~ i j nmeer oiiderdelen van de
Want ziiii indeling la;it wcl lielder
ethische theorievorming waarzien dat liet ïchri flgchi-uik in dc
ethiek vcelïijdig is en langs meervoor systematisch empi~isch
onderzoek nuttig kali /ijli. Het
deie routcc kan plaatsilinden. En
dat Ievcrt grciic winsi voor d e
behoedt oiize theoricvciïiliii~g
voor idealisme. Neem wccr het
chi~steliikeclliick. Zo ondcrvoorbeeld van het schii flgchruik.
bouwt hri iiarneliik ovcrtuigcnd
Wij kunnen wel een rnocjie thcodat de Bijbel ouk vandaag nog
rie ontwerpen over hoe dat
voluit ~ezagliebbendi i in cthi-

I

I
I

I

I

JAARGANG 76 - NUMMER 9 - 2 DECEMBER 2000

schriftgebruik z o i ~jnoefrrz pfuritrv i n d m maar laten we x k c r ook
onderzoeken /roe het jeitplijk Ui
z i f t tv~rk
grt~rinr.
Nu vind ik het &n van d c grote
verdiensten van do uni:^ dat hij
onze ethiek bevrrjd Iiecfl uit een
zckcr normatief idealisnic en
haar diepgaand heeft betrokken
op de werkelijkheid van Ilci
leven in onze tijd en o n ï e wcrcld.
Douma heeft de ethick vanuit
het perspectief vaii de Scl-irift
diepcgaand hetrakken op hct \verkelijke leven, zo,a ls- liet mctterdaad geleefd wordt. En dc richting die hij wijst, is een richting
dic niet idealiserend over d c
hoofden heen gaat. iiiaar dic aangeeft hoe het leven ook in dc
praktijk geleefd kun wordcn. Ligt
het niet in lijn met deze hctrokkenheicl op de realiteit oni dic
crnpirische kant van ethiek mccr
tc benadrukken? MJant d c ~ c
bctrokkenheid vraagt erom dat je
vnortdurend het beeld vali dic
werkelijkheid scherp blij fl iiclIcn. In Douma's ethisclic bockcn
cn artikelen over concrete cthischc problemen maakt hij altijd
royaal ruimte voor een peiling
van dc situatie e n de werkelijke
stand van zaken. Het Ii,jkt mij
belangrijk om in een boek dat d c
grondslagen en methode vari de
chrislclijkc cthiek beschrijft.
meer aandacht te geven aan de
vraag o p wclkc manier die kennis
van de werkclijkhcid een plaats
zou moeten ki-ijgcn in de ethische
bezinning. nouma raakt die tliematiek wc1 aan, wanneer liij
betoogt dat wij bcpaalde historische ontwikkelingen als christenen mogen aanvaarden als leiding. van de T leiligc Gcest, tenzij
ze strijden niet dc Rijhel in zijn
functie van wachtcr. Maar meer
bezinning is liier wciisclijk.

Dogmatiek
Mijn susgestie om dc ~inpirir
(onderzoek vrzn de werkclijkheid) metliodischer Ic vcrwcrken

I

l

in de ethiek brenst mij tenslotte
bij de vraas welke plaats het vak
ethiek binnen de theologie moet
innemen. Douma gaat daarop in.
Hij ziet de ethiek als apart vak
binnen de dogmatologische
groep. Daarmee houdt hij zich
aan de gebruikelijke plaatsbepaling van dit vak binnen de gereformeerde theologie. Daarin staat
vooral de verwantschap met de
dogmatiek voorop. E n die verwantschap is ook zeer sterk.
Gods openbaring iti de Bijbel
spreekt door elkaar heen over
'leer' en 'leven'. Bijbels gezien
moeten wij zelfs zeggen dat de
'leer' het 'leven' omvat. D e Torah
(eerste vijf bijbelboeken) vertelt
de geschiedenis van Gods werk
en mikt daarmee op een leven in
gelioorzaamheid aan Gods wil.
Christus' leer over het koninkrijk
zouden wij vaak eerder met
ethiek dan met dogmatiek verbinden (denk aan de bergrede).
E n de apostelen spreken met hun
brieven veelal in o p concrete
ethische problemen in de
gemeenten en mobiliseren in dat
kader de geloofskennis over
God, Christus en de Geest. En
één van de belijdenissen van dc
kerk (de Catechismus) omvat
ook de ethiek (gcbod cn gchcd).
Toch noemt Douma ook rcdcnen
om ethick duidclijk tc hlijvcn
ondcrscheidcn van dogmatiek.
Dczc ontlccnl, zeg1 liij, Iiaar
onderwcspen uitsluitend aan d e
Schrift, terwijl ethiek ook met
onderwerpen naar de Schrift toe
komt. Rovendien zegt Iiii, dat
ethiek niet alleen gaat over d e
norm voor het handelen (die je
uil de Bijbel afleidt) maar ook
over dat handelen zelf. In deze
opmerkingen duidt Douma met
andere woorden op wat ik boven
aanduidde als d e empirische trek
in eihick. Deze verschillen met
dogrnalick zouden ook aansluiting kunnen geven bij een andere
groep iheologische vakken. Ik
doel op wat tegenwoordig 'praktisclie iheoloeie' heet, e n vroeger

'diakoniologie', of 'ambtelijke
vakken'.

