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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / G.J. van Middelkoop
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foosf-Oost met elkaar, Waf ziJn daarin de overeenkomsten en verschillen bij de verschillende generafies? En waf kunnen zij daarin van elkaar leren?
We zien terug op vier fijne avonden, waar we in
een heel goede sfeer met elkaar konden praten
en naar elkaar konden luisteren, En waar we een
diepe verbondenheid proefden en bij elkaar herkenden hoe goed hef is duf we God mogen kennen en bij Hem mogen horen, Wat in Amersfoorf
aan de orde kwam, kan ook voor anderen herkenbaar en inspirerend zijn. Daarom deze zomer een
verslag vun deze avonden. Vandaag hef eerste,
Opzet
De avonden werden georganiseerd onder de paraplu van de
jeugdraad, die zich onder meer
als doel sielt de jeugd belcr tc
integreren in de gemeente. Concreet maakten we liet volgende
plan:
* We organiseren vier avonden

waar driemaal zes mensen uit
drie uiteenlopende generaties
aan hct woord komen.
Daarbij nodigen we ook de
andere gemeenteleden uit om
dit mee te maken, vooral als toehoorder (in voorkomende gevallen mogcn 7ij een vraag stellen
of een opmerking maken).

* De eerste drie avonden zijn
bedoeld voor een goede beeldvorming.
Eerst krijgen dc gcsprekspartners dc gclcgcnhcid hun mening
te gevcn ovcr verschillende printen. In het tweede dcc1 van dc
avond wordcn zc daarover dieper bevraagd. Ook dan gaat het
vooral om verheldering. Kriiische vragen worden bcwaard
voor de laatste avond. Aan het
eind van elke avond worden
vraagpunten voor de laatste ronde geïnventariseerd.

verheldering, maar om oordeelsvorming: wat kunnen de verschillende generaties van elkaar
leren? Op welke punten hebben
zij kritiek? Wat vraagt om correctie en wat is nodig om samen
als gerelormeerde mensen verder te gaan naar de toekomst?

* De centrale vraag in alle
gesprekken is: wal beiekeni het
geloof voor U'.?
Wat bctckent het voor uw lidzijn van de kerk? Wat hctckcnt
liet voor UW wcrk'! Wat betekcnt
hct voor dc onderlinge omgang
mei elkaar'? Hoc kunnen we dit
het beste vormgeven als mensen
die leven in deze lijd?

* Op de vierde avond komcn dc
vragen aan dc ordc die de ene
generatie aan de ander stellen
wil. Het gaat dan niet meer om
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avond kwam de oudere generatie voor het voetlicht.
Verrassend was de vesscheidenheid die zij liet zien. We hegonnen met een leruphlik en stelden
de vraag: hoe wus LJW leven?

11
1 1 Hoe was uw leven?

Twee van de ouderen zijn opgegroeid voor de oorlog. Een van

de zusters werd groot in een
Hervormd gezin, maar door haar
verkering is ze overtuigd Gereformeerd geworden. Daarna
heeft zij de Vrijmaking meegemaakt in Amersioort, met de
dominees Holwerda, Van dcn
Born en Popma. Een broeder
groeide wel op binnen de Gcrcformeerde Kerk, maar die zei
hem eerst niet zoveel. Latcr werd
hij dankzij de catechisatie van
Holwerda gcgrcpcn door de
gedachte, dal het verbond met
God bepalcnd is voor jc Icven en
voor elke stap die je doct. In de
bezettingstijd gaven dc prckcn
van Holwerda je bezieling.

Alle gcsprcksdeelnemers hebben
het gcvocl dat kcrkgang en geloven vrocger meer vanzelfsprekende dingen waren. Er werd
wel stevig gestudeerd, ook over
wat de uitwerking van je geloof
mocst zijn op allerlei gebieden.
ATlcn herinneren zich de Vrijmaking wcl, maar hebben die niet
zo bewust meegemaakt. Veel
sterker zijn ze hezig gcweest met
de moeitcn in dc jarcn zestig die
leidden tot de breuk met de latere Nederlands Gcrefcirmeerden.
Na de armoede voor de oorlog
kwam de wederopbouw van de
Nederlandse samenleving na
1945 en dc militaire acties in
Nederlands Indië. Daarna volgde
een tijd van grotc vcranderingen,
zowel in Nederland als in dc kerken, met onder andere de oprichting van hei GPV cn van gereformeerde scholcn. Hct was ook
een tijd van crisis, die de vaste
zekerheid van jc gcloof ondermijnde. Daarnaast was hct een
tijd, waarin jc kindcxcn konden
upgroeien met dc Here, ccn zaak
om heel dankbaar voor te zijn.

Het belangrijkste van het

geloof
Wat w m her belungrijkste van het
geloof voor it?
- Eerst leken dc dingen van het
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geloof heel pewocin te zi in. Het
was vameltsprekend en ging min
of mcer aulonialisch. Als je bezig
was mct dc Bijbcl, ging hei meelom vcrbrediiig vaii je kennis dun
om verdieping van jc gclooi. Pas
op latcrc Iccrtijd ga jc bcsciren,
dat je voor takcn en verantwoor- ,
delijkhedcn wordt gcslcld eii dan
groeit d c overtuiging: d c HERE
moet het doen. Achteraf 7cg jc
dan: de H E R E heeft mijn leven
geleid: je hoeft het niet 7elf tc
doen, Hij doet het.
- Soms spraken ouders nict ovcr
het geloof, je dced gewoon mcc.
traditioneel, Pas bis het volwassen worden kwam e r hij mij een
overgang van traditie naar
geloof. Toen ging ik beseffen: ik
heb een eigen positie gekregen
in het verbond van de HERE.
Zondag 1 is daarvoor bepalend:
ik ben een lijfeigene van Christus! Je bent van Hem. En wat is
de HERE trouw! Maar wie nict
twijfelt aan zijn geloof, komt
nooit tol geloof.
- Mijn behoren hij Christus komt
ook uit in mijn lidmaatschap van
de kerk, Christus' licliaarn. En in
het werk vcion cvangelisatic, voor
kerkenraad, ~chocilvcrcnigingen
politiek. lk weet nier of d c dingen hij ons thuis zo traditionccl
waren. Tocn ik helijdcnis dccd,
had ik nog tc wcinig kcnnis.
Maar dc domincc zci: Heb je de
HERE lief? Wil je Hem volgen?
Hch jc Hem in je hart gesloten?
Groei van kennis komt wel.
- Mijn geloofsleven groeit nog
steeds. Hcl groeit ook duur
beprocvingcn. Pas bij grote
mocitcn word je je bewust hoe
hclangijk liet geloof is. In het
zingcn ervaar ik: dit is het geloof.

