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Peter Jan e n Maaike
de Vries
Opleiding tot bijbelvertaler

A.N Hendriks
De Heilige Geest
en de zending (111)
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dag de afspraak in d e GereformeerdeKerken, terug
te vinden jn arf. 70 van d e Kerkorde. Inmiddels is d e
term 'bevestiging' in het formulier vervangen, maar
daar wordt de afspraak niet anders van.

1

B C, Buitendijk
Opnieuw over bijbeivertaling
G, Kloppenburg
Bijbehertolen in de
niet-westerse wereld

I

'kenker&eiijkbevestigdworden'.Zoissindsjooren
De kerkenraad ra,erop toezien dat de i-~uwelij-

THEMA:

BIJBELVERTALEN

ALS DOOPLEDEN

1 TROUWEN.

WANDELENMETGOD
s93
H.J Messelink
Zachtmoedigen hebben
de hele wereld

KERKELIJK l EVEN / 8. Puifen

'

iiccr ~ w c ledcn
c
van dc gcmcciitc met clkaar lrouwcn. Eïnvoudig omdat wij in dc kcrkordc
niet iets rcgclcn voor menscn
huitcn d c pcmccntc. Sc kun1 lict
ook positicr lcggcn: wannccr
man cn vrouw CCn willcn 7ijn i i i
de Here, zal dal ook tol uitdrukking komeii in de pe;.ameiilijke
kerkkcus. Daar gaan wc iii de
kcrkcirdc vanuit. D c kcrkcni-adcn zullcn crop tocí'icn dat
Icclcn van dc gcniccntc dic mct
clkaai- trouwcii clkaar uit Gods
hand willcn ontvangen. Dat 7.c
dat willcn hclijdcn. elkaar trouw
beloven naar Gods bedoeling cn
daarover 7ijn zcgen vragen in
liet midden van de gemeente. Zn
is d e regel.
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Toch circuleert es in het midden
van de kcrken ook nog een
andcrc rcgcl, die niet in de kerkordc tcru; tc vinden is. Namelijk dat allecn huwelijken van
twee helijdenrir leden kerkelijk
worden bevestigd (om de oude
term nog maar even te gebruiken).
Dit is wat ongrijpbaar omdat het
gccn gc~arncnlijkeafspraak is.
Tk kan nict pcilcn hoeveel kerken dczc rcgcl hanteren. Maar
voorzover ik kan merken komt
het wel vaak voor, e n is het in
meerdcrc plaatsen zelfs een harde regel. Soms tot grote teleurstelling van het bruidspaar.

Voorstelbaar
Nu is het wel voorstelbaar hoe
een kerkenraad daarbij komt.
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Hct is een goed pastoraal uitgangspunt. dat wij ernaar qtreven
clai hi-uid en bruidegom cerst
hun gcloof voor God hclijden.
Dal i5 verreweg de hcsie iiiaiiier.
.Je kicst eerst voor Gnd en dan
voor clkaar. Het cgeloof is de
dic1ig;ing van je liefdc. Dan is de
trouwhclcifte eigenlijk ccii loespitsing v;in de beloitcn i i i dc
openbare yclciofsbelijdcni5.
Dat uitgangspunt moetcn we dus
zekci- iiiet kwijt. De vi-riag is
allecn oC je vati eer) uiigaiigspunt
een cis kuiit riak ken, ecn fiarde
regel. Wanl de sitiiaties kunnen
heel vcr~cliillcndzijn.
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Per situatie bekijken
Als kerkenraad moei jc i-cchl
doen aan de mensen dic aan je
herderlijke zorg zijn tocverti-ouwd. Dat brengt mct zich
mcc. dat je ze niet altijd in Een
rcgcl kunt vangen. De vraag zal
altijd zijn naar de motivatie.
Waarom i s ieinand nog dooplid
als hij Irciuwt? Dat krin voortkcimen uil slordigheid, ~ialatighcid
of ongeluof. In dat geval k a n een
kerkdienst met beloften cii iJcicirbedc geweiyerd worden. Maar
dan is dc reden niet clat liid dociplicl is, maar dat zijn levenswandcl
niet in overeenstemming is met
wat hij zou gaan beloven.
Maar dat iemand nog dooplid is
kan ook andere oorzakcn hebben. SkF, liet dooplid is nog jolig.
d e kcuï vocir God is er wc1 cn
kan sriins hcel duidelijk zidn,
maar in dc openbare geloot'qbclijdenis wordt m i i r . gevraagd,
aan kcnnir; en kerkkeus bijv.: cikan dan moeite zijn om ter wille
van hct liuwelij k 'even vlug'
belijdenis te doen. Een dcrgclijke
situntic kan ontstaan bijv. door
een vnoi-lijdige zwangerschap.
Als daardoor de trouwdatum
inecns wordt vervroegd hrcngl
dat niet automatisch rnct /ich
rncc dat de belijdenis ciok wel
'cvcn' eerder gedaan kan worden. Soms kan het rnnduil onverstaiidig zijn in die richting le
adviseren. Een andere situatie
kom( ook wel vonr: icmand is net
van buiten de kerk tocgclnleii als
lid. Meestal gebeurt clal in de
weg van openbare gclooisbeliidcnis. maar ook kan lict zo zijn
dal die geloofsbelijdenis ncig zal
volgcn. na nog een jaar calcchisatic of zo. Die ruimte hebben
wc als kerken met elkaar afgesprokkc. Evenzogoed is hcl luetïcdcii tcit de gerneentc ccn
geloorsdaad. Wie kiest vooi- de
kudde kiest voor de Herdcr. En
zo zijn er wel meer situaties i c
heden ken.
De jolige mensen in deze voor-
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beelden kun jc onmogelijk een
verwijt maken dat zc iiog dooplid
zijn. Van nalatigheid is geen sprake, integcnclccl, Cr is verlangen
naar geloor cn de groei daarin.
Daarom 7 ~ 3hc1 een zaak van
voluit pastornlc veraiitwoordeIi,jkheid ziiii, dat wij geval voor
geval bekijken. cii nic( alle situaties in ékn (ncgalicvc) regel
over één kam schcrcii.

Kerkrecht
Want e r staat dus in de kerkorde:
'De kerkenraad zal erop toezien
dat de huwelijken kerkelijk
bevestigd wordcn' (ai-t.70). Dit is
een afspraak dic wc ;ils kerken
samen hchhcii gciiiaakt, e n hierin is gecii spiA;ikcvaii een beperking tot bclijdcndc ledeli.
En C L ' ~~ i e r < g ~ ' lR~licrkin~q
ijk~
is
ook nier strlzwijgenrl hr.ri'oe/l.
Dat is eenvoudig in IC zien. 111
1978 is de kcrkordc inlioudeliik
en taalkundig herxicn. Deputaten stuurden dc ccincept-teksten
rond aan allc kcrken. met het
verzoek daarop tc reiigeren. Een
tneriigte aan rcactics kwiim daaro p binnen. niet allccn ta:ilkuirdig
van aard. maar ook rnct ideeën
om de tekst hicr cn daar inhíiudelijk wat bij tc slcllcn. Z u waren
er vanuit cFc kci-ken ook suggesties om art. 70 uil le breiden. Een
kerk stelde vrioi-dc beperking in
te voegen: allccn huwelijken 'van
belijdende Icdcii'. Ecn ;indere
kerk stcldc vnoi*Icie te voesen:
'als regcl allccn belijdende
leden'. Dal &;is iets voorzichtiger, maar duidde in dezelfde
richting.
Wat is danrmcc gebeurd? D e
generale synodc Iiccít dal bekeken en nverwcigcil, Inaar lieeft
d ie voorstcllcii iiicl overgenomen. Dat is e r n h~ivcisteIceus
geweest, voorí5cii va11 argumentatie. Als argurncnt werd
3enoernd:'Dc pastorale verantwoorclelijkheid van de Kerkeraad behoort nict gcdilailleerd
te worden gercgcld'. Met andere
590

noorden: er m o c ~altijd ruimte
7ijn voor de eigen pa\lor;iIe veraniwoordelijkhcid.

den in het gelijk worden gesreld.
Want we hebben als kerken aan
elkaar beloofd dc kerkorde na tc
leven.

Plaatselijk rechf?
UJaar liet nu vo(3i-aI 0111 gaat is
dit: als gezamenlijkc kci-ken hebhen wij niet de bedocliiig gehad
de huwclijksbevestiging brin
dooplcdcn per definitic ic weigeren.
Sterkcr lios: we Iiehbcn $;\men
besloicn (en geratificeerd) cpn
ti'iv-grlijkr.resci rtiet ~c.sf~ll(~i!
In dat licht is het tnei-kwa;iidig
dat allerlci plaatselijk 'reclii' i5
blijven hc\laafi, dat hicrnice i11
szrljd is. Stcl. dat een kerkdicns~
zou woi-dcii geweigerd op de
trouwdag van &n of twcc doopleden. oiidei. verwijzing naar een
plaatselijkc regel. ze zoudcn iiiet
rectit en i-cdcn hiertegen in iippeI
kii~inengailii bij de classis rnct
art. 70 KC1 in de hatid. En zc zou-

Dat is de formcle kaiit. Inlioudclijk betekent dit: wijs mensen
niet af onder verwijzing naar een
rcgcl, onder in becld tc brengen
'
wic /e zijn e n hoe ze voor God
staaii. Een dergelijkc aanpak kar1
nooit geestelijk 'rechE' ;li,in.

Praktijk
Is nu het uiteangspunt vcrdwenen, dat bruid en bruidegom
eerst hun geloof voor God belijden'! Helemaal niet. Waiit dat is
verreweg de beste volgorde.
Maar waar het om gaat is: het
hertr is niet altijd mogcli.ik of
binncn handbereik. Dan kunnen
we ook genoegen nemen met Iiet
grjede, als we maar weteii dat het
echt gcicd is.

Daarom kan een pastoraal uitgangspunt. waar we hclcmaal
achler staan, 7ocl.i niet worden
tot een harde regel.
Misschien is het gocd dit als kerkenraad eens te bcsprckeii met
de gemeente. Of zct hcl zwart op
wil in het gemeentebockje, bid de
rcgcls voor de kerkdienst op de
trouwdag. Laat hei regel nummcr 1 zijn:.de kerkenraad streeft
ernaar, dat Ieden van de gciiicente ccrst in het openbaar hun
gelooi belijden, voordat ij in het
middcn van de gemeentc Gods
zegcn vragen over hun huwclijk'.
Op dic manier hoeft niemand tc
vrc7cn voor verlies van principes.
terwijl je tocli samen de ruimte
laat voor situaties waarin hcl
anders kan gaan.

Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zwolle-Cen-

trum

alles ouibev uw kevkeliilz
Verzekerd rijn bij Ronatus is een geruststellend gevoel.
Al sinds 1825 dé verzekeraar voor uw kerkelijke eigendommen,
maar ook voor a l uw andere verzekeringsaangelegenheden.
Vraag vrijblijvend onze brochure of offerte of maak een afspraak voor
een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
Portbur 500
5240 AM Rosmalen
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R.R. Roth

LIJDEN, TROOST, GELUK
/Wiezal ons scheiden van de liefde van

ef

Christus?/ Rom. 8:35-39
Ik verlang naar geluk. Heelheid
mag je ook zeggen. Ik ben het lijden en de pijn zo beu. Soms zit ik
achteroverleunend te wachten in
mijn stoel. Te wachten op de
wederkomst. Ik heb een stoel
waarin dat kan.
Mijn verlangen wordt bedreigd,
als ik Paulus goed begrijp. Niet
dat ik Paulus voor dat inzicht
nodig heb. Ik voel het zo ook wel.
Machten, heden, toekomst, krachten, hoogte, diepte, andere schepselen. Speelbal daarvan voel ik me
vaak. Ik zet wel de piketpaaltjes
van mijn leven uit. Maar hoe vaak
ik ze al niet verzet heb!
Ik verlang naar geluk. Heelheid.
God, mijn God, waarom hebt u
mij verlaten? Ik ben op zijn minst
de derde die dat hardop tot u
zegt. Het is niet anders in mijn
gevoel, God. Alle opmerkingen
over U, Christus die ons nooit
meer verlaat, ten spijt. Dit is waar
voor U. Heer, het is óók waar
voor mij. Maar God, ik wil die
waarheid zo graag ervaren. Is dat
dan niet de bedoeling?
Soms bekruipt mij een vraag.
Splits ik mijn wereld niet in
tweeën? Alsof er aan de ene kant
gebrokenheid is en aan de andere
kant -vooral na te streven- geluk?
Ik maak ze wel allebei mee, maar
is er werkelijk verbinding tussenbeide? Is het niet vaak min of
meer toeval dat ik geluk ervaar?
Ik zag laatst een jongetje. Rennend over straat, zag niet dat er
een straatsteen iets omhoog stak.
In al zijn vrolijkheid smakte hij
tegen de grond. Schreeuwen van
pijn en van schrik volgden. Ik
ernaar toe. Hij bedaarde wat. Verdwaasd en verward zat hij op de
JAARGANG
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grond. Toen ineens stond hij op en
liep strompelend naar huis.Vlak
bij ons. Ik liet hem gaan. Hij duwde het tuinhek open en verdween
uit zicht. Thuis waren zijn vader
en moeder. Ik hoorde de achterdeur open gaan. Gehaast kwamen
vader en moeder aanlopen. Daar,
bij hen begon het huilen opnieuw.
Tsjonge, wat had die jongen het te
kwaad. Ik hoorde papa's troostende woorden. En mama rommelen
met een verbanddoos. Toen werd
het stil. Ik glimlachte opgelucht.
Nu stapt hij alweer rond alsof er
niets gebeurd is.Een vrolijk jongetje.
Paulus lijkt op dit jongetje. Paulus
die Christus is gaan kennen. Toen
Paulus Christus leerde kennen
zijn zijn ogen open gegaan. Voor
een nieuwe wereld. De wereld
van liefde en geluk. De wereld
van Christus. Hij ziet echter ook
scherp dat de wereld van pijn, lijden en gebrokenheid niet
ophoudt te bestaan. Van alles
bedreigt hem. Juist als christen
beleeft hij dat extra duidelijk. Er
zijn zoveel machten die hem bij
zijn nieuwe geluk Christus vandaan willen trekken. Maar hij
heeft eindelijk houvast gevonden
midden in zijn aangevochten
leven. Niemand minder dan
Christus heeft hem gevonden!
Zijn verbandrommelligt achter
Hem, ver weg ergens in een graf.
Zijn leven na afgelegde windsels
is als een pleister voor Paulus'
ziel.
Volgens Paulus zijn er geen twee
werelden. Er is er maar ééntje.
Hoe meer lijden ik voel, hoe meer
ik de gespletenheid ervaar. Pijn en
niemand, zelfs God niet, die erbij
kan komen, denk ik vaak. Nee,
zegt Paulus, hoe dichter bij Jezus

in de buurt, hoe meer pijn ik
onder ogen kan zien. En niemand
die mij bij de liefde van Christus
vandaan haalt!
God, mijn God, waar scharniert
mijn denken en mijn voelen? Het
moet zo heerlijk zijn om in een
wereld van lijden en gebrokenheid de eenheid met u te ervaren!
Een kind dat ik van lang geleden
ken duwt het tuinhek open. Nog
even groot als toen ik het liet
gaan. Bloedend komt het op mij
af. Ben ik er wel om de verbanddoos te pakken? Langzaamaan
voel ik verkramping van leven in
mijn binnenste. Mijn hart lijkt wel
gescheurd. Met pijn, met angst om
daar iets van onder ogen te zien.
Weerloos kind. Ik.
Machteloze, bange man. Ik.
Door woorden van liefde en
erbarmen word ik gelokt. Vader
wijst niet af.Andere machten
doen dat: heden, toekomst, hoogte, diepte, andere schepselen, ik.
Vaders Zoon Jezus niet.
Ook in mijn lijden mag ik me
omringd weten door de liefde van
Christus. Hij is uit op mîj!
Ik vind heelheid. In mijn gebroken leven. Omdat er troost is.Als
brug tussen de kapotte aarde en
Jezus die liefde is.Het ruikt naar
nieuwe schepping hier.
Hoor hoe ik juich en lach en huil
en schreeuw! Zie dat Jezus bij mij
is! Blijft! God, mijn God, waarom
bent u tot mij gekomen? Hoe
heerlijk is uw naam!
Ik zit vaak achterover in mijn
stoel. Te genieten van mijn wederkomst. Langzaamaan gaan mijn
ogen open. Langzaamaan kom ik
onder de indruk van de liefde van
God.
592
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ZACHTMOEDIGEN
HEBBEN DE HELE WERELD

Misschien kent u Karel. HJ is een brave huisvader
Leidf een heel gewoon leven, Beeqe saaie man,
Maar in zijn fan tasie heeft h(l ook een geheim leven.
Een opwindend leven, Terwijl hij iets heel gewoons
doet,beginf die fantasie ie werken en komt hij plofseling in actie. TerwiJ1hij met de auto z'n vrouw naar
de kapper brengt, moef hij voor een stoplicht wachten naast e e n hoogkantoorgebouw; in zijn fantasie
ziet h(jopeens duf hele gebouw in brand staan en
hij redt e e n klein meisje van de bovenste verdieping.
Voor hef oog van de TV-camera's. Kasel de held.
Maar d a n hoorf hij de narrige stem van zijn vrouw
naast zich: he t stoplicht staat allang op groe-oen; en
hjj wordt weer een panfoffelheld.
Het is e e n herkenbaar verlangen: een keer echt
iets presteren, Iemand zijn. J e droom waar maken.
Eindelijk de waardering waar je naar snakt. Erkenning, Niet meer een saai en voorspelbaar /even leiden. Een held zjjn. Bewonderd worden. Dat zou

echtheteinderijn.
Zwakkelingen?
Menven willen iematid zijn. En
zeker seen zwakkeling lijken.
Geen looser. Dat is een echt
sclieldwoerd.
Maar dan !lef woord van .Jezus
uit de Bergrede: zalig zijn de
zachtnioedigen. Je zou het zoinaar vertalen met: zalig zijn dc
watjes. de eit,jes. De mensen die
er nooit echt bij horen. De softi es.
Als ie liet iets netter wilt Lirenpen. zeg je: zachtmoedigen zijn
aardige, zachte, lieve mensen:
altijd inscliikkelijk. mensen die
gccn Iioge pet op hebben van
ïichïclT. Die Iieh ie. Die mensen,
dic Iiel altijd met je eens zijn.