Praktische theologie
Want jitist binnen de praktische
theologie is die empirischc. trek
aan de orde. Volgens een gangbare omschrijving richt de praktische theologie zich op het hnnde/en van christenen in de
werkelijkheid. Als vanzelf brengt
dat met zich mee dat je behoefte
hebt aan methodisch onderzoek
van die werkelijkheid en van de
praktijk van het christelijk handelen. Goede theorievorming
over prediking cn pastoraat moct
ook verwerken hoe beiden in de
praktijk plaatsvinden en met welke effecten dat bijvoorbeeld
gepaard gaat. Dat hoeft niet in te
houden dat wij ons de wct laten
voorschrijven door onze seculiere
context en ons handelen Taten
bepalen door nict-christclijkc en
niet-theologische gegevens of
invloeden. Het inzicht dat kennis
van de werkelijkheid in onze
theologische thconcvorrning
gciii tcgreerd moet worden, is
helaas vcrwcven geraakt mct de
rnodcrne gedachte dat de wereldlijke context de agenda van kerk
en theologie 7ou moeten hepalen. Maar je kunt dat laatste hartgrondig afwijzen en tegelijk liet
inzicht vasthouden. We moeten
juist ontdekken e n uitbuiten dat
e r dankzij het werk van de Heilige Geest altijd ook een christclijke praktijk is, en deze versterken
als bedding voor ons denken.
In dit opzicht en onder deze
voorwaarden bestaat e r ook sterke verwantschap tussen ethiek en
praktische theologie. Beiden richten zich op het handelen in de
praktijk. Daarbij teken ik aan dat
deze gerichtheid op het handelen
ook een versmalling van die
praktijk kan inhouden. Misschien
zijn zowel ethiek als praktische
theologie daarin wel teveel
bepaald door een modernistische
trek: de concentratie op het han-
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delen staat in d e moderne handelingswetenschappen namelijk in
verband met de behoefte om
deze zoveel mogelijk exact en
meetbaar en daarmee beheersbaar te maken. In zogenaamd
'postmoderne' theorievorming
wordt dat soms kritisch aan d e
kaak gesteld als een reductie van
de praktijk. Zowel die moderne
handelingswetenschappen (hijvoorbeeld psychologie) als ethiek
en praktische theologie zouden
baat hebben bij een verbreding,
waarin niet alleen het handelen
maar heel het zijn in de werkelijkheid object van onderzoek
wordt. Maar dat deze verbreding
tegelijk voor die handelingswetenschappen, voor praktische
theologie en voor ethiek bepleit
kan worden. onderszreept alleen
maar de onderlin,oe verwantschap.

Eigen plaats
Zoals ik aangaf, heeft Douma wel
degelijk oog voor dit aspect aan
het vak ethick. Toch houdt hij dit
vak o p afstand van d e praktische
iheol ogie. Zijn argumcnt daarbij
is dat het in deze laatste - Douma
blijft liever spreken van diakoniologie - loch vooral gaat om
het ambt. Dat standpunt lijkt mij
moeilijk vol te houden. Tk I-icb
zelf bijvoorbeeld een klein heetje opgesnoven wat er in de liturgiek aan d e orde is, en het lijkt
mij op grond van de Bijbel niet te
verdedigen om de liturgie te
benaderen via het smalle deurtje
van het ambt: liturgische handelingen zijn handelingen van d e
gemeente, waarbinnen het ambt
ékn van de geledingen vormt. En
ook pastoraat en diakonaat zijn
functies van de gemeente als
geheel. Als dit argument zou
wegvallen, zie ik minder reden
om ethiek en praktische theologie uit elkaars buurt te houden.
Aan d e andere kant blijft ook de
argumentatie van zojuist, waarin
de diepe verwantschap tussen
166

deze door de Verlicl1t i i ~ ggcstempeld. Dat is nicl pci- definitie verkeerd. maai- slï hcl ciok anders
en misschicn bctcr kan, is het de
moeite waard dat te prciberen.