Ontwikkeling in het geloven
Hehi 14 een h e p ~ ~ u l ontwikkrde
ling mregemcrukt in i ~ w
geloven?
- Voor mij ligt dc verdere ontwikkeling van mijn gcIooF minder in dc hclcving dan in de ver-

dieping. Ik wil graag meer weten.
achtig vasthouden aan vroegere
Daarom heb ik ook altijd graag
vormen.
meegedaan met het verenigings- Voor mijzelf hoeft het niet.
werk en m e beziggehouden met
Maar als je je afvraagt hoe we
politieke zaken. Zelf heb ik meer
buitenstaanders willen aanspremet mijn kinderen gepraat uver
ken, zeg ik: we zijn met onze verhel geloof dan mijn moeder
nieuwingen o p d e goede weg.
deed. Mijn schoonouders hadden
- Zelf heli ik wel positief uver de
een heel vast gelooi en dat betevernieuwingen. Maar sluiten zij
kende veel voor hoe zij omginwel aan bij wat de jeugd zou wilgen met hun kinderen. Maar er
len zien in d e eredienst?
werd in dic tijd nict zo erg
- Z o u hct niet goed zijn voor een
gevraagd naar hoc jc hct geloof
gocde beleving, dat we ons mcer
beleefde.
hcwust zijn van waarom hct in
-Wij waren meer bczig met
de liturgie gaat?
kcrkzaken dan ïncl onze eigen
gcloofsbeleving en mcl de vraag Wat doorgeven?
hoe je omging met de HERE. Je
kunt conslaleren, dat vragen die
War moeten we voorn/ doorgeven
voor ons rclevant waren, voor jc
aan de vvolgpnde generutirs?
kindercn nict zo rclcvanl zijn.
- Dal we trouw moeten blijven
Meer opcnhcid ovcr d c hclcving
aan Gods Woord.
van het gcloof is een positief
- Dat de verkondiging van het
punt. Het is alleen jainmer, dat e r
Woord het hclangnjkstc is cn dat
stecds minder kennis is. Ik vind
de zondagse eredicnst dc ccrstc
het bijvocirbeeld bclnngrijk dal
psiorileil moet hchhcn in ons
leven.
wij d e geschieclenis zien in het
kadcr van het wcrkcii van d e
- Grondige kennis van d c kerkHERE.
gcscl-iiedenis, want in die gcschie- Jc kinderen gelovcn oprecht,
denis kom je alles tcgcn wat van
belang is voor een Icvcn in lict
maar anders. 01ze nu zo veel
hclcven is YC)OK mij de vraag. Z e
gelooi. Kerkgeschiedenis is ook
belangrijk om tradities vasi ie
zij11 wel veel opener over het
geloof. Z e geloven van harte,
houden. Ook vorige generaties
zijn serieus b e ~ i gcwccst.
maar ze lezen niets. In het
g
Vcrangesprek met hen kun je over en
deringen horen bij het leven,
weer veel van elkaar leren.
maar tradities evengoed.
- Hoe oud je ook bent en hoe- Dat we een trouwe Vader hebveel preken je ook hebt gehoord.
ben.
d e kerkdienst brengt toch tel- E n dat we vanuit de kerk
gevoed worden voor de brede
kens weer iets nieuws. Soms lijkt
praktijk van het dagelijks leven.
het of je oude e n bekende dingen pas voor het eerst hoort.
Tot zover de belangrijkste eleVernieuwingen
menten uit het gesprek met de
oudere generatie. Over veertien
dagen luisteren we naar de geneIfoe kijkt u aan tegen vernieuwingen?
ratie van dertig tot zestig.
- Mij gaat het te hard. Veranderingen in de liturgie hoeven niet
verkeerd te zijn, maar ze mogen
Drs. G.J. van Middelkoop is eindreniet ten koste gaan van het
dacteur van dit blad
Woord.
-We leven in een tijd die in alle
upzichten anders is dan vroeger;
d e kerk moet dan niet kramp-

O.W. Bouwsrna

GENIETEN
...volg de lust van je harf... (Prediker 7 7:9)

De Prediker heeft veel lege
en zinloze dingen gezien in
zijn leven. Hij heeft het
gezien in het licht van God.
Wat is er veel moeizaam in
ons leven. E n toch, bijna is
het een refrein in zijn boek:
geniet ervan! Hij roept
ertoe op, Je moet niet over
genieten praten, je moet
het doen!
Maar ja, God doet je om al
die dingen in het gericht
komen. Dat staat er toch
ook maar. Kun je dan wel
genieten van de dingen, als
het oordeel van God je
boven het hoofd hangt? Je
bent zo'n zondig mens...
Puur genieten, hemels om
zo te zeggen, zondeloos...
wie kan dat? Je kunt maar
beter heel voorzichtig zijn.

Het staat er. God zal je ter
verantwoording roepen.

Maar hoe wordt dat
bedoeld? Betekent dat dat
de zwaarte van zijn kritiek
eroverheen gaat? En dus:
altijd verkeerd? Of wil dat
zeggen dat de Hece je ooit
zal vragen: heb je ook werkelijk genoten van de dingen die Ik je gaf?

De Hece geeft je je vrouw,
j e man, je kinderen. Hij
geeft eten en drinken. Een
goed glas wijn, seksualjtei t.
Mag je daar nu echt van
genieten? Kan dat wel?
Jazeker, zegt dc Prediker.
Wan t juist te midden van
zoveel moeite zijn dat de
hoogtepunten van jc leven:
genieten van wat d e Here
je gaf. De lust van je hart,
dat wil zeggen de dingen
die jou boeien. Zoals Hij je
heeft gemaakt. De Here gaf
dat niet zomaar. Hij wil
ook dat je ervan geniet.

Echt geniet. Tn verantwoordelijkheid, maar is dat een
beperking?
Straks vraagt Hij het je:
heb je ervan genoten, van
de dingen die Ik je gaf? E n
stel je voor dat je nee moet
zeggen. Dat zou niet kunnen en niet mogen, als het
gaat om die geschenken
van onze God.
Heerlijk die woorden: "volg
de lust van jc hart" Daar
blijf je mens bij, mens van
God, temidden van zoveel
najagen van wind.

Ds.O. W Bouwsma is predikant
van de Gcre,formeerde Kerk te
Gouda

WERKEN AAN JE
HUWELIJK (1)
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Praten: voor de breuk

ten kwijt. We praten met elkaar.
Voor en na ons vrijen. Tot diep in
de nacht. Hemel o p aarde!'
(Gen. 225).

