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/n Amersfoort-Oost spraken ouderen en jongeren
een viertal avonden mef elkaar over waf het geloof
voor hen betekent. In het vorige nummer kon u
lezen hoe zestfigplussers het geloof zien en beleven,
Vandaag luisferen we naar de middengenerafie,
van dertig tof zes fig. Hoe groeiden zij op, wf is voos
hen het belangrukste van hun geloof, hoe staan zij
tussen de oudere en jongere generatie in en wat
vinden ziJvan traditie en vernieuwing? Opnieuw veel
boeiende en inspirerende woorden en gedachten,

Hoe was uw leven?
Het leven van mcriseii van d e
middenseneratics speelde zich af
na de Vrijmaking. Ook hier blijken de ervaringen sterk uiteen te
lopen:

J,A Wormser: afgescheiden

en wedergekeerd!

en verder,,,
Kerknieuws
Nieuw uitgekomen
Meegelezen

- Ik ben opgegroeid in een heel
kleine gemeentc. Mijn vorming
door catechisatie cn vereniging
kreeg ik dan ook in kleine kring.
We vierden Avondinaal met vijflien mensen - cen situatie waarnaar ik nog wel ccns heimwee
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heb, Ik deed belijdenis met de
gedachte, dat God m e wel verder
zou helpen. Pas jarcn laler heb ik
me goed gerealiseerd wat het
betekende. Toen ik christeiijongeren uit anderc kcrkcn untmoette, voeldc i k m e gedrongen
de belijdenisgeschri Tlen goed
door te kruipen. Dat hcetl me
heel gereformeerd gcrnaakt. Ik
heb dankbare herinneringen aan
het koffiebarwerk cn dc evangelisatie. Nu maak ik een periode
mee waarin veel vragen terugkomen. Het kost strijd om God
84 1

goed vasl tc houden, maar je
inerkt dat Hij het jou wel doet.

1

- Ik bcn ook opgegroeid in een
kleine gemeente, waar ik de
warmte heb ervaren van een gro- I
te eensgezindheid. Ook na onze I
verhuizing naar een grotestadsI
gcrneentébleef d e kerk een
stcunpirnt. Op mijn weg naar het
belijdenis doen heb ik een bijna
persoonlijke begeleiding van mijn
predikant gehad. In latere
gemeenten deden we wissclcnde 1
ervaringen op. Soms Icck hct
I
geloof van de mensen diep vcrI
siopt. Op andere plaatsen ontmactten we weer een fijn kerkgezin.

1

Voor mij is het belangrijk dat je
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van het geloof van mijn ouders.
Pas veel later is het voor mijzelf
gaan leven. locn er moeilijke dingen gebeurden in mijn leven.
Toen kwam de vraag op: wal doe
je nu rnct je geloof? Gud houdt je
vast in mocifij ke dingen. Toen
ging ik ook beter zien, dat God
ook onze ouders had geleid bij
hun keuzcn. Zij hebben niet vccl
over gcloofszaken geprtiát, maar
hel wc1 voorgeleefd. Later kwamen we in een gemeente mcl een
íijnc onderlinge omgang. Zc
waren daar blij met je en kcken
naar jc om. Dat betekende ccn
omkccr in mijn leven. Ik ben er
gegroeid in mijn geloof en die
groei gaat nog elke dag door.

laat zien dat je een blij christen
bent. Het is fijn om le vertellen
over je geloof. Ik vind dat jc
dagelijks moet vragen om het
werken van de Hcilige Geest in
je leven.

- Ik ben opgegroeid in een grote
kerk. E n ook in een groot gezin,
waar we veel lol hadden met
elkaar. Maar als wc over het
geloof gingen praten, was de lol
ineens weg. Zingen bij het orgel
vonden we maar niets. Maar bij
somrnige Psalmen en gezangen
moest ik soms incens huilen. E r
werd thuis niet vccl over het
geloof gepraat, maar hct werd je
we1 voorgeleefd. De kerkelijke
groepen wnreii in ons dorp streng
gescheiden en nict-vrijgemaakte
familieleden warcn verkeerd.
Later ben ik verhuisd naar een
kleinere kerk. Daar ben ik erg
teleurgesteld ovcr de onderlinge
bejegening. Dat maakte dat ik me
o p een afstand opstelde. Toen ik
naar Amersroort ben verhuisd is
het gelukkig hecl anders gaan
lopen. Ik zie daarin de leiding van
God in mijn leven. Jc hoeft het
niet allemaal zelf tc doen.

- Ik ben opgegroeid in cen klein
dorp, waar mijn ouders na de
oorlog een voorlichting organiseerden rond de Vrijmaking en
daarom buiten de kcrk werden
gezet. Mijn vader verloor toen in
één klap al zijn klantcn. Dc vrijmaking van mijn ouden was dus
wel een geloofsdaad. E r wcrd
kerk gehouden hij ons in de huiskamer. Pas toen ik LCS was 7ag ik
een echte kerk van binncn,
omdat we toen verhuisd zijn.
Er
gesproken Over de
kerk en wij als kinderen zaten
daar altijd hij: ru werd je wijs.
Alleen vrijgeniaaktcn waren
goed; daarom was er altijd ruzie
met de familie. Wc wisten wel
veel over de kerk en de Bijbel,
maar praatten niet veel ovcr de
beleving van het geloof. Bij mijn
belijdenis deed ik mccr belijdenis
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- Jk bcn opgegroeid in een klcine

1

1I

gemcente waar we allemaal familie warcn van elkaar. Je zag
elkaar dus op alle verjaardagen.
maar kerkelijk liep hel niet fijn.
Al hccl jong kreeg ik te makcn
mct de spanningen die Icidden
tot dc breuk met de laterc Nederlands Gereformeerden. Mijn
moeder kwam regelmatig huilend
uit de kcrk, maar er werd niet
verteld wat er precies aan dc
hand was. Er werd wel veel
gepraat over kerk en gelocif, maar
niet op een persoonlijke inanier.
Ik heb eigenlijk autoniatisch
belijdcnis gedaan. Voor mijn
eigen kinderen vind ik het hccl
fijn dal zc in een grotere gerncente kunnen opgroeien. Pas na ons
trouwen werd het ook kerkelijk
leuk. Toen groeide het gevoel:
wie ben ik dat ik hij het verbond
en bij d e kcrk mag horen? Daar
ben ik nog steeds dankbaar voor
en dat is stccds verder gegroeid.
Maar in mijn jeugd heb ik dal
gemist.