cthick CR dngmatick aan de orde
was. hc!cii~aalovcrcind staan. En
hchnlvc dc7c i-aakvlakken met
doginalick en praktische theologic inoctcn wij voor de ethiek
iin; ccn dcrde rnogclijk 'tliuis'
ondcr\chciden. Want als raIr is
ethiek gccn uiiviiiding van de
chi-istclijkc thcnlo,'ale, maar
alkciiiistig uit de klassieke oudhcid cn ciiidcrdeel van de filosoI'ie. Ook Dourna's C.roirdslrrgcn
laat zicn dat een cliristelijke
cthiek niet kan huiten de verwerking van dc hegriplien. oiiderschcidiiigcii cn waarnemingen uit
dc wijcgcrigc cihick.
Deye eigcnnardigc vcrwcvcnheid
van cihick inct dtic verschillende
vakgchiedcn doct mij ertoe neigen om cihick tot gecn van deze
drie te rckcnen, cn - in ieder
gcval in lici liclii van de huidige
iiidcliiig van dc theologie in vier
vakgrcicpcn (Riihcl. Dogma,
Kerk, Prakiijk) - ccn aparte
plrinis tnc tc kennen.
Do~irnasignnlcci-t dat Rnscam
Abhiiig dil ooit vtinrstclde. Hij
meent cclilcr dat !>ctccii thcoretfsche ccinsli.uctic ral blijvcn cn
dat ei. in dc praklijk van dc thcolo~isclieuplciding nicicilijk mce
te werken v;iIt. 1k vra;ig mij dat
laatste af. Juist dc pinktijk zal
moeten r~irwii,-rriciT dil wcrkbnaiis. En ik viiid liet hel:iiig d;it
ermee gediend wil ziin. grciol. Zo
kunnen wii de eigenheid vaii dc
christelijke ethiek binnen de
driehoek van 'leer'. 'praktijk'. en
'filosofie' OV een evetiwicliti eeimanier t.ecl;t doen.
In het licht van wat wij gewend
zijn. lijkt het een ongebruikelijke
constructie. Maar in het tiuidise ~ogenaarndpostliherale - theologicchc klimaat bloeien meer
alternatieve concepten voor de
inrichting van de theologisclie
opleiding. Qeze concepten kunnen wij ook als uitdaging zieii.
Want ook íle hestaande ~nricRting van de theologische opleiding moet niet verabsoluteerd
worden. In s o m n i i ~ eopzichten is
L

F

l

I

Slot
111drie artikelen hcsprak ik het
vaii Prnfessor
hoek Grorrrl~tn,q~n
dr. J. Dcium;i. Flcl is ccn hoek dat
ik in vele haiiclcn wcns, zowel
vanwege de grondigc oriëntatie
als vaiiwegc hci cigcn concept
van Dou~nac n de bclrciuwhare.
goede eIi begaaii17arc wcg die hij
daarmee wijït. D;it hel bock vakmatie op hoog nivetiu itant
behoeft niet-theologen iiict af te
schrikken. ITel is voor Ycclcr die
interesse IieeR in dc ctliick gocd
te volsen ei] met vrucIi1 IC
gebruiken.
Drs. A.L. Th. de BruEjne is universitair docent /n de Ethiek en Encyclopedie van de theologie aan de
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STICHTING AFBOUW!
I

D e stichting Afbouw te Kampen stelt zich ten doel
de beoefening van de gereformeerde theologie te
bevorderen door met name te helpen bij de financiering
van proefschriften ten dienste van promoties aan de
Universiteit te Kampen.

Voor haar inkomsten is de stichting geheel aangewezen
op giften van meelevende kerkleden.
Inlichtingen worden graag gegeven door het bestuur:
C.Trimp,tel. 038 - 331 48 69,
B. ICamphuis,tel. 038 - 332 62 4 8 en
J.G. de ICimpe, tel. 038 - 333 2 4 94.
Giften, die fisca al aftrekbaar zijn, worden graag ingewachf
via bankrekeningno. 63.18.36.934, ten name van Stichting
Atbouw, p/a Hoefblad 4,8265 GM Kampen.
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DIAKENEN EN GEREFORMEERDE
ZORGINSTELLINGEN ( 2 )

/n hef eerste artikel zijn enkele trends genoemd
waarmee de gereformeerde zorginsfellingen en de
kerken worden geconfronSeerd.
Samengevat zijn dat:
de veranderende rol van de overheid
verdergaande professionalisering
afnemende binding tussen kerken en christelijke
hulpinstellingen
een verschuiving van cranbod- naar vraaggestuurde zorg
In de gereformeerde gezin dfe bezinnen christelijke
zorginsfellingen zich vandaag in tencief op hun zorgaanbod en op versterking van de relafie met hun
pofenfjële klantenkring. Ook in het regulier overleg
tussen zorg instellingen en he f Generaal Diaconaal
Deputaafschap vindt deze bezinning plaafs.
In hef eerste arfikel hebben we geconcludeerd
dat hier een uitdaging ligt voor kerken, kerkleden
en zorginstellingen om fe bewlzen dat de gereformeerde en chrisfelijke zorginstellingen een geheel
eigen e n uniek 'zorgproduct' aanbieden en daarbij de 'hulpvrager' centraal stellen. In dit artikel
worden die uitdagingen geconcrefiseerd.
Het Generaal Diaconaal
Deputaatschap (GDD)
Hct GDD vucit teniiiiiiste jaarli jks 'hclcidsgesprekken' met
dircct ics cii he\ti~renvan eeti