De mens praat sinds Gen. 1 en 2.
Hij praat met God, want hij is
beeld van God (Gen. 1:27).Hij
praat ook met zichzelf. Als Adam
Eva ontdckl (zo zal ze uiteindelijk heten) als zijn partner Voor
het leven, wordt hij lyrisch, dichter en licdschrijver. Hij maakt
een liefdeslied voor zichxelí. en
zingt:
' E k ~ k l i j een
k gelijk nan mij,
n i i j t ~pigen gr.ht.entr,
mijn ~i.qenVIPPS,
een d i p zal /ieten: vrortw,
ren uit een man gebouwd.'
(NBV (2000))
Zo zingen wij jongens over de

mooie meisfee die we gaan wouwcn. In de douche, in de auto: 'Ik
h o u van jou!' Wc worden er
lyrisch van.
We praten ook graag met dat
meisje van ons. Want dat kon
Adam namelijk eerst niet doen
met aI dat vcc, al die vogels en al
die wilde dieren die de revue
waren gepasseerd (Gen. 220).
'Prachtig allemaal,' dacht Adam.
'Bociende geluidcn ook. Maar
ik miste jets. Ik vcrstond ze niet.
En zij mij niet. Maar met mijn
vrouw is het anders, aan haar kan
ik eindelijk mijn diepste gedach-

I
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lijk, zwaar, vermoeiend, vervclend, niks aan. Soms houd ik
m'n mond liever. Dat is makkelijker, Ik zit in mijn stoel en lees
de krant. Ik zeg niks.

Praten: na de breuk

'

Maar toen gebeurde de ramp
(Gcn.3). Historisch. Pijnlijk.
Diep. Bijna onherstclbaar. Een
breuk tussen de mensen en hun
God. Tussen elkaar ook. Adam
geeft Eva d e schuld:'De vrouw
die u (HEER) hcht gemaakt om
mij ter zijde te staan. heeft mi.j
vruchten van d c boom gegeven
en toen heb ik ervan gegeten.'
D e taal van ons mensen wordt
ambivalent, onoprecht, sinister,
vreemd, onberekenbaar, kwetsend, geheimzinnig, versluiercnd,
onhelder, dodelijk. We weten
niet meer wal we zeggen. We
praten maar wat.
Praten mct God wordt inpewikkeld, beladen, moeilijk, confronterend, cng. Praten met jezelf
ook. Waarom doe ik zulke gckke
dingen? Dingen waarvan ik wcct
dat ze niet goed zijn? Wie ben ik
eigenlijk? Wat zeg ik nou? \Vat
bedoel ik?
Praten mct mijn vrouw kan soms
fijn, leuk, boeiend, inspirerend,
en troostend zijn. maar ook moe-

Praten: Christus en mijn
mond
Ik bcn eigenIijk wel tevreden
met dc situatie. We gaan samen
naar dc kerk. Ik werk door de
week. Zij werkt parttime. D e kinderen zijn leuk. Soms. Ik ben 's
avonds vaak weg. Als ouderling
moet je veel vergaderen, e n op
huis bcsoek gaan. Voor m'n wcrk
moet ik nogal eens overwerken,
maar ja, wie niet tegenwoordig?
Ik probeer goede vragen te stellen bij d e huisbezoeken. ATs het
ccn echtpaar is, vraag ik, 'Hoe is
hel'? Hoe gaat het met jullic
communicatie?' Ik heb gelezen
dat ccxmmunicatie het bclangrijkste i5 in een huwelijk.
Nee, eerlijk gezegd eigenlij k hen
ik helemaal niet tevrcdcn met
lioe liet gaat in mijn huwelijk.
Niet tevreden rnct mezelf. Niet
tevreden met dat wijg gen van mij
tegenover mijn geliefde. Want ik
houd van haar, echt. Maar op d e
een of andere manier weet ik
niet wat ik moet zeggen.
Ik lees in de brieven van Paulus
dat ik mijn vrouw moet lief hebben, 'evenals Christus zijn
gemeente hceft liefgehad.' D e
Here Jezus gaf zichzelf om de
gemeente te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het
woord (E£.5:25.24). Jezus heeft
woorden voor zijn gemeente. Ik
bid, 'Vader, ik wil graag met mijn
vrouw omgaan en praten zoals
Uw Zoon met zijn volgelingen

omging. Ik wil haar laten zien
dat ik van haar Iioud.'
Hoe doe Je dat? Paulus heeft het
nvcr jc vi*ouwlief Iiehben als je
eigen lichaam. Niemand haat zijn
eigen lichaam (ienyij je gecloord
bent). Je voedi ei1 koestert je
lichaam. Je eet pe7ond. Je fietst
rcgclmatig. Je slaat onder de
douche. Je doel wat ailershrive
op je wangen. Sc zorgt voor dat
lichaam van jou. Zo moet jc 6611
vlees zijn rnct jc vrouw. Paulus
haalt Gen. 2:24 aan.
De woorden van Christus wcrkten genezcnd op mcnscn. Tk wil
Hem nadocn. Voor mijn geliefde.
Want wat ik op huisbezoek zeg is
waar. Ook waar voor mij, voor
ons.

Praten: een opening
Ik houd van haar. Zoals 7c daar
zit in die stoel. Zaak zc haar
boek leest. A f cn toe zcgt ze wat.
Ik leg mijn krant neer. Ik raak
haar aan. 'Ik hnud van je.'
Het klinkt vrccrnd in mijn mand.
Dat zeg ik haast nooit. Zc kijkt
op. 'Ik houd van jou.' We kijken
naar clkaar. Ze wil iiieer praten.

We praten langer. dieper. We
nemen de tijd. We hebben alle
tijd. De zon gaat onder. We zien
de sterren verschijnen, een voor
een.
Ik wil graag open zijn over
mezelf. Over wat ik denk en
voel. Ik ben er niet aan gewend.
Het kost met energie. Hoe zeg ik
dat? Wat wil ik zeggen? Ik wil
graag eerlijk zijn. Ik wil graag
licfdcvol zijn. Tk houd van haar.
Tk wil graag mezclf mcl haar
dclcn.
Ik zcg, "k voel me niet LO goed
de laatste lijd.' 'Hoe bedoel je?'
'Ik heb hel gevoel dal we langs
elkaar heen leven. We zien
elkaar zo weinig. We pralen zo
wcinig.'
Wc praten verder rnct clkaar.
Ovcr onszelf. Over dc kinderen.
Ovcr de kerk. Ovcr wat we met
onze lijd doen. We nemen een
beslissing. We zullcn werken aan
ons huwelijk.
Ds. J.M. Batteau s predikant van
de GereformeerdeKerk te Wage-

ningen

STICHTING AFBOUW
D e stichting Afbouwte Kampen stelt zich ten doel
de beoefening van de gereformeerde theologie te
bevorderen door met name te helpen bij de financiering
van proefschriften ten dienste van promoties aan d e
Universiteit te Kampen.
Voor haar inkomsten is d e stichting geheel aangewezen
op giften van meelevende kerkleden.
Inlichtingen worden graag gegeven door het bestuur:
C. Trimp, tel. 038 - 33 1 48 69,
B. Kamphuis, tel. 038 - 332 62 48 en
J.G. de Kimpe, tel. 038 - 333 24 94.