- Ik ben opgegroeid in een s p o daal-Gcrcformeerd gezin. in de
samenleving van na de oorlog,
waar je op allerlei manieren werd
ingedeeld in goed of fout. D c
sclieiding van mijn ouders bracht
veel verdriet. Ik kwam in een vnj-

!

gemankt pIeeggezin. Ik ging naar
een vrijseniaakte knapenvereniging oiider leiding van G. Storm.
Erg indrukwekkend vond ik dat
de vi+ijgemaakteschool werd geopend niet de bedoelilig om Gods
grote daden te vertellen aan het
volgende geslacht (Psalm 78). Ds
Vink liel op catechisatie zien wat
hcl is Gcid lief te hebben en door
Hciii beinind te worden. Ds Deddcns hccf( iiie laler veel hijgebraclil c n laten zien wat helijiid
gcrcformccrd geloven is. Binnen
dc vriigcmaakle gemeenscllap
hebben we ook heel veel troost
ontvangen bij verschillende
inomenten van groot verdriet.
Vroeger heb ik me veel ingezet
voor landelijke gereicismeesde
acliviteileii, maar nu richt ik me
mccr op de plaatselijke gemeente. waar ik me echt thuis voel.

Het belangrijkste van het

geloof
Krlnr I E IIPPI kort zegCqcn,tvai op
(fit Pnurnenr het helrrn,qrijksrevan
het gploof is voor u?
- Lo~latene n geven; pas als je
loslaat, voel je echt dat je
sedragen wordt.
- Dat ik nooit alleen ben.
- Dat ik een voorspreker heb.
- Dat ik niet voor mezelf hoef te
leven. maar mag leven voor
God.
- Feest! Er is veel reden .tot
vreugde.
- Houvast, clkc morgcn wccr.

Tussenpositie
Als midd~n-grncratiestout L& tiissen dc n ~ l d e r ren rlr j o r i g ~ r e<qpn?rntie in. Kiinl u duor i r r ~over zeggen ?

- Vroeger nam je aan wat je
ouders zeiden: dat was gewoon
zo.Voor je kinderen is dat helcmaaI niet vanzelfsprekend; je
moet soms pratcn als Brugman.
Vroeger krccg jc vccl kcnnis
mee. Mijn kindcrcn vragcn oni
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iets anders. Ik viiid dit ccn mocilijke tijd.

- Van mijn vader heb ik mccgckregen het besef dat kerk en
kerkkeus belangrijk zijn; en
trouw. Mi,jn moeder had een kinderlijk ontzag voor God en is
ondanks een zwaar leven altijd
blijven bidden. In de opvoeding
van mijn eigen kinderen gaat het
vooral over he't leren kennen van
God, wie Jezus is, over leren bidden e n over hoe je open bent
naar God in alle dingen. E r is een
verschuiving van de kerk naar
Christus.

- In de opvoeding die mijn
ouders mij gaven. staken ze veel
energie in de beleving van het
geloof, dat je je bewust moest zijn
dat de HERE van je houdt. Dat
wil ik ook doorgeven aan mijn
kinderen. Ook dat je nooit rnoct
ophouden mei bidden. En dat
kerkdiensten en preken heel
belangrijk zijn ook voor d e vragen waar je door de week mee
bezig bent. Elk van mijn kindcren is weer licd andcrs; dat
vraagt dus hccl wat cncrgic.
- Ik heb rnccgckrcgcn van mijli
eigen grootmocdcr dat jc clkc
dag op de kniccn moel. Mijn
cigen dochtcrlje is nog tc jong
voor problemen.

- Ik doe het anders dan mijn
ouders. Ik wil meer met niijn kinderen pralen. Over wat Christus
betekei~l,maar toch ook over
hoe belangrijk d e kerk is. Ik wilde hci eerst alleen Iiebhen over
dingen die opbouwen. maar je
kinderen moeten toch ook weten
dat er dingen zijn waar je het
moeilijk inee hebt. Mijn kinderen
zijn ook Iieel verschillend en
bclcvcn hel op eeii eigeil manier.
Z c 7ctten ~ i c he r wel iegen ai, dat
jij dc dingen zo goed weet. Maar
ik ben dankbaar als ik ze daii
hoor bijbellezen en bidden: God
houdt ze zelf vast!

- Ik heb geleerd dat je trouw voor
andcrcn ~iloetbidden. Gcwooiitevorming peefl iets wal-ms. Dat
gccf ik nu ook door. Ook hicr
bcscf ik dat jc moct kunnen loslaten. Bij mijn volwassen kindcren zie ik dat 7ij uitroeptekens
zcttcn waar i k x l r wc1 c c n s vraagtckciis plaalslc.

