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O v e r preken is er gepraat zolang er gepreekt wordt
Ai pratend kun je samen verwerken wat je gehoord
hebt. Maar dat gesprek over de preek verloopt niet
altjjd even gemakkelgk. Waf de e&n een schitterende
preek vindt, wil de ander soms liefst zo gauw mogelijk
vergeien.Op de achtergrond iron dan meespelen wat
voor kjjkje op preken hebt. We mogen biijzijn, duf de
laatste tijd het gesprek ook over dat onderwerp gaaf.
Hoe kuk je tegen preken aan? Wat voor methode kies
je daarbg? Ds K de Vries heeft in een paar artikelen
dat onderwerp uitvoerig aangesneden'. Daarbjj keek
hij vooral naar 'Kampen '. Hoe leren ze daar preken?
Welke uitgangspunten hanteren z e daar? In dat verband stelde hu ook een aantul kritische vragen. Vandaag en volgende week hoop ik waf anfwoorden te
geven op de gestelde vragen, Ik ben erg blij mef de
mogelijkheid om fe reageren, Lafen we samen maar
in tensief nadenken over dit geweldige middel, dut
God gebruikt om Zijn evangelie door te geven.
Om he t overzichfelijk te houden, deel ik de vragen van
DeVriesinronddepreekvisie(daoroveischrijfikdeze
keer) en de preekmethode (volgende week). Ter wille
van de leesbaarheid ga ik niet aEle vragen herhalen. Ik
sfel ze wel allemaal aan de orde, maar dan meestal
impliciet in een lopend verhaal. Waar ik met zoveel
woorden in gesprek ga mef De Vrie5 doe ik duf in flantekeningen onder aan dit artikel (onder verwijzing naar
het paginanummer van het betreRende arSikell,
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Waardering en bezorgdheid
Uit de artikelen vaii Ds. De Vries
komeii twee clineen duidelijk
naar voren. Hti spreekt waarder i n 3 uit over de hecloeling van de
preekmethode. Het is goed, als je
alles inzet uiii dc senieente vali
vatidaag te bcreiken Iriez het
evaligelie. Misschien moet ie
dii>iïwel meei- nioeite vuur doen
dan vrcieger. En als je daar
lnethcidiscli Inee bezis beiit is dat
helarieriik. Vanwege de Iiefde tot
Christiis en de gemeetite niogen
we dat ook verwachten van de
predikers.
Daarnaast %preektei. ook
bezor~dheiduit de artikelcn.
Loop Ie niet het sevaar. spreekbuis vriii de Eioordcrs te worden?
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drie Cnclorcn nict aan Zondag 25
(1 355) niaar aan Romeinen 10:
14 en 15.Dani- wordt liet preek131~0~~saaaiigcduid
en in d a t kader
konieii duidclijk hoodschap,
hooi-dci-scn prcdikei-s in beelcl'.
Al5 dic dric lactorcn door Gocl
d e l-Teiligc Gccsi wordcn
gebi-iiiki om dc naain van Christus Ir: vcsiigcn. nioctcn we daar~ O C I T ook o i i ~ prcckvisie
c
laten
hcpalcii. Laat je Lén er van bililen bcschoutving, dan moet dat
we! ccn hcpanldc rcductie meebrengen die pcvolgcn heeft voor
de manici- waarop .ic iiict de
preek on1g;ial.
Dat betekent truuwcns iiict dat
alle drie raciorcn op voct van
gelijklicid ccn rul spclen. God de
Ijeilige Gecst wcrkl door de
Sclirill. Hij wci-kt dooi- het optreden van de predikcr cii Hij werkt
in het hart van de hooi-dcr. Maar
p i d e l i i k gezag ligt c r nllccn in
de Schrift. Daarom moci dc tckst
de centi-;ilc pl;iats kïijgcn. Dat is
eri blijft d e bcsliswndc instantie
in !ieel het preekprciccs.

Het is goed om dat gevaar hardop te benoenien. Iedere predikei
weet er wel iet? van, wat het is
om gewiiardeerd te willen wolAdeli. E n liet kan seestelijke sirijd
ople1,eren om daarbij alleen l e
willen \veten van Jezus ChrisLui
eti Die sekriiisigd. Daar hebben
we elkaar ocik voor nodig. O m
clie reden is het ook goed elkaar
o p te schei-pen. O m te vciorkrimen dal je spreekbuis van jc
hocirders wordt is het daarom
belaiigrijk als prediker toegewijd
te zi,jn aan Jezus Christus. E n
daarvan setuigenis aflegsen in de
gelneerite. Daar valt uite~ndelijk
de beslissing. Meer. dan in de
methode die je kiest. Juist daarom is een discussie als die we nii
voeren ook zo belangijk. Late11
w e tegenover elkaar veraiitwoordiny afleggen van de tioop die in
ons-is. E; laat dat ook st;eds
doorklinken in de cotnmunicatie
Olies de preek. Dat zal de Lie5te
manier zijn utii sameti bewaard
te blijven hij het evangelie van
~hriitus.
Thcolngisch is het vervolgens
bclangrij k onzc ui tgnngspunten
stcrk tc vcrankcrcn in het werk
vaii God dc Hciligc Gccst.
"

Tekst en hoorder

Een Geest, drie factoren
Naden kcn ovciApi-ekcn moci
altijd hegiilneii bij God de Hcilire Geert. In zondag 25 belijdeii
we dat IHij dcior liet middel van
de predikin3 geloof bewerkt. Ilij
zorgt es vocir. dat het blijde ewiiicelie vrin Jezus Christus de
wereld over caat. Hii
. zorrt e r
voor dat e r predikers zijn die de
booclschap bietigen. Hii zorgt er
voor dat e r trietiien zijti die
horen. wat de Geest tot de
gemeente zest. Als je het zo formuleert. wordt al meteen duidelijk dat Gocl de Heiliee Geest iii
[let pt'eeksebeuren drie tactoren
gebruikt om tot Zijn doel te
komen: de boodschap (van de
tekst), de prediker en de hoorder. Overigens ontlenen tve die
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De tekst heeft dus de centrale
plaats. En welke plaats hcefi dc
hoorder clan? Heeft die een
eigen inbreng, hij de inlioud vail
d c boodschap of alleen alc adres'!
Natuurlijk zijn we het er over
ccns. dat de hoorder niet bepaalt.
wat cr pcprcckt wordt. Dat zoii
niet bcsi xijn. Gcirl spreekt ons
;ian mct Zijn cvangelie. D a a r o ~ n
ticpaal( Hij wat er ter sprake
komt.
Maar loch bcn jc daarmee nog
niet klaar. Als jc dc hoorder
alleen iet als adrcs. hoe zie je
dat dan? Maak jc dc preek klaar
e n kijk je vervolgeiis, iict als de
postbode. waar jc hcm in de brievenbuc moel strippen'? Dan zou
de gemecntc tijdriiv rlc preckvoorlier~idii~g
du\ nict in beeld
kotnen. Maar daii loop jc zn
maar de kans. dat de prcck over
de lioufdeii lisrn giisi. Eli dat zal
174

kan heel grciot Tijkcn. Soms heer1
liet ook te maken met een
bepaald gemii aan kennis van d e
bijbel. En zo r.ijn er meer factciren. Daardoor weten mensen
vaak niet gocd meer, hoe ze ccincreet in hun Icvcn plaats kunncn
geven aan veel dingcn die ze in
de bijbel tegeiikomen. En dal is
niet alleen het probleem van de
hoorder. Met dat jc voor die
hoorders prcckt. is het jouw probleem als prediker. Wie preekt
moet nl. de wil hebben om zijn
hoorders te bereiken. Daar ben
je verantwoordclijk voor kraclitens je roeping. Dat hoort ook bij
de barrnhartiglieid waarmee
Christus omlict naar ons mensen
in de nood van ons leven.
In dat kader slaat bid ons d e eis
van een relevnntc preek. Als d e
preek niet geschikt is om de
kloof van de vervreemding te
nverhruggen, raalt de prediker.
Om die reden pleitcn we voor
herkenning in dc preek.

wel iiiag overstemmen. Maar hij
niemand willcn. Dat hetekent dat
er tussen tckst cn hoorder (jok
pleittc crvnor om in de preek dc
tijdens (I< ~ ~ r ( ~ r k ~ ~ o ~een
~ r I ~ aanvechtingen
~t-ilii
in het leven van
wisselwci-king is.
God\ kinderen te verwoordcn.
Een \.ciurhccYcl: als je de zondag
J u i ~ zo
t kun je de boodscli;ip
ïorgvuldig afstemmen o p dc coniia de ramp in Enschede in die
cl-ctc situatie van de hoorders.
gemeentc mcicst voorgaan. ligt
D;iariiicc wordt de zegging$het vocir dc hand. clnt de preek
eii misschien zclfs ook wel de
kracht cn de inhoud van d e
Schrift niet ingeperkt. Dat
tekst aigcstcmd waren o p die
verschrikkcliikc gebeurtenis.Tijgehcurt pas wanneer de hciordcr
sclccteert in de Schrift en iiit
dcns dc prcekvnnrhereiclin~zijn
met hct [nog dnarnp allerlei
paal maken wat hij wel en nict
horcii wil (lees de ernstige waarbclaiigrijkc vragen en aanvech(ingen ban dc hoorders nadrukschuwing van de apostel Paulus
kelijk iir bccld gcweest en ook in
in 2 Tim. 4:3). Dan ziin Schril3 cn
verband nict dc prccktekst
kocirdcr concurrenten gewcirdcn.
Eit tot wclkc Schriftopvatting dat
eebracht.
T-lchhcn
dic
hoorders
,,
leidt, laat zich raden.
n u een ~ i g c ninhrcng gehad bij
de inlioud van dc boodschap?
Tn onzc preekvisie bliift d e tekst
Niet i i i dic zin, dat zij uitmaakten
cenlraal staan.Tegeli,jk is de
inbrcn; van de hoorder wezenwelk cv:ingclic cr gebracht werd.
Maar wkl in dic zin, dat hun situlijk om dc preek zorgvuldig af ic
atie hepnlcnd was voor de tekstsiemincn o p de tijd e n de situalic
waarin hct \Voorcl gebracht
keus en iiicdcbcpalend voor de
wurdl'. Maar daar zal de hoorder
inhoud ban dc prcck'.
dan ook gehoorzaam naar mucConcurrentie?
ten luistcrcn.
Een voorbeeld ais dit Iaat zien.
hoe cotnplex en ïubtiel d c vcrhouding. tussen tek\l cn hoorder
is. Hier wordt duidelijk, dat dc
woorden cidres en irrhr~ngnict zo
maar tegenover elkniii gcbsuikt
kunnen worden. D e pi-edikcikijkt vaak hij tiet kiezen van dc
prccktckst al naar. de ~ e i n e e n l c .
E R V C ~ V C I I ~ C I I S komt bij het
inakcii van de preek de gemeente cunclant in hccld. De vragen
en de iiiocitcn die de hoorder
horen daarbij tot
bezig h~>tldcii,
hun recht tc komen.
In die ziii is inhrcng van de hoorders zelf5 nocid7akclijk. C.'rrimp
zegt dear zcll's van: "Dan werpt
de preek de cchtc vragen op, mayen die cipkonicn in hct hart van
de inenï (cn overstaan van Gods
helcirlen en gchoden. De reele
vra;ig hccrt in d e prediking voorrang o p Iici nnrmaticve antwoord*".Natuurlijk bcdoelde liij
daarmee iiiel, dat dc hoorder
net zij11«F haar vragen de Schrift

Herkenning en ontdekking

Relevantie

'

In de verhouding tussen tekst e n
hoorder komt hct aan op relevantie. In Krimpcn leggen we er
graag de rladi.uk op, dat de preek
relevant moel ~ i j nDaarmee
.
bedoelen we niet dat Gods
Woord pas dooi. dc prcck relevant wordt. Integendccl. (iods
Woord i~ relevarit. En naar onze
vastc o v e r t u i ~ i i nmaakt
~
Hid uit
wat rclevant is en wat niet. Daar
hcbbcn we de bijbel voor pckrepcn. Maar dan zal de preek moeteil Iuten zien. dat Gods Woord
ciok wcrkclijk reIevant is voor de
ccinc~ctchoorder in deze lijd.
NJ:inldic eri;nort lang, niet altijd
de dii*ccterelevantie van een
gcdcclte uil de bijbel vuur ~ i j n
eigcii leven.
n a t liccft te makelt met vcrqchilIcndc factoren. De kerkdiciist
kan iii jc heleving. een eilaiid
worden. Dc afstand tussen het
bijbelgcdcclte en je eiseii levcn
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'-Mocht er ooit prediking plaatsvinclcn. waarin d e mens geen
kans krijgt zichzelf le herkennen.
dan kan zulke predikiiig op de
nafirn -verkondi~ing'nauwelijks
aanspraak maken - hucvcel solide uillcg van de tekst ij ciok zou
mogen bcvatten."Met dat citaat
wil ik gi-aag aangeven hoe
helangri j k Iierkenning in de
preek is. Daar wordt het namcliik ta5lbaar. dat de hoordcr concreet door God wordt aanpcsproken. Hct evangelie is geen
tijdloze waarheid. Wij moelen
anno 20U0 dc weg van Gods
eenarie vindcn. En dat is liiel
exact dezelidc route als 500 of
2000 jaar geleden. De omgeving
en de wcggc'nruikers verschillen
nogal. Daarom moet de prcck
herkenning oproepen. waardot7r
je merkt dat liet echt gaat ovcr
jouw leven.
Maar als dat alles was. zou het

armoedis worden. Herkenning is
geen doel in zichzelf. Een preek
die slechts op herkenning iiit is.
versmalt de blik vat1 de e m e e i i te tot haar eigeti tiorizon. Uiteindelijk wcirdt het evanyelie dan
insep:i.;t i i i de ense kaders van
het inensenleven.
Daarom moet de preek ook onfdckkii?g hieden. Het evanselie
verruimt ciok altijd weer je blik.
Wat hij iiienseii oninoylijk is. is
mogelijk bij God. Zo wcirdt je
Iiorizciii duorbioken, als ie het
hei1 van Gud ontdekt. Pas dan
kan de preek ook werkeli,jk uitzicht hieden.
Herkennins en ontdekking zijn
dus op een bijzondere niatiier
it:in elkaar verboticlen. Herkenning is noodzakeiijk om het concrete leven van de hoorder in
heeld te brensen. In dat concrete
leven wil Gocl immers tiiet Zijn
geiiade hinnen komen.'Ikgelijk
heeft dat concrete leven perspectief cip verlossing nodig. Als de
preek die twee aan elkaar verbindt kan clat voor cle gemeente
rle bijzondere ervaring opleveren
dat Gods wercld c n hun eigen
wereld in 6i.n pcrspcciief komen
te liggen en 7crfs clkaar raken.
En dat is nou prccics de geloofservaring waarmcc wc verdcr
gcholpcn kunnen wordcn. Voor
vcel hooadcrs is dat al ccn hccl
zcld~aincclwaring. Als dat in dc
prcck dan cicik nog cciir (inthrccki miqscn we in de kci-k een
gcwcldigc kaiis om inensen in
conlacl mc1 God te hrciigcn.
Oin dic rcdcii is Iiet ver5t:indig
inaai- i~ictlc veel ;if IC dingcn up
dc cis vaii Iicrkeirniiig. Sums is er
kennelijk iitigst dat herkenning
er 017 uit is ci121 het evaiielie
iitaar zo t e hretigen dal het aansluil hij weriseil. gevoelens eii
vcrlangciis var1 de hciordci-s.
V a a r dat is beslisi een misverslaiicl.
Natuurlijk is het evangelie niet
ii;i;ii- de mci1.j. D:iarciii~roept de
Herc ons b.v. cip het nies in ons
eigen vlces t:e zetten. Dal is een

eis die bij niemands leven aansluit. Maar daarom is herkenriing
nog niet uitgesloten. AIS die eis
.
weerstand oproept en v e r ~ e tzal
de preek die weerstarid heskenbaar moeten neerzetten. Dan
kan geen hoorder er meer oiideruit dat het ook over haar of zi,jn
leven gaat'. E n juist dan kan e r
ook ruimte komen voor de ontdekking dat het mes in je eigeri
vlees een ongedaclit perspectiei
biedt dat in geen mensenliart is
opgeko~nen.Dan ademt de preek
de echte bevri,jdin$ van Christus.