Giften,die fiscaal aftrekbaar zijn, worden graag ingewachi
via bankrekeningno. 63.18.36.934, ten name van Stichting
Afbouw,p/a Hoefblad 4,8265 GM Kampen.

MEDEDELING VAN
DE REDACTIE
Tot onze spijt moeten wc de
lezers meedelen, dat drs B. Ros
zich door drukke werkzaamhcden gedwongen ziel de redaciic
te verlaten. Drs Ros zorgclc spccianl voor de rubriek Samcnlcving, maar betekende ook brcder
vccl door zijn hecl eigen inbreng
in ons gercpcldc redactieheraad,
ccn inbrcng die gevoed werd
door de vcclklcurige contacten
die hij had door 7ijn werk bij hei
GVI. In het bij7ondcr denken we
ook terug aan zijn grole in7ct om
de voortgang van de verschijning
van Dc Reformatie te verzekeren, toen WC anderhalf jaar geledcii gcconfronrcrd werden met
het dreigcnd faillisement van
onze vorigc uitgever. Ons blad
heeft dan ook vcel te danken
aan dc heer Ros en we zien hem
dan ook node gaan. We wensen
hem veel vrucht in de vele anderc werkzaamheden die hij behartigt.
De redactie is blij als 7ijn opvolger te mogen voorstcllcn dc heer
J. Westerl, algcmccn secretaris
van hel Gei+eformeerdMaatschappelijk Vcrbond. Hij is in
het bij~onderaangetrokken voor
de verzorging van dc rubriek
Samenleving. waarin hij recds
regelmatig bijdragen Ievcrdc.
Gezien zijn functie bij het GMV
verwachten we ook van hcm een
goede inbreng in hct rcdactieberaad. We lielen Iicm dan ook van
haste welkom.

A.S.van der Lu@

IN GESPREK MET DE
NIEUWE TIJD
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'onzienlijke' dingen, ook in intellectuele kring, i clont
hef tegendeel", aldus hervormd predikant PA. der- ..
baan in de bundel Ujfgedaagd door de tijd'. Zon arrlkel is de aanleiding om te schrijven over het mi?
naire gesprek met aanhangers van New-Age.
De Hervormde Bond voor
Inwendige Zending o p gerefnrmeerde grondslag (IZB) verraste
ons in het slot van het jaar 2000
met de bundel Uitgedaagd dri»r
de tijd. Het boek is uitgegeven bij
het vijfenzestigjarig jubileum van
de Bond. De vraag waar d e bundel om draait is: hoe bedrijf je
christelijke zending in de postmoderne samenleving? Vijfticn
artikelen wordcn in drie delen
gepresenteerd: I . oricntatie in d c
tijd (o.a. over postmndcrnisme,
New Age, multiculturclc samenleving, fundamcntalismc):
2. oriëntatie in dc chrislclijke traditie (o.a. Ri.ibclstudies, over
H.Ravinck, S+H.Ravinck, Rarth,
Brunner en BonhocTTer);3. tolk
en getuige vandaag (o.a. een
schets voor missionair pemeentezijn. over grote en kleine verhalen). Vecl stor om te overdenken,
zckcr nu hct uil een gererormccrdc invalshoek wordt aangeboden.

New Age
Ds PA.Verhaan schrijft over
Nierr we r~ligiositrlf.
Tcrcch t
vraagt hij aandacht voor hct
gedachtegocd, dat ondcr de noe-

mer New Agc opgeld doet in
on7e tijd. Kijk maar cens in dc
hoek esoteric of astrologie van
een goede bockhandcl en je wcct
dat er markt voor is. Het is dus
ook zeer we? denkbaar dat je in
gesprek raakt met iemand, die
helemaal vol is van de Nieuwe
Tijd. Wat bctckcnt dat? Welkc
punten kunnen aan de ordc
komcn in zo'n (missioilaii-1
gesprek?

Je spreekt bijvoorbeeld met
iemand, die enthousiast vertelt
over het boek Een ongewoon
gesprek met God van Neale
Dcinald Walsh'. Je vraagt je af:
wat trekt een mens nu precies
aan in zo'n boek? Dat is vaak
een goede vraag om een gesprek
mee te beginnen. E r moel loch
een reden zijn, dat zoveel mensen die boeken kopen. Zelfs als
je liet boek gelezen hebt en weet
waarom je het zelf niets vindt,
dan nog is geïnteresseerd luisteren naar d e motieven en gedachten van een ander een belangrijk
decl van cen goed gesprck.

Ervaring
D e kans is groot dat de lezer van

I

l

de boeken van Walsh zal spreken
over de urvuring. De boeken van
Walsh leren je vertrouwen op je
gevoelens en de ervaring. Als dat
zo is, heeft de lezer zichzelf
teruggezien in het leven van
Walsh. Want Walsh beschrijft dat
hij tot schrijven kwam toen hij
helemaal vast zat. "Ik was bijzonder ongelukkig in die tijd, persoonlijk, beroepshalve en emotioneel; mijn leven leek o p alle
niveaus misfukz"'. Walsh had d e
gewoonte dingen van zich af te
schrijven en hij hesloot toen een
brief te schrijven aan God. Want
hij meende dat God hem tot een
slachtoffer had gemaakt. Hij stelde boze vragen aan God: waarom liep zijn leven niet op rolletjes? Waarom vond hij geen
geluk in relaties? Zou hi,j ooit
voldoende geld gaan verdienen?
Maar de mccst dramatische
vraag die hij stclde was: " War had
ik gedaan om aan deze voortdurende worsteling te worden
blootgesteld?"