Traditie en vernieuwing
Hor kijkt u aan ff?KPII tmditic rn
verlzierr ~ i n g . ~
- De traditie is gccn norm, maar
daarom wc1 waardevol; 7c hicdt
veiTighcid.
Als zc op de hclIing komt. gccft
dat angst cn pijn. Loslaten gaat
n ~ c pijn
t gcpaard. En we moetcn
inet menscn mct pijn zorgvuldig
omgaan.
- lk ervaar geen pijn. Verandering
van spijs docl eten.
- Ook ik crvaar gccn pijn. Dc tijd
verandert cn gcwoonten moeten
ook verandcrcn. lk ervaar wel
dat on7c gcncratic c r tussenin zit:
naar mijn oudcrs moet ik vcrdedigen wal verandert. naar mijn
kinderen wat niet verandcrl.
-Voor iiiij is belangrijk dc vraag:
is btct tol eer van God of'gaal hct
ons cim hcl cigen gcvocl'!
- Ge\vcionlevuriniilg is icts dat
vanuit de niensen koml. Rij vcrnieuwingen is voor mij dc vraag:
dienen we Gud daarmee? Zijn
we goed bezig voor Hem? Aan
de andere kant kunnen veranderingen goed zijn voor mensen die
in de kerk komen maar God nog
niet kennen.
- Bij traditie denk ik aan de vaste
p n d en de eeuwige armen die
onder ons zijn: bij vernieuwing
aan de sang van de Geest en de
p o e i die daarbij hoort (ook al
brengt ze groeipijnen mec).

Dil was een portret - of een portrettengalerij - van de rniddengeneratie. Volgende keer kijken we
naar de jonsere geneintie. van
achttien tot dertig jaar.

O.W. Bouwsma

MET MATE

Paulus schrijft over het
huwelijk. Allerlei aspecten
komen aan de orde voor
getrouwden en ongetrouwden. Hct valt nog niet mee
om aan dat alles recht te
doen.
En midden in dat verhaal
schrijft hij over de tijd die
kort is. Je leven is dat. Kort.
Vervolgens noemt hij dingen waar mensen als wij
ons mee bezig houden: met
je partner, je blijdschap en
je vcrdriet, je werk.. Hij
klinkt wat somber: verlies
je er niet in. Bijna: hou
afstand! Want het is maar
werelds ten slotte. E n dat
verdwijnt.
Dat klinkt niet zo vakantieachtig. En dat zou in deze
vakantietijd toch wel mooi
zijn. Want je bent er misschien wel lckker uit. Je
was er hard aan toe. En dan
zo'n domper op je ontspanning... waar is dat nou goed
voor?

Natuurlijk, er is een hele- I ge van je leven wordt gezet.
E n als dat zo is heb je je
boel te genieten. Ongeloofprioriteiten verkeerd
lijk mooi is dat. E n dat
moet je zeker ook doen.
qesteld.
God zal er zelfs ooit naar
vragen. Toch: deze wereld is Met mate. Met mate genieten ook, Waarom? Het is
niet alles, Je kunt wc1 alles
niet alles. Het is wel veel,
op een kaart zetten, die van
maar niet alles, Het is fanhet hier en nu. Je kunt er
helemaal in opgaan. In je
tastisch mens te zijn op
deze aarde. Maar je komt
vrouw of je man, je verpas echt tot je recht als je
driet, je werk. We kennen
bovenal aan d e Here verkdat allemaal wel van dichtbij, denk ik. De vraag die
nocht bent. Hem, in al de
mensen van wie je houdt,
Paulus in feite stelt is
van de dingen om je heen,
deze... hoe doe je dat nu?
je leven wijdt. Daar wordt
Zet je alles op de kaar1 van
nergens een maat aan
deze wereld, dan moet je
gesteld.
wel bedenken dal het uiterlijk van deze wereld bezig
is te verdwijnen. Met andeDs. O.W. Bouwsma is predikant
re woorden: laat het niet je
van de Gerefomccrde Kerk te
Gouda
een en al worden. Waarom
niet? Omdat er dan geen
plaats meer is voor God en
voor het straks. Je kunt je
zo binden aan de dingen
van deze aarde, er zo in
opgaan, dat God in de mar-
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WERKEN AAN
JE HUWELIJK ( 2 )

,mP
i

&d is om te werken. Dot gevoel hebben we vandaag de dag, Wij mannen vooral. Ik moet bezig zon
met mijn werk, ik moef verdienen, en duf befekenf
duf ik er veel tijd aan moet besteden, Je moef
gewoon realistisch zijn,Bovendien ben ik ook oudes/ing. Dat kost ook tod. Het is soms vermoeiend. Maar
het gee# me ook een goed gevoel. Mijn vrouw en
kinderen hebben hef goed. Ze hebben alles wat ze
nodig hebben. We wonen mooi. Ik ben gezegend.
Tijd scheppen voor elkaar

&n van lichaam wordt' {NBV
(2000)). Ik hen gaan inzien dat
'een vlees' zijn (NBG, 1951), of
'één van lichaam' (NBV), vergaande implicaties heeft voor
ons als man en vrouw. Dat lichamelijk één zijn, de diepe eenheid
die God ons met elkaar gecft,
moeten we tot expressie brengen. Op allcrlci manicrcn. We
hebben besloten om tijd tc
scheppen om met elkaar tc zijn.
Afsprakcn mct elkaar makcn.
Gewoon hecl concrcct, rcgclmatig, elkc weck.