;.cst;il gci-efcii-iiieesde znrginstelliiigeii. Dat zijn De Driehoek.
I
Eleci~(vciorheeri Gliaggl CiPZI
Glihw). Dit Koiiingskincl, rlc
SGJ, De Wi,ingaard D e Wegwijen Bralectah. Eleos richt zich
cip dc hi-ede eetefornieerde
gc/indlc en heeft ook een
hcrluui dat daaruit is samengeslcld (u.ci. twee leden vati cle
GKV).
De SGJ ontvangt haar clientcn
eveiieeiis uit de eercfnrmeerdc

gezindte. Het bestuur bestaat uit
leden van de CGK, de CiKV en
de Geref. Bniid in dc K.H.-kcrk.
De overigc 01-gani~aticsonlvangen wc1 (in tncncmcndc matc)
clicnien uit andcrc kcrkcn. maar
dc bcsturcn bcstnaii ncig uit
Icdcn van dc GKV. AlTc
gciiocmdc orp;iniiaties, helialve
Dc Wiiiignard eu Eleus. mlvangcii cc11 financiële biidnige van
dc diaconici;ii v;in d e GKV.
Hct GDD gccft ovci- dic bijdriye
jaarlijks adeics aan dc diaconieCn. Dil i\ ccn van dc i-edcuen
voor lict jaarlijks beleidsoverleg
mct dcïc ïec huTporgani~;ities.
Maar in t oeriei-rieride mate wordcii in dal overleg de ontwikke-
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l i n ~ e nin het zorgveld en de relatie met de k e ~ k e nhesproken.
Depulaten 7ijn ei. van overluigd
dal een heclite relatie en communicatie tussen 'gererormeerde
zorgvi-agers' e n 'gereforiiieerde
zorgann bieders' van levensbelang is vuur de continuitrit in de
gereformeerde zorgverlenins.

I

van diakenen mag een positieve
en actieve bijdrage worden ver- I
wacht in de voorlichting over en
verwijzing naar gereformeerde
hulpinstellingen en -hulpverleners.

Hoe nodig is gereforrneerde zorg?
Om hierover met de gereformeerde hulporeanisaties van

gedachten i e wisselen heeft het
GDD onlangs een eicgen visiedocument vastgesteld met de
titel: Idenlrtritrgehorirlen zoi;q,
rioodzriuk o f lii-re? Met dit document heogcn deputaten om de
hehocftc aan cn hct aanhocl van
gcrdarmcci-dc ïorg OP clkaar ai'
l e slemmen eii cim de rclatic lussen d c gcrcforniccrdc kcrkcn cn
de gereformeerde ;.orginst¢llingen Ie versterken. Da;ii+hijrcaliseren deputaten zich d;il dc gerefcismeerde zorginstellingen mcer
en nieer moeteli (samen-)werken
voor en inet alle kerke11uit de
zgn. gereformeerde geziiidk.
1Iet bovengenoemde visicdocument is besproken met (111C cerder eeiioemde gerefoi-mce~de
zorgiiislellingen.
d

Een belansrijke vraag in liet rapport is: zij n er voor de problemen
168
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I

die diakenen in hun praktijk
tegenkomen voldoende en
gespecialiseerde gereformeerde
of clirictelijke hulpinstanties die
deze prohlemen kunnen opvansen en behandelen.

het bieden van goede kwaliteit
is een belangrijk kenmerk van
identiteitsgebonden zorgaanbod
door gereformeerde hulpinstellingen.

Met deze vraasstelling activeren
en mobiliseren deputaten als het
ware het nadenken ovcr de
zor~behoeftebij kerken en diakenen. Als de zorg dan toch meer
'vraaggestiiurd' moet gaan worden, hoe ziet die zorgvraag vanuit de kerken er dan uit?
Daarbij wordt er uiteraard vanuit gegaan dat niet-spccialistische-7org allereerst dooi- en vanuit de 'diaconale gemeente' zelf
verleend kari worden.
Als de zorg vanuit de gcmcente
niez meer tnereikcnd is, komcn
wc voor de vrnag i1n;ii- profcssionele zorg tc staan.

Enkele voorzich tige conclusies
uit het GDD-rapport:
Er lijkt een tekort aan opnamemogelijkheden voor chronische psychiatrische patiënten
Er lidkt een tekort te bestaan
aan voorzieningen voor crisisopvang bij psychische moeiten
Psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg zou in
cle gereformeerde zorgverlening hoge prioriteit moeten
hebben.
Thuiszorg (vroeger gesrinszorg
en kruiswerk) mag (volgens
het model) een lagc prioriteit
hcbbcn iii dc gcrci'nrmccrdc
zorgverlening, behalve als het
gaat o m d e vervanging van de
(afwezige) mnedcr in een
gezin met kinderen.
Sticliting de Hoop in Dordrecht realiseert (vnldnende!)
idcntiteitsgebondcn hulp aan
alcohol- cn drugsvcrslaafdcn
* Verder concluderen deputaten
dat cen grotere cn acticve
bctrokkcnhcid van
kei-kciitdiacoiiicCn bij hci
(bestuurlijk) werk van ul,qemren chri.stelijk~i?~rrrllingen
vair groot belaiig is.