Die heel bang zijn dat ccn anclcr
hen niet aardig vindt. Dat is hct
ergste wat je kan overkomen. En
dat juist zulke mensen ~ a l i g
geprezen worctcn! dc zou zc eerder toewensen dat ze sterk worden, een positicf'zclfbccld ontwikkelen. Vandaag moct jc jc
geluk toch afdwingen? Ervoor
vechten. Voor jczclf opkomen.
Zalig zijn de hrutalen. want zij
hebben de halvc wereld.
Wie is de echie zachtmoedige?
Wie heet er in dc bidbcl zachtmoedig? .lakob. die lekker huisclijk bij zijn moeder Rebekka
bleef? Of Eli. die z'n zonen hun
gang liet gaan? Of Maria, die zn
stil aan d e voeten van de Here
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ndelen me7 God
Jezus zat? Nee dus. De ene keer
dat in het OT het woord zachtmoedig op een persoon wordt
toegepast. is in Numeri 12 en
daar wordt het van Mozes
gebruikt. Mozes nu was de zachtmoedigste van alle mensen op de
aarde. Mozes! Die op z'n 40e een
Egyptenaar doodstak. In een felle driftbui. Die later optreedt als
sterke leider van het volk. Je ziet
hem o p die rots slaan! En toch:
de zachtmoedigste. Hoe kan dat?
Omdat hij - en daar waren wel 40
jaren voor nodig - geleerd tiad te
luisteren en te volgen, zich te
onderwerpen aan God; niet meer
het recht in eigen hand te
nemen. Daaruit blijkt al dat
zachtmoedigheid geen karaktertrek is. Dat maken wij ervan. We
zeggen: wat een zachtmoedig
mens. hij zoekt nooit ruzie; wil
altijd d e vrede bewaren. Maar
die ander, dat is echte driftkop,
altijd de vuist op tafel.

Wat is zachtmoedigheid?
In de zaligsprekingen in Mattheus 5 tekent de Here Jezus
gccn typcn van mensen. Het zijn
allemaal aanduidingen van echte
kindcrcn van God. In wie .Jezus
woont. Allc 8 samcn vormen ze
dc proficlschcts van d e christen,
van ccn burgcr van het Koninkrijk der hemelen. Z o is zachtmoedigheid niet een karaktertrek. Nec, God wil ons
zachtmoedig mnkrn. Zachtmoedigheid is ccn vrucht die d e
Geest laat grocien in ons leven.
In het leven van Mozes kunnen
we zien wat zachtmoedigheid is.
Mnzes kon best kwaad worden.
Hij was ook een krachtige per-

sooiilijktieid. Geen wat,je of eitje.
Manr: hij iiiaakte zicli ondergeschikt aan God. Aaii de leiding
vaii God. ZacZitnioedigheid is de
houding. van zwakke en sterke
persoonl(jk tieden. waarin je je
niet Iioeft waar te maken. Straks
bci;rf je de aarde, dus kun ie nu
het anrdsc Ioslalcn. En dat nardSC, dat is ;illcr; wal cr bestaat aan
drrimcn cn vcrlangcns en verwaclilingcn. Ecn zaclilmoedige is
iemand die dal Icis kan laten.
Loslaleii slael legeiiover: iets
zullen en moelen bei-eiken. Iets
afdwingen. Op Ach is e r niks mis
mct hct hcbhcn van vcrwachtingcn. Ecn kind wil piloot worden
of tirandwcerniaii. Al5 je ouder
wotdl, Iicb jc jc verl;ingens.je
dromcn. Verwachtingen over wat
hct Icvcn jc kali bieden: een
rnooic haan. ccn cigcn huis. een
gelukkig Iiuwclijk, kinderen. blijvendc gczondhcid. Ma;ir het
Icvcn 100pl {ovaak anders.
Zovccl wcnscn wnrdcn iiiel vervul~!.En loch houden we vaak
krampachtig vast aai1 onze droincn. En wat doe je al? ze niet
uitkonicii? G;i je dan jezelf
hcklagcii'? Word jc w:inhcipig?
Wcnd je je teleurgesteld af? Verhard je? Oí ga je jezelf alsnog
bewijzen, iezelf waarmaken, alles
in eigen hand proberen te houden? Hoe vind ie de goede houding?
Jezus zegt: zalig de zachtmoedigeii, de mensen die hebheri
geleerd los te laten. Hij zegt:
zolang je krampachtig aan al je
dromen vasthoudt. hen je een
looser, want je bent er een
gevangene van. Maar als je nou
hij Mij komt en je leven ondergescliikt moakt aan Mij, dan
wordt alles anders. Kijk naar
Mozes. Hij moest in 40 iaren
voorbereiding op zijn ambt leren
zich aan God clver te seven. aan
Gods plnnnen.Toen was hij
zachliiiciedig geworden.
Hct is 7 0 mooi dat Jezus zeel:
zalig dc zachlmoedigen. Want
Hij i-íicpt ons ecnl lot Zich: kom
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bij Mij, vermoeide, opgcjaagdc
mensen: Ik geef je rust. Want Ik
ben zachtmoedig en nederig van
hart.
De Here .Jczus kwam nict naar
de aarde om Zich waar tc
maken. Hij kende de kunst van
het loslaten.
Hoewel Hij reden genoeg had
om namens God met ons alleiiiaal af te rekenen. blijkt dat Hij
tut ons komt als een liefdevol.
nederig mens. Nederigheid is dat
je de moed hebt jezelf weg te cijferen ten behoeve van de anrlet..
Zachtmoedigheid: de moed om
zacht te zijn. Jezus was bereid
zijn gIorie e n status bij God loc
te laten. Voor ons. Hij wilde wel
aan een afschuwelijk kruis sterven, als H ij ons daarmee kon
redden. Z o diep gins Hij. Hij
inag het dus zeggen: Ik ben
~aclitmoedige n nederig van hart.
Eii Hij nraakt je zachtmoedig.
I-Jij doet je warempel op Zichzelf
lijken. Door Zijn Geest!
Dat is wel een proces. Mozes had
40 jaar nodig om zachtmoedig te
worden. Ook wij hebben tijd
nodig om te leren niet meer onze
eigen onvervulde wensen, onze
eigen dromen centraal te stellen,
maar op God te letten. Te vragen: welke weg vindt U goed? 'Ie
zeggen: als ik maar bij I;hlijf:
dan hoef ik het hier niet zn nodig
te maken. Ik hoef niet meer elke
situatie te beheersen. l k hoef
niet meer te streven naar een
perfect leven. Ik mag leren relativeren. Ik mag zachtmoedig
worden. Want ik heb .le7us, ik
ben een kind van God, Ik heb
een Vader. Ik raak tevreden met
wat Hij me geeft.
Als je zover komt, hou je ook
veel energie over voor de ander.
E e n zachtmoedig mens is bewogen en gericht op de ander. D e
ander. die jou nodig heeft, jouw
liefde, jouw zorg, jouw aandacht.
Dan is je eigen populariteit niet
meer zo belangrijk. Dan hoef ie
meer zo ambitieus te zijn.
Ambitie maakt je Iiard. overgave
PRIL 2001

aan God maakt je zacht. Ontevreden zijn over je levensweg
maakt jc bitter; tevreden zijn met
Gods liefde maakt je mooi en
gclulckig. Zo wil .lc7us ons zachtmoedig maken.

De erfenis
Een zachtmoedig mens hoeft
niks te veroveren. Hij erft straks
de aarde. Erven. Het testament
gaat open. Welgedaan. trouwe
dienstknecht. over weinig ben ie
trouw geweest. over veel zal Ik je
stellen. De Lirutalen mogen vandaag, de haIve wereld hebheii. Dc
zachtmoerligen beërven de hele
aarde. De aarde! Dat wil zegyen:
een bruisend, tintelend bestaan.
Dat je stoutste dromen zal overtreffen.
Karel had zo z'n dromen: hij op
het ioiirnaal. de held vaii de dag.
Het is 1ierkenba;ir. En toch mag
je er om lachen. Want je lioefl
geen slachtoffer te zijn van je
eigen verlangens. Je hoeft jezelf
niet meer waar te niaketi.
Misschien vindt God onze verlaneens niet te groot. maar te
klein. C.S. Lewis sclireef: we ~ i j n
soms net onweteiide kinderen
die in een donker straat,je muddertaartjes blijven maken, omdal
ze er geen idee van tiebben wat
bedoeld is met een aanbod van
een vakantie aan zee.
God belooft ons eeuwige bliidschap op een nieuwe aarde, waar
Hi,j Zelf bij ons zal wonen. Waaro m dan nog. steeds moddertaarties maken?

Ds. H.J. #esselink is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen-Barneveld

KATHARINA VON BORA:
HOE KOMT HET TOCH. .?
1

I

i

We kennen Ka t hariiia von Bora,
Luthers vrouw. als iemand die
vcioi ons xevoel eieenlijk alleen
maar in de sctiaduw van tiaar
echtgenoot ic hlijven staan. We
kennen misschien iets van haar
iuch wel hiizoiidere levensverliaal, ~ c k c 3;il
r van haar spectaculaire cint~nappingutt het klocister en h a a i liuwelijk (toch nog)
niet de lieivormer van Duitilaiid.
K;itliai.ina was een vrciuw die wist
van w;iiiten en een moeder bi!
liitïlck. Ei1 als we liaar van dichtcrhii /~iudcnhc/i=;zicn, dan ;.OU
licl wc1 cciis k unncn dat we huar
nioclcii typeren alsTrn;inagei-'
van lici vcicii-mnligc A~igustijnerklooster. Haar 'liuishouding' daar
leek wms op een vcilconiinu
bcdrijí, waar faniilie, vrienden en
gaslcn i i i ccii iEa;il van pcriiianciitc aclic vcrkccrdcii. En hoe
vaak niel I-leerlijk'relaxed'?
Maar Kalharina w;is dc spil waar
alles om draaide. En L~itherblij:
hij ii; eiiidelijk verlost van d e
dageli j ks beslcimmeringen van
hel Iiuishciuden. E n Kiillie niag
rich be~chíiuweniilï de gastvrouw van 'de eerste evaiigeliwlre pastorie'.

Lof voor degelijke huisVTOUW

I

I

Lullier heeft volgens enkele van
zian vi-iendeii eeii .iocist verstandshuwelijk ge~loteii.Naar eigeii
idec W ~ hij
S ncioil eclilt verliefd
gcwcecl. Maai d;ilt vei-anderde na
de huwclijksdag i i i heel slerke
matc. Spreuken 3 1 hclcefdc in
Wiitcn berg wecr ccn hooglcp~inl.
Dc hcrvormcr vci-tcldc lalcr:
Ik hrh e ~ r trorliv~
i
i j r n ~ i w;, o u b
rlie iri rlr Sprerikcn vrm Solorno:

Op hnnr vertrouwt hrt hart van
hnnr rnnn! ( "lhres Munnrs
dnrf sic/?aii f sip verlussei~."j
In het oosten van Duitsland
krijgt Katharina al pauw de bijnaam 'de rncirgeiistei. van Wit Lenberg'. En ouk aan Mclanchthon,
T,ulhcr .ioi~pcrcvi-icnd cii collcga,
was het cipgevallen dal T,uther
inildcr was gewoi+dcnin dc
omgang. Iloe de rnildhcid hel
ye~in-Luthersierde blijkl bijvciorbceld in 1536 als d c armc.
hevricnde cullcga Jolianncs Agricola mct zijn vrouw cn ncgcn
kindcrcn naar Wittcnberg warcn
gctngcn maar nog nict dadelijk
ccn cigcn wniiiiig konrlcii bctrekken. Ze kregen zolang hct nodig
was onderdak hij Katlic cii Maarten.

Leiding in geestelijke dingen
Luther heeft in zijn stccds acticvc
leven veel gedaan aan hcl onderwijs en d e víirming van lijn medechriclenen. Als voorhccld daarvan noemen we vandaag zijn
KIrinr Kcrt~rhisrnuswaarin hij dc
Tien Geboden, de Apostolische
Gelootsbelijdeni\, hct Onzc
Vader, de (twee) Sacraincnten en
de bediening van de tuchi cn dc
biecht uitlegt. In vraag- cn anlwocirdvorin laat hij ;.ijli lccrlingeil -jong en oud iil dc kerk van
de rerormaiie - dc rijkdom van
het kind-~ijnvan God in7icn.
I-uihcr rorinulecrt trefiekcr. En
heel nauw aansluitend bij dc
Schriltcn. Zekcrhcid van het
gc100f is ccn kostbaar goed - in
alle ccuwcn. Als vast medicijn
tegen eigen twijfels en onzekerheden, ook tegen de scepsis van
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-Hoog
genoteerd
hurnanistisclic geleerden en liet
zwakkc woord van de kerk vati
Romc. Zo gaf hij leiding in geeslelijkc dfngcn. Het derde gedeelte vali het Apostolicum, over de
Iiciliging (door de Heilige Geest).
vcrtnlkt Luther als volgt:
Ik geloc?f: dat ik nicv varaltit mijn
e i g ~ nv e n tand cl[ kracht nat2 .leziu
C h r i ~ mijn
f ~ ~ Heer,
,
geloven
of rot Hem korn~j11kon: rnarrv I?P
Hrilige Grcsl lic.$ mij door her
Evrmgelie gei-ocpen, met Zijn
gaven uerlichI , in het wnre ~yloof
grheiligd rn hrwnard: zoals I l i j de
gQrt,rrL'l~ri~lrr?h~id
op nrirde
vorp~,v r r i a ~ ~ a vcrlichr,
~lt,
h ~ili~qr
en hrj Jezirs Christus bewnrirr in
het ivnre, cnige geloof;.in wclit~
c.hris,enlicid Hij mij etr alle geloijig r dn,qeSijks
~
aiie zonden rijkelijk
vc.rgeeft en »p cle Jongste Dng mij
rn nllt. grstrirvencn opizickken zal
en mij samcw met alle ~elovicqcr~
in
C l ? r i ~ leen
~ i ~eeuwig leven geven

zal.
Dat k zeker wrrril:

Hoeveel Duitse. evan3elische
jongeren hebben deze woorden
in d e latere eeuwen uit het hoofd
geleerd? Katharina Luther wellicht ook. Dat gaat vaak zo, als je
mct je kinderen mee leert. En
wat heeft ze over deze catechismus ooit treffende woorden uitgesproken: : "Hoe komt her toch,
drzt h n v alles over mij in stnat?"
Hoe nabij is toch het Woord van
ome Heer! In onze mond, in uns
hart. Lees Deuteronomium 30 en
Romeinen 10 er maar op na.