De plaats van de prediker
Naast tekst en hoorder is ook (de
persoon van) de prediker. zelf
een factor die belangijk is in her
preekproces. Daarhij moeten we
wel eerlijk noteren, dat het wel
even wennen is. om claar thematisch over te spreken. Binnen d e
gereformeerde theologie is dat
tot op heden nog. niet vaak cystematisch gebeurcl. Dat hangt
samen met de onti~ikkelitigvan
de gereformeerde ambtsleer. De
in7et daarvan is altijd geweest,
dat de ambtsdrager boven zich
7clf uitwijst naar zijn Zcndcr.
Terecht. Dat is hct geheim en de
kracht van hct amht. Door de
cnnccntratic daarop i s in de gcrcforinccrdc anihtslccr dc dicnsthaai-licid van de ambisdragcr
slc1.k bcnadrukl.
Vroeg ciC I;ial koml d:i;trbij diin
wel de vraag op, cip welkc manier
de pprsnon viin de arnbtsdr;igcr
daarhij een rol speelt. In i'cilc is
daar ilug niel veel syslcrn;itiscbr:
bezinning op geweest. Een ~iiooie
aanzet daartoe is geleverd door
C.Trimpq. Een eerste meihudisering van dit aspect i s geboden
dciur M.E.Hoekzemrt".
Dat het echt wennen is oiii daar
methodisch mee bezig l e zijii,
blijkt i i i t de reactie ban DcVries.
TTii erkent Iiet belang er van e11
sternt ook in met de intentie die
daar acliter ligt, maar haakt af bij
metlicidische aanwijziiigen.
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althans die schijn heer1 lict"'. Misschien moeten we iir di ( cip/iclil
wel »ver een drein pel hccii.
M;i;ii- juist cte pr;ikiijk Iaat ons
zieli hoe nodig dal is. Wc crvurcn
alleinria1 Iiue veel ciscn cl- gcstcld
worden aair liet persuonlijk
optreden vaii de vocirgangc~.Of
dat altijd iii een goed kliiiiunl
gebeurt.
is een t~ eede. Maar dic
,
,
eisen, daar kunnen wc nict rini
heen. Dal rncielcn wc iiok nict
uillen. En uiteindelijk hccft dal
ook le make11met eei-hicd voor
liet werk van God de Hciligc
Geest. Hij wil menren gcbi-iiikcii.
Dan rncieten wil uok bruikh;~niwillen zijn,

Geen middelaar maar
intermediair
Wanneer ben ie bruikh;i:ir als
prediker? Ik zo11 dat kcirt xci
oncler woorden willen brei-rgen:
als je met alles wat je Iieht: en wal
je bent d~eiistbaarwilt rijn ;iali
Iiet doorgeven vrin het evaiigclic.
Daarmee zeg je nogal wat, Z o
dienstbaar zijn. dat vraast urn
een zuivere otitvankelijkheid
voor. Gods senade. O m openheid
naar Hem toe. Om die redeli
leren we rle stucletiten ook huii
biddend contact niet God iiietlicidisch in de preekvoorbereidinr!linx
ccn plaats tc geven. Het vraagt
daarnaast om ccn _oerichtzijti op
cii opcn bci-cidheid tot ontmoelin; met dc gciiiccnte. O m die
i-cdcn Jcrcn wc dc studenten
/cirgvuldig tc luisteren naar wat
Iccft En dc hal-tcii vaii de
pcmccntclcdcn. En dit alles
vrnagi tciislcit tc om goede zelfkennis en pcricht contact met je
elS S. O m dic rcdcn leren we de
sl~tdenleno111 in dc ccrstc plaats
7ell opcii Ie %laanvoor wat de
Hcrc te 7cggcn hccft.
Wcisdt d c prcdikcr daarmee middclaar (1355):"' Nce. Een micldelaar moct Gods Woord hemiddelen iia;ir de nicnscn van vandaag.
Eerlijk g e ~ e p dvind ik clat zo'n
Iiouding nauwelijks dcnkhaar is
1 76

hij de ctudcntcii van vrinclaa?. 2i.j
zijn cerdcr geiieiyl 7icti7elf Li de
semecnti. tc zicti iunctionercn
dat1 huvc!, clc gemeente. M;i:ii. ze
zijn zicli cr wel vrin hewiist dat je
intcrriicclrair bent. Dat woord
gehruikcti we liever clan instrunrent (ovttrisetis eeven we liet
graag V O Ccel1
~ I . heter wocird).
Ecn iristriiment hceft zo iets
onwrikbaars. kei1 iti5triiment i?
een ding. Dar riiciet jz nemen
zoals liet in Ma:ir een interniediair is een mcns. rlie vrithriar is
voor onivorrnin~.Daaraan kun je
wcrkcn. tiidclend. open voor wat
Cind gcefi, ontvankelijk voor
Zijn ( ~ c c s Daar
~ . blijf jc 7clfs aan
werken. ic leveii jan?. oni 70
stecds vcrdci- te leren dienstbaar
t e zij n.

Samenvatting
Ik vni tcnslottc iii cnkcfe zinnen
saincn. wal dc kci-iicn van dit
artikel 7ijii. Aar1 de hand daarvan
hciop ik ~cilymclcwcck t c laten
/.icii, hoc laiiuilt dczc visic d e
mcthodc gcit:iltc k ~ i ki-ijgci~.
i
God dc Hciligc Gcc\i is Suhi e c i van alle vci-kondiging.
IVii cindcsschcicfcn in dat
wui-kxcld v;iri God dc Hciligc
Gee\I dric hicttii-cn in Iicl
pree kprocc?;: tck\t. pi-etii kcien lioorder.
* De tekst heeft dc eerste en
ceritralc plaats i i i het preekproces.
E e i ~prcek clie voorhijgaaz riari
de vrasen. de riativechtin? en
de vreugde in h c t leven van de
hoorclcrc. scliiet te kort.
Dc prcek inoet ziclithrrar
iiiakcn, hoc C i r i d ~Woord. dat
klinkt in dc ~irccktekst.relevant is voor gcmcentcleden
van nu.
Mct lict ons daarop moet de
lm-cck Iicrkciining ei1 ontrlekking hicdcn.
D c prcdikcr is gccii iniddelaai.
i~i\\ciiGcid cn de Ferneente
maar inicriiicdiaii- van Gods
komcii iot Ziiii volk.

* Peisotinlijke hetrokkciihcid
van de predik;lni

iii

dc prcdi-

tinordcr tc Iritcii zie11d a t rlie wnarlicid
tcrzakc is in dc siiriaiic van ~ i l i leveti.
i

kiny ic v;in wwenlijk hclang.
' Trinip. G o d h r e n ~ dr
i nienG ter spinkc.
104.

Dr; C.J. de Rwijter is hoogleraar in
de Praktische Theologie aan de
Theologische Unrversiteit te Kam-

pen

' Dc Rclrirmatie jaargang 75 riumnicr 4h.
47.4% i ; i a r ~ : i n76
~ nurnnier I .

' H c t is dri;irriin

hecliri oniiiist.nls 13e
Vries opnici-ki ( l 355). tlai in hcr preckvricii-hei-c:idiii~~scIicmi~
de pel-iricin \ ~ i r idc
lircdi kzr is i t i ~ r , , v r I ~ o ~iuswn
: ~ r ~ liel w a n :clie eii d e Iiriui-der. Romeinen 10 Innt
7ien d a t Grid Zelf dic pl;iiiis g e t t i niiri d c
prcdikcr.

' Iit dit vei-h;iiid is Iiei hei rio^ \::in De
Vrics op p 1.353 iitisleidcnd. Ril (li: vraag
wat hct hctckciit. dril de siiiiriiie viin d e
lioorclcr iiicdc-coiasiituiid is voor licl
prcckpsuccs iiriznii hil \lcclits I i w e
ci~ilics:I dc: iitiiatic viin ric Iicicii-dei-heell
ccn cigcn inhrcng hii d e iiiliuutl viin clc
bntitlscliap. c i C 7 liei is cen inusi rinl de
tioodscltap van d c preek tc adrcswi-cn
n:iri d c Iinoi-dci-cii tc latcii Iziiiden in
diens Icvcri. l l i j suyyci-cci-t(tcn r>nrecliie)
dat wij kicecii voor d c cerstc optic ei?
tirciigt i;cr\;olpcns ci-nstiyc kritiek irii up
die kcu7c. I3nt is ccii stol-cndc vcrriiiilieling die ccn a r ~ c l o z clczci. hcliorirlijf; op
hei vcrkcerde Iiccir kali ïcttcii. vot>r:il
vanwecc d e gcvarcti dic Iiij daaraan koppcli (vyl. iiarlickcning -5).

' C.Trimp. Cìrid brengt d c mcris ter <pi-akc. iii: A.G.Kne\:el (red). B(,vini/r~I~~kc,
/~rc,difiiri~
Kampcn 1 YH'I 104- l [)Y. I Oh.

Iiitci-cssant i i up dit puni dn1 De Vrics
d e vcrgcliikin~:ti-ekt inet een caicchisarit
dic tc r r o q dc ~ ; i t e c h c e lin cle rcde i n l l
(1354). 1lij vind1 d a i siorenrl.vr>rirnl wanneer uit dc hciudine van de ~aiechisntit
vci-zct en weersiancl <preekt. 0 1 al< d e
vraap ereclis anders over paar. D n a t o m
plcit Itij ci- yocir dc \r:iiig ninnr evcti tc
' ~ i a r k c r c n 'M
. c t d a l 1;iaisie gii ik accnotd
als d c vrarie ccn ander cinrlcrwerp annsnijdt. Wc kunnne niet civcr kille< legclijk
~n'atcn.blaar als dc vraay cclit tci !he
pniiii is bij de heliriiidclde m;iierie en jc
ervaart wccrstand hil d e vr;igeiiiiellcr.
iuiqa dan i5 liet lielrinei-ijk i e Loryen d n i
70.11 catechisant niei ;ifh;i:iLi. h1.i. h e h jc
A I S cntcchcct d c taak uni diin i e laien
7icn: "\+'at jij iiu op tafel leyi. dal is precje, waar wij lict dit uui- (ivei- hehhcn."
D o o r \.raag c n wccrstaiid ici-ieii\ i e
iicmcii cl-cëcr ic hei klini;i:it. wii;irdnrir dc
catcchiwiit d c bchandeldc \rui al< relevnni 7nE crvnrcli. Eii d a t is iiu lireties de
comniunicaticuc vonrwaai-de ur:iai-voor
ivii nrik als p r c d i k e s o n s vcr:iniwcirirdelijk moeteti voclcii. Wi,i 'dra;iicn' niei zo

maar n n < precklirnpranini;~.inaar hebben
een h<iridsclinp anti d c wcci-striiiden.
waarniee rnenqcn tiorcii naai- h c i evaiiyelie. D o o r die te ticnncmcii cii scrieiis i e
n e m e n . kiinrien ive dicnstbani- 7i,jn aan
Iici Iormulcren van het antwnni-d v a n ~ i i i
hef ev;iiig~lic.O p die nianict hocft :+tindacht vririr clc hoorder gccn hr~pcrftiiig
vrin de hucic1sch;il~I C belekcncri. zoal< D c
Vrics vrcc.;i (1341.ninnr kan tict iuist
cen vci.rlir.liin,q riplevcren.

en perznnn van d c dictiaai- dc5 Woei-ds. in: 1.A. rlii Rnrid c n
J.S.Kcllci-niriii (ed5.). Dirirsh-nr,,q/rcmrinrlic,
K O I I ~ I IHuldiyingshiintlel
,~.
ier e r e van
prof, J.J. d c I<Ierk e n prol: E.P..i.KlcyiiIians. Biueiiifciiiicin 19K9. h'l-7.7.
' C.Trimp.Ambi

Hct ruepi r e n rrnqiie rniswrstntid np.
als De \Tric.. hici- v c r ~ , i j r n:ini
i
Iici rclatioiiccl w;iiirhei(lshcyip ( I 354). Hij 7o'ti
nr.
~ , i- h ci i d ~ h e g r i pi > iel< p s i wnnr :ilc tict
%o(ii-jou wii;ii- i<. (70 vat ik mans cucii
kol-lhcirlïli:il\c w m c n . wni 13c \.'rits
hc~lricli.)M.:i.\i.. tlc ri,narlieid in nfliaitkclijk van jouw riiszt.mmine. In onyc ptcckvisic y a i i \+c iiii vim (lc he~rriuuhnnrlicid
vaii Gods wa:irlacid. VerioTycni lepgen
wc: als 17rcdikci-h e h je rlc iaak o m nnn dc
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' M.E Hciek/enidi. Buelstellingeri vaii d c
prcck c n enkele meihrirliiche cntiscqucntics. in: C.vali dcii Bci y c l nl (ecls.). P M -

Pastorriat vriii Gecsi en Woord.
Opstcllcii ariiigchoden ;iiin J r . A U FIcn/(~lll/l'.

di-iks. gcrcformccrd ~ircdikaiitt c Aiticrsfoori. K:ili~licti 19W. 167- 181;. Z i c iiadcr
vaii zi,iii tiaiid: Lloclycrichr prckcii: R n n sprekend prckcii: Ecit aaiisprckenctc
pi-cdikei- iii: C.J. dc Ruijtcr (cd.). i'rt,/trn
epi t-loi.c,ii. Kaiiilicn 190s. Iioofdstuk Si. 10.

ll.
"' H e t frappeert in D c Vrics' schi-ijvcn
dat liij stceds v:iiiiiii sijn vrrrr hct gocd

i-eclit van ihcinriliscli ntidcnkcn rivcr dc
persuun erkenl. maar v e r v r i l ~ e n sieriiy\chi-iki vrior d c nzrtl~otlisc/~~
iriiwcrkiny
Hij schriilt h.v.:"Hct duel is t c wei-kcii
aan cen dr>cirlccfcf prcekproccs" (1355)
inri;ir Itziivcrt vooi- d c inctliociischc ariiiwijziiiscii d i e vcrvnlpcits pcycvcii wardcii.

" In dil v e r h i n d waarschuwt De Vrics
voui- pi-eken waarin vakcr Itet wooi-d 'ik'
~ i i l dt a n de H c r c licl' is. ( H o c wc o p dit
piint wcten wat d c 1Icrc licf is. wordt
ovci-ipcns hicr nict duidclijk.) Inderdaad
kan e e n ~ r c c kliiticlcrlij k wordcii at<d a t
woord t c vaak valt. Viaar 'ikkcris' pi-cken is ook iets liccl andcrs daii licrsooiilijk prckcii. Dat Inntstc is rin7c inrcntic.
Zi!aiil G n d wil niisc Iicrqoon inschrikclcii.
iii dit vcrhnnd wnq ik wc1 tclcurpcstcld
nvcr d c oliiricrkinp van I l c Vrics d a t dc
nicdiiniic ic ik-gcriclit is (1 355). I k
omschrijf clc trieditntic in lier kort als
-Iiiddct~clIiijlicllc7cn'. D;iar iinnrr al< $én
vnn dc kcrnvingen liij: war hectt d e Here
tnii liicr le xcggcn? De prctliker d i e 21)
het lictir vnri het evangelie niet in 7ijn
eigen har! heelt liiien hchiinen. mag rle
preekstoel iiiei rip. Biddend hijbelleyen
is niet ik-yerichi. Hc! is tip Gud gericlit.
Eii dii:iruin rip dc tcksi yerislit. En.
intlerJ:i;id.Ek hcii degene d i e d:ii nirici
doeil. M:riir iils i k i e y *ik geloul'. daii hen
ik iucli ciuk niei ik-periclit. Dan geer ik
niij persoonlijk in de uinwng d i e d e
H e r e met inij zticki. En dai is pi-ccics de
hoitdin-. die d e predikcl- pasi rils liij zich
voui-hei-eidi op zij11 !:lak op d c kriiiscl.
D e nicditiitic in de prcekvuorhereidiiir:
\i ei- cip yericlit die houdiiig in i e r i e k nen.