Als je hierover even nadenkt,
voel je waar het om gaat. Walsh
zocht naar d e macht die controle
liad over zijn leven. Hij hleek dat
zelf niet te zijn. De vraag naar
eigen schuld in het mislopen van
hel leven komt niet aan de orde.
Hij vraagt naar de hand van God
in d e teleurstellingcn van het
leven.
Dan vertelt Walsh dat hij cen
soort stem hoorde, die zich presenieerde als de stcm van God.
En 6dn van d e ecrste dingen die
dezc stcm hem leert is af te wijken van wat hij van anderen over
God gehoosd heeft. God zegt:
"Je kunt God pas kcnnen als je

het vcrschil tussen Schepper en
schepsel tc vervagen. God en
meiis vallcn tcn diepste samen.
God is niet een persoon, niet een
van dc mens en de schepping
afgc~onderdwezen, maar de
onpersoonlijke kracht die alle
matcric hcheerst. D e mensen
van d c Nieuwe Tijd ageren dan
ook hcftig tegen het zogenaamde
'scheidingsdenken'. Waar God en
mens, God en natuur tegcnovcr
elkaar gesteld worden. komcn
allerlei vormen van gezag en
overheersing op die nieiisen uithuiten. Waar daarentegen de
dicpste eenheid van alle wezen
wordt gezien, volgt harmonie. De
~ i cvan
l de mens is ten diepste
één met het Al: een druppel uit
dc zee, een vonk uit het vuur. Op
enigerlei wijze is e r een scheiding
opgetreden in de ervaring. Dc
zicl ervaart zichzelf niet als God
cif goddelijk. Het hoogste doel is
dan ook: h n herinneren. Je kun1
niet ontkennen wat je ben1 (CLn
met God), je kunt liet wel vergcten. Dat laatste nu is zonde.

rcn en grenzen overschrijden.
Maas na ccn aantal jaren kan
ccn cvcnwichtige houding
gevonden worden van gezond
zelfbesef en gehoorzaamheid aan
allerlei soorten van gezag. Waar
mensen zich geknecht hebben
geweten door vormen van
gezag(srnisbruik) is de weg van
het luisteren naar je ervaring
vaak gekozen als de weg van de
bevrijding. Echter. die psychologische en persoonlijke weg wordt
dan meestal verbreed tot een
wereldvisie. Zo zit de schepping
in elkaar -zegt men - en wie
wereldvrede vinden wil moet
Icren luisteren naar d e stem van
je gevoel. Als ik het goed peil is
de weg van New Age voor velen
een antwoord o p nutoriteitsyrobiemariek.

gestopt bent jezelf te vertellen
dat je God al kent. Je kunt God
pas horen als je stopt te denken
dat je Hem al gehcio1.d hebi. Ik
kan jou par; Mijn waarheid vertellen als je stopt Mij jouw waarheid te vertellen". W;ilsh: "Maar
mijn waarheid konit van U"
God:"Wie zegt dat?" Walsh:
"Anderen" God: "Welke andcren?"Walsh:"Leidcrs. Dominees.
Rahhijncn. Pricstcrs. Boeken. De
Rijbel, in Iiemclsnaam!" God:
"Dil zijn geen gc7,nghehbcnde
bronnen" Walsli: "Wcrkclijk
niet?" God: "Neen". Walsh:
"Martr welke dan wcl?" God:
"Luister naar je gevoelens. Luister naar je Iiciopslc pcdachtcn.
Luister naar je ervaring. Wanneer een vrin dczc afwijkt van
wat jc lcraren jc vertellen of van
wat je leest in bockcn, vcrgect
dan de wciorden"'.

Ds-Verbaan typeert het in zijn
artikel iets anders. Hij sisnaleert
een sterke focus o p persoonlijke
ontplooiing en individuele prciei
(bv in de leer van de reyncarnatie). Parallel daaraan ziet hij die
aandacht ook bij het neo-evangelicalisme. "Precies daarom zijn
ze allebei te beschoiiwen als een
uiting van en respons o p twee
karakteristieken van de moderne
cultuur: authenticiteit en individualiteit. Hier dringen we door
tot d c kcrn van de nieuwe religiositeit: zowcl New Age als het
neo-evangelicalisme vormen een
antwoord op de individualiteitsproblematiek"'. Verbaan concludeert dat deze bcwcgingen sterk
antropocentrisch zijn. Ik deel
deze coiiclusic mct de aanvulling
van hierboven. Hct gaat in d e
aandacht voor hel individu vaak
om de vraag naar d c plaats van
het gezag.

Autoriteit

Zoals deze dialoog. 7.0 gaat hct
hele boek door mct ccn gesprck
tussen Walsh en God (vandaar
de titel). En wat Iiiei+uitinhoudclijk blijkt is. dat het hier gaat oni
een g ~ ~ z a g s p r o h l e Walsli
~ m . wil
door middel van dil hoek voorhouden dat je niet moet geloven
wat geestelijke leiders je vertellen. Een mens moet varen o p het
kompas van z'n gevoelens.
Nadrukkelijk leert Walsti de
lezer, dat het nu juist God zelf is
die wil dat wij luisteren naar de
ervaring en niet naar goeroes of
heilige boeken. Het is mij opgevallen dat de vraag naar gezag en
eigen keuzen een kernpunt is in
de motieven van mensen die zich
aangesproken weten door New
Age. Het lijkt alsof het een steun
in de rug is in het emotioneel
volwassen worden. Ieder mens
Het Al
moet leren o p een gezonde
Wat zit hier nu achter? Als God
manier om te gaan met ieder die
ons adviseert (zoals bij Walsh)
hoven je geplaatst is en vooral
om te luisteren naar onze innermet de Allerhoogste. Dat gaat in
de puberteit voor velen met vallijke ervaring, wie is God dan?
Als wij doorvragen. dan blijkt
len en opstaan, met expesimentel

Cotl~isterilt?

I

Dil i s dc visie o p God en wereld
achlcr dc problemen van individu cn gc7ag. De aanname is dal
licl 'schcidingsdenken'resulteerl
in allctlci vormen van onderdrukkend gc7ag. God boven de
m e n s man boven de vrouw, dictator boven hct volk. Daastegenover stelt inen. dat het eenheidsdenken de gelijkheid bevordert
en de individualiteit. D e eigen
ontplooiing wordt zo niet
geremd. In pesprck kun je proberen het inconsistcnte van deze
visie aan te wijzen. Klopt de verklaring met de werkelijkheid?
Toen ik mij dal afvroeg. merkte
ik tot mijn verba~ingdat d e mensen die hel hardst roepen dat je
naar jezelr moet luisteren zich
ontwikkelen tot de grootste goeroes. Door hun overtuigde spreken kweken zia aanhangers, die
zeer volgzaam zijn. Het nareke-

nen van hun stellingen is amper
mogelijk, maar vaak ook niet
gewenst. Het hecft crin mijn
observaties alle schijn van dal de
volgelingen alles doen hchalvc
luisteren naar zichzelf.

geldt temeer als je de gedachte
van karma eraan verbindt. Dan
wordt in de materie en haar lijden iets zichtbaar van een noodzakelijke uitbetaling van vroegere daden (loon en straf). Stel al
dat je je geroepen voelt je in te
zetten voor het behoud van de
natuur, dan is de vraag of hct zin
heeft gezien d e onbiiigzaamhcid
van het karma-principe. Het lijkt
cr op dat ecologische bevlieging
binnen New Age een aangename inconsequentie is.