Maar ik ben eigenlijk niet tevreden mci onze situatie. Mijn
vrouw en ik hebben ontdekt dat
wc langs elkaar heen leven. We
zicn elkaar te weinig. Onze
gesprekken zijn te vaak heel kort
cif oppervlakkig. We hebben een
beslissing genomen. We zullen
werken aan ons huwelijk. Ik
weel uit de bijbel dat ik tijd moet
maken voor mijn vrouw. Het is
fijn financiële ruimte te hebben.
Maar we weten dat het leven
meer is dan brood alleen. Hct
leven i s vooral leven mei elkaar: Tijd om te vrijen
met de Here, en met clkaar als
mensen. Als je getrouwd bent, als
Mijn vrouw en ik Iicbben ontman en vrouw In je huwelijk. Z o
dekt dat we onze seksuele relatie
wil ik graag bezig zijn. Ik moet
cnigs~insverwaarloosd hebben.
voorkomen dat ik opgeslokt
Gen.2:24 gaal in de eerste plaats
wordt door m'n wcrk, of door
over seksualiteit! Dat kun je
andere bezighcdcn, 7odat ik geen
nooit vergeestelijken alsof je
tijd voor mijn vrouw hch.
licharnelij ke relatie onbelangrijk
is. Paulus schrijft erover in 1
Ei. zijn verschillende teksten in
Kor.7. '...om ontucht IC vermijde bijbel die mij zijn gaan inspiden moel iedere man zijn eigen
reren op dit gebied. G e n 2 2 4
vrouw hchbcn cn icdcrc vrouw
vind ik een prachtige:'Zo komt
haas eigcn man' (NRV). Dal
het dat een man zich losmaakt
klinkt erg ncpatier als reden om
van zijn vader en moeder en zich
gctrouwd le zijn, maar uit de rest
hecht aan zijn vrouw, mct wic hij
van Paulus' brieven. zoals in
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me+ God

Ef.5, wctcn wc dat hij hct huwclijk hoog waardeert.

In 1 Kor.7 is het duidelijk dat
seksuele gemeenschap iets goeds
is, iets dat je niet kunt missen
(normaal gesproken) als je
getrouwd bcnt. 'En een man
moct 7ijn vrouw gcvcn wat haar
toekomt. evenals een vrouw haar
man. Een vrouw heeft geen zeggenschap over haar eigen
lichaam, maar haar man; en ook
haar man liccft gecn zcggenschap ovcr zijn cigcn lichaam,
maar zijn vrouu. Weiger elkaar
de gemeenschap niet, of het
moest zijn dat u er wederzijds
mee instemt u enige tijd aan het
gehed te wijden. Kom daarna
echter weer samen: anders zal de
Satan uw gcbrck aan 7elfbchccrsing gcloruikcn om u tc vcrleiden' (vn4-S}.

D c hijhcl is super-realistisch wat
dit hctreîl. Paulus 7ict ook nietgclrouwd zijn als ccn rcclc
mogelijkheid voor sommige
mensen (vs.7). Maar voor de
meesten van ons zal het huwelijk
het kanaal zijn waardoor we
onze seksualiteil moelen uilen.
En dat gebeurt niet altijd sponlaan! Je moel er mei elkaar over
kunnen praten. Bijvoorbeeld,
laten horen dat je graag wil vrijen. De ene partner heeft 'zeggenschap' over d e andere. D a t moeten we niet onbijbels invullen.
Geen ccimmandci-gcvcndc dictators in bed! Maar wel partners
die duidelijk latcn mcrkcn wat
hun seksuele gevoelens zijn. En
dal is niet altijd makkelijk!
Mijn vrouw en ik zijn van plan
845

om rnccr open te zijn met elkaar
wat dit betreft. Afspraken
maken. Tijcl scheppen oni te vrijen!

Tijd om te delen
We hebben ontdekt dat we langs
elkaar heen leven. We zien
elkaar weinig. We praten weinig,
e n als we praten is dat vaak nict
erg diep. We willen graag rnct
elkaar hieraan werken.

We hebben gekozen voor ccn
werkwoord om onze relatic tc
verdiepen: clclcn. Delen met
elkaar. Want onze ervaring is dat
we dat niet geiioeg gedaan hchben. We leve11 in twcc ivcrclden,
e n we vertellen weinig ovcr onze
eigen ervaringen en rcactics en
gevoelens. We vertellen elkaar
meestal feiten: 'Er was veel vcrkeer vanmiddag.' 'We eten macaroni vanavond.' 'I-lans komt
langs morgenochtend.' Maar we
vertellen weinig civei onzc diepste gedachten e n emoties. Dat is
wat we bedoelen nict het gcvnel
dat onze relatie diepgang niist.

rcspcct behandeld wordt, delen
allc andere in de vreugde'
(vs.21,26, NBV) Dit is natuurlijk
een les voor hoe het in d e kcrk
moet gaan. Maar als we als man
en vrouw 'één lichaam' zijn
geworden, helpt dil beeld ons
om te zien hoe we met elkaar
moeten omgaan.

1mw
uit de kerken

Als ik pijn voel, moet ik dat proberen te delen mel mijn vrnuw.
Zij zal ook de pijn met mij voelen. Dat is aan de ene kant lastig.
Je wil je vrouw geen pijn doen.
Maar als je je pijn niet declt, 7ul
je vervreemd raken van elkaar.
Dat is onze ervaring geweest. Ik
moet durven meer eerlijk tc zijn.
Mijn diepste ik delen rnct haar.
Vanuit mijn hart. Durvcn vertellen over mijn zonden cn zwakheden. Maar ook over i~iijnvrcugdes in Gods wereld. E n over de
dromen die ik nog heb. En ik
moet ook proberen heter naar
haar te luisteren. Nicl rnct een
half oor. zoals zo vaak, hall' aftve- i
zig. Maar helemaal aanwc7ig. Ik
wil graag in liaar pijn dclcn. e n
ook in haar vreugde.

Vooral ik als man heb hier moeii e mee. Vertellen over mijn angsten, mijn frustraties, maar ook
over de dingen die me blij
maken. kost m e moeite. Ik wil
mijn vrouw niet belasten. Haar
op7adclen met mijn problemen.
Of mct mijn (misschiet1 kindera c h t i g ~ dromen.
)
Maar we zijn
bcgonncn.