DE. H. Veldman is kerkhistoricus
woont in Zuidhorn

en

B.C. Buitendijk

OPNIEUW OVER
BIJBELVERTALING

De kogel is cloor cle kerk. Men
heeft o p het hoogste niveau ccn
belangrijke beslissing genomen
rond de vertalitig van cle Naam
van God. In de Nieuwe Bijbelvertaling (de NBV) wordt Jahwe
vertaald als heer. Dit besluit
Iieeft de discussies rond de NBV
weer doen oplaaien.
Men hoopt de NBV te kunnen
vultooien in 2004. Dan zullen
~ i o kde Gereformeerde Kerken
in Nederland (Vrijsernaakt) voor
de keus komen te staan. Wordt
de NBV de nieuwe kerkbijbel of
is dat niet mogelijk?
We hebben de mogelijkheid om
ons op die keiis voor te bereiden.
In dat kader worclt onder auspiciën van deputaten hijhelvertaling en de Theologische Universiteit in Kampen een congres
belegd voor bclangstellcndcn.
Dat zal plaatsvinden o p D.V. 12
mei 2001 in Kampen.
Er worden verschillende workshopsvvorbcrcid, ondcr mccr
over de vcrtnling van dc Naam
van God. Wic zicli cipgecl't voor
het congrcs ontvangt map mct
documcntaiic. Hct is dc hcdocling dat na afloop van hct congres een congreshundel wordt
uitgegeven. Prof. dr. J. van Rruggen, die al jaren zeer betrokkcn
is bij het thema Bijhelvertalen.
handelt in zijn bijdrage ovcr de
briiikbaarheid van d e [NBVJ als
kerkhijhel voor eredienst. catechese, bijhelstuclie en thuisgebruik. Dr. W.H. Roce zal ingaan
op de uitgansspunten van de

m
ijbelvertalen

[NBY] en d e uitwerking ervan in
de vertaalkcuzcs in deze nicuwe
vertaling. Vcrdcr komcn e r bijdragen over de eerbiedshnofdletter en over de vraag naar concordantie in een vertaling.

Ook De Keformatie hoopt de
komende jaren regelmati, aandacht te geven aan het vertalen
van de bijbel. Deze keer gebeurt
dat vanuit een wat andere invalshoek. Wij kunnen Gods Woord al
eeuwen lang in onze eigen taal
tioren en lezen. We hoeven er
geen tweede taal voor te kennen.
Maar velen hebben de Bijbel
(nog) niet in hiln moedertaal ter
beschikking. Drie leden van
Wj~cliffeBij belvertalers laten
zien wat e r allemaal komt kijken
als er in een taal voor het eerst
een
bi.ibelverialing wordt gemaakt.
Z c gcvcn informatie ovcr dc
organisatie van dat wcrk. d e
opleiding cn d c praktijk. We krijgen een kijkje in d e keuken. En
we worden erbij bepaald hoe rijk
wij zijn met onzc rnogcli.ikhcden.
Q

Tcnslottc Iicb ik een verzoek. Dit
Jaar is hct 50 jaar geleden dat de
Nicuwc Vcrlaling van het Nederlands Rijhclgcnootschap is voltooid en officieel werd aangelioden. In de Gereformeerde
Kerken (Vrijgemaakt) is deze
vertaling in de praktijk standaard geworden. Dat moet een
hele verandering zijn geweest
voor hen die opgegroeid zijn met
de Statenvertaling. Ik zou graag.
willen weten hoe die verandering
biJ u heeft plaatsgevonden en
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hoe u die hebt beleefd. Verder
zou ik graag vernemen hoe kei.kenraden hierover seoordeeld
hebben. Dat moet in de notulen
toch terug te vinden ziiii. Ik Iiocip
op veel reacties.

Ds. B.C. Buitendijk is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Steenwok

Lied van de week
29 april:
Voor zondag 29 april staat
gezang. 6 uit het Liedbciek
voor de Kerken «p liet rooster. Dit lied is al eerder aan
hod geweest. Een bespreking
heeft gestaan in D e Rerormatie van 25 maart 2000 (ii-g 75,
nr 24).

BIJBELVERTALEN IN DE
NIET-WESTERSE WERELD
Bíme/vefia?aien!
~ a aint Nederland dot woord eens ,
vallen en er is grote kans duf er een geanimeerd
gesprek op gang komt over de [Nieuwe Bilbelverfaling]. Een team van meer dan twintig specialisten,
voorzien van de modernste hulpmiddelen, werkt
sinds een jaar of zes aan deze nieuwe verfaling. De
eerste deeluitgaven zijn verschenen in een prach tige uitvoering, er wordt over gepraat en geschreven.
De hoeveelste verfaling al in hef Nederlands? Het
aantal complete vertalingen van de Bijbel in hef
Nederlands bevindt zich dichter b,j de twintig dun
de tien, 7 Toch is men het er over hef algemeen wel
over eens dut er echt een nieuwe verfaling voor
gebruik in de kerk moet komen,

Verbazing in Afrika
De vcrialcrs met wie ik in het
West-Afi-ik;iaiise land Renin
werk, i-cagccrden verbaasd toen
ik hcn vcrlclde dat het Nederlands Ri jhelgenootschap cle laatstc vijftig jaar al twee complete
nicuwc vertalingen var] de Bijhcl
had uitgegeven. Hun verbazing
vcrandcrde in verwondering.
tocn zc hoorden dat daarnaast
nog andere vertalingen in hei
Ncdci+laiidswaren verschenen.
Hun verwondering groeide bijna
uii lot oiibegrip toen ze hoorden
hocveel iriatikracht en financicii
in Ncdcrland nati cleze nieuwe
vertaling worden besteed ...
Chdci-lusseii werken deze drie
vertalers cii Iiuii secretarisltypist
met miniinale middelen rustig
door nnn de eerste vertaling van
de Bijhcl vcicii- Iiun ca. 2 triiljoen
mensen icllcnde volk in het zuiden van Benin. Geen van hen
kon grieks Iczcn toen ze in 1984
aan het Nicuwc Testainent

begnnncn; nu ze iiimiddels aan
het Oudc Testanient werken,
heefr ecn paar jaar geleden een
van hen ecn cursus hijbek
hebreeuws kunnen volgeli. Ze
leggen zich -ncrde- neer bij het
feit dat hei bijhelgenootscliap
sinds dc verschijnin3 vali tiet N T
in hun laal, in 1093. niets meer in
hun taal heeft uitgegegeven. Het
hijbclgcnootschap houdt zich
immers ook niel werk in nog 6
andcre talen in Benin bezig. waar
in totaal ca. 50 verccliillende
talcn gesproken worden.

Wereldwijd en groeiend
werk
Wic probeert een indruk te krijgen van al liet hijbelvertaalwerk
dat wcrcldwijd plaatsvindt, zal
tot clc concluvie koinen dat het
nedcrlaiidse project uitzonderlijker is dan liet benineue. De Bijbel wnrcli op vele plaatsen in de
wereld vcrtnald; hel ;ialilal projecten stijgt nog stccds. Op dit
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belvertalen

moment zijn er ongeveer 1500
vertaai project en. voor het overgrote deel in d e niet-westerse
wereld. Daarvan bctrcft hct voor
meer dan drickwart ecrstc vcrtalingen in een taal.
In de laatste eeuwen heeft het
bijbelvertaalu~erkeen enorme
vlucht genomen. Waren ci- iii
1800 nog maar 68 talen waarin
(een deel van} de Bijbel vcrtaald
was, door de opkomst van dc
moderne zendingsbeweging cn
de bijbelgennotschappen in dc
19e eeuw werd dat aantal vervien~oudigdtot 522 talen in 19110.
Volgens d e meest recente cijfers
over het jaar 2000 is op dit
moment in totaal in 2261 talen
op zijn minst ccn deel van d c Rijbel verschenen, een tnenamc van
ruim 1700 in de laatste eeuw.
Een complete Bijhel is nu
beschikbaar in 3X3 talen. In nog
eens L387 talen is het N T verschenen. en hijbelhoeken in nog ccns
891 talen.'
In de7e cnorinc groei spccldc
een grote rol de opkomst van
organisaties als Wycliffe Bijbelvertalers die zich richtten op vcriaalwerk vnoi- klcinc taalgi-ocpen. Daarnaast de opkomst van
bijbelvertaliiigcn dic niei door
zendelingcn. maai- door localc
kerken cn vcïtalcrs dic in huil
moedertaal wcrktcn, gemaakt
werden.

Bijbelgenootschappen en
Wycliffe
De twee grootste nrganisatics
die momenteel actief betrnkkcn
zijn bij bijbelvertalen in dc derde
wereld zijn de Wereldbond van
Bijbelgenootschappen (in het
597

ciigcls: United Bihlc Societies,
afgekorl als UBS). waar ci.rt. liet
3lcdcrl:inds Bij helgcncicitschap
bij n;iiigesloten is, cn Wycliffe
Rijhcl Vertalers met 1i;iar zusterorganisatie SIL-Intci-ii;i(ioiiaI '
(afgekort als Wyclifi'c, i-esp. SIL).
Dc URS 7ijr1 hetrokkcn bij ca.
700 pi-cijccleii en SlL bij ruim
500, waarbij ze sainenwcrkcii in
ca. 100 projccteii.'
De oorsprciiig van de Bijbclpenontscli;ippeii ligt in West-Europa aan liet he(rin van d e vorige
eeuw. Vandanruit heeft lict werk
zich vci-sprcid uver heel de
wereld. Dc doclstelling. en hct
werkveld v;iii de Bijhelgcnoolsctiappcn latcn zich als volgt
samenvallen: Elk mens mocl
toegang licbbeii tot rle Bijbel in
een taal die hijlzij kan begrijpen.
Dat gehcust door het vcrtalcii,
uityeven cn vcr5pieiden van dc
Ri,jbel. in dicnstl3;iarheid aan dc
kerken. Vo~ii.lict vertalen bclckent dat dal dc UBS betrokkcii
zijn hij vcrtrialprojecteri clic
plaatvindcn cip initiatief of vcrzoek van kci-ken. Het gaai
meestal oni grotere taalgi-ocpcii.
Daarnaast houden de UBS 7ich
ook be7ig nict revisie van vcrtaiingcii.
Wycli i'i'clS1L zij n organisaties
van jongci-e datum. SI L is opgericht door de Amerikaan Towiisend die ;ils cc~lporteurvan
spaansc Eijhels in Latijns Aiiiei-ika gcraakt werd door d c vriI;ig
van ecn Cakciquel-indiaan: "Als ,
jouw God zci machtig is. waaroiii
sprcckt Iiij dan mijn taal niet?"
Hij bcslcirit daarop dc 1a;tl van
dezc iiidi;ian te leren c n vertaalde hcl NT in deze taal. C>niclnt
liij 7ich rciiliseei-de dat cr op dit
terrein immens veel wcrk ic
doen vicl, hepcin tiij in 1934 iiict
zomercursussen in taalkunde ciin
menscn taalkundig voor dit wcrk
te traincii. Onder de naam STL
werd er vcrvrilgens i t i een grociend aantal 7uid iimerikaanse landen gewci-kt. T,atcr. in de jaren

'60, breidde het werk zich naar
LJRS cn SIL werken o p het tcrsein van vertaleii steeds meer
anclcre werelddelen uit.
samen door bv. sebruik te niakcn
STT, deelt de cloelstclling van de
van clkaarc vertaalconsultant< cn
URS dat elk mens toegang moet
door samen te werken in dc trailichben tot de Bijhcl i11 eeii taal
ning van vertalers. Ook lict Fondie hij ka11begrijpcn. Maar SIL
projcct in Benin is een prnacct
richt zich vooral op talcn die nog
waarin URS en SIE sarnenwcrniet beschreven zijn cn wiiarin
meesial ncig geen geschrcvcn
ken. UBS en STL zien elkaars
literatuur bestaat. Het gaai daarwerk als aanviillend o p het eigen
bij uitci-aard vaak om klcincrc
werk.'
taalgroepcn.' Een e n anclcr
De uitdaging: nog 2000
brcngt met zich mee dat hct
talen te gaan
werkterrein van S1L omvangrijker is dan dat vali de hijbclgcnootschappen: in de eerste plaats
Boven werd hct aantal vati 2261
houdt mcn zich bezig met taallalen genoemd waarin altliaiis
kundig onderzoek: onder7ock
iets van d c Bidhel beschikbaar is.
van de taalkundige situatie in
Dat lijkt vecl. maai- afgezet tegen
een land om te bepalen waar
het aantal talen in de wereld dat
verdcr gewerkt zal moeten lvcirgeschat wordt cip 6700 ', valt clat
den, bestudering van talcn, i i i i tegen. Nu gaat het hier meest om
mondcnd in publicatie van grainkleinere talcn. maar toch worrlen
matica's cn wocirdeiiboeken.
deze 4500 talen nog wel dooi in
Vervolgens mct vertaalwerk:
tcitaal440 miljoen mcnsen
gesproken. In mcci- d;in 1000 vati
vooral van (delen van) de Bidbcl.
E n in verband daarmee: antrnpodeze talen Inpen al prc!jeciten. E n
logisch oiidcr~oek.het bestudcniet in alle talen liocll de Bijbel
ren van dc cultuur. Veel aanvertaald te woi-dcii (bijvoorbeeld
dacht gaai ook uit naar
omdat de sprckci-s grotendeels
alfabetiscriiigswerk en het oplcitweetalig zijn, of ornd;il ze de
Bijbel In een zeer vcrwaiite taal
den van localc medewerkers in
vertaalwcrk cn alfabetisering.
.
goed
,
kunnen lezcn). Een conr;erSIL gecft bijbeluitgaven bij voorvatieve schatting is dal e r nog In
keus niet /elf uit. Dat, en dc vcr2000 talen een Rijhel nodig is.
spreidii~glaat men ?raag ovcr
Uitgaand van dc hoeveelheid
werk die in dc laatste 50 jaar veraan dc Rijbelyenootschappcn oC
vergclijkbare organisaties. SIL. is
zet is, zou het iiog 150 jaar kunnen duren vonrdai in elke taal
de acadcrnische organisatie dic
in het buitcnland werkt, en daar
waarvoor dat nocfi; i\, iets van de
Bijbel vertaald is.
i.s.m. i-cgcringen e n locale instailties pi'ojcctcn upzet.
SIL'S 7usteroi-gaiiisatie Wycliffe
VISION 2025
is de xcndingscirganisatic dic
actici' is o p het thiiisfront: / c
Het hovcnstaaiide gegeven was
zorgt vocir werving en begclcihet startpunt voor cen conferentie van Wycliffe Bijbclvei-t;ileic
ding van rncdewerkers, contact
Internationaal in juni 1999 in
met kcrkcn, cn financiën. Mcdcwerkers ziiii over het algemecn
Waxham, IJSA. DG gcdachte dat
lid van hcidc organisaties. Ook in
hij ongewijzigde werkwijze het
Nederland bestaat een zelfstanwerk nocg minimaal 150 iaar zou
dige organisntic WycIiffe Bijbelduren, streed met dc urgentie
van de zaak: iedereen toegang
vertalers dic dit jaar haar 3Oste
lot Gods Woord in ccii tiia1 die
verjaardag vicrt en ruim 100
medewerkers in hel buitenland
hij kali begrijpen. Daarom werd
uitgangspunt van het denken:
heeft."
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Wat moct cr gcheuren om
ervoor te znrgcii dal iii 2025 een
Bijbel, NT O T i-cleviirite hi,jbelgedeelten bcschikha;ir zijn in elke
taal aai-mor dat iiodig is, of dat
op z'n minsi ccn pio.ject loopt
om dat te bci-cikcii? Dit heeft
een stratepisclic omsliig bij
Wycliffe tot gevolg gehad die op
dit i-Fionient stccds mccr gestalte
krijst. De belangrijkste elementer1 zljii: Vesantwoordclijkheid
vcior projecten rncicl7uveel
rnoyelijk in naticin:ilc e n locale
handeti; westcrsc iiitgeïoiiden
krachten moeien vcicii-al ingezet
wíirden voor training, man;igiii~
en consulting, in pIsials win zelf
prujecten uit te voci-cn: ïuveel
iiioyelijk sarncnwcrkcn met
daarvoor in aaiimcrking kumende p2iitners. Ecn wcstci-ling die
naar liet buitenland vei-ii-e71eii
n;i 15 jaar noeste arbcid ccn N T
a [rondt. zal een zcldzaarnhcid
wcirdeii. Menscn zullcii cci-der
voor eeli specifieke qpccialislisclie taak in mcctdci-c projecten
ingezet wordcn, waarbij training
en overdracht stccdc belangrijkcr worden. 0 1 ' 2023 haalha;ir is
ciT niel. Vision 2025 g c d t in icder
geval de voortgang van licl werk
een yoede stimulnnc. Dc gcdachIe dat wij rnisschicn nog getuige
ziillen zijn va11 dc start vali het
werk aan dc laaisic taal, i s
bepaaId opwindend!

dan in een uniformere taal als
hct ncdci-lands. De verschillen
tusscn de verschillende regio's
waarin de taal gesproken wordt,
ïijn groter, en het probleem is
dat c r geen standaard-dialect i s
(zoals in het Nederlands het
ABN.) Vervolgens d e schrijfwijze
van de taal. E r war; op een
bepaald inoineiit wel een spelling. maar CT hleel verscltil van
mening ovcr d e sclirijfwijze van
afiondci-liike woorden. die vaak
per regio verschillend worden
uitgesprokcn. Ocik nuemde hij
het feit dat mcn de eerste I0
jaar geen computer had in het
project. Vcrdcr was e r se~elrnatig
gebrek aai1 papier. Ook Irad de
jarenlange hurgeroorlo~zij n
invloed gchad op de vertalins:
vertalers wcrklcii in verspreid
over twee landen {(inder veel
contact: mct als gevolg dai het
uiteindelijkc rcsullnal zwaar
eereviseerd mocsi worden om
seen lappendckcn tc krijgen.