Oud
Daar komt bij dat vecl van wat
als nieuw inzicht van de7c tijd
wordt aangeboden. klanken zijn
uil oude religieuze of filnsofisclic
tradities. Walsti put zich ui t zijn
ideeën aannemelijk te maken
met een theorie over atomen,
trillingen, beweging enz. Wic icls
weet van oude Indiase cn Griekse filosofie is het allemaal al ccns
tegen gekometi". Het valt o p dat
een auteur als Walsh dat nict veranlwoordt. Misschien wect hij
hel niet e n plaatst hij zich intuïliel in die lijn. Maar het past hij
de autoritaire manier van prcsenteren. Wie begint met nadcnken. onderzoeken en kritisch
bevragen. zal al gauw de
beperktheden van de visie
onderkennen.

I

Hij laat immers zien dat gebod
en dreiging in het kader staan
van goede zorg en dienstbaarhcid. Zo is goed gezag een weldaad. Dat kunnen d e meeste
mensen beamen met herinneringen aan goede ouders, mmeters
en juífen en anderen die boven
ons stonden. Juist zulke mensen
waren identificatiefiguren, die
ecn gezonde pr;ycliische ontwikkeling gcstirnulccrd hcbhen.

,
'

Eigen overtuiging

Karma
Een goede vraag is ook: doet de
nadruk op de individuclc ziel
recht aan de wereld cn haar
doel? Zo'n vraag wil ook een
test zijn voor dc wcrcldvisie. D e
kritiek van Ncw Agc is dat het
scheidingsdenken heeft meeSewerkt aan de uitbuiting van cle
aarde. Als wij vanuit het eenheidsdcnken de aarde als Moedergodin gaan eren, zal zij gaan
bloeicn onder onze z0i.g. De
vraag i s of die pretentie waar te
maken is. Want als alles God is
en uitvloeisel van het onpersoonlijke Al, dan is de schepping ten
diepste schijn. Het is een uiterlijke vorm van ccn kracht die uiteindelijk tot zich7el f zal keren.
D e hongstc zorg is die van de
menselijke ziel, niet die van het
behoud van d e natuur. Die moet
maar voor zichzell zorgen. Dat
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D e derde stap- in het ovcrwcgcn
van zo'n gesprek is het presenteren van de kracht van de eigen
overtuiging. Vaak wordt de vraag
al door de ander gesteld: heeft
hel cliristeliik geloof dan een
heter antwoord? Ik concentreer
mij op de vraag naar individu en
gezag.

De verhouding van Schepper en
schepsel kun je typeren met d e
term 'beeld-drager'. Zo is d e
mens geschapen, door God. naar
Gods beeld. D e Bijbel sprcckt in
persoonlijke en relasionclc tcrmen over God en mens. Nict als
beeldspraak, maar als werkclijkheid. D e typering 'beeld-drager'
lioudt in dat de mens een taak
heeft en verantu7oordclijkheid
draagt. Het sluit aan bij het heersen waarover Gcncsis 1 spreekt:
'vervult de aarde en onderwerpt
haar, hccrst over d e viscen der
zee, het gcvogeltc des hemels en
over al hct gcdicrte dal op d e
aarde kruipt'.
Maar hct boeiende is dat God d e
mens aan zich verbindt (Góds
beeld!) cn dal Hij zo model wil
zijn in de manicr van heerschappij voeren. Zo bcstaan e r dus wel
degelijk van Godswcge hiërarchische verhoudingen in de
schepping, maar gezien d e goede
en rechtvaardige aard van God is
dat hcilzaam voor de schepping.

,

De Bijbel cn het christelijk
geloof gccft vcel rujmle om kritiek tc oefenen op misbruik van
macht. Daarom treden profeten
op tegen koningen (bv. Nathan
tcgcn David), vrouwen tegen
manncn (Ahigaïl legen David),
kindcren legen ouderen (Samuel
tegen Eli). Niet om macht omver
tc wcrpen, maar om te herstellen. Schuld belijden, belerschap
bcloven en bewijzen openen de
wcg naar herstel van heschadigd e verhoudingen en soms ook
naar hcrstel van d e positie die
misbruikt was. Hel christelijk
gcloof met zijn aandacht voor de
door God gegeven taak en positie, met eerlijke erkenning van
schuld en het recht o p eerlijkheid daarover, met het fundament van verzoening, hoop en
herstel seeft zo een goede verklaring van de werkelijkheid.
Goed christendom kan pretenties waarmaken: een wereldvisie
zijn die feiten recht doet en tegelijk positief beïnvloeden wil.

De toon
Het is de kunst om zoiets goed te
zeggen. Voor je het weet kom je
arrogant over. Dan heb je een
kans gemist. Het mag wel sterk
overkomen, want het is een
boodschap met kracht. Maar verantwoording van het geloof leg
je af - naar het apostolisch
woord -'met zachtmoedigheid
en vreze' (1Petrus 3:15). Want
het is makkelijker een debat te
winnen dan een ziel. Een gewon-

nen discussie en een verloren
contact, wat is de winst? Rid om
de vruchten van de Geest in het
gesprek met buitcnsiaanrlers.

l

Persbericht

1 NBG en Uitgeverij Jongbloed overwegen
samenwerking

Nr.Dekker: PJ Visser (red.), Uitgeh n g d door dr tijd. christelijke 7endiny in een postmoderne wmenleving. Zaeiermeer 200í). Daarin
schrilll d%P.A. Verhaan nver Nieuwe
reliciositeit. een typering van Ycw
Ace mei .;tippellijnen tiaar hct ncoevangelrcnlifrne, p.53-74; citaat op p.
53
Neale Donnld Walsh. F'en ntigcwnon
gesprek nrrt Grid. Mijn vragen en
Zijn antibnorden ovcr lict Icvcn op
aarde. UtrechtlAntwcrpcn. 1998. De
eerste, Enpeke druk vcrscliccn in
1905 Het is het ccrstc dcc1 van een
serie.

' Walrh. a.w. p. 19 Dc wccrgave van
de woorden van 'Ciod' cn 'Walsh' is
in hei hoek Lypografiscli uitgcwcrkt
Voor een goed begrip heli ik in het
ciiaai sieeds 'God' en 'Wnl~li'tocgcvuepd. Ciirsiet ic weggelaten.

natuurlilosotie uit 1ndin:Vai~hc~hika:of Griekse naiuurlilosofie
van Anaxirnandros. Lie Hanq Joachim
Storig, Geschrr.rlenr>vcin dr jikisofir~,
UtrcchtlAntwerpen. W ,p. Ssu,
1 17v.
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Stap l : luister goed ioidai je het
hcgriipt: stap 2: maak inconsistentie5
bil dc ander hewusi; siap 3: presenteer jc cigen uverluiging.