Wc maken ook afspraken over
de tijd die we willen gebruiken
om dieper met elkaar in gesprek
ze gaan. We hebben nu een
avond gekozen om altijd vrij te
hchhcn voor elkaar. Elke week,
vastc prik. We zijn ervan overtuigd. Tijd is om te werken.Werken aan Sc huwelijk.

Ecn bccld uit de bijbel helpt ons.
Opnicuw uit 1 Kor. In hoofdstuk
12 hesclirijft Paulus hoe een
christelijke gemeente kan, onder
Gods zegen, functioneren. Zij is
C&nlichaam. met verschillende
lcdcmaten. 'Het oog kan niet
Icgcn dc hand zeggen:"Ik heb je
niet nodig," en het hoofd kan dat
evenmin tegen de voeten zeggen... Wanneer ékn lichaamsdeel
pijn lijdt, lijden alle andere mee;
wannccr 6i.n lichaamsdeei met

&)s. J.#. Batteau is predikant van
de Gereformeerde Kerk te Wage-

Maassliiis - Rerocpen A.J.Balk.
kandidaat te Karnpen.
Dalfsen - Bedankt voor beroep:
H. Offereins tc Leens.
Leek - Beroep aangenomen:
W.F. Wisselink te Leeuwarden.
die bedankte voor Almere e n
Rotterdam-Oost.
Leeuwarden - Rcdaiikt voor
beroep: Jt. Janssen te Groningen-Zuid.
Voorburg - Rcdankt voos
beroep: J.J.T.Doedens te Vlissingen.
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VAKANTIE

W. M. Bakker

:alle volken
Puffcnd van de hitte zitten ze op
het gras hij hun bungrilow. Met
hun lesboeken Nederlands wuiven
Atcf en Violette zichzelf een klcin
tieet,jc koelte toe. Hun twee kinderen hebbcn nct ccn ïchoolreis,je
achter de rug. Mary naar een dierentuin. Matthew, naar ccn pretpark. "Ze hebben meer van
Nerlcrland gezien dan wii". zegt
Atef met spijt in z'n stein.

De zomervakantie staat voor de
dcur cn de beide ouders zien ertegenop de kinderen Iiele dagen
thuis te hebbcn. Als het warm is
zullen ze af cn toc vcrkcieling zoeken bij een strandje in de buurt.
Snms Cictsen ze een eincje. Verder
zijn ze grotendeels veroordeeld tot
een verblijf tip cn rund liet AZC.
In de bungalow dic a1 bijna drie
jaar hun huis is. En waar hij cc11
7cimerse temperatuur vervelende
niuggen heli onophoudelifk plagen.
Zowel Atef als Violette is geïnteresseerd in de historie van Nederland. De gedachte een daJo e naar
hcl Opeiiluchtmuseum in Arnhem
te gaan, juichen ze dan ook zonder
aarzelen toc. Ruiin op tijd staan ze
de afgesproken ocl-itcnd op de
parkeerplaats te wachten. Mijn
vrouw en ik verbazen ons over de
grote cn volle tassen die ze bij zich
hebhen. Alsof zc ccn paar dagen
uit logeren gaan. Zclfs de kinderen sjouwen van alles mcc.
"Hoe laat koineii we terug?"
vraagt Atef tenvijl Iiij dc bagage
inlaadt. Met de aanduiding "lcgen
zessen" gaat hij niet akkoord.
"Twaalf uur!" zegt hij stellig. waarbij hij niet dc middag maar de
nacht bedoclt. AtcT cn zijn vrouw

hebbcn zich ingesteld op een echte vakantiedag cn willen er optimaal van profiteren. Het uitstapje
kan hen niet lang genoeg duren.
Ruim een uur latcr - dc temperatuur loopt inmiddels tegen de 30
graden - lopen we het terrein van
het Openluchtmuseum op. Het
plan cerst koffie te drinken in het
restaurant bij dc ingang wijzen
onze Syrische vrienden af. Kofrie
en thee hebben ze zelf bij zich.
Dus strijken we gemoedelijk neer
op een bankje in de schaduw. waar
een koppel brutalc kippen ons al
snel omringt. Thermosflessen ER
bekers komen tevoorschijn. Evenals zclfgemaakte cake.
Met een volle maag lopcn we even
later een oude boerderij uit
Kadoelen binnen. Belangstellend
verdiepen Atef en Violette zich in
hci Nederland van weleer. De kinderen zouden de bedstede het
liefst hoogstpersoonlijk ui tproberen. maar een touw verhindert hen
erin te klauteren. Verderop kunnen ze hun hart ophalen met hoepels en uude rijwielen die de nodige bchcndigheid vrageii. Ook Atef
stapt enthousiast op Iict d e l .
Als we verschillende boerderijen,
een molen, bakkerswinkel en barbier hekcken hebben, wil Atef
ineens weten: "Geloofden de mensen vroeger niet in God?" Even
later blijkt waarom hij de vraag
gcsteld heeft. "Ik zie helemaal
geen kerk!" Gclukkig doemt later
op de dag toch een kerktoren op.
We staan voor het zeventiendeceuwse bedehuis van de hervormde gcmcente in het 7 ~ e u w s e
's-Heerenhock.
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Boven de ingang staat Psalm 100:3
geschreven. "Gaat tot Zijn poorr Zijn
lcn iii met lof. Met lof7ang in
heilig hof. Loolt Hem aldaar met
hart en stem. Prijst Zijnen Naam;
verheeriijkt Hem." Binnen leest
Atef moeiteloos de woorden die
boven de preekstoel staan: "God
is licrde". Hij knikt instemmend,
neemt plaats in een van de houten
banken en begint in het Arabisch
7achtjes een lied te zingen.