Elders anders: de taalkun- Elders anders: de sociaaldige situatie
economische en politieke
situatie

Gebrek aan papier ...
Bijbelvertalcrs in dc nict-westerse werelcl mnkcn ïich vaak om
andere dingen druk dan vertalers
in Nederland. Ecn p;i:ii- iaar geleden vroe9 ik ccn iiiiskilci vertaler
in Nicaragua wat hij als grcicitste
prohletnen ci-vai-cn had in zijn
project. Hij nocrndc cic volgende
diirgen:
Er. zil n geen hnckcii uver onze
taal. zoals een gi-niiirnatica. Dan
kost tiet veel tijd nin vnii IC slelIcn wat de standaard Es vcior
bcpn;ilde zaken in de taal, vuornl
omdat er mees variatie hcsta:~t

dc toiicn, enz. Ook de spelling
van ai'zunderlijke wocirden kati
iiog problemen geven. evenals de
standaardisatie van bijbelse
nainen, die soms tot hoog oplopcildc conflicten aanleiding kan
gcvcn . Ocik in Afrika ken t mei1
discussic over verlaling van de
Godsnamcii: lict Fon Icnm heert.
onlangs d c vraag opgeworpen of
men dc vertaling vaii JFTWI-F niet
moet wij7igcn: mcn had in navoIging van de veelyebruikte franse
vcrtaliiig van Segund 'de Eeuwige' vertaald. maar hc1 iiieuws dat
in de gei-cvisccrdc vcssic v;in die
vertaling de nvcrstap naar
'SEICiNEUR' gciiiaakt zuu worclen, bracht licii 101 nadenken.
Ook spccll in projeclen reyelniatig dc vi-ang ol" de schepper-gcid
die men vaiioudc al kcnt, de God
van de Bijhcl is cn 01' men daii
diens naam iii dc Bijhcl dicni cc:
gebruiken. Hct antwoord is
meestal: ja. Maar wat als dc/c
godheid vrouwclij k is'?'

1

De situatie van hcl vcrlaalproJect in Nicaragua la;rt al een aantal verschiIlcn ricii lussei-l pro,jecten in dc wcslerse en
niet-wcsrcrse wereld. Ik noem in
de ecrstc plaats de t;lalkundige
kontekst: vaak zijn talen nog,
onbeschreven. cil'umper beschreven. In dcrgclijkc siluaties worden vcrtaalpríijecten voorafgegaan door Inalonderzoek. Dat
zeg ik 70 cveil in twee zinnen,
maar CT zit geweldig veel werk in
voordat bcpanld kan worderi in
welke taal, welk dialect een project gestart moet worden. D e
spelling is rcgclmn(ig een probleem: bij allc vier projectei1
waar ik tot nii icie gewerkt Iieb.
waren cr prohlcinen: op de Ned.
Antillen gchruikt rncn een andere spelling vaii lict Pnpiitmentu
dan op Aruba. iii lici Fon heeft
inen tiog prnhlcmcii incl dc juiste schrijfuijic van dc ~ciscliillen-
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Er is mecstal (tc) ivcinig geld.
wat van invlocd i s op matcria;il
en salai-isscn. Hct kliiiia;it i> vaak
ccn factcii-die bemcieilijkl: door
kou, hittc of vciclilighcid, en
ongcdicrtc. D c pulilicke situatie
kan projectcn hcïnvlocdcn
(gewapende strijd cn machlsovernames. mals in 7,;iirc/Cungu,
Nicaragua). Hcl oiidciAwij\i5
vaak van Iaag niveau docir
gebrek aan niiddclcn. m;iteriaal
en scholing van onderwijzers.
Analfabctisiiic ondci. ccn l;ialgroep is een factoi- van hcIaiig
bij het bcoordclcn cii plannen
van een vertaaIpi-ojcct. D c Fonvertalers dic ccii ARC-bock uilgaven ten hcliricvc van dc a1f;ibetisering zijn gccn uiixciiidcring.
Het niveau van oplcidiiig van dc
vertalers is regelmatig nici ctp
hoog. Dat heeft gcvolgcn voor dc
werkwijze.

Elders anders: de religieuze situatie
Dc christelijke kerk hevindi 7ich
in de derde wereld meestal in ccn
tol;ial andere religieuze knnlcksl.
In nciem twee dingeri: vaak is c r
gccn of slechts een korte christclijke tïaclitie. De vertalers in vertaalprqiccten die voor liet eerst
(een dcc1 van) de Bijbel vertalen
zijn in hcl vcrledeii vaak zendelingcii geweest of de eersze christcncn in de regio. Ook nii nog
zijn Iict vaak neig Ze- of _?e-generatie christenen. De vertalers met
wie ik in Nicaragua werkte, hadden dc cci-cte zendeIingen in hun
regio nog gckcnd. Dat maakt vertaleii sollis gemakkelijker (er is
geen traditie oC vertaling waar
sommigc iiicnsen aan sehecht
zijn gcraakt) en meestal moeilijker: vocir ccn piibliek dat weinig
van van dc inhoud ven de Bijbel
weet, is hct mcicilijker een leesbare vcrialing tc maken. Verder
valt tc noeiiien de positie van de
kerk 1.o.v. ;iiidere religies. Ik denk
hierbij bv. aan vertaalwerk in
overwcgcnd iilarnitische landen
of bv. Rcnin wtial- de traclitionele
religics ïiog sterk zijn.

Elders anders: de cultuur
Evenal\ onze 2Oe eeuwse wcstcrcultuur n q a l verschilt van rlc
culiuur v a n de Bijbel, zo verschillen culturen in de derde
wcrcld ook van die in de tijd van
dc Rijbel eri de onze. Soms staan
zc dichter bij de cultuur van dc
Bijbel dan onze cultuur. In WcstAfrika is hl?.het offeren van dici-cn iiog een da~elijksepraktijk.
En wcIke tekst zou u kie7en om
vcior te lezen als voor het ecrqt
NT in uw taal gepresenteerd
wordt? D e Kabiye in Togo wisten hel wel: onder luide kreten
van hijval werd Iiet 3eslachtsregistcr v;1n Jezus voorgelezen!
Zo'n gcïlachtsregister, dat zei in
hun cultuur ict3.
Voor ccn builcnlaiider is dit een
SC

1

boeiend terrein: hoe slaagt rncn
erin met de culturele factor om
le gaan? Welke invloed hecft dc
eigen cultuur op het resultaat'!
Een paar voorbeelden:
* In Joel I:1X wordt een grcitc
d r o o ~ t ebeschreven: " De rundcrkudden dolen rond. want er is
vooi. hen geen weide: ook de
schapenkudden lijden zwaar."
(NEG 1951) In het hebreeuws
<taal voor 'schapenkudden' lettei*lijk:'kudden van kleinvee'. Nu
kan Iiet hebreeuwse woordje
'ook' een climax aanduiden
('zelfs'} en Iiet woord voor 'kleinvee' k a n zowel schapen als seiten
aanduiden. De nederlandse vertalcr kwam daar liiet zomaar op.
maar ophet eiland Curaçao met
zijn zeer droge klimaat. waar vele
gcitcn rondstrui~ienop zoek naar
dal ciie groene blaadje. gaf de
vertaalster dil vers veel meer zeggingskracht door te vertalen: "
... zelf'sde sch;ipen eii geiten lijden zwaar."
" Rij bepaalde voodoo-cerernonics in Benin in verbatid met
zickte wordt iemand soms op
wcg gcsluurd met een medicijn
met dc cipdraclit oiiderweg niets
tc ?eggen: anders verliest het
mcdicijn zijli kracht. Als een
spreker van het Fon het verhaal
uit 2 Koninsen 4 lezen over de
opwekking van de zoon van dc
Sunamitische vrouw, denkt hij rc
bcgriipen wat Elisa bedoelt, als
hij tijn knecht Gehazi naar het
huis van de vrouw stuurt: "Hij
/cide tot Gechazi: Omgord uw
lendenen. neem mijn staf in uw
hand eii ga op weg. Wanneer gij
iemand ontmoet. groet hem nict,
cn wanneer ieniand u groet, antwoord Iieiii niet: en leg mijn staf
op hei gelaat van de knaap." Om
1nisverst;inden te voorkomen
hebben de vertalers ervoor gekozen de bedoeling te expliciteren:
"...want je niag geen ti,jd verliezen." Dat begrijpt een Fon ook.
wan1 ccn begroeting duurt bij
hen minstens eveii lans als in
Isracl ...
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Altijd vertalen uit de
grondtekst?

I

S

I

Dc Foii vertalers, aan het begin
van dit artikel genoemd, hebben
hun vertaling niet sernaakt vanuit de yrondzekst. maar op basis
van Ti+;insevertalingen van de
Bijbcl. Daariii zijn /.ij bepaald
gccii uitzondering. Zelfs het bijhclvcrtanlpi-?iect in het Papiamcntu op Curaçao, loch een relalief hoogoiitwikkelde
samenleving, is o p deze wijze
hcgoiinen. Met liet ciag op deze
realitcil i5 in de lucip van d e
jaren ecn wcrkwi jïc cintwikkeld
dic anlwciord geeft o p de vraa?:
als jc (noodgcdwongen) kiest
voor hcl vertalen van een vertaling, welke vertaling kies je dan
als uitgangspunt? De zgn. basismodcl rncihodc ziet er als volgt
uit: Mcn nccmt ccii Ictlerlijke
vertaling aIs basis (/eg maar:
pscudo-grondickst) cim een idee
ze krijgcn vaii dc oorspronkelijke
tcksl (bv RSY NEG'S l. Louis
Scgond). En rncn gebruikt een of
mecrdei+cdynamische vertalingen als modcf. voorbeeld (bv
Good Ncws Riblc, Groot
Nieuws, Français Couinnl). D e ~ e
vertalingcii gcvcn ccn heler
inzicht i11 dc betekenis van de
tckct en geven vocirbeelden van
hcrsiructui*ering. Zci tracht men
ccn vcrlaling l e maken die i-echt
doct aan dc ooi-spronkeIijkc
tekst cn aan dc mopcli jkhedcii
van dc cigcii laul.
Mct dit modcl hcef'tde UB5 een
scric Vertaalhandboeken untwikkcld: commentaren die hulp
gcven hij het verlalen. Vertaalprojcctcn in d e niet-wester~e
werclii kciincn vaak dc figuur
van cxcgcctlconrdinalor (landgcnoot oT buitcnlandcï) dic vertintwoordclijk is voor dc inhoudelijke controle van dc vertaling.

1 Tenslotte
'

Een nieuwe vertaling iii Ncdcrland: nodig'? Ja! Ecn rijkc repen‘!
600

Ja! Luxe? Ook! Ik begrijp mijn
ncdcrlandse broeders en zusters
die ecii nieuwe vertaling nodig
vindeii; ook ik wil graas dat mijn
kinderen het Woord van Gocl
kunne11lezen in eeti taal die tot
hun hart spreekt. Ik begrijp ook
mijn broeders en zusters in
Rcniii ei1 eldel-5 die niet veel
hcgi-ip licbben vcior de vijfde
vertaling in vijftig jaar: hij hen is
de bchcicrlc a a n de komst van de
ccrstc vertalin9 ~ i zei.o groot.
~
Al$ wij over een paar jaar onze
nicuwc Bijbel in het Nederlands
kopcn, zouden we daii niet uit
dankhaarhcid (cn f;it>ociislialve)
cc11 locdag vuur hei vertaalwerk
wci-cldivijd teli helioeve van al
dic hrocdcri en zuvters inoeteii
hctalcn:' 111 de niet-westerse
wci-cld is het niee~tnlbeleid dat
ccn Bijhcl niet meer mag kosten
dan hci gcmiddcldc Icion uocw
kén dag wcrk. Als wij n u ook het
bcdrag dal wc heialcn voor onze
nicuwc Rijhcl cens :i;iiiviillen tot
hct bcdi-ag van oiis valsris van
i c n dag....

Mccr infornintic ovcr tict wcrk van dc
UBS op dc wcbsitc I-IYPERLINK
"littp:ilwivw.hili!c~ocicty.nrg"
www~.hihlcsocicty.nrg:cii sliccifick ovcr vci-talcn:
I IYPERLIN K "Iittp:!lwivrv.i~lis-tra~i<I:itions.nrg" ww\v.vihq-tratislatini~<,org
Inforinatic ovcr WycliffctSIL is tc vitidcti
in Iict bock l>corgc M. Cnwaii, Ilo
WOORD dril i ~ vlortz
i
zcr. Amstcrdaiii
1982 (ourspr titcl:Thc Word that kiiidles). Ober de geschiedenis van liet wci-k
vali d e hijhclgciinotscliap~icnen d e vcrhoiidinp IJDSISIL,zic Jan J. van Cnpliclcuccn. Iler Woord p o r zijti weg, Eert
g~,scl~ic.rlciii.r
v i i ~ hijh~lvcrrtrien
i
en i:riri riie
jtivlord vnrl hrjh~lvrrrrriiri,qciio p rlc
ïniiienlr,vin,q. Ha2irlcin 1996.

ncdcrlaiidsc afdeling: E I Y PERLIN K
"littp://wwin.wycliffc orglnl" www.wjcliffc.oig!nl mct litik< iiaar intcrnationnlc
sitcq
I k Verre Unasten oiidcrstcunt (tcri dclc
i.stn. een aaiital zetidctidc kcrkcii) ook
ccn aantal mcdcwcrkcrs unn \Vycliffc: Ir.
Pctcr .lali cri Maaikc dc Viics. dic zicli in
Indnncric uoorhci eideii op vei iaalwerk
ondcr dc Koro\\ai in Papliri (Irian b y i ) .
drs Bcrciid Jan Dikkcn. die zicli (i a.
hc7iplioudt inct Iiet sclirijvcli viin een
I Irindliock voor dc vcrinliiiy van slciitclwnoidcn iii talcn in Irct Middcii Oosteii:
drq Gccrhai d Kloppcnhiirg. clic
cxgcctlcoordinator is van een hilbelvcrtaailiruject r i l Denin.

' De vci-schilleii zijii rclaticf: ik ivcrkic

Dc snincnxcrking is m n. de liiaisic
twintig jaar oliscknmcii. Wic bv Iiet hoek
van Ypc Scliaat, Ilij piig ~ r l r i v q rnrt
hfqrlr chop - 17vc,r de ge.sc/iiedccizi.s en de
n>lcqt.zal nog rcgclmriiig uitspraken
ubci U1qclifEc/SILtcgeirkomeii wa;iruii
enig déd~iiaspreeki.

zclf bijvorirhccld voor dc IJBS ondcr dc
Siintii'~iii iircarngiia.ccii volk \an iiaar
schattiiig 10 000 inciiscii. cir nu voor S1L
niet de Foii rn Eciiiii. dic 1.5 B 2 iniljocn
mcnscn lellen.