Financieel
Oin IC kunncn beocii-dele11 welke
soorten 'idci~tilcilsgehoiiden'
prolessionele zory e r moeten
zijn, werken deputaten iii Eiun
visiestuk mei een paar invioedsfactoren. namelijk:
De otnvai~gvnn de zorg die
iemand nodig heeft {met als
meetpunten de tijdsduur en de
vraag: kan Iret thuis of moet
tiet biiitenshuis)
D e impnci vnn [ie zorg (de
mate waarin de hulp invloed
heeft op het ?eestelijk welzijn
en raakt aan levensheschoii-

* D e more vnt?rrfirrnkclijklreid
(hoe groter de afhankelijkheid
van de cliënt des te helangrijker de iclentiteitsgehonden
liulpverlening).

Over de verhouding tusseii kerken en instellingen z e g het rapport o.m.
Wanneer aan wet- en regelgeving
rechzen voor subsidiëring kunnen worden ontleend dient seen
financiële bijdrage vaniiit de kerken te worden gegeven.
M.a.w. d e zorgorganisaties die
door de overheid worden gefinancierd moeten in beginsel
zicl-izelf geheel kunnen hedruipen.
Daar waar de overheicl niet of
slechts ten dele bijdraagt in de
kosten zal diaconale steun moeten worden overwoeen. Daarbij
gaan deputaten ervan uit dat bij
steunverlening vanuit de kerken
mede goed bestuur, professiona-
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liteit, effectieve en efficiënte
zorgverlening bij d e beoordeling
van de aanvraag zal worden
betrokken.
Mede o p basis van de conclusiec
uit dit rapport probereri deputaten in de komende tijcl mee te
detiken met de gereformeerde
zorginstellingen over liun nieuwe
positiebepaling en het gewenste
'gerefornieerde zorgaanbcid'
Anderzijds proberen deputaten
de diakenen (kerken!) weer te
betrekken bij het aangeven van
het gewenste zorgaatibod.
Tc~m
welke zorgvraas lopen d e
diakcncn aan? Zijn diakenen
nog wel betrokken bij d e zorgvraag e n de zorgmogelijkheden
van gemeenteleden? Zijn ze neig
gesprekspartner voor genieenteleden als het over zorg gaat? Dit
hoort toch typisch hij hun ambtsinh(7ud. Wat is d e rol van rle diakcncn bij de doorverwijzing naar
de christelijke zorginstellinyen?
Kunnen ae die vraag ergens k~vijt
hij ccn bestaande gerefotmieerde
of chi-isrclijke hulpinstellins?
Zij11er nicuwe zorgterreinen
waar nicuwc initiaticvcn noodzakelijk lijn (bijv. crisisopvang, verslaafdenzorg. gcrcfoi-meerde herstellingic,ordcn)'!

Welke uitdagingen liggen
er en voor wie?
E r zijn tenminste vier 'pal-tijcii'
tietrokken bij deze uitdagingcn.
Dat zijn allereerst de kerkcn,
kerkleden en diakenen.
In de tweede plaats zijn dat dc
christe1i.jke zorginstellingen.
Vervoleens is een ondersteunciide rol wegselegd voor liel GDD.
En tenslotte een toerustingstaak
voor het Diaconaal Steunpunl.
Het gaat daarbij niet alIeen maar
de instandhoiiding van nu ecnmaal bestaande gerefornieerdc
zorginstellingen. Het p a t om Iict
versterken van d e binding tuscen
kerken en christelijke zorginstellingen.

Uitdaging Voor kerken,
kerkleden en diakenen

vraagt wel o m een herijking va11
dc rclatic lussen kcrkcn cn zorg0rganisaiics. Ook 7 ~ dc
1 PotCnticle doclprocp moctcn voorgclicht ûvcr dczc vcrandcringcn cn
over llct (nieuwe) 7,orgaanbodHet initiatief lol dic 11cri.iking cn
voorlichting hcrusl primair hij clc

betrokkenheid van gereformccrden bij deze voor~ieningeneen
goede zaak, Op die wijze kan
invloed uitgaan in de samenleving. Dit geldt
temeer als gereformeerden meer
gebruik gaan maken van Inkale
verpleeg- of verzorgingshui7en
en van andere lokale zorgvoorzieningen.

positieve.