Als we de kerk uit komen, is hct
tijd voor de lunch. Ook daarop
hebben Atef en Violette ge ekend.
Als we onder een oude boom op
een grasveldje zijn neergestreken,
komt de inhoud van hun hagage
voor de dag. Zelfgebakken brood,
een pan met kip, vleesrollet,jeq
appels, limonade. Plus een compleet servies. Iedereen krijgt
bestek, bord cn bckcr. "Ect smakelijk!" glundert Atef. Wij kunnen
onze bolletjes gesust tot morgen
bewaren. Het vele lekkers kunnen
we lang niet op, maar dat geeft
niet. "Vanavond eien we weer",
zegt Violcttc. Dc dag is nog lang
niet om!
Uren later, bii onze laatste culinairc pawc, tovert Atef een "verrassing" tevoorschijn. Hij zal dc cakc
nog met slagroom versieren. Trots
haalt hij een bakje uit zijn tas. Het
zelfgemaakte goedje blijkt de lange, warme dag niet goed te hebben
doorstaan. Alef mikt enthousiast
wat waterige room over de cake,
terwijl zijn vrouw moeite doet
haar lachen in te houden. "Jammer", zegt Aief een moment later
sip. Maar het duurt niet lang nf hij
lacht alweer. Door een bakje slagroom dat overstuur is. laat hij zijn
vakantiedag niet bederven.
847

A. van der Sloof

HET KRUIS VAN DE
'KONINKLIJKE WEG'

m
achtergronden

Het is aiweer enige tijd geleden dat door de

node van de 'Samen-op-Weg '-kerken hef r a p j
'Jezus Christus, onze Heer en Verlosser' met grc eenstemmigheid werd aangenomen, Hef aan,nemen van dit rapport lief zien dat het 'Samen-o,0J*
Weg'-procesin een andere fase is gekomen: GIG
fase van de formeel-kerkordelijke toenadering
maakte plaats voor een meer inhoudelijk-fheologische plaufsbepalíng. H e t rapporf vond brede
insfemming op de triosynode en kreeg de status van
een nieuw 'belijden ' over Jezus ' Persoon en werk.
Men sprak over 'deschaamte voorbij', omdat de
verenigde kerken met dit rappon' als een belijdende
kerk te voorschijn komen. Maar geeft de weg die
met hef nieuwe 'belijden ' is ingeslagen al volop
reden tof juichen?
,

staande in de traditie van I omdat de mens daarin geconfronteerd wordt mct zijn eigen
het subjectivisme
De concrete aanleiding tol hct
vcrschijnen van het SoW-rapport
waren de opvattingen van met
nanic prnf.C..l.den Heijer en
prol:H.M.Kuitert over Jezus
Christus cn diens verzoeningswerk. Reide professoren staan
met hun opvattingen in een
bepaalde ra dit ie. In cle jaren
zeventig prcscnteerde in de
synodaal Gcrcformeerde Kerken
dr.H.Wiersiiiga al een alternatieve verzoeningsleer. Wiersinga
stelde dat je in onze 'moderne'
lijd niet langer kon vasthouden
aan dc kcrkelijke belijdenis, dal
Christw' offer een zoenoffer is
tot hctaling van al onze zonden.
Christus' offer was volgens hen1
een van God gegeven teken, dat
bij dc mcns een schokeffect
('verandcring') teweegbrengt,

l

'bloedvergietendc existentie'.
Met deze opvatting over Christus' offer bedoelde Wiersinga de
bekering van de mcns te benadrukken: verzoening als verandering. Aan Wiersiliga's opvaiting lag ernstige krilick op de
door d e reformatorische theologie voorgestelde figuur vcrwerving-toepassing van het hcil door
Jczus Christus ten grondslag.
Wiersinga is namelijk van
mcning, dat daarin teveel het
objcctiefgeldend kar.,ik tcr van
Christns' kruis zonder mdCr
wordt benadrukt. Of tc wel: het
'méér' van de bckcring van de
mens (de verandering) zou in d e
klassieke verzoeningsleer onvoldoende aandacht krijgen, waardoor de genade (te) gocdkoop
werd. In deze subjec~ivistische
traditie van Wiersinga staan ook
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Den Heijer en Kuitcrt met hun
ontkenning. dal Christus' bloedstorting aan hct kruis een zoenoffer is tot betaling van onze
zonden. Zowel Den Heijer (in:
Ruim geloven, p.275) als Kuilerl
(in 'Jezus: nalatenschap van het
Christendom'. p. 1 491 170) zeggen
met een verwijzing naar het wegzenden o p de Grotc Verzoendag
van de bok naar de woestiin
(Leviticus 14).dat wat God
betreft verzoening geen bloedstorting behoerl. Daarbij benadrukt Kuitert dat cr 'beneden'
wel 'verandering' moel plaats
vinden: "Zonder heroiiw en
hekering geen vergeving"
(p.171). Zowel voor Den Heijer
als Kuitert is JCZUSeen vrome
Jood die de mcns weg naar God
wijst. Daarbij verwijt Kuitert de
kcrk, van Jezus een Tweede God
op aarde te hebhen gcmaakt.

het verweer van de
triosynode
In het synoderapport wordt vergeboden tegen bovengenoemde opvattingen. Kuiterts
verwijt, dat de kerk van Jezus
een Tweede God o p aarde zou
hebben gemaakt. wordt krachtig
van dc hand gewezen. Jczus
neemt Gods plaats niet in en vervangt God niet. Maar Hij is m é é ~
dan iemand die naar God wijst.
Jezus is ccn uniek Persoon. In
sprekcn en handelen zijn God en
Jczus één. Jezus wordt dan ook
'Hccr' genoemd, want Mij deelt
in dc koninklijke heerschappij
van God. Wel was de hemel niet
leeg, toen Jezus o p aardc was.
Daarom moet -nauwkeurig
gesproken- Jezus' godheid ook