Ontbinding College van
Samenwerking (CVS)
Het CVS is het overlegplatform
van de zendende kerken en instanties in Nederland.
Nu de synode van Leusden een
nieuw deputaatschap Zending
e n Hulpverlening (Z&H) heeft
ingestelcl, heeft het CVS zich
beraclen op haar toekomst.
Het CVS is van rneniny dat in de
nieuwe structuur voldoende
ruimte moet worden gegeven
aan de plaatselijke kerken. Dit
gezichtspunt is naar de mening
van hel CVS in het synodebesluit (Leusden 1999) royaal
eehonoreerd. Nu het nieuwe
deputaatschap Z&H op de rails
staat. blijken alle huidige functies van het College zonder
meer kunnen worden vervuld
binnen de structuiir die het
deputaatschap Z&H voor ogen
staat. De onderlinge landelijke
afstemming van zendingszaken
krijgt een uitgesproken kerkelijk
karakter of zal nadrukkelijk op
kerkelijke wijze worden ingebed. Dit is ccii strukturelc verbctcring tcn opziclitc van dc
huidigc situatie. Hct Ccillcgc van
Samcnwcrking is daarom van
rncning dat c r gccn substanticlc
i-cdcncn iiiccr r,i in voor dc
instnndhoudiiig van lict Cnllcgc
van Samenwerking en hccft 7ich
in haar vergadering van il
november 1.1. ontbonden.
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uit de kerken

Adres ds. H. Venema - Jl. Asciii
IX No. 3. Cipete SeIal;in,
JAKARTA 124 10. Tiidoiicsia.
Tel. 00 62 21 765.6689. E-mail:
venema@indosat.i~el.id
Biinschoten-West- De kerkeii-

raad heeft een derde predikantsplaats ingesteld. De gemeente
heeft m o r n e ~ ~ t e1652
e l ledcn. Er
is slechts één predikant. cr ;.i$
nu twee vacatures.
Langeslag - Bedankt voor
t~eroep:
. ' F van den Bery te Aiina
Paulowna
Driehergen-Kijssenhurg Beroep aangerionieI1: R.P. T-Teij,
kandidaat te Hardenberg.
ZwnIle-Zuid - Beroep aangenomen: H.J. Messelink te Voorthuf7en-Barneveld, die tsedankte
voor Hoogkerk en Leek.

Utrecht-Noordwest - wijziging
adressen:

Allc post: R. v.d. Hamkade 4,
3552 C:M Utrccl~t(de postbiis is
niet mccr in gebruik).
Kerkclijk hurcnu: M. Tcrpsira,
Acaciasiraat 2Cibis (inleveren
at (cstatics), postadres, zie hoven.
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ADVENT? WACHT MAAR!
- 1

Daarom, wacht o p Mij, luidt hef woord
van de HERE,. ...(S efanja 3:8 )

rneditaf ief

volgendc gcdccltc ontbreekt duidelijk d c Here Jeziis. Daar wav
liet wachten op. Hij zou het vcrHem mag ik n u
ke n
Heiland
tocirn civci- iiifjii zonden heeft
gedragen. MJanronip~uik dal1
nog twii Cclcn als ~ o zegt
d '~actit
maar ? M ~ I;IISI mijn verlosser
terugkomt om i c oordelen hoef
rk niet bang tc lijn voor zijn oordeel. Intepcndccl. En het lijkt me
weikïliih machtig om voor
met Heni t ~ ICVCII.
:
Moni toch,
zoals liet kerkolg ~ ; i i iScfanja 3
dat aangeeft. I-re( uilziclit op zo'n
toekomst niaiikt m c hlid. En het
liefst lees ik Scfanja 3: X ook als
bemoediging. M:i;ir i i dat
terecht? En wiiclit ik daar dan
ook op?

'

W a c h t maar, ik krlg je nog wel!' Dat klinkt
behooriijk dreigend. Heiemaal als die onder je nogal imponeert Dan weet je één ding: daar ga dus je
niet op wachten, Je do& alles om bu die persoon
u ~ Ste buurt te blijven. V/uchten.Je moef voord nief
in handen van die ander vallen.
'Stil maar, wacht maar' Bie woorden klinken je als
(bekende)muzjek in de oren. Helemaal als je hoge
verwachtingen hebt van diegene die dat zegf.
Want als iemand in staat is te helpen dan is het die
ander. Dat is het wachten waard. Dan wordt
wachten ook echt uitzien,
Onduidelijk?
Sci'niiJa prnfctcert tegen Juda.
Namcnf de H E R E verwijt hij
Juda nanlinudcnd goddeloris
gedrag. Daarom: W c h t maar ....
En daii /OLI ic V C T W ~ C I I ~ Cdat
~ I de
HERE ïegt:'\.Yacht maai- Juda, ik
zal jullie iicig wc1 ki+ijpcn.Dc qtraf
die jullie hehhen vcrdicnd zullcn
jullie zekei- nict untlcipeii.' Als clc
HERE dat zegt dan i? duidclijk
dat vluctiten voor Hei-ri geeii
enkele zin tieeft. Moet Juda d;!(
dan maar eelazen over zich Iteen
latcn komcn? Maat ineens ic ei.
sprake van vol ken. Alle volken.
Gcen enkel volk moet denken
dat het ongestraft kan doen en
latcn wat het wil. Er komt een
dag cn dan zal dc H E R E alle
goddclonslicid vcrnordelen. Niemand kan aan dat ooriicel ontkorncir. Dus ook Juda nict. Maar
juist als hct over Jiida p a t . wordcn cr iii het vervolg van Sefanja
vnii dic 'benioedi~endewoordeti
gcslwokcn. Vonr Gods volk is
Gods ciordccl echt iets om naar
uil tc ricn. Komt clat omdat de
T-IERE Iicl inisschicn iiict over

.,,,,,
i

zi,jn hart kan vci-krijgen dat Hij
zijn volk mocl vcrtiordclcn?
Hoeft Juda dus gecn ciikclc dreigins te voelcn als dc: HERE 7egt
'Wacht maar.,.'? !Ni11rnciclcn ze
nu met deze wocisden'?

,' Geen Sinterklaas
Sinterklaas dieist met straï zcindcr die uil te voeren. Hir doet
nict wat hij zegt. Maar ik ken
mijn God te goed om te denkeii
dal Hij zijn woorden niet waar
iii:iakl. In negatieve dreigine,
niaar dil\ ook in positieve helofte. Wat dat betreft is er dus wel
alle redcn dat ik onder de indruk
kom als God 7cgt 'wacht maarm.
Juda heer1 in ctc halliiigschap wel
degelijk gevocld dal dc H E R E
niet met zich Iafit spoticn. Gaat
er van deze woorden du\ alleen
een ariptariningcndc drciging
uit? Hoe zit h c t dan mct d e
belofte die volgt'!

Christus d e oplossing?
In het scharnierpuiit v;in dc7c
tekst tussen het vorigc cii hct
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J.B. de Rijke

God is duidelijk
I

Scfanja 3:s kan ik diis vuclcn als
bedreiging of als bemoediging.
Dat ligt niet aan God. Niet aan
dc Hcrc .Iezus. Dat list aiin
iiie/.clb Aan m'n geweten. Wcirdt
het m c hcnauwd als ik lees uvcs
Godv otirdcel? Dan moet i k dus
echt niet langer wachten. Vliichteir? Jiiïckcr. h l s het maar nxiiGod is. Naai- inijn Heiland Jezus
Christ u$.
Advent. Nict langer wachteii
omdat ei. ;FIStc verwachten is.
Waar wacht ik daii nog op!?

Ds. J.B, de Rijke is predjkan t van de
Gereformeerde Kerk te Eindhoven

PERSOONLIJK GETUIGENIS?
- - v

wé

saticwcrk kom je dit tegeri:,jiiist
wcl. of zo min mogelijk hiermee
werken?
't Is ccn kwetsbaar ondemerp.
Wic mei zijn of haai- verhaal naar
buitcn komt vertelt iets suhieclict's. Dat is vathanr voor uitwasscii. Jc kcnt hct hii~lciorbeeldvan
bep;laldc (v-pi-og~ainrna'c.Sommigc grocpcringcn maken e r hiin
huisstijl van. Sc praat al snel over

Vrouwenvereniging 'Priscilla is boeen. Die avond
gaaf hef over de Psalmen. lijnen worden getrokken. Zo
mag de kerk vandaag het nog zingen. De bespreking
wordt sfcik geleid, a\ te persoonlflke opmerkingen worden afgeschermd. Dit is niet het moment om je persoonlijke verhaal o p tafel fe leggen. Diezelfde week
komt de bjjbelstudiegroep 'wukzuid' bijelkaar aan huis
bij Hans en Greta. Het thema 'Gods leiding in je leven '
loopt al snel uit o p een uitwisseling van persoonlgke
ervaringen. Gevoelens komen op fafel, h u f e l s worden
herkend. De praktijk rond geloofsemring: tussen een
oud verworfeldehuiver en hernieuwd verlangen? Wat
moeten we hiermee?
la.

Twee culturen?
Hct voorbeeld is íiciief, maar
naar inijn ovcrt uiping wel vrij
breed herkenbaar. Twee verelligingen, tivee hesprekiiigen. Twee
culturen? Of is er meer aan de
hand? Waar de één huiver heeft.
komt de ander pas echt los.
Nou kan er tussen de erie en de
andere vereiii9ing wel wat grensverkeer ontstaan. Zo was Greia
bijvoorbeeld jaren lid van de
vrouwenvereniging. Terugkijkend
wil ze niet terug. Hct blecf allemaal wat teveel ergens stekm.Te
onpersnonlijk, te veel theorie.
Dat bevredigde liaar niet.Tnch
ging Hcttic na iwcc jaar van clc
hijbclstudicgrocp ovcr naar dc
vrriuwcnvercniging. Ze had hct
gcvocl dat dc bcsprckingcii tc
veel vcrzandclcn. rcdcrccn 7ci wc1
wat hij of zij ervan vond, erbij
vocldc. Maai- daar kwam je nict
altijd vcrdcr mcc. Hct bijbclgcdeelte snceuwdc naar haar idcc
soms hchoorlijk ondcr. Bij haar
grocidc dc hclincltc aan wccr
ccns dcgclijk biihcht udic.

Dieper: klank en weerklank
Intussen geen onbekend onderwerp nieer: ~eloofservaring.En
dan hebben we daarbij nog
steeds veel te danketi aan de
fraaie bundel van C. Trimp. Klrrnk
en weerkinizlr. Ruim tien jaar na
dato is het gesprek gaande. In die
tweeslag ligt een grote evenwiclitigheicl. Geen klank van Gods
Woord, zonder dat het iets
oprocpt: dc weerklank. God
sprcckt tot ons hart. Zou cr daii
iets nict open gaanr.?Tegelijk: 'ik
vind' en 'ik vcicl' is pcr dcfinitic
nog geen gelool'scrvaring. Daar
word1 hc1 wc1 ccns voor aangc~ i c nWaar
.
paal hci cipciilijk om'!
Waar pratcn wc ovcr?

n me+ God

J1FCïlJCI7.

'

1

Aan dc cnc kaiit wckt dit verlangen: dit wil ik ook graag. Z o Gods
hand ~.iciiin mijn Icven. Zn overtuigd kuiincii praicn over God in
iiiijn Icvcn. Wic wil dat niet?
Aan dc andcrc kant: hoe bijzonderdci- Iict getuigenis. Iioe meer
afstand kan cinisisan. Een onhereikhaar iclr. Soms wc1 érg persoonlijke cli bi j;rcindciAcdctails
roepen de vraag al si~clop:
kan ik Iiier nog niee? Ja, waar
gaat het daii nog »m!

Zingen uit ervaring

Haast tegenstriidig is liet gemak
waarmee wi,i Psalmen ziiigen i n
de onpemakkelijke houdin? die
ontstaat rond dit onderwerp.
Weten we eigenlijk wel wat ive ;i1
eeuwen zingen? Soms lijkt het o[
we daar wat op gevonden hehhen, onbewust. Een uithundige
Psnlin met een 'halleluia' kan op
dczelfde toon gezongen worden
als ecn 'uit diepte van ellende'.
Dc vergaande en persoonlijke
Persoonlijk getuigenis
qcklcurde dramatiek ontgaat ons
Tk wil dat ccns tcicspiiscn op i.Cn
hlijkhaar.
punt hinncn clii ondciwcrp: iwii
Ik vraag mi"i wel eens af wal er
kunnrr? wij var?daagmei r ~ t Pi E T zou gchcuren als sommige psalmsooniijk ~ e k o o f ~ ~ e t i r i ~ ~ n i s ~ ~Sckstcn 'gcrnoderniseerd' aangeboden zoudcn worden als nieuw
Elders kan zoiels vooi-komcii
licd. Tk kan me niet aan de indruk
hiiinen dc eredienst. Tii evangcli-
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onttrekken dat zo'n lied het niet
zou Iialen hij de 'toetsing'.Toch
gaf God eigenhandig een liedhundel mee. De menselijkheid
daarin spat e r soms af. Door God
gewild. E n gegeven als voorbeeld. Mij in de moiid gelegd.
Zou dat geen consequenties hebben voor hoe ik daarna verder
praten ga?

Zijn w e iets kwijt?
Het is opmerkelijk dat in kerken
waar de Psalmen een prominente
rol vervullen iii de erediensten.
hlijkbaar iets verloren gegaan is.
Wie Psalmen echt proeft, doos
het taalkleed ontdekt wat e r
staat, kan iets geweldip terugvinden.
Eerder al in dit blad is de aandacht gericht o p Psalm 103 vers 1
(berijmd): ... vergct-t niet hoe zijn
lirfdc. 11 h ~ , geleid.
f,
En nok
Psalm 66.1 6: konzt, hoort. cn ik wU
vcrtcllcn ... wat Hij gc.clntrn heeft
aon mijn ziel. '
Hier wordt ontspannen gesproken in termen van ervaring. Een
mooi voorbeeld is Psalm 40.
David bczingt in hct begin hoe
God Iicm gehoord heeft e n
geholpcn. God trok hem uit dc
n i o d d c ~ p c en
l gaf licm wcct
vasic grond ondcr dc voeten.
Opmerkelijk volgt dan: Ijij gc~f
mij een nieirw lied in d~ mond,
een lofznng aan onze God.
Mo<qenvekn !iet zien pn vrezen,
en o p de HERE vertrouwen.
Een nieuw lied - om een nieuwe
ervaring van Gods liefde onder
woorden te brengen. Tot Gods
lof, ja, maar in één adem ook
hierom: ieder die het hoort zal
onder de indruk komrrt (Groot
Nieuws 1996). Het één sluit het
ander hier in. Je richten op God.
De aandacht valt op Hem. Om
zijn eer gaat liet. Maar niet minder gebeurt dit door het onder
woorden brengen van wat deze
God deed in je eigc~npersoonlijke
leven. En 't wordt niet alIeen in
stil sebed bij God neergelegd.

Maar anderen moeten dit zo
nodig lioren. Waarom toch? Om
onder de indruk te komen. Van
wie? Van; God.

Het alternatief
Al te grote terughoudendheid
kan geen oplossing zijn om uitglijders te voorkomen. Het alieïnatief is dit: iets verliezen van
Gods Woord dal e r wefenlijk
bestanddeel van uitmaakl. Psalmen zingen terwijl de glans craf
is, Of een geloofsbelijdenis verdedigen en onderschrijven zonder
het mee te maken wat je gelooll!
Denk aan de diepgaande e n
openhartiye omschrijving van d e
wederseboorte: God bereikt door
de bijhe1 en d e verkondiging bij
ons niet alleen onderscheidingsvermogen en het begrijpen ervan.
Hij dringt door tot in het diepst
van ons mens-zijn.? Dit kan geen
papieren belijden zijn. Dit snijdt
precies ons eigen beleven.
Verschraling van een bijbels
geloofsgetuigenis betekent dat
grote woerden over Gods Hand
gesproken worden zonder dat die
Hand nog in eigen leven
bcnoernd wordt. Bij alle eerbied
zullcn feiten en mensen juist
meer centraal komen te staan in
(ir rlugclijkse prrrktijk, omdat de
naam van Jezus niet meer concrcet in ons eigen Icvcn gemaakt
wordt.