1. Gereformccrdc mcnccn (de
znrgvragcrs) ;rullcn zich moeten
realiseren dat hct vcior(bestaan
van gerefnrmcc~decn christelijke hulpinstcllingen vandaag
meer dan oait aihangt vali de
zorgvragcrs. Als gei-efcirnieerden
met hun hulpvraag steeds meer
de gereformecrdc instcIIiiipen
voorbijgaan dan betekent dat op
termijn het cindc van de gereform e e r d ~znrgvcrlening. Niet de
instandhouding van nu eenmaal
bestaandc orgaiiisaties staat
daashij vciorcip, maar het instandhoudcn cn vcrclci+keiivan christelijke 7orgvcrlei1ing vanuit een
chris~clijkc~urgvisie,

'Uitdaging voor het Generaal Diaconaal Deputaatschap 16DW

Uitdaging voor de zorginstellingen

I

'

2. Alle kerken in de zgn. gereformeerde gezindte -en met name
hun arnhtsdragers- ziillen 7ich
upnieuw moeten realiseren dat
d e gereformeerde 7nrginstcllingen het vandaag niet zonder dc
actieve steun. rncdcwcrking €11
positieve verwii7ing dnor diakenen, kunnen stcrlcn. Het mag de
diakenen nicl cim het eveii zijn
waar I-ici hulpzoekend gemeentelid zijn hcil ïnckl. In d e vciorlichting naar dc gemeente zal het
'gcspccialiscerde en gereformccrdc XOI-gaanbod'op een
posilieve manier naar voren
moelen komen.
3. Plaalselijke kerken en hun
amhiqdragei-s e n gemeenteleden
7ullcn posilief moeten overwegcn om x i t l i n ~te nemen in
hcstiurcn, patientenraden of
adviesraden e.d.van plaatselijke ,
of rcpionale zorginstellin9en van
algemene of alsemeen-christelijke signaluur. Bestuurlijke

Hct Gcneïaal Diaconaal Dcputaatschap 7al in 7ijn jnarIijks
1. D e gereformeerde zorginstcloverleg
de gereformecrdc
lingen (de zorgaanbieders) zul~orginstcllingenenerzijds aanlen met hun zorgaanhocl hctcr
dnclit vragen voor en anndriiigen
aan moeten sluiten hij dc roi-gccn gocdc aansluiling lussen
vraag. Zij zullen vanzelfsprekend
'gcrci'ormccrde zorgvraag' cn
kwaliteit moeten bieden en
'gcrerormeei-d zcirgrianhod'. Dc
meerwaarde o p het punt van
zorgvragci- staat daarbij ccnlraal.
geloof en zorgvisie. 'Zorg op
Hel eerder geiioemde visicdocumaat' is iets dat prima past hij
illeiil val1 liet GDD zal in dil
identiteitsgcbondcn zorg. Daarjaarlijks overleg een rol nloclen
naast zullen dc hulpinstcllingcn
spelen. Anderzijds zal liet GDD
meer dan tot nu loc cn o p ccn
bij d e diakenen aaiidaclil vragen
meer creatieve wijze moctcn
\.OOT dil aspect van Iiet diakeninvesteren in dc rclatic, commuwerk en attenderen op liet
nicatie cn discussic mcl hun
belangrijke werk van de gereforpotenticlc achterban, D e regionalc di~cussicbijeenk~imsten
die , meerde zor~instellingen.
Bovendien zal het GDD de kern c nrfchock in 199%en 1999
mei diakenen
gehouden
I ken (diaconiegn) positief adviseren inzake financiële steun aan
/,ij* daarvan eeli goed voorbeeld,
Tenslolle zullen de zorgiiistellin$ereformeerde hulpinstellineen
gen (opnieuw) samen na moeten I die op grond van de GDD-critedenken over haalbare. minder
' ria in aanmerking komen voor
vrijhlijvende vormen van (keten- , een financiële bijdrage.
)samenwerking clie cle 'zorgvra- 1
per' centraal stellen. Ideeën zoals Uitdaging voor het Diaconaal Steunpunt
een gemeenschappelijke intake
e n voorlichting en de 'één-loketHet Diaconaal Steunpunt tengedachte' maken het zorgaanbod
sloitc zal in zijn voorlichting aan
voor zorgvragers en kerken
C" l o c ~ ~ i i van
n g diakcncn aantransparanter. Zo wordt dc hindacht schenken aan dc relatic
ding tussen kcrk cn znrginstcliusscn kci-k (diakenen) cn ccrcling bevordercl.
iorrnccrdc zoi*giilclellingcn.
2.(;erefnrmecrdc 7orgc>rganisa7-0wol*den
nwemberfdcccnlties zijn vandaag nict allc niccr
bcr 2000 ccn drietal bi.icciikomexclusief 'vrijgemaakt'. Doclsten voor diakenen gehouden
groep, cliënten, bestuur cn mcdcwaar dil oiiderwerp cenlraal
werkers bestaan in toenemende
staal.
mate uit leden van allc kcrkcn in
de zgn. gereformecrdc gezindlc.
'ls diaconaa'consuìent
Die nntwikkcling bclckciit xckeiwerkzaam o p het DiaconaaE Steungeen verlica aan idenliteil. maar
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uit de kerken

l46e dies natalis
Kampen - De rector van de
l ~ e o l o g i s c h Universiteit
e
van
de Gereformeerde Kerken in
Nederland maakt bekend dat
-zo God wil- de viering van de
146e dies natalis plaatsvindt in
een bi~jeenkernsto p woensdag 6
december 2000.