"Wereldwild hchheii SlLíWycliffc ruim
5.000 medewerkers. De niedewcrkei s van
Wycliffe Nederland zilii gezien de aard
vaii de 01-gairisatics iiitciaai-d iiict rillccii
verta1ers:ook vci taalkuiidi~en.alfahctiserinpweikers en u n d e r ~ t c ~ i n i i i ~ s p c m I~ctihlik in 11c Rihlirigi-alie van bijbeliieel. De medewerkers kuineii uit rille
vcrtnlingcn nii de Siatcnkri-i:iliny kan
Iioeken van d c kci kclilkc kaai t: NedcrA.W.(;. .laakkc cn T.Metl~in:i-Wijnia(iii:
Irliid~Hcivornid. Ccref. Kerken (syn ).
A.W,C;. lii;ikkc en E.W.T~iiiisira(i-ed.).
Cliristclilk Gci c f Kcrh, Ncderlaiids
0 1 1 7 rr.n vcr.r torriihrire hijhrl - i2'~rlerlntirlce
Geref. Kci kcii.Gcrcf Kcrkcn (vrile.),
bijb~/v(,r~r~/itiyi,ti
)ui (l(, , ~ t ~ t ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~
Gereforrnccrdc
r ~ ~ / ~ t i ~ Gciiiccritcii.
c t i .
Ilnlitistcii.
Hiiai-Fem 1000) ivtiai-in ecn lijsi vaii vcrVril Evaiigclisclicii. Ycrgadcring valt
ialineen viin coniplete Bijbel\ en bijhclCeluvi~eii.Pinkstcigcincentcn. Dooi dc
geiichtheid rip de doclstclliny. hct feit dat
eedeelten 1.; nlyeiionitin in de yeriudc
I h?+l(-lO,YK.leveri vtitir dczc pcriodc
nicn iiict gcricht is op vcrkondicing cn
kci kplaiitinp. cn dnoidat icdcrccn vrij
alleen n1 hei :iiiiiial viin 13 coiiiplete Bijbel\ en d:i;irnariut iioy eciis 20 Nicuwc
zelfstandig 15birincti zijn ctecii prnlcct.
'6t.sliinienlcn rip
Icidt dit nict tot ptohlctncii.1V~cliFfcis in
Ncdcrlaiid aangcqlotcn Iiij CIC Fvnngclibron: . S I . T ~ / ~ O I TLririxirn,qr
P
Repori 2000.
schc Zcndinpsalliriniic cii dc Ncdcrlntidin lehriiari gepiibliceci-d door de United
se Zendingraad.
Rihlc Snciciics.
\Vyclrffe Bilhclvcrtalcrs Ucdci land infoi incert g~ïnteressccrdcnovci- hei wcrk in
' Tnl vnri? i;i:ir Iiceirc d e rirgiinis;iiie
!iet niariiidelijksc (gratis) \i<vdi[fo
5.1.1 ..= Sumrner In.;iiluie ril Lingiiislics.
!Viprrii:s.aan te vragen hij liet kriiitoor. pia
ctti h c e n w i j ~ i nniiiii~ dc cii~isiii:ins~ePostbiis 150.3X7íì A D Driehcrgen. tcl.
scliicdcni<viin de orptinisiilie. In rle [rans0343-517444.
tnligc wereld qirincl rle tiíkrirlin:: S.I.L.
Mecr inrui niatie o>cr hei xei k van
voor Societc' Inlernniional cle 1,in~uiutiWycli He Bijbelvcrtalen i SIL-Intcriiaq""
iiun:il is te kinden up de wchite vriii dc

JAARGANG 76 - NUMMER 28 - 2 1

' SIL i\ uitgever vaii d e heiuenide

Ethrioloqirc - Lori,qr~la,c~r
o f f l i p Worlrl.
wriariii iirformatic over alle bekciide
talcn ir tc vinden. Koi tgeleden veischeen
d e 14"ruk,ook \ia Iiitcrnet te riiadplegen (HYPERLINK -*litip:liwwu.siI.(iid-

" Dii is Irct y v a l bi,j de 11-atlwin Tanzaniri.

Mcn gchi-uiktc uitcindclijk iii hct NT het
(masciiliciic) wnord voor +C;rid' uit hct
Swaliili. I k kivriiii dit vcioi-heeldtegen in
Iict ai-tikcl Dreit -- riri F2riiiriin! Trndriirr,
"Di~vr"
rhc: les Iraqw. in : Le SYC0:VO-

Geerhard Kloppenburg werkte voor
de UBS als coordinator/exgeet in
b~belvertaalpsojectenop de Nederlandse Antillen en in Nicaragua. Hij
is momenteel als medewerker van
Wycli ff@ coordinatorlexegeet van
een b,jbelvertaalpmlect in Benin.

Pefer Jan en Mauike
de Vries

OPLEIDING TOT
BIJBELVERTALER

W a n n e e r u het opschrift ieest, krJgi u misschien
de indruk dat er een soort afgeronde opleiding is,
waardoor je Bijbelverfaler kunt worden. Dje opleiding is er ook (aan de VU) maar dat is nief de opleiding die M/ij gevolgd hebben. Verder zijn er verschillende manieren van vertalen. Een vertaling zoals de
NBV vraagt om een geheel andere aanpak dan bijvoorbeeld een vertaling in een taal waarin de Bijbel
nog nooit vertaald is. De opleiding die we gaan
beschrijven richt zich vooral op de tweede aanpak.
W1zon lid van de organisatie Wycliffe BgbelverSciIers. Deze organisatie zetzich in om o veral in de
wereld de Bijbel te verfalen, in elke taal die dat
nodig heeft. Vuuk betekent dit, dat er gewerkt
wordt in taalgroepen die nief groot zjjn en waarvan de taal nog niet op schrift gesteld is. Dif
bepaalt sterk hef karakter van het werk en daardoor het karakter van de opleiding. De faal moet
geleerd worden en de cultuur begrepen, voordat
er begonnen kan worden met bJbelvertalen.Vandaar dat een bjibelverfaler IR opleiding, les krggt in
de volgende vakken.
Hoe leer ik een taal?

l

Dit vak mag u wal vrccrnd i11 de 1
oren klinken. want icdcre Nederlander Iieeft op schon1 wel &énof
mccr vreemde ralcn geleerd. Dat
doc je miet lesbnekcii, b:iiid,jes e n
(cvcnlueel) een Ieraai-.Tucti is
dit vak ciiiontbeerlijk lcicir
iemand die een taal gaat leren
die nog niet o p schrift gcsteld is.
In 70'11 lilijl beslaan er nog peeii
matcrialcii om die taal tc ktinnen
leren. Dan kumt het nccr op de
leerling /cl[. die zal zijn cigcn
materiaal iiicieten ontwikkcleii.
Zo bcbhcn wij allerlei itcchnieketi gclcci-d un1 een taal onder

de knie te krijgen. Deze tcchnieken kunnen we bij elke willckeurigc laal gebruiken en lopcii uiteen, van in Iret begin gcwoon
woordjes nazesgen, tot aan het
eind Iiet luisteren naar cn kunncn begrijpen van een iiigewikkcld referaat. Bij al dczc icchnieken wordt rekenitig. gehouden
met dc persoonlijke leerstijl vaii
de Iccrling. So~lirnigemenscii
zijn hctei' iii Iiet otithoudcn van
woordcii daii andere. sommige
mnetcii ie(? doen of het Acn, oin
een woord r i l zin goed te kunncn
onthoudcn. Anderen leren hci
beste door de leerstof uit te
sprekcii. Zo kali ieder naar zijn

eigen Iccrstijl en vourkeus deze
technickcn toepassen. o m een
taal ondcr dc knie le krijgen,
want pas nIs je de taal goed kent
kun .ic aan Rijbelvertalen beginnen.

S

I

Een ander bclangi-ijk vak is
h n e t i c k . Einncn de wetenschap
van d c Fcincliek Iieeft inen een
alfahet gcinaakt w:i;irmee alle
klanken wccrgcgcven kunnen
worden die door dc menselijke
mond gemaakt kunnen ivurderi.
Dit alfabet is gchascerd op de
onderdelen van dc mtlnd. die
~ e b r u i k wordcn
t
bi j het spreken
en de vei-scliillcnde vormen. die
deze onílcrdclcii kunlien aannemen. Neem dc long. Die kan
voor in de mond klanken maken
(t,d.l.s) maai- ook midden in (i)
e n achter in (k,ng,g). Verder ziiti
er vercchillcndc methode11urn
klankcii vooi-t tc brenge~i.Neem
bijvoorbeeld de I~icl-itstroom.
Die
kan uit dc longen duur de mond
gaan, door dc iicus, door allebei.
of naar hinncii in plaats van naar
buiten. Mci clkc methode kan
een bepaaldc sct klanken seproduceerd wrirdcn. Elke taal
gebruikt ccn \pcciiieke set klatiken ei1 gccn enkele taal 9ehruikt
alle klaiikcn dic gciiiaakt kiinnen
worden tegelijk. Dit bekkent dat
wij hebben mocrcii Iereii Iioe
bepaalde klankcn gcmiiakt worden. die we in hct Nederlands
niet hebben, of nicl onderscheiden. Een klank dic lict Nederlancls niet heeft is hijvoorbeeld
de 'li' zoals hij geproduceerd
wordt met de luchistroom naar
binnen in plaats van naar huiten.

I
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Ecn klank die we niet onderklanken dezelfde letter gehruika van een taal.vcrscIiilt meeslal
schcidcn is hijvoci~hceldde 'I'
ken. Ook omdat we psycholoerg van dc structuur van hcl
7oals hij gcprodiiceerd wordt
gisch geen verschil maken tusscii
Ncdcrlands. In h e t Ncdcrlaiids
achtci' in dc kecl. z o ; ~ iii
l ~'pil' in
die twee klanken. Dat heet
hebhcn wc dc algcmcnc volpcirplaats van vcior i i i de mond. zoals
dc: onderwerl-i- weskwooi-d- lij'geconditioneerde variatic'. Dc
in 'lip'. OC de 'r' die docir somrniverschillende manieren waarop
dcnd voorwerp. Jn ander lalen
gc Nedcrlaiiders gemnakt wordt
kan dic algemcne volgorde
de 'r' uilgesproken kan wordcn,
voor i i i cie m o n d en docii. rindewordt 'vri,je variatie' genoemd,
totaal anders ;.ijn. Somniipc ialcn
ren acl-iter in clc mond, iim cle
het maakt niet uit welke 'r' er
maken wiiordzinnen. Dat hctevolksmond wel gcnociiid d e
sehruikt wordt door de spreker,
kent dat zc een zin maken en
'hrouw' 'K'.
veranderen door voor- en achtcrde luisteraar ervaart geen verVerder zi jn e r iiug vccl niccr
schil in betekenis.
1 voegsels aan het werkwoord te
klankaspcctcn aan ceii lnaI die
Door op deze manier een zo
plakken, ccn completc zin
helangrijk ;.ijn. zoals waar d e
~ e s c h i kmogelijk
t
alfabet te
hestaar dan uit c ï n enkcl woord.
klemtoon komt i i i ccn wocird cif
maken is het ook makkelijker
Verder hccft clkc taal grammati,
in een zin, of e r laiigc cnlof kcii-le
cim mensen te lereti lezen en
kale methodes, om een 7in van
klinkers/medeklinkcrs ziiii cn O T
funktie te laten veranderen. O m
schrijven in hun eigen taal. Want
de taal ccn tooninnl is. Een loonwat lieeft het voor nut om een
bijvoorbeeld ccn zin vragcnd tc
taal is een taal dic cindcrscheid
Bijbelvertaling te maken voor
maken kan de woordvolgorde
maakt tusscn dc ioonhoogle
nieiisen die niet kunnen lezen en
veranderd worden, iif dc toonwaarop icts g c ~ c g dwcii-dl. In dat
hoogte. of c r wordt een
schrijven.
geval kan lic~zcli'dc wcicird cip
wnordlklank toegevoegd of' wcgvetschillendc tcinnhoogtcn
Alfabetisering
gelaten. En 7 0 7ijn e r nog veel
gezeyd wordcn om daardocir ten
meer grammatikale aspecten die
totaal verschillcnde bctekcnis lc
Dil brengt ons bij Alfabetisering.
belangrijk zijn en geanaliseerd
verkrijgen. In het Ncdcrlands;
In de meeste taIen waarin
moeten worden.
kennen we dat nict, daarom hcbWycliffe bijhelveitalers werken,
Dit alles is belangrijk o m in een
hen we in nn7c opleidilig iiioclcil
kunnen veel mensen nauwelijks
vertaling geen, voor die taal,
leren om al dc7c acpcctcn (e
of helemaal niet lezen en schrijvreemde woord- rif zinsvolgorde
kunnen hcrkcnncn.
ven. Soms zijn er een aantal
te gebruiken of verkeerde uitgangen. die door de mensen vermensen die kunnen lezen en
Fonologie
schrijven in de nationale taal.
keercl begrepen kunnen worden.
Zo is e r een vertaler geweest die
maar niet in hun eigen taal. E r
De Fonologie houwt voort up de
een gezang vertaald had in een
komt heel wat bij kijken om
Forietiek cn gaai vcrdcr i i i o p
bepaalde taal, maar d e grainmamensen te leren lezen en schrijwelke klankcn cindcrschciden
ven in hun eigen taal. Er moet
tika nog iiici zo gocd docir had.
worden in ccn Laal. Ncciii bijDaardoor hcbbcn de mcnscn in
een goeclwerkend alfabet zijn, cr
voorbeeld hct vocirbccld liiel
nioeten materialen ontwikkeld
de kerk jarciilang gc7ongcii:
'lip' en 'pil'. lict Ncdcrlnnds
worde~ien leraren opgeleid.
'God houdt niet van mij.' i.p.v.
maakt geen cindcsschcicl (uwen
Dit klinkt misschien eenvoudiger
'God houdt van mij.'.
de verschillciidc mtinicren waardan liet in werkelijkheid is. Dc
op de 'l' i i i dc/c wnoi-dcn wordt
materialen moeten passen in de
Anf ropologie
uitgesproken, Ici-wijl hef wel
kultuur en kunnen niet zomaar
twcc verschillende kl;inkeii zijii.
vertaald worden iiit een andcrc
Ecn van dc hclaiigrijkstc vakkcii
DG Fonologie is belailprijk in
taal. Ook niet elke leesmetliodc
dic wc gcliad liebbcn is Anli-opciverhand mci hcl ciiifwikkellen
is geschikt voor elke taal. Verdcr
logic, dc kcnnis ovcr clc mcns cn
van een ali'ahci dal /.o gcicd
is het Iieel belangrijk dat de
de kultuur. Elke kultuur in de
mogelijk bij dc taal past. E r moewereld i s verschillend en elke
mensen ook dilidelijk het nut
ten niet tcvcel tckcni in h c t aliavan alfabetisering inzien en ervataalgroep heeft zijn eigen kulbet komen, maar ook nicl tc weirei],
tuur. In d e Antropologie i s ons
nig. Omdat in hct Ncdcrlands de
geleerd vragen te stellen. Hoe
keel 'l' alleen voorkomt aan heit
leven de mensen'? Wat eten 7e?
eind van een woord nf'vnrir cel1
Wat zijn hun dagelijkse bezigheandere medeklinker, en nooit
Niet ;illeen de klanken van een
den? Maar nok: Wat vinden ze
voorkcimt aan het begin van ccn
Inal zi jn belangrijk, ook de strucbelangrijk? Wat geloven ze?
woord. kunnen we voor dic twcc
luur. Die structuur. de grammatiWaarom hebben ze bepaalde