Effect 1: niet de mensen
In &n beweging trei je in Psalm
40 aan wal een openharlig gctuigenis jezelf kali leren. Mensen
komen in een ander licht te staan
(VS5-6). Je relativeert, bouw1 i1ie1
op het menselijke. Je leert af je
heil daar te zoeken. Ervaring
brengt je juist terug hij de bron:
God zelf, Jezus Christus.
Dat geeft gelijk Iielderheid: cchtc
geloofservaring is niet gebaseerd
op het nienselijke. En hoezeer de
menselijke ervaring spreekt, hel
is juist gericht op God daaiin.
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Effect 2: buitenkant exit
David onthult een voor vandaag
minstens even belangrijk leerpunt (VS7-1 1). Het is God nooit
gcgaan om de buitenkant van ons
pcloofsleven. Offers bijvoorbeeld. prccies volgens de regels.
Door God zelf ingesteld. Maar d e
bedoeling was toen al: Icom danrin zelfnanr God toe. God zoekt
ons hart. Gevuld met Hemzelf
kan jc mond niet zwijgen over
wat ct dan gebeurt.
Gezoi~dcomgang met een meer
persoonlijk te getuigen van ons
leven met God 7ai ons dichter bij
Gods Woord brengen. Dichter bij
elkaar. De buitenkant zal minder
onderwerp van gesprek worden
in het kerkelijk leven. Het zal
meer iets wordcn dat 7nrgvuldig
steeds opnicuw op de binnenkant
gericht zal wordcn.

Wel of geen pcrsoonlijk getuigenis? Buiten OT binnen de kerkdienst? D e onlspanneii omgang
binnen de bijbel zelr hiermee
brengt o p een ander spoor. Een
weg die volgens mij verder
omhoog voert... Laten we onze
gedachten liever laten uilgaan
naar de vraag: hoe zullen wc hier
mee leren omgaan?
Bij jezelf te beginnen. Vervolgens
vol verwachtin? naar de ander.
't Is advent. Eens stuurde Gcid
zijn Zoon naar deze wereld. Om
werkelijk e n definitief in ons
leven binnen te komen. Daar zal
liet vcrder over moeten gaan:
Hoe zul ik Hem ontvangen?

Ds. R.J. Meijer js predikant van de
Gereformeerde Kerk te Surhuisterveenlopende
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Rrfi>rntatie 73.10.205-208.
DL IIIIIV, 1 1 .

DE ZONDE TEGEN
DE HEILIGE GEEST I

A
s
i
jong dominee bezocht ik e e n
die psychisch behoorlijk in de war was geraakt.

oudere broeder

Vele jaren was hij ouderling geweesf en had h,j zon
ambt trouw vervuld, Ik ontmoette een broeder die
wanhopig was. Wat ik ook uit hef evangelie uandroeg, hij was niet te troosten. Steeds weer keerde
hef terug: dominee, h o u d toch op! Dit alles is niet
meer voor mil. Want Ik heb het ergste gedaan waf
een mens kan doen: ik heb de Heilige Geest gelasterd, En dat kwaad is onvergefellk. Er is voor mij
geen uitzicht meer! De betrokken broeder was bijbelvast. Herhaaldeljjk wees hjj op het woord van de
Here Jezus, zoals wij dat vinden in Matfeüs 7.23 F:
"Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de
mens vergeven worden, maar de lastering van de
Geesf zal niet vergeven worden ". Ik herinner mij
nog levendig, hoe ik diep onder de indruk van de
wanhoop van deze broeder naar huis terugkeerde,

Vragen
t Iet hezciek aai1 deze broeder

l
i

I

riep verschillende vragen bij mij
op. Daarbij kwam wel tieel sterk I
de vraag op mij af: Es er een #qrc>irs,
aan Gods vergeving? Is er dan
kwaad, dat als 7odánig. een mcns
buiten Gods vergevencle genade
sluit'? Die vraag kwam des te feller op mij af. toen ik m e realiseercle hoe rijk c n trnostvol dc
Schrift juist oilci- dic vcrgevendc
genade spreekt.
Wij mogen toch dc Hcrc kenncn
ars de God die 'gaarne' vergeeft
(I's. X6:5). liij wie de vergeving 'is'
(I's. 130:4). die scharfaken zonden wit als sneeuw maakt (Jes.
1:18)en die onze ongerechtigheid wegvaagt als een nevel (Jes.
44:22). Hoe gcwcldig de Hcrc in
zijn vergeving is. horen wij in dc

,
m

pakkende beelden die de profeet
Micha $ebruikt: "Wie is een God
als Gij. die de ongerechtisheid
vergeeft en de overtreding van
het overblijfsel van zijn erfdeel
voorbijgaat. die 7ijn toorn nict
voor eeuwig bchoudt, maar kccl
wclbchagcii liceT1 in pocdcrticrenheid! Hij /.al 7ich wcdcrom
ovcr ons onti'ci-iiicn, Hij zal onze
nngcrechtighcdcn vcrtrcdcn. Ja,
Gij zult al oii/c fondcn wcrpcii
in dc dicptc der zee" (Mich. 7:18

A.N. Hendriks

gcn hclijdl cn nalaal, dic vindt
cintfcrming (Spr. 2#:13). En dc
apostel .Johanncc verzekert ons,
dat hct hlcicd van Sczus, Gods
Zoon. ons rcii-iipt van Alle zonde
(1Joh. 1 :7).
Het woord van Chrir;tus ovcr
onv~rgefdilkezoiide roept in hel
licht van w;it de Schrift ovcr
Gods vergevende gcnadc zcgt,
oiiontkcrciinbare vragcii op. 1s cr
dan (och een grenc aai1 dic gcnade? Is Gods goedertierenheid
dan toch niet hemellioog (vgl. Ps.
36:6)? Is het dan toch niet waar
dat d e Here ál onze zundeii
werpt in de diepte van dc zcc?
En als er dan een grenc aan Gods
verseving blijkt te zijn. om welk
kwaad gaat het dan?Waarom is
er vergeving zelfs voor 'de godslasteringen' {vgl. Mark. 3:28).
maar niet voor de lastering tegen
de Heilige Geest? Waarom is e r
wel vergeving voor het spreken
tegen de Zoon des mensen (vgl.
Mat. 12:32j en niet voor het spreken tegen d e Heilige Geest? Is
dc Heilige Gecst dan groter e n
liccrlijkcr d a i ~de Zoon? Het zijn
d e l e vragcn waarmcc wij ons in
cnkclc artikelen bezig willen
liciudcn cn waarop wij uit de
Schi-i ft antwoord willen meken.

Vele antwoorden

C.V.).

Daarbij treil het Iioezeer de
Schrift ons de onhrp~rktheicIvan
Gods vergcviiig up hct hart
bindt. Micha juhclt: "Ja, Gij zult
áI onze zoiidcii wcrpcn in dc
diepte dei- zcc". En David belijdt
dat de Hcrc ,;1i on/,e ongerechlighcdcn vcrgeert (Ps. 1033). De
Toftc klinkt: wie zijn overlredin-
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Wie de lileratuur bcsludecrt,
ontdekt dal er nogal uitccnlopendc antwooi-dcn gegeven worden o p de vraag: Waar gaat het
om bij dczc onvcrgcfelijke zonde? Wat is dat lastcren tegen d e
Heilige Geest? T-lel blijkt dat
reeds d e kerkvaders rncicitc hcbben gehad met wat d e Hcrc
182

Jezus hierover zegt l. Van Auglistin,,, is bekend dat liij deze
onvergefelijke zonde een 'groot
ge heim' (grnnrit. srcretiim)
noemde. In S n van zijn preken
zegt de kerkvader "dat e r geen
groter vraagstuk is. noch niueilijker probleem in de Faiise heilige
Schrift sevonden wordt, dan
deze zonde" '.
Toch heeft Augustinus zich we!
aan een nadere omcchrijvinp
g e w a a ~ dVocir
.
Iiem gaat hel
vooral om een hlijvende untboetvaardiglieid. o m een tot de
dóód toe volgehouden afwijzing
van Gods vergevende senade in
Christus. De kerkvader ze$:
"Wie echter niet aan d e vergeving der zonden iii de kerk
gelooft en daarom eeii zo rijke
goddelijke genadeschat meent te
kuntien verachten. en wie dan in
zo'n verhardin? van zijn hart zijn
leven besluit. die is schuldig. aan
die onvercgefelijke zonde tegen
de Heilise Geest, door wie
Christus de zonden vergeeft" '.

'

i

Colvijrr heeft kritiek o p Augustinus' omschrijving. Z e doet zijns
inzicns gccn sccht aan het woord
van Chi-i~tus.dat dc7c 7cinde niet
vcrgcvcn zal worden in dCze tijd.
Dc7c 7ondc kan dus in dc pang
van dil levcn al hcdrcvcii wordcii. Wanneer Augu~linusgclijk
heeft. dan wordt y e niet bcgnan,
tenzij ze vciortduurl tot de dood.
CnIvijn voegt eraan toe dat het
bij deze zonde gaat om een zandieen tegen heter weten in. Er i s
altijd sprake vaii 'verlicliting' die
liet werk van de Geest is. en van
'kennis'. De reformator schrijft:
"Ik zeg dus, dat zij tegen de Heilige Geest zondigen. die de Goddelijke waarheid, door wier glans
zij zo getroffen worden. dat ze
geen onwetendheid kunnen
voorwenden. toch in hardnekkige boosheicl weerstaan alleen
I
met het doel om haar te weerstaan'' '.

I

A. K ~ l y p c gaat
r
in de lijn van Cal-

I

E

t

t

l

vijn. waarbij hij nadruk legt op
het lasteren. het aan d c duivcl
toeschrijven w a l dc Hciligc
Geest ovcr Christus zegt. ''Bij
eenigen gocdcn wil kan c r dus
peen verschil vaii mccnin; over
beslaan. OT dc zondc tcgen den
I-Ieiligen Gecsl knrz allccn voorkomen bij dc7.ulkcn. dic ziende
de lieerlijkheid dcs Hccrcn en
als schouwcndc in dcn glans zijncr inajcstcit, het licht in duisternis verkecrcn, cn het heerlijkste
in den Zoon dcr licfdc docrnen
te zijn demoiiisch cn uit dcn
Satan" '.

H. Bcrvinck komt met zijn
omcchriavinp dicht hij Kuypcr
wanneer hij zegt "dal d c ~ o n d c
tegen den THeiligcn Gccst
hestaan moet in ccnc hcwustc,
moedwillige, opzellelijke laslcring van de klaar erkende, el1
toch uit haat en vijandschap aai1
den duivel tciegevchreven cipenbaring van Gods genade iii
Christus door den Heiligen
Geest" '.
K. Sclzillcr sluit zich aan bij
Bavinck en legt ook grote
nadruk o p het opzettelijke, het
tegen beter weten ingaande verzet tegen God uit bewuste vijandschap. die zich uit in openlijke bestrijding ', terwijl hij in een
latcrc publicatie aandacht vraagt
voor d c openbaringshistorische
hepaaldhcid van deze zonde. Het
gaat hier om mcnscn dic de
beslissciidc en definitieve openbarings-uitstraling in en door de
Geest hcbbcii hijgcwoond. ''De
lastering legen dcn Hciligen
Geest valt te i-ekcncn tol dc 7nnden der Inatste becklreling. Want
dat is (Hand. 5 2 , s ) de berk~e/i~ig
van den Gerst" '.
Ook bij G. C. Rerkoic~wrvinden
wij dit accent op d c opcnbatingshistorische bepaaldlicid: hct is
een zoiide die typisch lid Pinkstcren kan warden bedreven. ''Maar
als de zon is opgegaan en de

I
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boodschap des kruises civeral
gepredikt wordt e n door de
Geest is bevestisd in de apslanding uit de doden en door dc
overvloeiende uitstorting van de
Geest... dan is 'de zonde' voor
altijd gequalificeerd e n openbaar
in de verwerping van dit Iieil, van
dit licht, dat schijnt in de duisternis"
Er zoudeit nog meer aulcurs te
noemen zijn l", maar ik wil volstaan met een omschrijviiig uit
een vrij recente publicatie van d c
F~~P~
hand van P G ~ o P P J "Zonde tegen de Heilige Geest is de
verharding tot het einde van je
leven in de zonde van liet verwerpen van Cliristus die door dc
Heilige Cieest -sinds Pinkstercnwordt verkondigd.
Die verwerping heeft een opzettclijk karakter en is tegen betei\xrct.cn in ..." ' l .

Wanneer wij antwoord zoeken
op dc vraag: waarom gaat het in
dc zondc tcgen de Heilige
Geecl?, kunnen wij het beste
beginnen mct hct Evangelie naar
Malteus. Hct is namelijk juist
deze evangelist die het meest uitvoerig de aaiilciding tot en de
inhciud van J C ~ U Swoorden
'
over
het lasteren van dc Gccst weergeeft.
Daarbij is het belangrijk crop te
letten dat wat Jezus zegt, in ccn
duidelijke context slaal. Enerzijds is e r duidelijk cprakc van
een toenemende heerlijklicidsopenbaring van Christ u%,andcrzijds hlijkt het verzet van dc Farizeeën tot een hoogtepunt tc
komen.
Van dit verzet heeft Matleus al
eerder meldin3 gemaakt. E r Is
aan wat wij in hoofdstuk 12:22
e.v. lezen, het één e n andcr voorafgegaan. Toen de Heiland ccii
verlamde zijn zonden had vergcvcn. klonk al hun bescliuldiging:
"Dcze lastert God" (9:3). D e

schriftgclccrclcn zciden dit -zo
vcrmeldt Matteus - 'bij zichzelf'.
Dar wil zeggen: deze ernstige
beschuldiging klonk nog in
besloten kring. Maar het duurt
niet lang of zij komen met een
openlijk protest, waarbij ronduit
een boosaardige verklaring van
.Jezus' wondermacht wordt gegeven. Dat gebeurt. wanneer Hij
een doofstomme bezetene uit d e
greep van cle duivel verlost.
Openlijk zegsen de Farizeeën
dan: "Door de overste der boze
geesten drijft Hij de geesten uit"
(9:34). Nu zetten de Farizeeën
opcnlijk de tegenaanval in om de
indruk van het wonder bij de
schare weg te nemen. En zij doen
het met d e afschuwelijke suggestie: .Jezus speelt met de duivel
onder één hoedje. Wat Hij doet,
is duivelswerk. In dit wonder
openbaart zich energie uit d e
hcl?
Duidelijk is dat dc oppositie van
de Farizeeën steeds errasfiger
vorrn aanneemt. N a de genezing
van ccn man met een verschrompcldc hand. spanncn zij zelfs
sarncn "tcncindc Hcm om te
brengcn" ( 1 2:14). Zc 7ijn het erover eeiis: Jezus moel uil dc wcg
geruimd worden. Zijn tocncrncnde invloed vrnagt oni ccn grondige oplosiing.
Op dit alles volgt nu wat Malleus
in 12:22 e.v. verhaalt. Het woord
over de oiivergefelijke zonde
heeft tegen deze achtergrond en
in een zeer bepaalde situatie
: geklonken!
Het klinkt nadat Jezus een wel
heel hijzonrlcr wonder heeft
gedaan. Het betreft een nian die
be7eten is, terwijl hij ook nog
blind en stom is (vers 22). Hij
kan de Heiland niet zien noch
naar zijn stem luisteren en ook
zijn geest is onbenaderbaar.
9. van Bruggen schrijft: "Hier is
voor de senezer geen opening
overgebleven o m in te breken tot
bevrijding. Daarin onderscheidt
deze man zich van alle andere
blinden of doven of 'bezetenen,

I

die Jezus eenas. H e t gaat niet om
een man met drie handicaps. in
plaats van 6611, maar het gaai om
een man die voor elkc vorm van
genezing onbenaderbaar in
Daarom is het zo'n groot cn
uniek wonder wanneer Jczus
deze mens openbreekt, de
demon uit de gesloten vcsling
verdrijft e n d e poort naar dc buitenwereld in &n keer helemaal
openstelt (spreken én zicn!) ".
Kennelijk hebben de schnrcii icts
van dit unieke en gi-ose van wat
Jezus doet begrepen. De mcnscn
zijn verbijsterd e n gaan zcggcii
(ck~gonj:
'"Dit is toch niet dc
Zoon van David?". Het klinkt
nog als een vraag, maar achlcr
die vraag ligt de gedacl-ilc dat
Jezus van Nazaret iiiderdaad wc1
eens de Messias zou kunncii zijn.
Het is juist deze vraag en deze
gedachte die de Farizeeën tol
hun a3ressieve reactie brengeil
(vers 24). D e indruk die dit wond e r maakt, moet dadelijk wol.den
weggenomen! Wie denkt dal
Jezus zich met dit wonder legitimeert als de Zoon van David,
vergist zich zeer. Want hier openhaart zich niet kracht van de
hemel, maar kracht van de 1221:
"Deze drijft de boze geesten
slcchts uit door Beëlzebul, de
ovcrstc der geesten". Jezus kan
die hozc gccst de baas zijn,
cirndal Hij mct Reclzebul. de
c
overste van dc b o ~ geesten.
onder eén hoedje spccl t. Jezus
heeft indcrdaad grote macht.
maar die macht dankt Hii aan de
hel!