Dr. E.A. d e Boer zal een rede
uitspreken onder de titel:
"Samen tot studie van de Schrift
verplicht. D e verhouding tussen
Schriftuitleg en geloofsleer naar
het kerkordelijk ideaal en de

er goede
.schoolineest&
,&t

fl" zijn

L

Niek Rnkker

- ..- -- . .- .

wekelijkse praktijk in de congrégations van de Compagnie des
Pasteurs te Genève."
De bijeenkomst wordt gehouden in d e aula van de universiteit, Broederweg 15 te Kampen;
aanvang 19.30 uur. Belangstellenden wordt gevraagd om 19.15
uur aanwezis te zijn.
Spakenburg-Zuid - Beroepbaar
vanaf 1 december: G.J. Bruijn,
voormalig missionair predikant
te Spakenburg-Zuid. Adres:
Goudkruid 42,3068 SZ Rotterdam, tel. 010-2206124

-

KrirnhornlMarum Beroep aangenomen: A. Bas te Lemelel
Lemelerveld

Rotterdam-Oost en ZiiidlarenOost - Beroepen: J.B. de Rijke
te Eindhoven

Apeldoorn - Bedankt voor
benoemin$ tot auteur in het LitIndo-project, uitgebracht door
de Groninser Zendingsdepulaten: J.A. Boersema te ApeIdoorn.
Spakenburg-Zuid - Beroep aangenomen: H-Hoksbergen, kandidaat te Amersfoort, die bedankte voor Leerdam
Zwolle-Zuid - Beroepen: H.X
Messelink te Voorthuizen-Barneveld

SiegerswoiidelFrieschepa1enjuiste telefoonnummers van ds.
G.O. Sander: 0512-303809
(privé) e n 0512-34339'39 (werk)

U w , d i t i s gwri ~ryptugrdrri.Het is de
aankondiging van een meeslepend
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 op
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 Hogeschool t e Zwolle.
De spectaculaire snelle groei van de
gereformeerde richting i n het
Nederlandse onderwijsveld i s vooral
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terug te voereri op t i e t bestaan van d
kweekschoolonderwijs.
Dot er goede schoolmeesterr zijn geeft
een boeiend inzicht i n de drijfveren
van de initiatiefnemers, de sfeer op d
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 b i j het gereformeerd
onderwijs en de identiteit. Die - "-grote winst kunnen c!oen met d
historisch en fris ges chreven re
Drs. Niek Bakker

Dat er goede schoolmeesters rijn

ontwikkeling van het
gereformeerde kweekschoolonderwiji;

Ontstaan en

Ad Chartas reeks 4
200 pag.,

Open Brief over verroening
Z c i lici-v.crrnidcprcdikaiit cii
stiluiden eerder dit inar eeii brief

uver de ver~cieningnaar alle herv o r m d ~kerkeraden. Laler is
deze brie[. inel cintvaiigen reiicties. ucik :iangcbcideii ;ian hel
hervoriud moderamen. 111liel
G ~ ' r ( , f o r r n ~ rWprkhlud
r(i
van 8
scpncmhcr publiccci-dc di- J.
Ilork lict pc~aiiicnlijkpersberichl dai bcidc pitrtijen dariroves
deden iiilg;i:in:
,,Tiidcn\ zijn vergadering op 22
august 11s heeft Iiet moderaiiien
v;iii dc: Gcncfiile Synodc win d e
Ncdcrl;iiidsc FIervurmde Kcrk
ccn cipcn brief onlv:ingen over
dc kwcilic Dcii IJeijer. Daarin
wordt dc synode gevraagd een
belijdende uitspraak te doen
over de verzoening. Namens een
ad hoc beraad uverhatidi.de ds.
W Clrr. Iloviiis aan s!liiodevoorzitter ds. n.l.vvrin ITrccswijk de
cipen brief die door zes predikaiiten uit de Gerefor~iieercleBond
was ondertekend. De hrlef is
voorzien vati ruim -100 oclh~sieh(3irligii~~qcw
vrm jilri~ii.\clijkc k ~ r k r n r a í l al
~ ~clan
~ niet ondersteund
door getneenteleden.
Naar aanleiding van het gereformccrdc synodcbcrluii van 3 april
jl. ddi prof. dr. C. dcn Hcijcr mct
7ijn opvntiingcii civcr de 'c1--/.CICning hinncn d e grciifcn vaii hcl
gcrcrorrnccrcfc hclijdcn was
gcblcvcn. vcirrndcn dc hcrvcirmdc prcdikaiitcn W Clzr: Hnvi~rs,
/W.
A. vrrn r l ~ nii'rrgq\.T! w t r z GorJPI, .J. J I O P ~ l?, K O C I J ~ ~A.J.
I~
Klinz een ad hoc bel-aad. Zij
voelden zicli pijiilijk getroffen
dal dc uiil;i(iiipen van Den
Hcijcr wci-dcii gcdragcn door dc
mcci*dci+hcidvan dc pcrcrormcci-dc synodc. Zij bcslcilcii cind
april ccii opcn brief' up l c 3lcllen
a;in dc syiicidc en deze medc le
lalcn cindcrtekerien door pliiat~elijke licrvormde ~eiiieeiilen.24
x