WECT
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zo opgevat worden, dat Jezus
nicl God 'is'. Ook ten aanzien
van Jezus' werk wordt in het rapport krachtig naar voren
gebracht, dal Christus' bloedstorting noodzakeliik is voor de
verzocning van God met mensen. Zoals Jezus voor anderen
hccft gclcefd, zo is T-Tij ook voos
andcrcn gestorven. Zijn sterven
maakt dcel uit van Guds heilshandclcn. Wel moel dc bloedstorting docir Christus aan het
kruis van Golgotha nict Iclterlijk
opgevat moct wordcn, als zou de
bloedstorting van Cliristus zeli
verzocning brengen. Nauwkeurig
gesproken moet Christus' bloedstorting opgevat worden als een
metafoor (symbool) van een
offcr van een gehoorzaam leven
in liefdc tol God en mensen tot
het eindc (Hebreeën 10,s-10).

kritiek op de belijdenis
van de kerk
In het synoderapport wordt forse
kritiek uitgebracht o p de Zondagen S cn 6 HC. Volgens het synoderapport wordt in de Zondagen
5 en 4 HC geleerd. dat God pas
barmhartis kan zijn na het ontvangen van genoegdoening. E n
'harde' woorden worden in het
rapport geuit aan hen die de
beli,jdenis, dat Jezus' bloedstorting ons met God heeft verzoend, letterlijk opvatten. Zij
zouden zich aan magisch denken
schuldig maken en eraan voorbijgaan dat Jezus' bloedstorting
een beeld van liefde is, gericht o p
het herstel van de vertrouwensrelatie van ons mensen met God.
Niet God zou genoegdoening
nodig hebben, maar wij mensen
hebben Jezus' offer als genoegdoening nodig, namelijk om weer
met oprecht verzrouwen tot God
te kunnen gaan.

korte evaluatie van het
rapport:
In het synoderapport krijgt het

van ons geloof (en berouw) òf
'verzoeningswerk' dat door de
alleen vanwege de oneindige
mens tot stand moet worden
waarde van Christus' offer, waargebracht extra accent: God heeft
aan wi,j deel hebben door het
geen genoegdoening nodig, maar
geloof in Jezus Cliristus? (Zie:
heeft juist van Zijn kant in Christus het offer ter verzoening
artikel 22 NGB en Zondag 23
HC v/a 61)
gebracht heeft. Het antwoord is
nu aan d e mens! Dat is d e rode
draad in het hetoog van het rap- geen werkelijk halt toeport: alleen indien offers (en
geroepen
voor ans nieuwtestamentische
Alles overziend moet vastgesteld
christenen is dat het offer van
worden, dat d e triosynode met
Christus) vergezeld gaan met
de aanvaarding van het rapport
geloof en berouw dun brengen ze
ver~oeningmet God. Ogen'Jezus Christus, onze I l e ~ en
r Vrrschijnlijk stemt dit overeen met
losser' duidelijk afstand heeft
de klassieke verzoeningsleer.
genomen van de verregaande
Daarin word t namelij k gezegd,
kritiek van Den Heijer en Kuitert o p d e Persoon en het werk
dat het doel van de offers niet is,
dat de mens daardoor gerechtvan Jezus. Dat is positief.Tegelijk
vaardigd en in Gods ogen aangeechter oefent de triosynode met
naam zou worden (vergelijk
haar nieuwe 'belijden inhoudelijke kritiek op d e belijdenis van
Psalm 51,18b en 19a "Aan brandoffers hebt Gij geen welgevalde kerk. Z o wordt e r kritiek
len. De offeranden Gods zijn een
geoefend o p wat in d e belijdenisgeschriften van d e kerk over de
verbroken geest."). Dat doel is
sinds de zondeval van Adam
Persoon en werk van Jezus wordt
alleen aan het offer van Christus
beleden in d e Zondagen 5 en 6
HC. Eveneens distantieert het
voorbehouden! Het synoderapport echter wijst wel op het
synoderapport zich van artikel
21 NGB, waarin uitdrukkelijk
belang van geloof en berouw,
wordt beleden. dat Christus'
maar buiten beeld blijft, dat volgens d e Bijbel zonder de volkooffer tot genoegdoening is van
men genoegdoening door het
God: Gods toorn over onze zonden werd e r door gestild. Het
sterven van Jezus, echt God en
gevolg van en ander is dat aan de
echt mens. geen sprake van verzoening tussen God en mens kan
subjectivistische denkwijze, die
zijn. Er wordt in het rapport aan
zo kenmerkend is voor d e opvattingen van Den Heijer en Kuivoorbijgegaan, dat naar Gods
tert, geen werkelijk halt is toegerecht en waarheid het bloed van
Jezus moest vlocien, zoals in
roepen.
Hebreeën 9,22 staat: "zonder
hloedsforting geschiedt er geen
omwille van het eenparig
vergeving" (vergelijk ook Leviti- belijden
cus 17.11 'God die het bloed
De vrijwel unanieme aanvaargeeft, dat verzoening bewerkt
door middel van de ziel', Zondag
ding van het rapport 'Jezus
5 HC via 12 en Zondag 16 HC
Clrristus, onze Heer en Verlosser'
vla 40). Het rapport roept vragcn
door de triosynode moge als
op als: Maaki het geloof (en
resultaat hebben. dat de verschilherouw) de noodmak van Chrislende richtingen binnen de
tus' offer als de verdienende oorbetrokken kerken met elkaar 'on
zaak van de verzoening tussen
speaking ternis' zijn gebleven.
God en mens ongedaan? En:
Het rapport past heel goed in het
Zijn wij aangenaam in Gods
huidige 'hollandse poldermodel'ogen o p grond van de waardc
klimaat! Maar men zal mij toe-