In deze sitztntie, terwijl dit speelt,
spreekt Clirislus de woordcn uit,
die wij in de verzen 31 en 32 vinden, wocirden waai*ovcr nog
altijd veel te doen is in kerk e n
theologie: "Daai-olm )cg Ik u:
Alle zonde en la5lcring zal de
mensen vergeven wol-dcn, maar
de lastering viin de Gecst 7al niet
vergeven worden. Spreekt
iemand een woord tegen dc
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Zoon des mensen, het zal hem
vcrgeven worden; maar spreekt
icmand tegen de Heilige Geecl,
het zal hem niet vergeven wol-den, noch in deze eeuw, noch in
d e toekomende".

Algehele amneslry?
Zoals gezegd, er is rond deze
woorden nog altijd veel te docn.
J. van Brusgen is met een uitlcg
gekomen. die men bij weinig
nieuwtestamentici a a n t r e k Hij
verwerpt de gedachte dat het in
vers 32b zou gaan om een ~iirzonrlrri~igo p de vergevin3 en wil
nier weten van een openbaringsIiistorisch of heilshistoriscli
onderscheid tussen het sprckcii
tegen d e Zoon des mensen Cn
het spreken tegen de Heiligc
Gccst.
Jezus is de brenger van de verpeving. Hij is het die de algehek
anincstie uitdeelt. "Nu za1 elke
zonde (tegen medemensen) en
lastering (van God) de mencen
worden vergeven: zij rnoseii
Gods rijk binnengaan ondanks
alles! Er i s slechts één reden
waarom men buitengesloten
wordt: dat is dc lastering van de
I-Ieiligc Gcest. D e ~ zal
e ook door
de stcrkcrc, door de Messias. niet
worden vcrgcvcn. In de samenhang van Jczus' toespraak is duidelijk dal hier wordt geduid o p
de zonde van d e Farizeeën die
het werk van Gods Gccst in
Hem lasteren e n aan Recl7ebul
toeschrijven. Ruilcn Sczus, d e
Gezalfde met de Gccst, kan men
niet delen in de algehele arnnestie voor d e mensheid. God zet o p
Jezus' woord de deurcn wijd
open, maar er is geen andere
poort dan deze Gezalrdc! In vers
31 gaat het dus niet om ccn vergeving voor alle zondcn minzu
één, maar over d e knige weg
waarlangs men de vcrgcving
voor Alle zonde11 ontvangt. Mist
men die weg, dan deelt mcn niet
in de amnestie voor de mcnscn"
l<

I

I
I

I

,

I

I

"Dc vcrzcn 31 -22 willen niet
onrustig maken door een uitzondering op de genade te suggereren, maar zij sporen allen aan om
de unieke weg van Gods amnestie door .jezus niet voorbij te
Inpen nf te blijven lasteren.
Christus is hier hezig het volk
bijeen te brengen voor Gods rijk,
de lastercnde Farizeeën inbegrepen" ".

Bij Van Bruggen ligt het accent
op het eerste deel van vers 31:
alle zonde en lastering zal uergeven worden. .Jezus verkondigt de
algehele amnestie. Maar terecht
wijst l? Groenenberg erop dat bij
Van Bruggen liet tweede deel
w n vers 3 1 onderbelicht blijft.
"Als de nadruk ligt op het eerste
gedeelte, waarom zou .Jezus dan
apart de lasterincg van de Heilige
Eiccst noemcn? Alleen maar om
de Farizcccn tc latcn voelen. dat
zij dic C'rccst gelasterd hebben
door de genezing van een door
dc duivel be7etene duivelswerk
te noemen? Maar als ook daarvoor vcrgcving i$via J c ~ u sis, de
typcrilig van hun 7ondc toch
ovc~hcidig?Dan vali dcrc locli
oiider ~ l l laslering,
e
die vers 3 1a
noemt?" I'. "Als hct Hcm cr
alleen om gaal aan le duiden, dat
er buiten Flem geen heil is. dan
zou Hij die tegenstelling iliel
Iioeven te maken. Dan zou het
voldoende geweest zijn te zeggen, dat in Hem alle zonde e n
lastering verseven wordt" l". Ik
zelf zou tioe willen wijzen o p liet
Griekse woordje de, dat wij in de
verzen 3 1 en 32 in verband met
het 'lasteren' en 'spreken teeen'
tot twee keer toe vinden en dat
een zekere tegenstelling. of een
zeker onderscheid aangeeft ".
Wij kunnen het weergeven door
'maar' of 'echter'.

Met vele exegeten houd ik het
erop dat Christus hier méér zegt
dan dat alleen bij Hem de poort
tot algehele amnestie te vinden
is. De Heiland maakt onclcr-

scheid tussen tweeërlei larleren
en spreken tegen. E r i c het spïcken tegen de Zoon des nicnscii
éii e r is het iprckcii lcgcii de
Heilige Geest. Dal 1;ialr;lc nocnlt
Jezus hier nadrukkeli j k íinvcrgefelijk. Maar nu dil ondcrschcid
gemaakt wordt, komen de vragen die wij al eerder sleldcn.
sterk op ons at. Waarom i5 er vcrgeving vuur ';ille /,<indeen lastcring', ze1Fs voor hcl sprckcii
tegen de Zcicin des rnenscn, maar
iiiet voor liel lasleren van dc
Heilige Geest? En wat is daii dit
lasteren van de Geest. waarbij
een grens in Gods vergevei~dc
genade ziclitbaar wordt?
In een volgend iirtikel hciop ik
op deze vragen nader in te gaan.

Dr. A. N. Hendriks is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te
Amersfoort-Centrum
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Voor zondag 17 decembcr
staat gezan? 448 uil hct
Liedboek vcwr d e Kcrkcn op
het rooster. Dit Iied is al ccrder aan bod geweest. Ecn
bespreking heeft geslaan in
De Reformatie van 30 oktober 1999.

185

AUGUSTINUS GEEFT
GELOOFSONDERRICHT

K o m t er wei eens iemand uit 'dewereld' over
naar de kerk? Hoe gaaf u daarmee om als dat
serieus bedoeld is? Hoe blijkt dat de kerk hef licht
der wereld verspreidt? En dan de vraag: Welk
onderricht zal de man of vrouw uit de wereld (sfraks] moeten ontvangen? Is de culiuurschok voor
zo iemand niet erg groot? Te groot misschien? Of
zijn er wonderen te verwachten?
Het onderwgs van de kerk, de catechese, bestaat
eigenlijk al vanaf het begin van de kerk. Waf stelt
een kerk eigenlijk voor zonder dat onderricht? We
gaan vandaag luisieren naar iemand die zelf als
'verloren zoon ' terugkeerde naar de katholieke
kerk: de 'grote' Noord-A fsikaanse bisschop Auselius
A ugustinus (354-430). Hel-verhaal van zijn bekering
is nog sfeeds een bron van grote vreugde voor
allen (moeders en vaders) die een kind hebben
duf meer en liever in de wereld leeft dan de zegen
van God (in de kerk) waardeert. N a zijn bekering
(in 385) is A ugusfinus een dienstbaar man geworden. Hij heeft ontzettend veel geschreven en het
mag een wonder van God heten dat er zoveel
van zijn werk is bewaard gebleven. Want het hee#
er in Noord-Afrika n á Augustinus vaak heel droevig
uitgezien: veel oorlogen en verwoestingen en uiteindelijk de ondergang van de christelijke kerk
daar door de komst van de Islam.

Onderwijs aan een
catechumeen
Ongevccr in hch jaar 400 schrecf
Augristinus een bockjc (ccn traktaat) over het cerstc gclnofsonderricht: De cntt~chizondi.~
rudih m . Het is gericht aan een
diaken in Carthago dic dc mooic
naam Deogratias drocg (Gcid is
genadig). Maar hij had hcf nog
best moeilijk mci dc Iccrsi~irvan

lict christelijk gcloof die hij aan
een hcidcn, dic cliristcn wilde
wordcn, mocst uitlcggcn. T~issen
haakjes: net al? bij Luihcr (zic
liet vorigc artikel) is ccn diakcii
dus acticf in dc catechese (al mag
mcn dan waarschijnlijk wc1
hcseffen dat er enig verschil in
ambtclijkc vcrpfich tingcn tussen
hem en zijn 23"-ccuwsc ccillcga is
aan ie wijzcn).
Een heiden die in Augusiinus'
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tijd lid wilden worden van de
christelijke gemeente moest,
voor hij gedoopt kon worden,
een behoorlijke kennis hebben
van het christelijk geloof. Als
catcchumeen moest hij goed
weten dat hij niet alleen maar via
ccn paar rituelen afscheid kon
nemcii van 7ijn hcidens verleden
cn worden ingelijfd in zo'n
gemeente. Hij moest persoonlijk
verbonden zijn aan de almachtigc God, aan zijn Verlosser Jezus
Christus cn aan de Geest die van
de Vadcr cn dc Zoon uitgaat. En
verbondciihcid aan God is niet
een kwcstic van 'cr cven wat aan
docn'. Dat zal geïntegreerd moeten wordcl1 in het hele leven.
stcrkcr: hct 7 ~ bcslag
1
leggen op
het leven van dc gelovige. Totaal.

De felicitaties van Augustinus
Aan het begin van het twccde
gedeelte van zijn traktaat haakt
Augustinus daarop in. T-Tij schrijft
aan Deosratias:
"Goeci,Iflben we auftnemcn dat er
iemand hij ons is gekomen die
cht+j.st~~n
wil worden, iemn nrl uii
de groep van de ononiwikkeiden,
niet clic van het Irrnd, manr die
van de stad, zoals u er z i ' i b e r ~ ~ ~ ~ r d
in Carll?ago hhrel wat nrecnrankr.
!,men wc verdhrv aannemen, dat
hij, grvrangd of hij christeti wenst
te worden om ehrn of nrader voordeel in dil leven dar? w ~om
l d~
rrcTt die na dit Icvrn verhoopt
ivnríit, teti antwoord heeft gegeven, duf hij
wens! om de toek o n i ~ t i prust. Misschien kunnen
wij hem dun met de vo14qende[oespr~ra
k ond~rric/~t~~1:
186

I

i

I

God zij grdrrnkr, hroedcr! Ik
' Materiaal voor vocale
wens ir vnrz hrart~geluk ctr ik ver- kerkmuziek
h ~ ~ rnìj
r g (~(LTzi i i ~cle zwnrc en
gevnnrli~k~
stnrn?cri van dc?e
M~li~kiiitgeverij
Nuotzank is
iucreld h ~ ng(ian
t
ric.rilren over
een nog junge uitgcverij van
pen wnnrrachtige en h ~ r r o ~ i w h c ~ r r kerkmuziek voor koorlcantorij,
~ekeríwi(f.
O n k iri dit kcven
Sirzclrt ~n Dirk Zivrirt startten
inrrners gevrrr rir nlrris.cn zich
cind 1998 met d e uiigavc van
veel I P ~ O Pom
~ ~ Pfot rris! en 7ef~erhet paasorat»rium "Hei Lam dot
ons doer leven" van Dirk Zwart
heid ie i'ornrxi, mrrar door hun
kwrrl?cl hegeertcn virztlcn zii die
(op bijbelteksten en tcksten en
teksten van Ria Rorkenl), waarniet. DRTkanií on~drrfze hirn rust
na kleiner werk volgde: koormuwillen vixirlr~iin riingen zonder
rwr, in cJin~r.ndie nief Iiliji~en.
ziek voor de ercdicnqt van
En o n ? h r Oir dingen door de rijd
Zwart en anderen.
Hci grootste deel van hct fonds
ver~lijn'eneli voorhijgnan, pingen
bcstaat vooralcnog uit mmiek
;r ;irìke mrnsrn Prlet ringsgsr en
verdriet en sinlttz ;P hun i ~ i e toe
t
van Dzrk Zwart, niasr ook
muziek van andereii hceft
lot rilsi ie k»mcn."
inmiddels onderdak gcvonden
hij Nnotzaak. waarondcr muziek
Als voorl-ieeld van zo'n duivelse
vaii Pewr Sneep e?z Sietze (ie
plaaggeest ncicin t Augustinus de
rijkdom. Hij sluit dit onderdeel
Vrier Ook een bundel mct lieaf met de wourdcn:
dei-cii van teksten van Ria Rrirkerat, rnct muziek van Willrm
"Wie dus werkelijke r i i ~ ivrrist
t
Vogrl c.a.. is opgenomen in het
en w~rkclijkgelirk, moer 7 t h
fonds. In de loop van dc komenhoop iveglrnlen vnrz (!r slrrfelijke
d e tijd zullen ook de door cle
en vocjrhîjgciantl~riiug~nen hncrr
GOMZ verstrekte compositie.strllt:n op Izct woord vnn de
opdrachten door Nootzaak worI - k ~ rdein
: ral I r i j rich h~rhren
den uilgcgeven: muziek van Siefann w~rt1 0 E in eer~wi~qheirl
hlij'
ze de Vri~~v,
/Inton Pailw en Jdjer
e11?U ook zclrmce fot in eerlwigVlieg.
D e bedcieling van Nootzaak is
/win' hlijvcri."
niet te concurreren met kerkmuEn w i l is de hoofdzaak van dc
ziekuit9evei.s als Musica Pro
De0 en St. Ccntrum voor de
kennis dic een catechumeen volgens Augustinus - moet
Kerkzang, maar cen aanvulling
weten? Dc hoofdlijnen van de
n de uitpavc-mogelijkte ~ i j op
geschiedenis van lict heil in
hcden voor cuniponisten van
Oude en Nieuwc Tcstnment.
kerkmuziek.
Hct ideaal is voorts. d e heoefeHeel simpel dus: hcilsgeschiedening van kerkmuziek in algemenis. Met eeii boodschap van
nc zin te stimulei-en, zowel wat
Gods z e p i lemidrlcn van de
hct uitvoeren als componeren
e r v a r i n ~ e nvan cinhcil, angst e n
verleidin3en iii dc cigcn tijd.
ervan betreft. Geducht wordt
aan het openen van een interHet is deze Iieilsboodschap die
onder christenen vandaag nox
net-sitc over Nootzaak cn kerksteeds 'hoog genolccrd' staat.
muzick in het algemeen, met
richtlijnen voor liel zocken naar
pcschikte muziek, waarin bezoekcrs tevens worden pcattenDrs. H. Veldman is kerkhistoricus
dccrd o p muziek van andere uiten afs geschiedenisdocent verbongcvcrs.
den aan het Gomarusco/lege te
Zuldhorn
Een wcns is ook o m le komen
tot ccn nieuw CD-label voor

l
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kcrkmuziek, zodat er CD'S kunnen worden uitgebraclit met
m w i e k van compcinisten als
A.C. Schiiurmans, C;errit de
,Wurcz Oyens ei1 Jkec van Eersel, maar ook van jongere kerkniuziekcornponistcn. Hiervour
wordcn nog startsubsidie en
sponsors gezochl. (Kunt u ons
helpen?)
Muziekuitgeverij Nootzaak
hccft de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) als muzikale aclitcrgrond. Veel kerkmuziek van
Dirk Zwart is ontstaan in de
praktij k van het canroraat van
de Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Centrum, waar behalve
ui( het C;ereformeerrl Krrkhoek
ook uit het Liedhoek vonr de
Kerken wordt gezcingcn. Diverse
bewerkingen van liedercn zijn
dan ook in twee tekst- (cn soms
nieIcidie-) versies leverbaar.
Hel h n d s van Muziekuitgeverij
N o o l ~ a a kbevat diversc categorieën muziek die bruikbaar is in
de eredienst:

- Anrifouen hijpsalmen: van
ultra-kurl tot mini-rnoteljcs, van
1- tot 4- stemmig. meest,d 1 mct
orgelhegelciding. E r zijn Lot nu
toe antifonen verkrijgbatir bil d e
psalmen 24.25,27.63,68,85.86,
r30,99,100,? 1 8,122.
- REwerkingen vrrn par
nlnr en en
gyzangctt: hiercindcr veel tegenstem-bewerkingen naar Engels
voorbeeld. Sopranen, alten en
tcnoren zingen dc tegenstem, dc
bassen zingen met dc gemeente
incc. Tot nu toe verschenen
kgenstemmen hij dc volgende

1,iedhnck-gezangen:
Dankt, dankt nu allen God

-

(44)

-

O kom. o kom. Immanuel

-

(125)
Zingt een nieuw lied voor
God de Here (620)
(Vervolg op pnginn 195)

HOE ZIJN WE DIENSTBAAR
AAN DE BELIJDENIS?