gemeenten, waarciiider SoWgemeenten, Iiehben hel ad hoc
beraad laten weten de opcii hrieï
nic! lc oiidcrschrijvcn. Ruim 300
gemeenten vali Gercfoi-mccrdc
Bonds- en andere signatuur,
ondersreunden 11et initiatief van
Iiet heraad. Dn J-Juvius: ,,Wc vonden Iiel belangrijk om dc kcrkclijke weg i e bewandelen en nict
cins via d e pers tol hci rnodcramcn ic richtcn. Hct i s ccn sponl:raii iniliatier. We hebbcn dc
genieenlen dan ook gccn proei-an1rn:i vcicirgelegd Iioe / c hel
onderwerp moe5len bt.halidclen."
'In d e opcn brief stcllcn dc iniiiatielnemers dal de Gerclormccrd e Kerken in Nederland (GKN),
ondank%eerdere belijdende uilspraken, ,,weggroeien van h iin
confessionele dent ti teil". De predikanten voelen zicla bi,j de gereformeerde synode-uitspraa k
betrokken, omdat de Nedcrlandse Hervormde Kerk zich me1 de
G K N in staat van hereiinging
bevindt. D e schrijvers verzoekeli
de hervormde synode om helderheid over het hervormde standpunt over de verzoening en cle
plaats van de belijdenis. vóórdat
de synode verdere besluiten
neemt over Samen op Weg.
Namens het moderamen sprak
ds. Van Vreeswiak zidn waardering uit ovcr dc opcii en eerlijke
houding van dc Icdcn van het
beraad. Hij bcgrccp dc pijn van
d c iniiiatici'ncmcr~Van Vreeswijk: .,Dc gcrcfoi-mccrdcsynode
was ïclí' ook vcrdccld. Mcn stond
niet geheel achter de uitlatingen
van Den I-ieijer, maar men wilde
ook geen lierbaliiip va11dc dramatische luchtprocedures uit
1926 ei1 1 944." FJij gar aan dal
voor hcl inodcramcn vaii dc hcrvormdc synode de vci+zocning
zeker ccn aangclegeii puilt is.
.,Ilel is ecliicr beleid dal wc
inlioudeliike kwesties gcmmcnlijk hespreken. Dat zal geheuren
tijdens de trio-synode van
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zen

novcrnbcr 2000. Daarmee wordt
nict alleen helder hoe d e hervormde synode erover denkt.
maar blijkt ook wie we shmen
zijn", aldus Van Vreeswijk. Hij
~ c r 7 c k e r d de
e beraadsledeli dat
ook hij de voorbereiding van de
triosynodc de hervormden zich
slcrk makcn voor wat voor hen
niiopgeefhaar is. Tijdens de ontmocting werd van de kant van
het hcraad betreurd dat de in de
opcn brief gevraagde opschorting van het SoW-overleg e n de
eigen hervormde uitspraak over
d e vei+zocningc r nict komen. ,,Is
de Irei+vormdcsynodc door het
SoW-proccs gebonden, zodat
wczcnlijkc zakcii zoals de belijdenic niet mcct zelfstandig aan
bod kunnen komen?", vrneg een
heraadslid Iiel rnodcranicn. Ds.
Van Vreewijk verwccs nogmaals
naar het gegroeide helcid om
i~ihoudelijkezaken dic allcdrie
de kerken raken. eerst gc7arncnliik te overlesgen. Ook wcrd dc
vraag gesteld welke verwachtingen de Kerk kan hebben van ccn
nieuw document.van Vreeswijk
zei een goed, inhoudelijk gesprek
te vemachten op de triosynode
met de bedoeling o m een richzin,qgevcnd geschrifr aan d e kerken te kunnen aanbieden. .,De
verzoening kun je niet kerkpolitick afdoen. Je kunt niet stemmen over een cnmpromis. In de
lijn van ons belijden zeggen we
samcn: Jezus is het fundament of
Hij is het niet."
Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat het moderamen e n
d c heraadsgroep gezamenlijk
naar buiten treden om mededeling tc doen ovcr de onlrnoelilig."
172