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

l

Het Nederlands Bijbelgcnootschap (NEG) le Haarlcm en
Jongbloed BV te Hecrcnveen
hebben op 25 juni ccn intentieverklaring gctckend om tot
sarnenwerkiiig tc komen op het
gebied van dc uitgeefactiviteiten
van het NEG. Mct deze nndertekening verwacht het NBG in
Jongbloed een partner gevonden
te hebben met wie d c expertise
op het gebied van met name uitgeven, marketing en distributie
van bijbels gcdeeld kan worden.
Het is d e bedoeling dat de
samenwerking met Ingang van 1
januari 2002 van kracht zal zijn.
D e twee organisaties hebben op
hijbelgebicd veel gemeen. D e
missie van het NBG is het met
de Bijbel bcrciken en aanspreken van zovccl mogelijk mensen. Dat gebcurt ondcr meer
door het makcn cn uitgeven van
verschillende bijhclvcrtalingen
voor Nederland cn door
bij belverspreiding in Nederland
en wereldwijd. Vcrdcr verzorgt
het NBG uitgaven bij cn rondom de Bijbel. D e missic van
Jongbloed is het vermarkten van
de Bijbel en bijbelse conccpten.
Dit doet zij door het exploiteren
van een grafisch bedrij C cn een
uitgeverij, die zich - zowel internationaal als nationaal - richt o p
bijbels en kerkboeken alsmede
op aan de Bijbel gerelateerde
uitgaven.
De activiteiten op hel gebied
van uitgeven van het NBG en
Jongbloed vullen elkaar uitstekend aan. Jonghlocd i s als bijbeluitgever met namc bckend van
de Statenvertaling, de NEG 'S1
en Het Boek, kerkboeken en
luxe edities. Bekende bocken-

fondsen van Jonghloed zijn
onder meer Groen. Barnabas en
Van Mazijk. Hct NBG heeft een
leidende positie op het gebied
van bijbelvertalingen, zoals de
NBG-vertaling 1951, Groot
Nieuws Bijbel, Friese Bijbel, Statenvertaling 1977, de Starthijbel
en de Kijkbijbel. De samenwerking tussen bcide organisaties
zal leiden tot een breed bijbelaanbod met een aanzienlijk
marktaandeel. De voordelen
van samenwerking liggen ook
up het gcbied van effectiviteit en
efficiency. Verder zien de organisaties ook mogelijkheden om
nieuwe doclgroepen te bereiken. Rij de ontwikkeling van
nieuwc uitgaven zullen liet NBG
en Jonghloed uiteraard nauw
sarncnwerken.

Het NRG zal zich naast d e
beoogdc samenwerking op hct
gebied van uitgeven, blijven concenlrcren o p het vertalen cn het
bekend cn toegankelijk makcn
van d c Bijbel in binnen- en huitenland, en het werven van dc
middelcii hiervoor. D e NBG-ui tgaven blijven onder veranlwoordelijkheid staan van het NBG.
Op deze manier blijft de relatie
tussen missie en uitgaven van
liet NEG gewaarborgd.
Het project Nieuwe Bijbelvertaling - h6t vertaalproject van
het NBG en de Katholieke Bijbelstichting - is geen aanleiding
voos de intcntie tot camenwerking. De (cventuele} samenwcrking creCcrt wel mogelijkheden
om d e uilgave van deze nieuwe
vertaling optimaal te ondersteunen. Hel is overigens voor dc
hand liggend dat ook andere uitgevers bij de uitgave van de
vertaling hetrokken worden.
Naar verwachting zal de NRV in
2004 verschijnen.

Dit najaar zal meer duidelijkheid komen over de samenwerking.

BOEKREVUE

H. Veidman

qp
kérk
Johannes a Lasco
Hel in de Iierfsi van 1999 in
Emden gehouden internationale
congres over Johannes a Lnsco
heeft een zeer informaticf hoekwerk opgeleverd waarin alle
redevoeringen van toen zijn
opgenomen. Wc zijn crg blij met
de toenemende belangslclling
voor deze uit Polen afkomslige
kerkhervormer. Hij is, zoals uit
meer dan één onderzoek blijkt,
ccn Ciguur die zowel in OostFriesland als in Engeland een
belangrijke schakel vormde lussen de reformatoren Bullinper,
Calvijn, Bucer en Cranmer.
Tcvens is van belang zijn positiebepaling tegenover de Wcderdopers. D e bijdragen van W. van
't Spijker, W. .lanse, P Visser.
J. Vree en N. Mout gevcn aan dat
de inbreng vanuit Ncderland in
het onderzoek naar dc betekenis
van A Lasco van emincnle hetekenis is.
Wie over de laatste stand van het
wetenschappelijk onderzoek
over deze Poolsc baron en kerkhervormer gocd geïnformeerd
wil zijn kan niet om dit indrukwekkende hockwcrk heen.
N.a.v.: Christoph Strohm (Hrsg.),
Johanne~u I,nico (1499-1560).
Polni.~ccheRuron, Hilrnoriist und
e ~ ~ r o p f i i ~ dRr~formator.
lor
J.C.B. Mohr (Paul Siebcck) Tiibingen 2000. Omvang 390 pp. ISBN
3-16-147430-9. Prijs DM 168,-.

Doperse geschiedenis
Dr. Samme Zijlstra hcclt een
belangwekkcndc uilgave gesealiseerd over de Dopcrsc kerkgeJAARGANG 7

schiedenis van 1531-1675. Een
nieuw, evenwichtig opgezet en
wetenschappelijk goed verantwoord handboek ovcr het ontstaan en de verspreiding van de
Nederlandse driopsgcxinden
toont aan hoe veelkleurig deze
beweging is gewecst. D e vele
godsdienstgcsprekken met de
Nederlandse gereformeerden
(ook in Emden) laat zicn welke
kritische verwantschap e r is
geweest tussen de volgelingen
van Calvijn en die van Menno
Simons. Het aantal dopersen is in
sommige gewestcn van ons land
beduidend geweest: in Holland
en Friesland tussen d e 10 en
20%; het hele land tcfde toen 3%
mennonieten. Dat is nu ieruggelopen tot nauwelijks 12.000
doopsgezinden (= 0.08%). Het
getuigt van mocd om dan toch je
geschiedenis opnieuw te hoek te
stellen.
N.a.v.: S. Zijlstra, Om Ilr ware
gemeenle en de o i d r gronden.
GeL~chircir.nis
u w (ie dopersen in
de Nedr~rlurincl~lrn
1531 - 167.5.
Uitg. Verloren Hilvcrsuin i.s.m.de
Fryske Akademy Leeuwarden.
ISBN 90-6550-631-4. Omvang
544 pp. prijs f M,-.