D
e
rol die de beiij.aï,
apelen,
onderwerp duf de gemoederen nogal b1,jkt bei
i,>

I IVVI I

ie

ia aai

i

te houden. De Reformatie vond het onderwery
belangrijk genoeg om twee keer in te gaan o p
mijn artíkel in hef Saatste nummer van Bij de Tijd.
Het is een goede zaak dat dit belangrijke onde,
h/erp OF~enllk
kan worden besproken. H e t feit dut
C)eRefcbrmatie mij in de gelegenheid stelt in te
. -. -. .- - .
guur
r op de asfikelen van Ds. J. Kruidhof en DL E.A.
de Boer geeft u/aan: We kunnen er niet onderuit
de rol van de belljdenisgeschriffen eerlijk met
elkaar onder ogen te zien. Ik stel deze houding
van De Reformatie bijzonder op prijs. Wanneer we
openham en eerlgk met elkaar dit onderwerp
bespreken, zullen we- onder Gods zegen - verder
m o e f e n kunnen komen.
Hct lijkt me bovendien toe dat
wc ook wc1 reden hebben oin te

hopen dat we dichter tot elkaar
kunncii komeii dan d e discussie
tot dusvcr misscliien de indruk
geelt. Er is veel in wat Kruidhof
en De Boer schrijven dat mijn
hartelijke instemming heeft.
Kruidhofs nadruk op het willen
leven uit het kruis van Christus
en op de genade van God zi"in
elementen die als een rode draad
door zijn reactie heen lopen. Ik
waardeer Kruidhofs benadering
dan ook bijzonder. Hij schuift
hier een paar centrale, onopgeefbare zaken naar voren. Ik wil
graag benadrukken dat hij mijn
volledige instemming heeft np
dit centrale punt van zijn argument. Ik wil ook graag mijn
instemming betuigen met D e
Boers opmerkingen dat we niet
moeten doen alsof de confessies
eenvoudig hun tijd hebben gehad
en dat we de belijdenissen nu wel

kunnen akraken. H e l gebruik
van dynamiet maakt veel kapot,
maar bouwt niet veel op.

Verantwoording naar het
verleden
Ik kan m e dan ook best wel wat
voorstellen bij de reacties van
beide gesprekspartners. E n mijn
opmerking dat ik afscheid genomen heb van mijn vrijgemaakte
achtergrond geeft daar ook wel
aanleiding toe. Dat was inderdaad een ongelukkige opmerking. Ik ben bijzonder dankbaar
voor heel veel wat ik heb meegekregen in mijn gereformeerde
opvoeding en binnen de vrijgemaakte kerken. Wanneer Kruidhof de centraliteit van het kruis
van Christus naar voren haalt.
benadrukt dat nog eens d e eenheid die we hebben in het geloof.
In die zin heb ik beslist geen
afscheid genomen van mijn vrij-
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gemaakte achtergrond.
"Afscheid" geeft een veel te
definitieve indruk, alsof ik geen
enkele band meer zou hebben
met mijn vrijgemaakte achtergrond. Ik ma9 dan niet meer
vrijgemaakt zijn, maar het feit
dat ik aan deze discussie wil
mcednen, geeft al wel aan dat ik
me in velerlei opzichten heel verwant voel met de vrijgemaakte
kerken.
D e vraag moet echter wel gesteld
worden of de G K V op een verantwoorde manier met het verleden omgaan. Daar ligt mijns
inziens de moeilijkheid. In dit
artikel wil ik d e noodzaak laten
zien van een andere en betere
omgang met het verleden. Ik wil
beslist dc indruk vermijden dat
het vcrledcn (en daarom de helijdenissen) mij koud zouden laten.
Allerniinst. Ik gecf les in reformatorisch~wcrcldheschouwing,
en in dat verband gccf ik uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen binnen de gereformeerde
traditie in de 16e en 17e ccuw.
Zowel de Reformatie als de
daaruit voortvloeiende slromingen liggen me na aan het hart.

Ik ben dan ook wars van c e n ~ i j dige en afbrekende kritiek o p de
belijdenis van de kerk. De titel
van mijn artikel was "Dienstbaarheid aan de belijdenis." We
moeten vandaag de dag meer
dan ooit dienstbaar zijn aan d e
inhoud van ons geloof. Dat is
van het grootste belang. Ik wil
herhalen wat ik eerder al heb
geschreven: D e kerk is per
definitie een belijdende kerk die
vast houdt aan de overlevering

van Gods Wciord (2 Thess. 2: 13).

Ecn kcrk kan alleen kerk zijn als
zc kctlcrij tegenstaat e n verwerpt. Dc hcliidcnis van de kerk
- h o c ive d;il verder dan ook
maar invullcn - heelt daarom
zekcr gcïag. 141s we constructief
bc7ig tvilfcn lijn, dan zullen we
het gcm; van de belijdenis (de
inhoud vali unï gelocif) volmondig mnctcn heamen.

Hoe belijden we?

,

discuscic O V C de
~ inhoud van de
bclijdcnis - mal3 we die nu
gelukkig hinncn De Reformntic
voeren - kan eigciilijk nicl volgens de traditic van Dcirdl. IIet
Dordtse ondertckening~formulier verplicht allc ambtsdragers
alles wat qtriddl inel de belijdenissen duidcliak te weerspreken.
Jc kunt ;.&er geen open discussie vocrcn over hijvciurbeeld de
betekenis van dc rcclitvaardiping
naar aanlciding van nieuwere
inzichicn iii dc a rgclopen 20 of
25 jaar. Ei- rijn inaar twee
manicrcn waarop je dergelijke
7akcn aan de orde kunt stellen:
bf via een hezivaarschrift. Of door
jc nicl IC lalen slsren door Iiet
niiderlekeninpr;Corinulfer. E r is
hclnas geen derde weg hinnen
ccii kcrk die zich trouw aan de
orde van Durdt vasthouclt. Vandaar ook mijn pleidooi voor eerlijkheid binnen de discussie.
Zelfs al zouden sommige predikanlcn vali mening zijn dat het
toch wel waar is dat we vandaag
de dag - door nieuwere inzichten
- bepaalde punten van de leer
moeten herzien, dan zouden 7e
dat eenvoudig niet hardop kunnen zeggen. Het artikcltjc dat ik
in Bij de Tijd heb gesclircvcn,
zou een vrijgemaakt prcdikaiit
eenvoudig niet kunncii sclii-ijvcn
zonder consequenties voor fijn
kerkelijkc pcisitic. Mocht Ds.
Kruidhnf of Dr. Dc Roer het
toch mct m c ccns worden. dan
zoudcn 7c dal liiel zwart op wit
in De R c f o r n ~ ~ iot pi ~papier kunncn zcttcn.

Hct punt ter divcussie hetreft dan
ook nicl dc vraag: Is het nodig de l
inhoud van ons seloof te helijdcn? Nee. Iiet gaat erom hor wc
dat dncn. Flcie kcirnen ive tot een
hclijdeni\ niiarvan we zeggen:
Dit is de inliuud van ons geloof?
Ei1 als de gereformeerde traditie
hcpa;ilde specifieke helijdenissen
als gren';maikeiine,kengehruikt. is
dal iereclit. of heeft die grensniarkering misschien wijziging
nodig? Met aiidere woorden,
kan zu'n belijdenis statisch zijn,
cil zit ei- ook een dynamisch clcment i117 Is de rnanicr waarop
we over de intioud van ons
geloof denken rnisscliicii ook aan
verandering ondcrhcvig? De
spits van mijn kritick bclrcfl
daarom niet de nociclzaak 0111 on5
seloof te helijden. Daar zijn we
liet wel over cciis. Wijn kritiek
treft dc plnutv van de heliidenissen van dc Ihc cn 17e eeuw als
greiisbc~vakc]-%.Als we ze va t i daag dc díig nog 7c3 hanteren, clan
makcn wc cr inderdaad een blok
aan hct been vim. Dat ES niet een
fout van dic belijdenissen als
producten van hun tijd, maar dat Willekeur
ic onze eiser1 fout. omdat we met
die belijdenissen verkeerd
Maar als we de omsans met de
cimpaa 11.
belijdenis verandereti, leveren
wc ons diin niet uit aan de willeWat i s eT daii fout met onze hank e u r i g ~opvaliingen van een
tci-ing van deze 3 helijclenissen
cnkcling, hijvuoi-heeld een enkel
(Hcidclbergse Catechismus.
hockjc, zoals dat vaii N.T. Wright
Ncdci-landse Geloofslielijdenic,
(Pcrr~liisvrzn Tnr,rirrrs)? Dit lijkt tne
Dordtse Leerresels)? Laat ik
cen belangrijke vraag. Iedere
he( met een voorbeeld zo duidcketter vindt tenslotte zijn of haar
lijk mciseliik stellen. Ecn npcn
mening terecht en wil er ruimte
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voor. Daarom is het van belang
dat we als kerk (samen dus!) Torvuldig e n met wijsheid iedere
keer weer onderscheiden waar
het op aankomt. De willekeurise
opvattineen van iedere predikant
of theoloog. moeten iticlerdaad
toetsbaar blijven binnen de kerk.
Onze belijdenis is tenslotte
onopgeefbaar.
Maar waarom is het nou zo dat
niet algemeen om een scherpe
veroordelin3 wordt geroepen van
het boekje van de evangelischanglicaanse theoloog, Wright?
Bij alle waardering voor de
Reformatie stelt hij toch 7ciwcl
de Lutherse als de Oereformeerde opvattingen over bijvoorheclcl
predestinatie en rechtvaardiging
ter discussie. De reden waarom
hij de ruimte krijgt voor zijn
opvattingen is dat - oiidanks allc
vragen die sommigcn Wright
misschien muden willcn voorleggen - het duidelijk is dat zijn
hoekjc gecn kCndagcvlindcr is. In
dc ccrstc plaats is Wïight dc
schri jvcr vaii iiiinstcns achtien
hoekcii cn wordt hij algeiiieen
ctkcnd ,715 de Gbn van de metst
vociraaiiclsande liedendaagse hijhclgeli*ouwc Nieuu -Tevtamenlici. Bovendien Iinakt Wriglit in
cip een brede discucsie die onder
tlieologen gevcierd wordt sirids
een publicatie in 1977 van een
zekere E.P. Sanders. Het gaat ine
nou niet o m deze figuur. Het
p a t me er wel om te benadrukken dat het sinds die tijd hoe lans e r hoe duidelijker is geworden
dat we Paulus veel te veel hehben gelezen door een Lutherse
bril. Alsof het Pazilus zou gaan
om werkgerechtigheicl, om
pogingen je eigen 7alighcid te
verdienen. Dat was inderdaad
een punt van belang in de tijd
van de Reformatie, maar het was
niet ter discussie in d e tijd van
Paulus! Het ging Paulus toch
echt om icts anders, namclijk om
dc vraag wat dc grcnzcn warcii
vaii dc kcrk. Wie hoor1 er nu wc1

bij en wie niet? Paulus' antwoord is het antwoord dat ook
Kruidhof geeft: allen die van harte aanspreekbaar zijn op de verlossing door God in het kruis van
Christus (zowel Jood als Griek).
Het is binnen het bestek van dit
artikeltje niet mogelijk al de
gevolgen voor de rechtvaardigingsleer uit de doeken te doen.
Wel van belang is echter de
erkenning dat de Heilige Geest
de kerk als geheel in de waarheid
leidt. We kunnen ook als gereformeerden vandaag de dag niet
heen om de brede discussies die
gevoerd worden juist vanuit
nieuwe inzichten die uit het
Nieuwe Testament naar ons toekomen. Als we menen dat onze
oudere inzichten (en onze belijdenissen) niet voor verbetering
vatbaar zijn, moeten we ons Luthers voorbeeld voor de ogen
halen. Luthers weg is niet de
weg van bezwaarschriften, maar
de weg van de open discussie.
Waar dat tot ketterij leidt, heeft
de kerk eenvoudig de taak de
enkeling een halt toe te roepen.
Het gevaar van de willekeur van
de enkeling die zijn eigen
beperkte inzichten aan de man
wil brengen, is zeker niet denkbeeldig. Maar laten we wel zijn.
Met z'n hoevelen zijn we als we
vandaag de dag nog steeds
menen dat de belijdenissen "in
alle delen geheel met Gods
Woord overeenstemmen"? Dat
is toch niet de mening van de
katholieke (universele) kerk. Er
zijn vele gelovigen met wie we
van harte één zijn in het geloof
die hier toch beslist met ons van
mening zullen verschillen. Het
gevaar van individuele willekeur
ligt niet in de invloed van theologen als Wright. Zij functioneren
binnen een brede en lange traditie. Het gevaar van willekeur is
juist levensgroot als we ons als
klein kerkgenootschap afsluiten
voor theologische ontwikkelinJAARGANG

gen die breed gedragen worden,
ook door schriftgetrouwe evangelicale theologen. Het handhaven van alle punten van de leer
van juist deze drie belijdenissen
is historisch gezien wel te begrijpen, maar het is vandaag de dag
te willekeurig. Het is de willekeur van een relatief kleine groepering die geen verantwoording
wil nemen voor de vernieuwing
van het kerkelijk dogma dat zich
binnen brede kerkelijke kring
bezig is te voltrekken.

men." Zo zijn we samen dienstbaar aan de belijdenis.

Prof. Or.Hans Boersma is hoogleraar aan Trinity Western University
(Langley, BC, Canada) voor de
Geneva Society. Hij is ter plaatse
lid van de Immanuel Christian
Reformed Church.