1
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rituelen'? en7. O p deze manicr
prisiiicr of iicgaiicf? Al deze vrasclirijven en waarvoor d e Bijbclgen gcvcn uiteindclijk cen hecld
wordt geprobeerd om de mensen
sc wereld ver van hun hcd staat.
zo goed mogelijk ze begrijpen.
van hoc ccn raal gchruikt wordt
dan worden ei. andere kemes
Handelswijzen die np ons Nedercn dai ?al mcdc bepalen welke
gemaakt. dan alï e r vei-laald
landers vreemd en misscliicii
woorden er in een bepaalde Bijwordt voor een laalgroep waarin
zelfs dom overkomen. kunncn
hcke conleksl he( beste gebruikt
al eeir grote ontwikkeling i s wat
voor de mensen essenticcl 7ijn in
kninncn wordcn.
betreft kontakl met de huiienwchun dagelijkse leven. Waar wij
reld eli nivo van oiiderwiis.
bijvoorbeeld een strakke scheiSemanfiek
ding hebben tiissen natuurlijk en
Exegese
N a al dcze 'vonrbercidcndc' vakhovennatuurlijk hebben de
ken hebbcn we ook het vak
Ecii inm mis haar vak vocir dc bijmeeste kulturen dat niet. Voor
die mensen is iets dat geheurt in
Scrnantickgcl~ha.Ti1 dit vak gaal
belvertalei- i s Excgcsc. Zonder
het hier en n i i , sterk verbonden
het om dc dicpcrc hclckenis van
Exegese kan er gccn goede hijwooi-dcii cn zinnen. Hoc wordl
met wat gebeurt in de hovennahclvertaling pcniaakt wordcn.
Dii vak is ook stcrk vcrhondcn
Luurliike wereld. en andersom. 1s
een hepaaldc bnodschap ovcsgc011s wereldbeeld dichter bij de
bracht. Wat is de boodschap van
rnct Scmantick. Ecn exegcet
waarheid dan dat van hen?
dc bijbclschrijvcr cn hoc kan dic
denkl na ovci- de volgcndc vraDocir een beter inzicht in de culboodschap hct hestc ovci-gcgen: wal staat c r in dc tckst. wat
Luur van de mensen te krijgen,
bracht wordcn in dc taal waaïiii
wordt errncc hcdocld. waarom
wordt het makkelijker om een
vcrtaald wordr. Ecn Grieks cif
gebruikt de ~chrijvcrbcpaaldc
Hcbrccuwc woord iii dc Tiijhel
betere vertaling van de Bijbel in
woorden en iiitdi-ukkingcn cn
hecft bijna nooit ccn cxacl synoIiun taal te maken. Want de
gccn andcrc, in wclkc contckst
hocidschap van de Bijbel is voos
niem in een andere taal. Daaroin
staat hct ic vertalen gedeelte.
en?'.' Eigenlijk val t Exegese binmoet gezocht worden naar hct
ieder niens even relevant. Alleen
iiioet die boodschap wel overkosynoniem dat het hestc dc lading
ncn dc Scrnaiitick, want 7onder
incn zoals het bedoeld is en niet
dekt, of naar een omschrijving
Excgcsc wcct je niet wat d e
anders. Hoe brens je het beeld
die de bctckcnis van hct woord
boodschap van dc schrijver is en
vaii 'Christus als lret Lam van
het bcstc ovcrbi-cngt. Dil brengt
is die boodscliap ook nict goed
God' over in een kultuur waar
mccr rnct 7ich MCC, daii de tckst
over l e brcngcn i i i dc docliaal.
gewoon woord voor woord oi'/in
iiien 3een schapen kent en het
belaiigriikste dier tiet varken is?
voor zin te vertalen. In hct
Bijbelse talen
T-loe vertaal je de zin 'Uw zonGricks wordt ccn rcdciiatic o p
den zullen witter worden dan
een liicpaaldc manicr opgchouwd
Dc talcii waarin dc Bijbcl
sneeuw.' in een kultuur die geen
en afgcslcilcn. In dc docl1ti:il kan
geschreven is /ijn bclangi-i ik,
sneeuw kent? Hoe vertaal je het
dc rcdcnaliclcclinick geheel
ciii~daleen Rijbclvcrlnlci- lict
verhaal over de dnnd en cipstananders zijn. Wat rncicl ei- dan
beste kan verlalcii vanuit dic
ding van Christus. in een kultuuigcdaan wordcn? Moct de slrucbrciiikalen, vanuit dc oorspronkcwaarin iemand die bewustelnns
tuur van d c rcclenaiic vaii hcl
Tijke Ickstcn, cii iiict vanuit ecn
is ook voor rlood wordt aangeGricks ovcrgchraclit wordcn in
andcrc vcrtaling. Daarom is het
zien?
belanpri,ik oin kcnnis van dc Rijd c doellaal, cii' is hcl beter cim d e
structuui- van dc docltaal te
hclsc la1cn t¢ Iichhcii. Dc vcrtaCociolinguistiek
gchruiken? In hci eerste geval is
Ier i~ianklgebruik van dc vclc
c r hel gevaar dal de boodschap
hulpmiddelen dic op dc markt
Dit vak is nauw verwani mci
niet overkoml, ducii-dat de
zijn, die hem kuniicn Iielpcii hij
Antropologie, maar richt 7ich
Iczcrilliiiïlcruars de draad kwidtzijn weik. Wc prntcn dan ovcr
specifieker op hoe een taal
raken cn in hct twccdc gcval kan
Icxicons, hij hclsc woordenhoegebriiikt wordt binnen 7ijn sociad e sti-uctuui- van ccn tck5l draskcn, coinmcntaren. Griekse en
le context. Met andere woorden,
tisch veranderen. D c k c w c
Hchi-ccuwsc woordenboeken.
wat wordt sezien als formeel
hangt stcrk af van d e situatic van
conccirdan tics, enz.
taalgebruik en wat niet? Is er
d e taal waarin vertaald wordt,
Omdat mccstal eerst het Nieuwe
Tcsáamcnt vertaald wordt, kan
verschil tussen het taalgebruik
wat het doel van je vci-taling i s
van mannen en vroiiwen? Welke
e n wie de uiteindelijke doclccn bijhclvcrtaler met een basiswcicirden worden gebruikt in het
groep is. Als e r een vcrtaling
kennis van het Grieks en deze
IiuIpmiddclen zijn werk goed
religieuze taalgebruik? Hoe
gemaakt wordt voor rnenscn dic
nauwelijks kunnen le7en en
doen. Als Oud 'l'estamentische
wordt de eigen taal beschouwd,
JAARGANG 76 - NUMMER 28 - 21 APRIL 2001

604

Persbericht:

boeken vertaald worden is het
helaiigrij ker dar d c vcrialer het
Hebreeriws bchcci-si.
het
OT hetreft zi"jn cr ook minder
hulpmiddclcn w a a r gebruik van
geniaakt kan woadcn.

Cursus 'Als genezen niet
meer kan' maakt doorstart

Iii het kort hcbhcn wij gcprohcerd om een beeld te schclïcn
van wat een Wycliffc hijhclvci-laler iiiciet leren om 7ijn wci-k
gcied te kuiinen doen. Rcst ons i
ncig om te benndrukkcn dal een
vertaliitg nooit slechts door &én
vertaler wordt gedaan cii daii
uilgegeven. Elk gcdeeltc d a l
vci-la;ild is. wordt zecheckt door
ccriisultanten, die ervaring hchhcii mei vertalen en fnutcn kuil- ,
neii opsporen. Er gaan dan ook
vele psoefvertnlingcn vooraf aan
een y e d e Bijlielvertaling.
Vcrvol~ensis de Wycliffc hijhclvcrlalcr niet desene die de Bijhcl daadwerkelijk vertaalt. Dai
docn de mensen van de taalgroep ;.el[. De vertaler is slechts
degcne die hen begeleidt cn d e
nciodzakelijke technische kcnniï
befit. uni het vertalen tc Icidcn.
Mct zijn de mensen van de iaalgi-cicp zelf die liet beste de taal
kcnnen eti daarom het bestc dc
Bijbel kunnen vertalen. Tegcnwoordig wordt het Bi jhclvcrl alen 7oveel mopclijk ovcrgcdra- 1
gen aan autochtone
'
Rijbelvertalers cn kriigcn buiLenlaiidse vertrilcrs stccds incer
een facilitaire rol, waarhij 7c
mensen opleiden nni dil oiimisbare werk zelf ter hand ic
nemen.

I

Ir: Peter Jan en Maaike de Vries
bereiden zich voor op vertaalwerk

O p 5 april ging dc twccdc cursus
'Als genezen niet meer kan' ovcr
palliatieve zorg van start in
Amersfoort. De belangstelling is
groot. De derde cursus start dil
najaar e n de cursistcii uit de eeiste cursus vragen nadrukkclijk
om een vervolg. Daarnin wordt
er een vervolg-meeting gcpInnd.
GMV-leden nemen ook collcga's mee die geen lid 7ijn: '-Jullie
principiële benadering van Icvcn
en dood spreekt m e aan".
reageerde een helangstellcnde.
Tegen d e achtergrond van dc
enorme vergrijzing in d e komcnde jaren zal palliatieve zorg
'core businessmin rle gezondheidszore, worden. Intensivering,
verbeterin9 en uitbreiding vaii
palliatieve zorg, van hospicczorg. van het inrichten van ardclingen in ziekenhuizen voor
slerveiislbegeleiding moeten nog
meer aandacht kridgen dan nu
gebeurt.
D e cursisten uit de ecrstc CLDsusronde zijn enthousiast. "Eindelijk een cursus waar vragcii
beantwoord worden waar wc
mee zitten", zegt een van hcn.

Denk aan vragen als: Hoe vcrwerkt iemand mentaal e n fysiek
het bericht dat hij doodziek is'!
Hoe gaat de familie er mee om?
Hoe verwerk je als verplecgkundige het sterven van een persoon die aan je zorgen is toevertrouwd? Kun je je geloof ook
kwijl in gesprekken met de te
verplegen patient die zelf ook
nadenkt over het levenseinde?
Is liei ophogen van de morfinedosering dodelijk en dus een
handeling die bijdraagt aan
euthanasie?
Dc cursus ~ i n op
g een bijzonder
moment vati start. Vorige week
werd in de Eerste Kamer het
debat over de euthatiasiewet
afgerond. Het GMV hielp mee
hij de organisatie vati het Stil
Protest dat die dag plaatsvond.
Maar hei GMV richt d e pijlen
niet alleen tegen die wet. Je
moel niet aan de achterkant
van de oplossing begiiineii. Vandaar dat het GMV de afgelopen
jaren veel tijd en energie stak in
bezinnine over stervensbegeleiding. Onder meer door d e organisatic van zorgineetings e n de
publicatie Mijn handen. zijn
zorg: over ~orgverlening~ o n d u m
sterveilden. De derde cursus
wordt in het najaar in Meppel
aangeboden. Januari 2002 wordt
een meeting voor alle cursisten
gecii-ga liiseercl.

Geerds Consult + voor nzelzsen in verandering

onder de Korowai in Papua (Irian
Jay4

* coaching & supervi,~ie
* conflicthantering- en bemiddeling
Drs. J.F. (Kuoc) Geerds - Wicherserf 19 - 7722 AT Dal Tscn
Tel. 0529-432766; E-inail: Geerdsconsult(~\x~xs.nl
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DE HEILIGE GEEST
EN DE ZENDING (111)

achtergronden
I der harml~artiglieidnaar de

/n vorige artikelen zagen wij hoe h e t zendingswerk
vooral in het derde arfikel van de Apostolische
GeEoofsbelijdenis thuis hoort. Het is namelijk d e Heilige Geesf die met hef evangelie de wereld intrekt en
Christus' kerk vergaderf uit al de volken, Wij zagen
ook dat de Geesf daarbij de gemeente inschakelt.
De kerk is altijd ook zendingckerk, een volk dalgeroepen js de grote daden van God in spreken en
doen te verkondigen.
Nog altijd is er discussie over de vraag: Heeff de
kerk ook een eigen bestaan uts volk van God of is
zij in keel haar bestaan op de wereld gericht? '
Wat betekent hef voor ons 'kerkbegrip' wanneer
de gemeente - zoa!s wij zo sferk in Handelingen op
ons zagen toekomen - is opgenomen in de gang
van d e Geesf en zijn werk met hef evangelie in de
wereld? Het z,jndeze vragen die ons h dit arfikel
zullen bezig houden,
De apostolaatctheologie
Het tot de wércld gczonden zijn
van de kerk krccg heel nadrukkelijk aandacht in de zgn. thcolrigic vara izrr ri]?cistolnar,die zich na
de tweede wcrcldooilos in
Nederland ontwikkelde. Op de
achtergrond stond de fisuur van
Karl Barih dic kcrk en wereld op
een diepzinnigc manier theologisch met clkaar verbond en zo
de grondslag legde voor wat zich
in ons land mct betrekking tot
'het apostolnai der kerk' voordeed :. Barth vcrankcrde het tot
de wereld gc7ondcn zijn van de
kerk cliep in dc Crcidsleer. God is
in Jezus Christus voor de wereld.
De kerk is er voor Gcid en dáárcim is zij per dcfinitic vcior de
wereld. Zij is krachtens haar roeping een tot de wcrcld gezonden
gciiieei~te.De klassick - gereformeerde leer over dc kc1.k ver-

ook een
manco. Zij lijdt aan 'hciligen
Egoismus'. Wij kunncii over de
kerk alleen maar sprcken als
over de rnissionairc gcmeente.
Z0 alleen is zij werkclijk genieente van Christus. Volgcm Barth
gaat liet hier om een nota erclesine een kenmerk van de kerk.
dal helaas in gereformeerde
belijdeiiissen wordt gemist. De
kerk is in aI haar hc7igheden op
d e wereld gericht '.
toont volgens Barth dan

Het was de grote zendiugsman
H. Kroerner (1888-1% S ) die de
gcdaclite van het apostolnal van
dc kerk in Nederland wcrkzaain
maakte. De kerk is er om cn in
dc nocid van de wereld. Tcpenovcr die i-iood heeft 7i.i ccn a p w tolaat. "'De bestaansreden van de
gcmeente van Christus is d c x ,
dat zich in haar als in Zijii
lichaam, de goddelijke hcwcging
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wercld toe vciurtzet ... Dat is de
hesta;in$rcdeii ei1 de positie der
Kerk in de wereld. omdat 7i.i. ziill'
vrucht vaii Gods bewogenheid
om dc wereld e n liaar nood, volgens goddelijke opdracht, deze
van God gclcerde beweging als
drijfkracht heeft en haar in toepassing brengt. D e Zending in
den aloinvattende zin... is de
dirccrc uitdrukking van dit apostolisch~wezenskenmerk der
Kerk. Daarom huren Kerk e n
Zending nnodza kelij k hij elkaar,
omdat, naar haar wezen, oorsprong cn rocping de nood der
wereld dc primaire aangelegenheid dcr Kerk iien behoort te
zijn '.
7

De gedachten vali H. Kraemer
werden door J.C. Hoekendijk
(1C)12-1975) cipgcncriineii e n geradikaliseerd '. Hoekendijk bepleit
een totalc omkcer in de verhouding van k c ~ kcn zending.
Zending is niet de uitdrukking
van hct apcictolisch wezenskenmerk van dc kerk (zo H. Kraemer), maar dc kcrk i s een firn ktie
van hct apostolaat " . D e kerk is
alleen dan cn iii~overrewerkelijk
kerk als zij zich geheel laat
gebruikcn in hef rnessiaanse handeleii mch de wereld. Het rijk van
God aan dc wcreld verkondigen
is het werk van dc Messi:is. Voorzover nu d c kerk aai1 dit werk het apostolaat - dcel heeft, is zi,j
kerk, "slechts in aclu, in d e uitvoering van hct apcislolaat, dat
wil zeggen. in dc mededeling van
liet Rijksevangclic aan d e oecumene, bestaat de kci+k'". E r is
voor de kerk gccn 'cigeii plaats'.
Ze mag helemaal nict een 'tem606

pel' /.ijli w;i;irin de heiligen met
het hcil samcnwuncn. Ze rnciet
zich inrinircslcrcn ali cen groep ondcrwcg, dc cindcn van de aardc lcgcmoet. De kerk is een veIiikc1 van he( rijk. in dienvt van de
wcrcld ".
Duidclijk is dal FFockcndijk aan
de kerk huitcn 'hct apostolaat'
alle zin oni7cgt. Er is cigcnlijk
alleen maar apostolaat. Dc kcrk
kan slechts icts zijn vcior~ovci-?,ij
zich door dc gi-oic Apoitcl, Jezus
<:hristus, laai gchruikcii.
Voor Hockcndijk is daii ook de
leer van dc kcrk iiiet TMCCTdan
een enkele paragraaf van d c
christologic (lict mr r rirnrinw hnndelen met dc wcrcldj ei1 ccn paar
zinncn uit dc c~chnrologic(licl
rnessiaansc haiidclcn met dc
werc~ld)".
I n de derde plaats moet hici- A.A.
van Kiilrr(T 9118- I 972) ter sprnkc
komen. Hij ging namelijk vnorap

in de ontwikkeling van de Ncdci-I
landsc apo~tcilaniiihcolngiccn
specldc ccii /eer iiivloccli-ijkc rol
hij de toisiundkciming van dc
Nieuwe Kei-kol-dccfic dc Ncdcrlandse Hcrvormdc Kerk in 1 95 1
aanvaai-ddc. ccn kcrkoi-de waaT1
van arlikcl V1rl gchcel gcwijd
was aan 'hcl ;iposlala;it der kerk' '
l('. Dc jongcre Van Ruler denkt
vanuit licl einde, ;illes moeten wij
ïicn vanuil hct opdringende rijk
van ( h d . Hcl rijk vaii God is dil, '
dat Hij nicl d ï wïrcld li Aiidel i.111
1
dit handcleii vaii Gud Iiecft Iiet
wcrk van dc Gcest ïijn plaats en I
hccfi ook de kerk haar plaats.
Van Ruler ziet de kerk bepaald
1
dcio~de predestinatie. Predestinaiic hctckent dat Gcid de kerk
vei-kicsi cii gchuikl lot de dieiist
in 7ijn rijk. T);it dc kcrk door God
gchr~iikilv~irdl,is hct wc;.cnlijke
van haar apostolaai. En daarom
is het apcistolrial hri;iiAn c ï e n ' l . Tn
I
het apostnlaal li-ckt nict dc kerk
erop uit. innni- hcl is dc Hcrc
I
God die in /ijli Woord dc wcrcld
intrekt en darzïhij soeverein zijn
kerk gebruikt. Dc kerk is nicl