Het licht der rede
De Verlichting van de 18de eeuw
was ecn kritische mijlpaal in de
geestesgeschiedenis van Europa.
Haar vertolkers namen afscheid
van wat zij hel verstarde, traditionele christcndorn noemden en
maakten zich sterk voor d e reliie van d c rede. Het gezond verstand 70u d e wereld regeren en
heenleidcn naar een lichtende

en muziek

toekomst van vrijheid, gelijkheid
en broederschap. Wie denkt aan
de Franse Revolutie van 1784
mag met het hier aan te kondigen boek de ideologische lijncn
van de denkers van de Verlichting daar naar toe zelf ontdekken. Het is zonder mees ecn
boeiend gebcurcn als we in
gewoon Nederlands hier dc teksten lezen die de autonoom dcnkende mens van toen tot cnthousiasme brachten voor de nieuwe
maatschappij. Z o krijgt u hricven. essays en verhalen te lezen
van Franse denkers als Diderot.
Voltaire, Montesquieu, Rousseau
en van enkele Engelse en Duitse
rationalisten. De befaamde tckst
van Immanuel Kant (Wat is Veriichting?)is eerder gepuhlicccrd
door B. Delfgaauw (Agora 1988).
Het geheel is een hundcl die prima toegankelijk is en goed in de
band zit.
N.a.v.: Cyrille Offermans (red.),
Het !Echt der rede. D PVerlichting in
brieven, essays p a v~rhulvn.

Uitg. Contact Amctetdam. ISBN
90-254-9897-3.Omvang 544 pp.,
prijs j 9930.

Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20ste eeuw
Dit hoek is cen herdruk met een
klein uitbreiding over de jongste
wereldgeschiedenis. Drs. C.
Blenk, hervormd prcdikan t in
Delft, is oud-gcschicdenisleraar
en heeft specialc aandacht voor
de invloed van de kerk in de
wereldpolitiek. En omgekeerd.
Hij biedt een in tercssan t overzicht ovcr dc voorbije eeuw
waarin d c kcrk meestal in een

zwakke posi tie haar getuigenis
trachtte af tc leggen tegenover
de aardse machten. Denk aan
het ~ommunistischcRusland.
Nazi-Duitsland, hct verhaal. van
blank e n zwart, het volk Tsraël.
Blenk registreert veel, hij oordeelt weinig. Soms is dal toch
jammer, omdat je nu het gevoel
wel eens krijgt dat elke kerk en
elke religie de taal van dc Schrift
spreekt. Natuurlijk weten we wel
beter, maar de expliciete vermelding van de confessionele positie
van de betreffende kerk kan helpen bij onze normatievc
opdracht de geesten te onderzoeken.
N.a.v.: C. Blenk, Kwk- PPF werr~lrlgesclaiedeni~van de rwmtigstc,
eeuw. Uitg. Groen Heerenveen
2000. ISBN 90-5030-972-0.
Omvang 280 pp, prijc f 59,95.

Gedenkstenen In d e
Jordaan
D e auteur, dr. Ewald Mackay,
geeft in dit boek ccn ietwat verbrokkelde aanzet tot een christelijke geschiedfilosoíie. I-Iet bevat
namelijk een bundeling van eerder gepubliceerde artikelen
(vooral in Trurnsparant,het blad
van dc Vereniging van ChristenHistorici). De lezer wordt ingeleid in d e denkwereld van d e
auteur die afkomstig is uit een
bevindelïj k christelij k-gerefnrmeerd gezin in Sliedrecht. Maar
het lijkt m,jj dat de afstand daartoe intussen vrij groot geworden

is, nu het denken van de auteur
zich veelal buiten die kaders
beweegt. Zo vind ik zijn Godsopvatting min of meer deïstisch
van aard, getuige zijn aanduiding
van God als Bron en als 'alles
veroorzakend startpunt'. E n wie
misschien verwacht dat de titel
van het boek iets te maken heeft
met het verbond van God met
Zijn volk, komt helaas uit buiten
d e kring van de heilshissorie. E n
al mag Israël dominant aanwezig
zijn in een poging tot geschiedschrijving vanuit Mackays uitgangspunten, het gaat dan wel
om het moderne Israël van na
1948. E r moet nog veel water
door de Merwede bij Sliedrecht
stromen voor we een goed
onderbouwde handreiking krijgen voor een christelijke
geschiedfilosofie.
N.a.v.:Ewald Mackay, Gedenkstenen in de Jordaan. Opstellen over
geschiedenis, traditie en cultu~r.
Uitg. Groen Heerenveen 2000.
ISBN 90-5829-187-1. Omvang
152 pp. Prijs f 34,95.

De recensent, drs. H. Veldman, is
kerkhistoricus en woont in Zuidhorn.
Wie graag een meer uitgebreide
recensie van (een van) deze boeken
wil ontvangen kan dat kenbaar
maken via mijn e-mail:
veldmanhQworldon/ine.nEof het
postadres: Fazantenlaan 4, 9801
JJ Zuidhorn

kerken

Zevenhergen - Beroepen: A.W.
Beute. kandidaat te Zwolle.

Voorburg - Beroepen: J.3.T. Doedens te Vlissingen
Zwi-jndrecht-Grnote Lindt Beroepen: P.J. d e Haan te Stadskanaal

-

Classis Kampen Met ingang
van 1 juli 2001 heeft d e classis
Kampen emeritaat verleend aan
ds. H. Veldman te Urk. Ds. Veldman is na zijn emeritering voorlopig niet in staat preekverzoeken in overweging te nemen.
Earneveld - Het Landelijke
Evangelisatiecongres vindt
plaats op 27 oktober in d e Veluwehal in Barneveld. O p 26 mei
ging het congres niet door i.v.m.
de MKZ-crisis. Het thema is
gelonj hoop en liefde. Belangstellenden kunnen zich opgeven
voor het congres vanaf half september. Toegangsprijs f 10,(kinderen f 7.50).

Geerds Consult + voor mensen in verandering
*
*
*

coaching & supervisie
loopbaan- en outp Eacemelztbegeleiding
con+flictkanteringen - bemiddeli~g

Drs. J.E. (Knos j Geerds - Wicherserl19 - 7722 AT Dalfsen
Tel. 0529-432766; E-mail: geerdsconsult@wxs .n1

-
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Wegens vakantie
verschijnt het volgende
nummer op 28 juli.