De eenheid van de kerk
Ik schreef in mijn artikel dat de
eenheid van de kerk het hart van
Paulus' theologie was. We zullen
constructief moeten werken aan
die eenheid van de kerk. Ik ben
dat volledig met mijn gesprekspartners eens. We kunnen ons bij
dit project onmogelijk beperken
tot gelijkdenkenden. De eenheid
van de kerk kan zich onmogelijk
beperken tot allen die menen dat
de belijdenissen "in alle delen
geheel met Gods Woord overeenstemmen." Dat lijkt mij allerminst constructief. Als dat de
ruimte van onze eenheid is, dan
missen we het hart van Paulus'
theologie ten enenmale. Als je
het hart van Paulus' theologie
vat, dan ben je bereid net als de
reformator Bucer in 1541 met
Rooms-Katholieken om te tafel
te gaan zitten, en probeer je het
eens te worden over de rechtvaardingsleer. Dan ben je bereid
net als bekende evangelicale
theologen Ir. Pack er, Charles
Colson en anderen hard te werken een project zoals "Evangelicals and Catholics Together."
Dat betekent niet dat er geen
meningsverschillen meer zullen
zijn. Maar dat zijn dan wel verschillen op de basis van een
erkenning van een fundamentele
eenheid, op de basis van een
gezamenlijke avondmaalsviering,
omdat we samen kunnen zingen:
"In het kruis zal 'k eeuwig roe-
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TASTEN NAAR DE BREEDTE
VAN HET BELIJDEN

E.A. de

Boer

WO1ord/

welerwoord

Prof.dr.Hans Boersma, geworteld in de gerefosmeerde traditie en van de vrijgemaakte loof,
reageerf hartelijk en helder op mijn kritische
bespreking'. /k dunk hem oprecht voor deze toonzetting. Hef is een zaak van eerlokheid hem in ons
blad het woord fe geven, nudat zijn arfikel uit BEj de
Tjjd publiek besproken is, En duf fot twee maal toe.
Even eerlijk is het ie zeggen dat dat artikel niet zonder meer in De Reformatie opgenomen sou zjjn.
Inderdaad, ook niet één van ds. Kruidhof of van
mij, als wo onbekommerd kritiek op de inhoud en
functie van de belijdenis leverden. Daarom is het
te geflafteed te zeggen: mei deze publicatie
meldt de redactie: 'We kunnen er niet onderuit de
rol van de belJdenisgeschriffeneerlJk met elkaar
onder ogen te zien.' Alsof we eindelijk toegeven
duf we zwuar in de nesfen zitfen, Md gaat het
erom de probleemstelling helder te krijgen. Wat is
precies het probleem met de rol van de confessie?
Belijden en belijdenis

l

De liiel van Boersma's reactie
Iierinnert aan zijn artikel i n Bij
(ie Tijd. 'Dienstbaar aan de helijdenis' betekent hij hcm niet dat
de belijdenisgescl-iri t tcn b6vcii dc
kerk staan. maar dat we als kerkleden diensthaar moeten zijn aan 1
het 'tielijden van het geloof. En
dat in actuele 7in. Dat blijkt mik
in de zin: 'Als wc c a i i ~ t r u c ~ i c r
bezig willen zijn, dan fiillcn wc
het gezag van dc hclijdcnis (dc
inhoud van ons gclncir) vcilinoiidig moeten lieamcn.' Hici- is nict
liet kérkelijke, van íFc Schrift
afyeleiclde gezag van d c confcssies hedoeld. maar hct ccrhicdig
tiasprcken van dc wfizcnliikc
inhnud van hct gclorjf. Pas daarna krijst het hcrnicuwd bc4Cdcn

geloof weer het gezag vaii ontvangen geloof. In de gcmccnschap van de kerk in 7ijn vollc
brccdrc krijgt zo dc vcrnieuwdc
hcli.idcnis opnicuw gezag.
Eoersmn kun dat niet meer van
de oude drie Fcirmulieren van
Ecnlicid zcggci~.De bekende
regel uil liet o~idertekeningsfvrmulicr is onl1uudb;inr: nl. 'dat die
in alle delen geheel met Gods
Woord overeenctemmen'. D a t is
een verouderd, vandaag o~ihoudhaar standpunt. In feite zet
Bciersma. de discussie voort die
pror. dr. C. Graafland met zijn
interview in het Nederlnnds Dnghlad opende. Kunnen de oude
discussies nug aIs 'grenswachters'
fungeren, of zijn die een 'blok
aan het been'? Ook de Utrechtse
emeritus wil zielsgraag dat de
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kerken uit de Reformatie tot
nieuw belijden komen.

Een verwarrende wereld
De functie van de belijdenissen is
nog complexer dan Boersma
schrijft. I k zie vier velclen, waarin
de confessie functioneert.
In de eerste plaats fiinctioneren de belijdenissen uit de
eeuw van de Reformatie aIs
de 3 Formulieren van Eenheid. Die confessies vertegenwoordigen de eenheid in
geloof tussen de plaatselijke
kerken in (slechts) het ene
verband. Met daarbij de
beperking: binnen Nederland.
Maar dan zijn er alleen al binnen dat ene kleine landje
gcschéiden kcïkformaties, die
nllcniaal dezLlfcFc gcloofsbrievcn ovcrlcggcn. Ei1 zich dus
nict ondcrschcidcn. Dat houdt
in dat 7ij dczclfdc confessies
op vcrschillcnde wijzc uirléggcn @cials lengc tijd tusccn
CKG en GKv) of er cen ictq
andere binding bij zieii (zoals
hij de NGK).
Daarnaast vindt de ontiricietin? plaats met christenen die
zich tut een (evan~elische)
bewkging rekenen. maar die
zelf geen ver3elijkbaar cuníessioneel profie1 hebben.
* Tenslotte is er nog de oecumenische breedte, waarnaar
iemand als J.1. Packer in het
gesprek met de RoomsKatholieke kerk streeft.
Het spijt mij. maar eenvoudiser
is het niet. Iii die complexe. droevige werkelijkheid staan we.
Zelfs de wereld van de kerken is
verwarrend. Staan de helijdenis191

\cii ecu hewegiiig naai meerdere
eenlicid in de \e!? Hinderen d ~ e
ons om iii de brede theologische
disciwic nice te doen?
I k meen dat dit maar zci lijkt. Het
wcrkclijkc probleem i\ niet dat
cinfc gclooi'shrieven. de zes conressies Ic preteiitieus zi~ri.Maar
dal Iicl 70 zelden tot iiilioudelijk
ge5prék kciirit . Oiit breekt tiet ons
x i n cliii om tot meerdere eenIicicl - ccssz in geloof. en dan cicik
vrin kerken - te kciiiieii? Dat kan
ï i j n . Met de Nederlands Gerefornieerde Kerken (oni maar diclitbij Iiuis ie hlij~len)is wel gesproket1 over de binding aan de
belijdenis. tiiaar niet over de leerstukke11 maarclver zii en wij vati
iiiening zciuden verscliillen. Dat
t
is een gemiste kans ~ e w e e s bij
de onliiisetine op het niveau van
deputaten. Het kerkelijk 2esprek
op landelijk vlak is af3ehroken.
zonder dat tiet toch echt gesprek
kwain: een ontmoeting onder het
Wciord.
Teselijk denk ik dat er ook meer
aan de hand is. Er is toch een
geest van dwaling (nl een hccl
Iéger duivels), dic votirtdui-cnd
het tasten iiaar ccnlicid dooi-kruist? Zcg ik dat vaiiuit ccii
pessimistische inslag, hl' moctcn
ure rekcnen nict hci wcrk van dc
satan dic dc cciiheid vaii dc kerk
hrcckt? Wc hclijdcn loch ook
van dc wcrcldwijde kerk dat zij
'verbi*cid C11 i~eictrtic~id
is civei
Iieel dc wereld' (art. 27 NGB)?
Ik vind iri de reactie van rni,jn
Caiiadese gesprekspartner i-edeti
om dat punt van de beli,jdenis te
beiladrukken. Over die reden. de
oecumenische breedte van zijn
visie. schrijf ik verder.

Katholiek of oecumenisch?
Terecht wenst Boersma dat het
belijden van de kerk de breedte
Iieeft van de kazholieke christelijke kerk. 'Katholiek' opgevat
vanuit rle apostolische geloofsbelijdenis: de ene. heilige. algemene

christelijke kerk. Dat geloofsvi- I nins dat de Heilige Gcesz dc
sioen deel ik met hem. Maar zit ' kerk als geheel in de iva;irhcid
1 leidi.'IkgeluofaiitCliiiiiusin
de kern niet juist daariri clat de
Joli. 16:I3 toezegt. Tk gclool' lict
eenheid van de kerk tisthaar en
met verl6ngeii iia;ir dc vcrvuliiiig
zichtbaar wordt in het beli,jdenL?
De katholieke kerk is een
van die belofte! M;iai- ik durf dat
niet vaagweg cip 'dc kcrk als
~.eloofszaak.Bij Boersma is tiet
geheel' toe te passen. Alsof hci
meer. Alsof het een gegeven is.
zo duidelijk is. cif alles w a t licl1
Sprekend over de hekende formule uit het ondertekeningsforals trouw aan de Schrift aanmulier zegt hij: 'Dat is toch niet
dient. dat o ~ >is.
k
cle mening van de katholieke
Groot of klein?
(universele) kerk'? Er zijn vele
selovigen met wie we van liaite
één zijn i t i het geloof. die hier
De kerken. die de zti~eiicicrnclc3
For~riiilicrcnvaii Eenheid n l i
toch beslist met ons van nienirig
zullen verschillen.' De 'kat holiebelijdenissen hebben. veilegcnke kerk' en zij 'niet wic wc van
w o o r d i ~ e nniet de volle breedte
harte één zijn in het gelnor' gaan
van rle katholieke kerk win
Cliristus op aarde. Het zou hciuphier voorop. De herkenning van
nioedig zijn dat wél te bewcrcn.
een basiseenheid in het geloof
zou nog tot eenheid in helijclen
In de tijd van de Refoirri;ilic
sprak Zacharias Urfiliuc rustig
moeten leiden. Maar is die eenheid vonralsnog niet ook een
en bescheiden over. de eiceii
(Heidelbergse) en over de andevaagheid?
re (/\ugustana) helijdenis als een
Ik erken d e pijn: dat wc in de
kern van het Evangelie mensen
'particuliere confessie' (vaii dc
kerken in een land) i r i ondesals broeders en zusters in .le7us
Christus herkcnncn, tci-wijl wc in
scheid van rle algernéiie ctinfeisic. zoals het Apostoliciitn'. Maar
dc uitwcïking vaii dic hclijclcnis
vci-schillen. Jc wilt graag vaii hal-/ijli dc kerken die mét deze belijictijkc cciihcid iprckcn, n-inaï
dcnisscn lict gcloof helijclen. dan
niLi katlitilick in hun streven? Zij
merkl dal het toch een gchrokcn.
\villcii dc inhoud van het geloof
gedccl(clijkc cenhcid. D c crvacn claarmcc dc ccnlieid van het
rcn eenheid in de uniïnticting
gclciof toch 7ichthaar maken?!
niondt niet uit ii-i unLliioeling in
Or klinkt dai ~iathcrfsch- clat is
de eenheid van de kerk. \/lag je
medelijwckkcndc grootspraakdan niet van dwaling op underuit de mciiid van ccii 'rcliiticf
delen spreken? Of heli re dan
niet meer katholiek in het heliikleine ~rciepering"!
den? Ik meen dat de kerk ook
'Het is de willekeur v;in ccii rclatief kleine groepering dic gccii
dan katholiek is wanneer z i ~eenverantaourdiiig wil iicnicn vooiheid zoekt over de volle hreedte
de vernieuwirig vaii Iicl kcrkclijk
van de leer van het geloof. Zoncler grootspraak. Bescheiclen eti
dosma dat zich bilinen brcdc
kerkelijke kriny bezig i + (c: vcilverdrietig over wat aan eenheid
trekken.' Die zin $eert cen wiidsc
hier op aarde niet gerealiseerd
visie weer. Maai er zitten ccn
kan worden.
aantal forse. aleemene voortinInderdaad moeten we kennisnemen van theoloeisch denken in
derstellinyeii In. Ik wecl d;ii i i i dc
theolo9ie de eenheid vaii dc Lcrk
de volle breedte. Vooral van hen
als het nieuwe 'paradigrna', hci
die uit eerbied voor Gods Woord
werken. Maar ik zie dat niet
brandpunt van de opzet v;in dc
I
geloofsleer. van onze eeuw wordt
direct 'binnen de eenheid van de
kci-k' valfen. Dai is mij ie makkege7ien ( h o e t ~ e Boersnia
l
deze
'
lijk. 'Wel van bclaiig is de crkentcrm niet gehruikt). Maar i5
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daarmee niet ook een enorme
reductie van het belijden van de
kerk meegekomen?3 Ik weet dat
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt op kleiner schaal werken. Maar ik ervaar dat niet als
willekeur of kortzichtigheid,
maar als een bescheiden en toch
stevige startpositie.

Kerk en theologie
Waar ligt Boersma's gelijk? Voor
mij daarin dat we in de 21e eeuw
bezig blijven met het eigentijds
vertalen en voortdurend moeten
uitleggen van de belijdenissen
van de late 16e en vroege 17e
eeuw. Er klopt al iets niet als
allerlei, geschéiden kerkformaties precies dezélfde confessies
als hun 3 Formulieren van
(onderlinge) Eenheid zeggen te
hebben. Alleen dat feit al leidt
tot verlies aan duidelijkheid.
Geloofsbrieven mogen niet voor
meerdere uitleg vatbaar zijn.
Dat leidt mij in de eerste plaats
tot een bescheiden opstelling. De
Reformatie van de kerken leidde
tot nieuw belijden. Maar daarna
traden eeuwen van verval en versplintering in. Het is door die
nood dat we zijn blijven staan bij
het belijden van dat ene, bijzondere tijdperk van de kerkgeschiedenis. Dát hebben we in
ieder geval willen vasthouden.
Maar er was onvoldoende katholieke basis om tot hernieuwd
belijden te komen.
Ik geloof in de tweede plaats
principiëel in de roeping van de
kerk om tot nieuw belijden te
komen4. Boersma zegt terecht
dat de belijdenis niet statisch,
maar dynamisch moet zijn. Maar
langs welke weg dat moet gaan?
De kern van Boersma's bezwaar
is: de binding aan de drie Formulieren van Eenheid verhindert de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland aan deze
beweging tót belijden mee te
doen. Kan een predikant zich
uiten, als de theologische ontwikJAARGANG

keling kritiek op het oude belijden inhoudt?

Vertrouwen gevraagd
We spreken over twee onderscheiden zaken: over de gereformeerde theoloog die zich mengt
in een brede theologische discussie en de gereformeerde predikant die de kerk dient, die de
belijdenissen als profiel draagt.
Natuurlijk raken theologie en
kerk elkaar. Natuurlijk zijn de
theologen tegelijk in kerkelijke
dienst. Maar toch zijn kerk en
theologie onderscheiden. Om die
reden zou het goed zijn als we in
de Gereformeerde Kerken een
gezonde balans vinden: tussen de
vrijheid van theologisch werk op
basis van de Heilige Schrift en de
verbondenheid aan de confessie
van de kerken.
We kennen weinig vrijgestelde
theologen. Ook dat is de gezonde
vervlechting van kerk en theologie. Er is veel te doen is in Gods
kerk en wereld. Daarom kies ik
voor een bescheiden uitgangspunt: vanuit een kleine kerkgemeenschap sámen werken. En
vertrouwen geven, vooral ook
aan die broeders die vrijgesteld
zijn voor onderwijs en onderzoek. Hunkerend naar de breedte van het belijden kiezen we ons
vertrekpunt graag in de bescheiden geloofsbrieven, ook als die
niet zo nieuw zijn als te wensen
ware.

Eigentijds belijden
Nogmaals, is de binding aan de
belijdenis een blok aan het been
van wie theologisch verder wil
denken? Prof. Sander Griffioen
schreef daarover in de Kamper
bundel Geloven in zekerheid?
Gereformeerd geloven in een
postmoderne tijd. Een Vqn onze
honden heeft een wat postmoderne inslag: zij heeft het boek te
grazen gehad en er flarden afgescheurd voordat ik het gelezen
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had. Ondanks mijn hondje was
het derde gedeelte van het boek
leesbaar: over geloofszekerheid
en belijdenis. Daarin schrijft
Griffioen over 'Gesloten en open
vormen van eigentijds belijden'.
Hij ontleedt terecht de 'juridisering' van de belijdenis die de hartelijke instemming ermee tot een
formele binding aan het statuut
kan maken. Aan de ene kant stelt
hij duidelijk dat de belijdenis van
de kerk moet pretenderen de
waarheid te spreken, zonder een
voorbehoud van tijdgebondenheid. (En dat is mijns inziens met
de bekende formule uit het
ondertekenisformulier bedoeld!)
Aan de andere kant vraagt hij
om een zekere ruimte voor
publieke discussie, ook over
zaken van de belijdeniss. Ik denk
dat we elkaar het vertrouwen
moeten geven om zo'n discussie
aan te durven. De eenheid van
de kerk is toch minimaal dat we
elkaar vertrouwen in de rijkdom
van het ene geloof. Wanneer zulk
vertrouwen ontbreekt, wordt de
binding aan de belijdenis inderdaad een formele, beknellende
zaak. De breuk in het vertrouwen is het beginpunt van alle
kerkelijke ellende geweest. Ja,
toen werd de binding een zaak
op zichzelf. Maar als we ons toevertrouwen aan Gods Woord en
zo vertrouwen krijgen in elkaar
bloeit er ruimte voor discussie.
Ook over grote vragen. Biddend
om de genade van onze Here
Jezus Christus en de wijsheid van
de Geest.