1
1

1
1

meer dan het vehiciilrirn, het karretie, waarup liet Woord van Gud
zich beweegt door d e eeuwen e n
d e volkeii l?. D e kerk is niet datgene wat zij is, noch datgene wat
zij heeft, en ook niet datgene wat
zij doet. Het wezen van de kerk
ligt enkel in datgene waartoe zij
gchruikt wordt. Dc kcrk is eeii
' f ~ ~ n c t ien
c ' een 'ambt' in hel rijk.
Dc kerk is dan ook in al haar
bc7ighcden cip hel rijk gerichl. Er
is niel Iiet interne leven van de
kerk en daarbij dan haar ;ipcisZolische arbeid. J4et gewone
Icvcn van de kerk is ;.cl r apovtolisch. E r is hij Hockcndijk cn
Van Ruler eeii tegengestelde oiitwikkclilig op Ic mcrkcn. Wil
Hockcndijk hoe 1;iilger hoe iiiiiidcr welen van een eigeii gestalte
van de kerk, hij Vin Rillei krijgt
dic cigei~gestalte juist nl meer
aandacht. In ecn puhlikaiic uil
1954 nccml Van Rulci- duidelijk
gas tcrug ei1 wanrschuwc hij vocir
hct lciutcrfirrzktio~ie~l
~ i c nvan de
kerk. Wij horeii dan: "Wanneer
men zo exclusief alleen maar
;iposlolicch. alleen m;i:ir in de
wcrcld wil staan, dciikl inen niet
allccn tc eenzijdig cschntcilogisch, waardoor men hcl apcivioIaat zelf kwijl raakt. inaar denk1
men ook te eenzijdig praedeslinatiaans: men ziel de mens alleen
maar als instrument in Gods handen" ".Van Ruler prut esteert dan
tegen de volledige 'uitzuivering'
van de leer over de kerk uit de
tfieolugie van het apostolaat.
In d e jsrert zestig wordt dit protest tegen wat Vaii Rulsr noemt
'het radicaal-apostolaire' al
kraclitiger. Van Riiler benadrukt
dan dat de kerk 'een eigen tent
op de kermis ven hel leven' is. Zij
is niet puur naar huileii gericlit,
j.e is ciok iiaar biniien gericlit, er
is ook de iisiidacht voor haar
eigen, interne leven I'.

Geen reduktie
Hcic waar het i s dat de kerk door
dc Gcïrk van Piriksteren wurdt
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gebruikt in de verkondiging van
het evaiigelie tut het uitei+;ie van
de aarde. wij mogen hel getuigenis van liet Nieuwe TectamenL
niet reduceren. Want het Nieuwe
Testament spreekt niet luuter
fitnktioneel over de kerk en
tekent haar liiet slechts als 'vchikcl' vaii h e t rijk van God (Hockcndijk) uf ais 'vehikel' van hct
Woord (Vali Rulet). Dc kcrk i s
ook 'wooncledc van God in dc
Geest' (EK 2:22). Iiel ~il(;ronzn(dc
volheid) van Christ US (Ef.t :23),
'Gods tempel' (1 Kor. 3: 1 7),
'Gods bouwwerk' (1 Kol-.3:9),
'Iicliaaii~vaii Christus' ( 1 Kor.
1227). 'Gods akker' (I Kor. 3 3 ) ;
'hui5 van God' (1 Tim. 315).
Z e is niet louter op dc wkrcld
periclit. Er is iii het Nicuwc Testament ook sprake van hci iriternc
leven van de gemccntc. I-ukas
tckcni ons dal Icvcn van d c
pcmeeiile in Hnndclingcn 2:42,
~ o i i d e dal
r hij expliciet missionairc activiieil vcrnicldt. 111 Handtlingen 432-37 huren wij ovcr hct
underlinye dienslbcloon. Ook
Riuluv spreekt duai-ovcr in
1 Kciriiitiërs 12. Er is ook lict
werk van dc arnhisdragcïs clat in
cn aai1 d e genleeilic wcirdt vcrrlchl. Zij hebben dc kuddc tc
'weiden' (FI:iiid. 20:28), voor dc
gemeente te 'zorgen' ( l Tim. 3 5 ) .
het huis van Gcid te 'beheren'
(Tit. 1:7) en de kudde van God tc
'hoeden' (1 Petr. 5:2).
Door dit alles mocl dc gcmccnlc
al iiieer worden wat ;.ij i i i Chriïtus is (Rom. 6:4,11) en grcicicn
naar de mannelijke rijpheid (Er.
4:13). E r is in de geineciile Iiel
'spreken onder elkaar' in psalmen. lofzangen en gccslcli jkc licderen (Ef.5:19). h c t clkaar vertroosten (l Tes. 4: 1 X), hct cl kaar
vermanen (Flebi-.3:I R) cn hci op
elkiiar toezieii (I-Tcbi-.1 2: 1 5 ) .
Relai~grifkis in di t vcrhaiid ook
wal Paulus zegt over dc 'ophauw'
win de gemeentc. Dic ophciukv is
mict cnkel gerichl op dc uiithi-ciding van de geinccntc, maar ook

cip linar hevestiyiiir, in de
gcmecnschap iiict Chrictus eti
nicl el knar. Ilcrrillin R i d d e r l ~ o ~
dic de verl;cliillcnde pla:itsen hij
Paiilus bespreekt. (indeischeidt
dan L I C arin
~ ~ deïe 'opboiiw' twee
'clcmeiiten': liet esteiisief-rnis~ionaii-e en het intensief-hevesti9endc clcmciit li. Ridderhos laat 7ien
11oc hc( spieken van Riulus over
dc ophouw van dc geliieente
\taal in dc ~ I . O C ) ~ Fvisie
C
cip de
Iicilsecunuinie v;iii God die Iieenwcrk t iiíinr liet pl$roinci. naai de
víillrcid van de ycmeente. ,-oiz~.l
in dc cxicn.;it.vc r i k in de intensicvc ziii vaii hct wciord. Daároiii
kan er nicieilijk spi-;ike zijn vail
ciiig ovcrwicli( ril' pi-iurileit van
hct 'verrncerdcrcn' LIP hef 'bewaren' van íle kerk. Wani 'tiet eaat
om heidc: de yeirieente moet in
dc di~pr' grcieicii naar de vullieid
- nllcn dic uit Sodcii e n heidenen
hcstcnid fijn lot hcl ccuwiye
Icvcn muctcn H cirdcn tcieeehl-acht. D;i;irbii gaan Iicr 'hewaren' cn 'vcrmecrderen' hand in
h;tnd. Hel égii is niet zonder het
ander. ja het versterkt het ander.
Tk wijs op Iiet cipvallende dat in
hct Nieuwe Te5tnmeiit de 'broedcrliefdcle' voorop p a t . maar
Icpelijk yevolgd wordt door 'de
lierde tot c i l l ~ ~ t (2
r ' Petr. 1:ï'). I'niiIiis bidt clat de TessaIonicenzen
rcienemen "in de liefde tot elkaar
ei1 tot allen" (l l e s . 3:12). Kennelijk is de liefde tot elkaar een
'oeienschooF' voor de liefde tot
allen. Juist rfr~rir
de broederliefde
wordt - 70 z e g Petrus - de liefde
tot allen 'geschraa_odV.
Hoezcer intcrnc opbouw en
niimericke grrici hand in hand
?aan en tiet een tot het ander
Eeidz. tioren wij in Handelingen
9 3 l:"De gemeente clan door
~ e h e eJriclea,
l
Galilea en Samaria
liad vrede; 7ij werd o p ~ e h o u w d
en wandelde in de vr.e7e des
Heren. en zij natri in aantal toe
door de hijstand van de Heilige
GeestV.Twisten vervalsing zijn
yeluwd. De uit Jeruzaletn ver-

strooide gemeente (v@. Hand.
8:4)Iieeft vrede. En die vrede
wordt ~ e k e n m e r k door
t
inwendiSe consolidatie, door opbouw van
Godswese. én door een vrome
levenswanclel. Tegelijk is e r sprake van eestadige íc~plr~rhtii?rtri,
imperfectum!) numerieke groei.
Die groei wordt bewerkt door de
'bijstand' (11rrr~k12silrj
van de
Meili~eGeest. Iii plaats van 'bijstand' kiinneir wi,j heter veriaIen
'wervende verkondi~ing'l". Hei
paat om een verkondising.
bepaald door de Heilise Geest en
geschiedend in de krnclit van de
Geest. Het is uiteilideliik de
Geest die de gestadise numerieke p e i bewerkt.
Voor ons is in dit verhand
belanyijk te noteren: "Uit de
verbinding van 9.31a en C3,31 h
vcilgt dat de interne opbouw en
versterkin? hand in hand +aan
met numerieke yroei. Het pat
oiit een verkcindi~ine.bepaald
door de Heilise Geest en
geschiedend I t i cle kracht van de
Geest. Het is uiteindelijk de
Geest die de geszadilze numetieke ?roei bewerkt.
Voor ons is in dit verband
helangrijk te noteren: "Uit de
verbinding van (1.3la en9,31b
vol$ dat de interne ophouw en
versterking hand in hand gaan
met numerieke groei. Ophouw
voert tot uithouw. De vredestoestand en de levenswandel in ontzag (voor) en nthankclijkhcirl
van dc Here houwt cle gemeente
e n gecft tevens werfkracht naar
buitcn" l'.
Opbouw voert tot uithouw... wij
horen het ook in Handelingcn
16:4: "De gemeenten dan werden
hevestigcl in het geloof en namen
dagelijks in zielental. Lukas markeert opnieuw de vettassende
toename van de gemeenten. Wij
zien ook hier dat het 'bewaren'
e n 'vermeerderen' geen tesenstelling vormen, maar de twee
kanten zijn van het ene werk van
God! ''
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Mobiel kerkbegrip?
In Handelingen ligt duidclijk Iicl
a c c e n ~op de extensieve ciphciuiv.
Daarbij moeten wij niet de aard
van dit hijhelhoek uit het ci«e
verliezen. Lukas becchriift Iioc de
Heilise Geest inet het evangelie
trekt docir de wei-cld. de gcnicciite verpderr en de opdraclitcn uit
Handelinyen 1 :R e n 9:l.i wei-kclijklieid niaakt. In de hricvcn van
het Nieuwe Testament liyt Iiet
accent meer op de inten~ieve
opbciui~~.ze
zijn veclal met hct
oor, o p reed? ber;tn;inde Fciiicenten yesclirevcn. Maar alles wat
daar over Iiet leven van de
zemeenten wordt ycfegd. is mrrlr
sericlit op het 3etuiyeni\ in
woord en darid naai huiten.
Ik schrijf nadrukkeliik 'niede'.
Daarmee wil ik recht doen aan ;i1
die namen en lvpcringeii dic wij
in het N i e u ~ Tesiameiit
e
ocik
tegen komen voor de kerk. Dc
genieenze is niet een heliui;.iilg
met 'flapperende teiitdcieken'.
een 'tent' van Cliristus '". Eli licl
is overtrokken te stellen dal 'hel
met het evanyelie de boer
o p ~ n a nnllr~17
'
de kcrk iii:iakl tot
een echre kerk van het Nieuwe
Testament dal er geen vcrkuiidiging is 'voor eigen gehoor' " en
dat er sprake is van "het mc~biele
kerkbe~rip.De hijbel laat ons
_oeen andere keus" ". Ook is hel
tiiet juist te zegsen dat de h6le
struktuur van de kerk op zending
en evangelisatie moet zijn yericlit

".

11

Dit alles doet geen recht aan de
drie benamingen waarmee in het
Nieuwe Testament vooral het
we~enlijkevan de kerk wciidt
a a n ~ e d i ~ ivolk
d : v w God (T-Tand.
15:14; 1 Pezr. 2:9): lici~nninvnn
Cirri~riis(1 Kor. 12:27; Ef. 1 :23)
en rcmpel vnn de JIeilicqe G(wr
(l Kor. 3:lh: Ef. 2:22) 'l.
Het doet ook geen recht aan wal
wij vonden over de verhciuding
intensieve opbouw en exlcnsicvc
opbouw. waarbij vali enige pricii-ireit van het ene o p het andere
608

gecn sprakc i\. Mcn moct nicl
zeggen dat Iict missionaire Iict
wczrri vaii d c kerk uitinaakt, clc
kerk is mékr. Wcl kuniien wij zeggcn dai licl rni<rionnirc tol hci
wczcn vaii dc kcrk hrhonrr.
Nooii mag dc kcrk vcrgcicn dar
7ij liet licht vaii dc wcrcld i\, ccn
stad op een berg en het zout van
de aarde (Mat. á:13,14). .luist
omdat de Gccst van 1'rnlcsfert.n in
liaar woont, kan 7ij niet anders
dan ccn kcrk /.i,in dic met lict
Vhord dc wcrcld zoekt ". Wanneer die Ciccsi - om met de kcrkvader Augustinus te spreken - 'de
ziel' van de kerk is, dan is zij ook
op de vcrbrciding van het cvangelie in woord en daad gericht.
En dat 7ai dan PIIP(IC>(niet uitsluitend!) haar ctruktuur dicnen tc
bepalen !

Afsluitend
Ik heb het thema 'de Heilige
Geest en de zending' bepaald
niet uitputtend behandeld. Dat
was ook nict dc bcdoeling. Ik wilde vooral naar de Schrift luistcren en enkele lijnen onidekken.
Het lijkt me zeer belangrijk om
de zending (inclusief de evangelisatie) in dc Icer van God te verankeren. cn dan bijzonder in dc
leer van dc Hpiligr, C;er,.st. Dc iiitrovcriic van kci-kcn kan slcchts
fundameiitccl doorhrokcn worden, waniiccr ?.ijwcer gaan bcscffen hoczccr dc gemccnte sinds
Pinkstcrcn is opgcnorncn in dc
gorig von rlc Cirri/ dic niet hct
evangclic dc wcrcld rockt.
Tcgentivcr licn dic het wcrk van
dc GCCSIvcr;.elfst;indigcn cn
sprckcn ovcr ecn 'cigcn' wcrk
van de Cjccsi, is hct helangrijk
vast te houdcn clat de Cieest dic
tot zendingswerk drijft. de Gccst
van Clrriviriv is. Hij is de Knecht
des HEREN die tot een licht van
rle volken is gesteld. De opdracht
tot verkondigen gaad van Hem
uit en het is 7ijn evangelie waarmee men de wereld intrekt. Wie
over het zenclingswerk spreekt.

inoct inci Chrisius hcginncn. D c
komst van d e Geesi staat in Handclingcn voluit in cliristologisch
kadcr.
Voor dc uiivcici-ing van hct wcrk
staat de Heilige Gccst. Mij is lict
dic de kcrk tot ccn sprckcndc
kcrk maakt cn haar dc wcrcld
indrijft. Wij ontdekten hoe de
Geest de Strotecg is en blijft. Op
heslissende momenten grijpt Hij
in en stuurt de predikers. Wij krijgen vandaag 7ulke direkte aanwijzingen nict meer. Handelingen
leert ons cchter dat wij bij het
verkondigingswerk de Heilige
Geest als de grote Dirisent zullen
moeten hlijven eren.
Dat betekent dat onze aktiviteiten voortdurend gepaard zullen
moeten gaan met het gehed om
de mieg van dc Geest te mogen
onderkennen. Dit sluit overleg
niet uit (vgl. het 'eruit opmaken'
in Hand- 16:lO).
D. Griffioen noemt onder verwijzing naar Matteus 10:ll-l5 de
Iuisrcrhrr~idheidvan de mensen
als signaal van de Heilige Geest:
"De enige geldige reden om te
besluiten ergens te gaan werken,
is de luisterbereidheid van de
mensen. Ik wil het daarom ook
zó stellen: als blijkt dat mensen
bereid zidn om te luisteren naar
de boodschap van het evangelie,
mag je concludcren dat de Geest
je daarhcen Icidt. Het is een signaal van de Cieest. dat positief
geïnterpreteerd mag worden" ?*.
Ik zou het icts anders willen zeggen. juist ook vanrlit de aangeIiaalde Schriftplaats. In plaats van
'gaan werken' zou ik willen sprckcn ovci- 'blijveil werken'. Dc
woorden van de Heiland in Matteiis I O wijzen in de richting van
een niet luisteren naar de booclschap clie de apostelen in een
stad of huis hchhen eehracht. Het
kan duidelijk worden dat God
peen 'open deur' geeft (vgl.
1 Kor. 16:9: Kol. 4:3;Openb. 3:s).
Daaruit mogen wij dan de weg,
van de Geest opmerken. Ook nu
nog kan Hij 'verhinderen' (~91.
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Hand. I h:h) he't Woord van God
te spreken! Wel zullen wij. zoals
Griffioen zegt. dat uit de feiten
(o.a. de reaktie van de Iioorders)
biddend moeten opmaken.
Volgens het Nieuwe Testament is
de kerk een rni.s.~iosiuncrir~kerk. Wij
zagen hoe intens de apo~tolischc
kerk bij het verkondigingwerk
betrokken is en zelf in woord ei1
daad ook mee aktief is oiu hel
evanpelie in spreken en doeli
cloor te geven. Dit besef moet
weer levendig worden.Te zeer
wordt de verkoridiging aan hen
die buiten zijn. nog ge~icii;ils ccii
liefhebberij van enkelingen. Hel
is goed dat in onze kring R oi-d t
nagedacht over inflnieren w;iarsp
wij in onze moderne tijd in spreken en doen de grote daden van
God kuntien verkondigen.
Daarbij trioeten wij ervan docirdronsen zijn dat uilgezoi~dcncn
voluit door God 'in d e gemecnlc'
zijn gesteld en niet alleen dicntiren van de Geest zijn. maar legclijk ook dienaren van de cqernnPenfr. In hen verschijnt de gemeente
'thuis' o p het zendiiigrlerrein en
voIvoert zii haar opdracht ~ i m
licht van de wereld te zijn.
Bi,j het spreken over de missionaire taak van de gemeente moeten wij in ons enthousiasme
oppassen clat wij het nieuwteslamentisch spreken over de kerk
niet wedi!crren. D e kerk is niet
louter o p de wereld gericht en
het missionaire maakt niet Iiel
wezen van de kerk uit, hoe
wezenlijk het overigens ook voor
de kerk is. Er is ook het interne
leven van de kerk. dat ook struktuur in de kerkorde ]nap krijgcn,
al kan dit leven nooit losgemaakl
worden van haar taak naar buiten toe. Wit Paulus scliriifl civer
de 'opbouw' van de gemeelite up
de weg van God naar hel plèruInn, d e volheid. verhinder1 ons
enige prioriteit te geven aan het
'veimeerdeien' boveii hel 'hewnren'. We niogen daarcntcpcn zcg609

sen dat juist opbouw in de diepte
leidt tot uitbouw. H:indelingen
geeft ons daar trcrreiide voorbeelden van, zcialr W C zagen. Hoe
meer de g c i n c c n l c : werkelijk een
licht is dncii- uii Clirisl~ist e leven,
des Fe mecr ?al ij ook licht van
de wéreld zijn.

"
'

~
'

Oin werkelijk missionaire kerk te
zijn. hebben wij S ~ C C ~weer
S
de
v ~ ~ v i ~ i /mcl
i n , q(k i ' c d p G~e.rr
nodig. Juist die vervulliiig maakt
de kerk tot een spi-ckciide kerk.
Handelingen verknncligt cins dat
dc Geest op I'inkstercn vcicirzrl
komt als kracht om te gctuigcn.
naarom heeft een kerk dic vaak
nog zci weinig naar buitcn toe
spi-eekt, als eerste het gcbcd
nodig: Veni Creatoi- Spil-itUS! "
'

'

kentlijk zicli uultreki nict iiamc in dc
jaren ls50 e.v.
J.C. Hoekenclijk. Gctr.rizpeirl
Ch~wlrs/rl.p. 1 l . Vyl. J.C. Hockctidijk,
Nieuwe lereii zrikkcn. Dc Il~r,rhrrliir.
I I 1, p. 31 h: "... een kurrctjc. wanrnp
Cind hei Rijk de wereld laat hitiiicnriiden".
.I.C:.Hnekendijk.D~k(~rkhinnensre
hlli~r~r.
p. SI.
J.C.Wriekendijk.Grtc.~n/ierri

Oiigr~lirlrl.p. I l . Vgl. J.C. Hutkeiidij k.
Nieuwe Ieren zakken. De Hecrl?onrz,
111. p. 31 h: "...een kni-retje. waarop
Ciod het Rijk tle wei-elrl laat biiriicni-ijdcn".
J.C. Ilockcndijk. Br kpi-k hinrieiastr

I';

onlosniakelijke saiiienhaiig cii wissclwei'king mei e1k;i;ir. Dai wil zegycii: dc
gemeenie ivui-di niet pas inissiriiiair in
een apwi siiikjc verkundigiiig naar
hiiiien. als een apai-t dcpartenicnt.
Maar se in in alle aspectcn vali hanr
hestaaii misïiun;iii-. En de hcvcsti~iiig
en venlei-kiiis van de cmcciiic in het
evangelie heer1 nier iilleen heiekenis
vnnr de rnenqen mll. die rrl hiniien zijii.
vnnr hun eigen 'binnenkerkelijk'
hcstnnri. Maar die is juist ririk vricir hiin

hirirtw, p. 4X: vgl. J.C. Huekeiidijk.
Gercmpr~rd01
I ~ P ~ / I (p,
/ ( 9.
I.
Voor tiet denken t a n Van RilIer zie
A.N. Hendriks. Krrk rn ainht in
~hcofogii>
VIIJI A. A. win Rrrk~r.
Anistcrdam 1977. Infnrnintie eccli urik J.h:l.
van 'i K ruis,
C;r,evr (r/$ rnissioiioir~
hcii~egiinfi.Eori onil~rziickirnrrr rlc
f~inctir.rit fort-r>ikr,~irlhritt
ijrm ,~~refoi.nieerde rhc.ofo~rirriir rlr*Iriri(1igr nii.7~-ioIO,~I,TC!W
rii,~r>fr,<,vit>>
Zoetermeer ( 1952).
Vel. A.A. vnti Ruler, Tli~olo,qievori /ie1
q?o,~!(jfo({r.Nijkerk /.j.. p. 20.
Vgl. A.A. van Kuler. Hrf riposrolant
der kerk ei? Iir>tonfi+~r*rp-k~rkowle,
Nijkcrk 194%13. S i . 134.
A.A. van Kuler. Thro/o,yi~
vnii het
apo.~(olrrlir,p. 38. H. Rerkliul iekeiit

tnissirinafr lunciiunercii helaiiyi-ijk ei1
vrucht baar. Je wol-di 'binnen' stci-keigemankl.om 'biliten' rlcs ie krachii~er
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Ingebakken zegen
Rooms-IZnthcilieken hebben ccn
optimistisch mensbeeld. In het
decemhcrnuminei van CV Korrr
gaf d r Mrirrrf Srrmr daar dc volgeitde vcrklariiig voor:
Wat maakt liet katholiekc mcnsbeeld zo riptiniiïtiscti? Afsaandc
op havcnsl;i:iiide vraag e n aniwoord zou incn weIlicht kunncn
denkcn: ciiigerechtvaardigd ciptimismc civcr wat wi,j mensen k u i i nen. q70rdlIiier niet met ~ O V C C I
woordcn gczey.ci dat wii dc
liemel kuniicii veidieneti'? Is dit
geen ol-irocp tot werkheiliphcid?
Laten wij die concliisie nict te
vlug trckkcn. Iirimers, nergcns
wordt g c ~ c y ddat wij uit oiis/clf
in staat fijn God te dienen crn
daardoor in de hemel te komcn,
En wie dc kathcilieke theologie
een beet,jc kciil, weet dat dit ook
niet bedocld is: liet is sleclits
dankzij dc gcnede van God dat
wij God kunnen dienen en 70
onze bcstummins bereiken. In
cleze ziii kali eeti katholick lict
Solo grritia vcil2edis meemakcn.
Stemdc dc bekendste protcsiantse thcnloug van de vorige ccuw.
Kar1 Barlli. niet a1 in de jarcn
vijftig loc: dat ons op dit punt
eigciiiijk niets meer scheidt?
Bemind
Wat ma;ikt de katholiekcli daii
zo positief gestemd? Op dc CCT-

ste plaalï is dat, zo dcnk ik, het
gc.looj drrr Gocl het hcil vrm a l l ~
mrri.spn i.i~il.En als God v6Ur ons
is, wic zou dan tcgcn ons fijn?
Hci i.; omdat wij gelovcii dat
Clod ciiis eerst heeft bcinind, dat
wij katholieken nauwelijks kunncn gcluven dat e r ook mcii5en
verlorcii muden kunncii gaan.
Zou God ook irraar één van dc
mcnscn die Hij liefheeft naar d e
hel zcndcii? Zelfs al willcn wij
het bcstaan van dit instituut nicf
loochenen, dan hlijft nog dc
vraag nf hct dichtbevolkt is. Zou
het niet kunne11 dat de hel ccn

1

mogelijkheid i\, die zoiider Gods
senade voor ons allen werkelijkheid was geworden, maar die
,
dankzij Gods gciiade mogelijkheid hli.ift cii geen werkelijkheid
wordt? Dat i i een eerste belangrijk! vel-scliilpunt tussen
katholicisrnc cii protestantisme:
her geloqf in G o r A v Z I P E ~ V P I S P I ~
heilswil ('God wil dat alle menseii behoudcn wol-den' - 1Tim.
2:4) tc,qct.rtjvrr hrt gelc~of'inG(~d,s
rtYjmuchfih.r pr~d~stinnrie.
Een twecdc v~rscliilpuntis, h l
krith»lieken rlr. v~rhoirrlltrgvirn
nrens cn Ciud vrel m i n d ~ zr i ~ n01,s
dc ver-h»cidirig trlr.~rr?
IZCTiudividfl
p n God, er1 vr.rl mwr RIS de vrii
hoilding vuii K P P(chrisf~nge~
inee,rsci'iapj C ~ God.
I
Dat k i ~ nje
zelfs zien aan bovenstaande catectiicmusvragcii. Waar de kat holieke catechismus het Iieeft over
'ons', is de vraag van d e Heidelhergse Catecliismuc gericht aan
een individu, /.onls uok blijkt uit
liet antwoord: 'Dat ik met
lichaam en ;.iel ...'
Denk in dit verband ook aan
Luthers kernvraag: 'Hoe wordt
ik rechtvaardig legeliover God?'
Alle nadruk val1 op het individu,
een inclividu dal. zo weteti wij uit
ervaring, stccd5 weer tekort
schiet tegenover God. Eer1
katholick denkt veel meer in termen vaii dc kerkgemeenschap
tegenover God. Laat mij dat illustreren aai1 cel1 tvpisch katholieke anekdote.
Mijn grootinoeder Annie ging als
kind naar cen 'nonnenschool' np
flinke loopafstand van haar
'
ouderlijk huis, en bleef bijgevoIg
tusscn cle micldas over. Bij hei
tafelgehcd schoot zij herhaaldclijk opvallend tekort in vroomheicl, hetgccn door de bij rle
school hctrokkcii kapelaan tijdens een hui~hczoekter sprake
werd cgehracht. .,Mevrouw van
den Eshof, uw duchter bidt niet
voor het rniddnghi-oud."- .,Dat
geeft niet, ik hcb de zegen erbij
ingebakken!"
Deze kloeke rcspons van mijn
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U Middelkoop
~

ovcrgrootinoeder bevat, vanuit
katholick perspectief. een cliepe
waarheid. I i j staan niet alleen
voor God, maar vormen samen
het lichaam van Christus. En
waar de &éntekort schiet. kan ctc
andcr compenseren. Waar somniigcii (deiik aan kloosterlingen)
zich specialiseren in het gebed,
kali ccn gewone leek wel eens
ccn \leek,ie Iaten vallen.
Ontspannen
E n al$ inen dan beseft dat deze
kcrkclijke gemeenscllap zich niet
hepcrkt tot Gods kerk hier op
aardc, inaar zicli uitstrekt ook tot
de nvcrleden yelovigen in de
hcmel ('de zegepralende kerk').
cn dat d e grootste 'kanjers' (de
heiligen) zich juist daar bevinden, dan leidt dit als vanzelfsprekend tol een iets meer onispanncn gcloofshouding. Voor mij
pcr~cioiilijkis het in ieder geval
ccn trciostiijke gedachte dat, op
d c vele punten waar ik tekort
scliiet, anderen in Gods kerk uithlin ken.
Ecn laatste verklaring voor het
kailioliek optimisnie ligt wellicht
hierin, dat nriai- hct besef vort
kritJwlipkera de erfzonde uilrindelijk mminder diep insnijdt ri'rrn nnur
ITPT
bespf van pvotcJ.ss,anlen.
,,Onrustig is ons hart. tot hct rusi
viiidt in U'', beleed Augustinus.
Ook na d e zondeval is de mens
(ondaiiks alle tekortkomingen)
wc/cnlijk o p God gericht geblevcii. Om terus te keren bij mijn
ovcrgrciotmoeder: ook /?ij PIWI?s(:n zit de ~ e g e t er
? o / nl.\ /?ct ware
'ingrhukken'.

61 1

Persbericht
"..... opdat zij allen één

zijn ...." (Joh. 17:21)

Dc Christelijke Gereformcercle
Kci-k (CGK) e n de Gereformccrcic Kcrk Vrijgemaakt
((iIZV), bcidc tc IJmiiiden, hebhen clk;iai- eikeiid eIs ware kerk
van Jwus Cliristus.
Hct proces van samenspreken
hccrl ongeveer 10 jaar in beslag
geiioiiicii. Op 3 1 januari 2001 zijn
de vcrklnrinp van wederzijdse
erkenning cii licl hcleidsplan 2e
fasc "oiilmcicliirg en contact"
ondestckcnd i i i ccn gezamenlijke
kerkci1raadsvcrg;ideriiig welke
geho~idcnwci-d in het kerkgehouw v;in dc Clrristelijke Gereformccrcfe kul-k aan de Marconistraat in Idmuidcn.
De beidc classcs hchben zich
hiernvci- op jl. 28 fchruaii 2001
(GKV) cn IS maart 2001 (CGK)
positid' uitgcl;lten en het groene
licht gcgcvcn cim de 2e fase in te
gaan.

van het plaatselijke evangelisaticwcrk.
Hel erkennen en aanvaarden van
attcclalies die dcios de wederzijdse kerkenraden te IJmuiden aan
I
plnalselijke leden zijn afgegeven.
Op vermek elkanders leden als
gast toelaten tcit de viering van
het Hcilig Avondmaal (primair
vindt dc vici-ing plaafs Riniien de
eigen gciiiccnlc)
Hct cinddoel is een zicIitbare en
ervaarbare eenheid van beide
kcrkcn die nil ;i1 uilspreken ééti
te zijn in lict gclciof: dkn Here te
dienen cn CC11 grondslag te liebhen: dc Rijbcl c n d e 3 forinulieren van ccnhcicl.
Naar dat docl gaan w e weikeiid
en biddcnd cip wcg.
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Kampen - Aan de Thenlogische
Universiteit slaagden voor het
doctorale examen de heren C.
Balogh, wonende te Kampcn,
A.W. Beute. wonende te Zwnllc
e n 1'P.H. Waterval. woncnde te
Dronten.
's-Gravenhage-Centn~mIScheveningen - scriba: H.3. Kruyswijk.
Groningsestraat 143, tel. (070)
358 71 05.

D(: kcrkenmcdrn vnn de CGK
KI? CiKV t~ JJmiiiricn

Vanaf nu kali hci hcleidsplan
verdcr wordcii uitgewerkt. Te
denken vali :jan:
De pi-cckstcicl wordt opengesteld
voor prcdikanten van beide
gcniccnlcii. O p minimaal twee
7ondagcn pcr iaar zal deze kanselruil pl;ialsvindeii.
O m dc ccnwcirding al in de eredicnsl le heleven. zullen e r enkeIC kcrcii pei. jaar gezamenIijke
dicnslcn worden belegd. Naast
zoi1d;t;igce erediensten wordt
ook gedeclrt aan bijzondere diensten (tweede feestdagen, hid- en
clankdagcn)
Het nrgai1isci.cn vaii gezamenlijke acti.vitcitcn die gericht zijn op
persnonlijkc cn inh~iudelijke
kennimaking van beide
gernccntcii.
Bestaandc aciiviiciien cip vereni~ingsgcbicdsnnicii oppakkeli.
Samenwci-kcn in dc organisatie

m
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