Nieuwe vormen van belijden
Welke vorm moet een nieuwe
belijdenis hebben? In de
genoemde bundel wordt gewezen op een voorwaarde om zover
te komen: de uitwerking van een
levens- en wereldbeschouwing
die aan de confessie ten grondslag ligt6.Het werk aan zo'n
breed kader kan al een vorm van
193

ïcickcn naar mcci-dci-c ccnlicid
van chïistcncn cn kci4kcn;rijn. En
tereclil ~ c gGrifCioeii
t
erbij clal
voor dic taak nict allccn ihcologeil aan lici wcrk inocicn. 'Dc
wijshcicl vaii gcwonc gclovigcn'
(ik ncccpicci. cvcn drii ilicologcn
dus Gngcwonc gelovigen ;.ijn!)
mct iindcrc sclioliiig kali nicl
gemist worden. Ik deiik dat dil
een gcicdc richtiiig i5 die dc
brccdtc van hct hclijdcii dient.
Dni~rnriasiwil ik nog cc11 nndcrc 1
u cg voorsicllcn .
Tk geloof iiiel dal eeii nieuwe
heli jdeiiis alleen een Iier~cliikking vaii de gelocifsleer of een
nieuwe zegswijze kati zijn. De
vcirin van de helijdenisgcschri Cten i i in dc Ih" e n 17" eeuw die
van afgewogen Ccirmules, scirnï
zelfs c»mproiiiiïsen. De lecrbuek-vorni van de Catechisnius
is een vorm. Een aiidere zijn
s ' Dordt.
weer de ~ l e e r r e ~ e lvan
Verantwoordins aan de overheid. die nop iets van het christelijk seloof besreep, was de vorm
van Guidu de Brès' versie van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Onze tijd vraagt misschien een
andere vorm. Ik denk sterk i t l cle
richting van .mission statements',
waarin de k e r k onder woorden
brengt welke boodschap. welke
hoop in Qiriqtus 7ij aan dc
wbrcld hrcngcn wil. Dat kan
mijlis inzicns hccl gocd iiict
behoud v;in lict coníessionclc
fuiidameiil, de gehiifirtepapici-en
van de Gereformeerde Kerken.
Daarmee kali de plaatselijke
I
gemeente al hegilinen met het
oog op de evaiigelisatie. Ook de
kerken sáinen kunnen op die
manier toekomstsericht bezig
zijn. En de katholieke breedte
van de kerk, zoals we die gelóven, dienen.

Hct li j kt een gi-ootsc visie, en
toch is dic mij te liiager. De evanpclicnlc riccuiiicnische beweging
rcducccrt de belijdenis tot een
aantal kcrncn. Ik kics voor het
visincn van de kerk die zichtbaar
wordt als katholiek, wanneer zij
crnaai- stsccft d c volle breedte
van d c heilicc Sclii-ift onder
wciordcn tc hrcngcn. Met het
docl dal ook Rciersma voor ogen
staat: om niet het Evangelie de
wcreld ic hcrcikcn. Vooral daarc m inact het bclijdcn van de
kerk dyiiamisch i.i.in. Daaraan
i~ioetdc kcrk dicnsibaar 7ijn.

Boersma schrijft vanuit verbondenheid aan de traditie van de
Keformatie. Hij kiest z'n plaats
in de hreedte van de beweging.

7owcl G G l a ~(p. 31) al\ S C;rilíioen
(p. 163) dii puni, Iiueicel hei hij (;las
iiict 7uzcer cip cuiifesiievcirming doelt.
inaar up de inhieng van kerkelijk
yerefurmzerden in hei dehnr

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

'

'Ri~iilrl~
belilden! RIJ het verdwijtien
vdn Ril ([P Tij(/2'. in. i)(,Rrfiirmrr~~r~
7h
(2000-200l ). 41 -45 (nl.. 3 1.

1

Met diink d a n dc. W > a n der Schee die
inij dele brrin wees. De tilel van het
Latijnkt. werk k i i i i UrTiniis i < in vert al ing: C h r i s r ~ l i j hM,URSSI
~
Iw~,inl:~ P , ~ P I I
hrt Coricorrlra-hoek (1581). niei name
Iioofdstuk IV Hct is ccii helangrilke
visie nin iing eens nadcr tip in Ic grian.

,

~

Tradifie en kerk

In deze bundel. de neci-slag van hel
conpies iii n r i ~ e i i ~ h IcOC)(1.
i nrlemen

Ecrdcr qclirccf ik Iiierovei i11 clt: serie
'Pvanyclicalc kolistukkcn. Icerstiikkcri. biokstukkeii. cii ~chatiksiukkcn.
Aliftei McCirntli cti .latnes Pnckcr
over het ei.angeIrcanismc I-IV'. rn Dr
Rrhii i n r i f i 75
~ ( l Y99-?000), 966-969.
(1x4-087. 1003- l [MIS. 1027- 1025 (nr%2%

I

Daarover schreef ik in 'Cìclnof ondcr
woorden. Over de hetekcnis van cn
hei theiilcqisch ondcr~oeknaai hcltidenis en du-ma'. Rrirlr.~1 U ( I LJ8.I). hX102).

Sander Griíïiuen.'Gehlnien en olieti
vormen van etgeniiidq belijden'. iti:
Gplo~*rir
iri z r k ~ i - h r i ( Gr,i-r:fonirrr~rtl
l
,qelcivr.?iiri c.ei7 ~ i o s r i ~ r c i r J/ ~i jnl ('1'IIi~
beiinniiiysi-eeks 1). red. Koeri b a n
Bekkiini - Ricii Rouw (Ekirnevt'ld: De
Viiiir~irik,2000). 1.57-16.5.
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-

Borkent en bijt~elzeksten).Een
groter werk voor gemeente.
koor, piano. orgel en trompet.
Inclusief lezingen cluurt een concertante iiitvoering ongeveer 75
mitiuten. D e diverse delen kunnen ook verspreid gezongen worden in de diensten van Witte
Donderdag. Goede Vrijdag, Stille
Zaterdap en Pasen. Het werk is
inmiddels 20x uitgevocsd, en zal
ook in 2001 weer op diverse
plaatsen concertant en in kerkdiensten worden uitgevoerd.

De dag door uwe gunst ontv:iliyen (393)
Grote Gcid. wij Iciven U (444)
Heilig. heilig. lieilig (457)
God. enkel licht (449)
Aai1 U heliucirt. o Heer der
I-leren (479)

Vocii-t5 zijii er bewerkinsen verkrijgbaar var1 de psalmen 47
(antifcicin + helt erking vers 3). 98
(hcwerking hers 3) en 134
(tegenstem hij slotvers).

- Morerrctr voor k o o r rn orgel,
van niet al te hoee rnoeilijktieidsgra :I d:
- Geworteld en gegroncl in de
liefde (tekst: Efeze 3: 17b - 21)
- Niemand is opSevaren naar d e
hemel (tekst: Joh.3: 13)
(Hemelvaart)
- Here. maak mij uw wegen
bekend (tekst: Psalm 2á:4-6)
- Hoe kostelijk is uw goedertierenheid (tekst: lys.3h:8-1O)
(Dankdag)
- Indien iemand Mij licfliccft
(tekst: Joh. 14:23) (Pinkstcrcn)
- Aller ngcn wnchtcn op U
(tckst: Psalin 14.5: 15-1h)
(Biddag)
- Huwclijkszcgcn (tcksl: G P ~ P f o r n rr,rrl
~
J<crkhurk)
-

-

-

Div~r.~~r!:
Onze Vadei. (1 st. koor enlof
gemeelite)

- Muziek voor kinder-koor . Prima geschikt voor eredienst zijn
de ze4 licdcrcn voor Ctnltwcc
kinderkoor (+ fluit en piano) van
Dirk Zwart op teksten van Ria
Borkent. De 6 liedteksten zijn
geschreven bij "Ik ben'-woorden
uit de evangeliën.
Voorin een fondslijst c n voor
vcrdcrc inforiliatic kuilt u /ich
wenden tot muziekuitgcvcrii
Nootmat, Noordsingcl SI a, 3035
EJ Rotterdam. Tel. 01 0-4666862,
c-mail : noor7aakC?jak.nl

H. Prins

'-7-

nieuw uitgekomen

Uil cic .r tilie; P~"nstorit1cEi ui/>vr d e rtzn,y rorid seksuele irirnri~citdoor

hei E H A H .
In 7 975 startte EHAH, dat deel
uitmaakt van de vereniging Tot
Heils des Volks. in Amsterdam
inct Iiulpverlening gericht op
vragcii rond liomoscksualiteit.
Inmiddels is het werkterrein verbreed naar alle soorten hulpvragcn rond seksuele identiteit. Met
dit boekje willen de auteurs een
bcclci schetsen van Iiun pastorale
liulpverleiiing. Zij hopen dat het
iii/iclit r.al gevcn in d c manier
waarop zij als christcn-hulpverIcncrs omgaan met mensen die
in huil leven de seksuele gehrnkcnhcid als cxtra pijnlijk ervaren. Ook hopcn zij dat het bockje in chris~eli.ikckring /al hclpcn
oin d e houdiiig te bepalen tcn
opziclile van meilsen die dezc
problematiek kennen.
Uitgeverij Buijten ei1 Schipperheijn Amsterdam, f 15.- (87 b l ~ . )

I
'

Geloofsbelijdeiiis van Nicea
( I st.koor enlof gemeente)
Doxciloeie2n (2-4 st.koor)

Mriripk triei pirrntihcjiclcîrlln,q:
luisterliederen op liedteksten
van Ria Borkent. Huub Oosterhuis. A.F.Troost e n Jaap Zijlstra.
I-Tiercinder vallen ook losse delen
uit paasorritorium "Het Lam dat
oiir doet leven".

- Pnrrsorrrroririt?~"Hcr Lnm rfnl
ons doer Irvcrr " (muziek van Dirk

Zwart op liedteksten van Kin
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B.C.Buitendijk

WERK AAN DE WINKEL
Opnieuw is ccn mijlpial gczct
op de weg ii;i:ir ecn iiicuwc hijbelvcr~:iiing.Twccjiiar na de
eerste decluitg;ivcn van de
Nieuwe Rijbelvei-L;iliiig is dceE 2
verschenen v;in W ( ~ r in
k rrilvoering. Het is weer een gocd vcrzcirgde paperback gcwnrdcn
me( eeii ovcrïichtclijkc blads1.7iegel en eeii prcllig Iccsbarc
letter.
Heel verscliillende bi jbclhockcn
hebben een plaats gckrcgcn in
deze uitpve. Op dre in:iiiicr
kunnen we kentiis nemeii van dc
eisenheid van d c ~ vcrtaliiig.
c
Zij
bedcielt een hetrouwharc wccrgave zijli van de ciorspronkcIijke
tale~i.Hebreeuws cii Gi-icks.
Daarbil wil zii vcionil: de vcrschilleii in sti,jl en spraak binnen
de bijhel laten cloorklinken. Wal
dat betekent kan nu iiicioi wordeti narlegaan bij het Iczcn van
een verhalend hoek als Gcnc\is,
de poëzie van de Psaliiien, waal-van er 3 1 zijn opgenomeli. de
profetische taal van Zacharia.
liet evangelie van Marcijs. de
ccrstc brief van Paulus aan de
Korinticrs en de Openhriring
aan Johannes.
Wc krijgen nok een kijkje in de
kcukcn. Bij dc verschillende biibelhcickcn staat siceds een korte vc~;iillwoordiilgcn toelichting. Bij hcl I;i;i(stc: hijhelhoek
wordt bi jvoorbecld cipgcrncrkt
dat liet grriokc hccldcn oproept
en dat mcn d;iai-urn cen grootse
schriifslijl ~ o verwachten.
u
De
brontekst hlijkt eclitcr nict aan
die verwachting te bcnntwnorden. De vertalers huddcn dc neigitis oni de tekst mooics neer tc
geveii dan die i i i wcrkclijkhcid
is. Maar /e hehhcn daar uiteindelijk nict ;r;iii tocgcgctcn.
0rnd:it: "CIp~nh(lrir~g
in het origineel hc\list gccii iiilistisch
Eioo~sttu~dje
is.'+ Zci'n vcrantwoording hii de vertaling maakt
de deeluitgaveli nog aaiiti-ckkc-

lijker. Zo kunnen w e dcs tc
beter een oordeel vormen ovcr
dit vertaalproject.
Op dit moment kan ik dc nieuwe deeluitgaven nog nicl rcccnseren. Al heb ik al ver~cliillcnde
uitroeptekens en vraaglckcns in
de kantlijn yezet. Bij eerstc kcnnismaking met d e Psalmcn was
ik verrast door het ritme van de
verzen. Vooral als je d c Psalmcn
hardop leest. voel ie dal hct om
poëzie gaat. Maar ik heb m'n
'
vragen hij de vertaling van
Psalm 8:6a: " U hebt hem bidna
een god gemaakt,...". Ook dc
vertaling van Genesis T5:Ii rocpt
vragen op. De ons vertrouwclc
vertaling luidt: " En I-Tij gcloordc
in de H ERE . en Hij rekeiide hcl
hcm toe als gerechtisheidw.Dil
vcrs wordt in rle Nieuwe Rijhelvcïtaling weergegeven als:
"Abram vertrouwde o p de H F b K
cn deze rekende he111dil toe als
verdienste".
Ecn weloverwogen en eerlijk
cic,rdccl vraagt echter de nodige
lijd en mrgvuldigheid.
TTel ligt iii dc bedoeling om binnen ai'7icnbaí-e tijd opnieuw een
~liciiianunirnervan L)(. Refirnratip (e wijdcn aan bijbelvertalen.
Danrin komcn wc ongetwijfeld
terug op dc gcpuhliceerde rleeluitgaven.
We zullen te zijnci- tijd als kerken en als bijbelle/.css cen
beslissing inoeten nemen over
het al den niet aanvaardbaar
zijn van de nieuwc vertaling
voos kerkelijk gebruik. Men
gaat e r van uit dat dc Nicu\iie
Bijbelver.taling iii 2004 gcrced
zal zijn. Maar we hoevcii met de
beoordeling ervan iiiei i c wachten tot de definilievc uitgave.
Het werk is nog in uiivocring.
Danrin worden dc Fc/.crs betrokken. E s is werk aiin d c winkcl!
Het NBG staat open voor kritische noten en zal die zo nodig
ook verwerken in de uilcindclij-
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ke vertaling. Tk nodig allen i i i z
om kennis te nemcn van de
Nieuwe Bijhelvei-ialin, en mee
te clenken over dc hruikbaarheid ervan. Op- en annmerkingen kunnen recht~lrccksaan het
r] BG worden dourgcgeven.
Ik wijs in dit verband o p de hrochurereeks dit: lict NEG in het
kader van d e (NRV) uiteeeft. U
kunt zicli kostelcios daarop
abonneren. Onder dc titel Tegen
hc.1 Flclir geiruilden geeft het 1 I de
deeltje reacties wecr op Wrrk in
iiiivoc~ringl .Tevens hicdt hct
informatie over hel vertaalproces en over het eigen karakter
k Ilirvocjvan de [NBV]. W ~ r iri
r i n ~2 gaat daarmec door in een
slothoofdstuk onder d c titel 'De
NBV onderweg'.
Q

/

Ds. E.C. Buitendijk is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Sfeenwijk

Zojuist verschenen:

Werk in uitvoering 2
Een interessante
selectie van

7 boeken in
de Nieuwe

'

I
j

Bijbelvertaling.
Met een toelichting op de vertaling en een
verantwoording
van d e reacties op de eerder
uitgegeven bijbelboeken.
Paperback, 400 p. f 29,90.

l1

Setprijs Werk in uitvoering

deel

E en 2 f 42,50 (i.p.v. f 54,851.

Uitgave NBGIKBS.
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