JAARGANG 76 - NUMMER 41 - 28 JUU 2001

y

849

stemmen. dal dil nog wat anders
i s dan dat allc Gereformeerden
(Hcrvciimden) in ons laiicl met
dit nicuwc 'hcliidcn' ovcr Jezus'
Persoon en wcrk. hun liartclijkc
instemming bctuigen rnct dc
woordcn, waarrncc artikcl 1
NGB inzet: "Wij gclovcn allen
mct hci hari cii hclijdcn mcl de
mond". Wil lict ondcr dc Gci+cformccrdcn (Hcrvnrmdcn) in
ons land tot Iicrstcl van dic eenparigheid in belijden komcn dan
is méer nodig. Dan is noodzakelijk een terugkeer naar de Hcilige Schrift, waarin ons wordt
gehoudcn, dat wij ons kruis o p
ons nemen (Lilka5 9,231 en elk
hedcn kscl als krijgsgcvangeiic
zullen brcngcn ondcr d c gchoorzaanihcid van Christus (2
Corinthe 10,5). Zo'n mcnsclijk
'bedcnkscl' is ook dc siibjcclivistischc dciikwiizc. waarbij - c m tc
vnorkomcn dat Gods gcnade IC
gocdkoop ;reu wordcn- dc waarheid van de hcloftc van hci
Evangelic afhankeli.ik wordt
gesteld van d c bckcring (vcraiidering) van dc mcns.

d e koninklijke weg
Dc opvattingen van Den I-leijer
cn Kuilcrt lalcn /icn waar je uilkom1 als je in je ihcologisch
bcrig-zijn de waarheid van Gods
belovend spreken beperkt tot
11en die 'zicli veraiideren': dan
neemt de 'bekeerde' mens en
diens werk in heIangrijkheid toe
&nwcirdt Jezus e n Zijn werk van

steeds minder belang: de mens
'wast' &n Jczus Christus wordt
'minder'! Hel i s Ie bctrcuren, dat
d c triosynode hij haar strcven
naar kcrkclijkc eenheid ondcr
Gercformccrdcn (Hervormden)
de weg van een nieuw 'belijden'
is ingeslagen in plaats van vast tc
houden aan dc cis van ondubbcl7innigc binding aan dc kcrkelijk c belijdenis. Dan zou ccn dam
zijn opgeworpen tegen opvattingen die afbreuk doen aan Jezus'
Persoon cn werk!
Mr.G.Grocn van Prinsterer wees
in dc 19c ccuw op het grntc
belang van de onbekrompen en
ondubbel7iniiigc binding aan dc
gereforrnccrde belijdenisgcschriften als 'koninklijke weg'
nm tc komcn tot herstcl van dc
kcrkclijke ccnheid ondcr dc
Gercformccrdcn (Hcrvormdcn)
in ons land. Wordt liet gccn tijd
om aan ~ i j nwoordcn gchoor [c
gevcn'! Als jc cle om zich heengrijpcndc secularisatie. d c atkalving van hct 'brede' kerkclijke
Icvcn cn hct groeiend onbegrip
civcr de kerkclijkc vcrdccldhcid,
vooral bij de kcrkjcugd. yiel dan
vraag je je af: Hoelang denken
de Gereformeerden (Hervormden) in ons land hci inslaan van
dczc 'konink8ijke weg' nog uil IC
kunnen stellen'?

H. Prins

vnieuw uitgekomen

Enkel irz zijn wonden, gedichten
voor de lijdenstijd en Posen, d oor
Rien van den Berg.

Op kerkelijke hoogtijdagen gaat
het altijd om dingen wam oiis
verstand hij tekortschiet. We roepen de hulp van de kunsten in:
muziek. 7ang en poëzie. In deze
blnemlezing worden de hogepriesters afseschilderd, scliuttercnd met de dertig zilverstukken
van het verraad, hun door Judas
vnor de voeten gesmeten. E e n
andere dichter zet een lijdende
mens neer, die gelooft in de
opstanding van Christus. maar
veel te veel voedsel vindt voer
zijn twidfel. Een derde legt haarfijn hloot hoe dun de jubel van
het volk is bij Jezus' intocht in
Jeruzalem. In opdracht van
M n z r ~ e kzocht Rien van den
Rcrg gedichten bij elkaar die
geschikt zijn voor gebruik in de
vieringen en samenkomsten
roiid kcrkclijke hoogtijdagen.
LJitgeverij Mozaiek Zoetermeer,
f i 9.50 (52 blz.)

Ds. A. van der Sloot is predikan t
van de Gereformeerde Kerk te
Drachten-Noord

Geerds Consult + voor mensen in verandering
* coaching & supervisie

*
*

":op baan- en outplcscementbegeleiding
conflicthcrnteïing en -bemiddeling

Drs. J.F. (Koos) Gccrds - Wicheïscrf 19 - 7722 AT Dalfsen
Tcl. 0529-432766; E-mail: geerdsconsult(@wxs .n1
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J.A. WORMSER:
AFGESCHEIDEN EN
WEDERGEKEERD!
De Afscheiding van 1834 heeft
ook in Amsterdam zijn uitwerking gekregen. Een van de centrale fisuren daar was deurwaarder Johan Adum Wormser
(1807-1862),die zich niet meer
kan verenigen kon met de liberale en buigzame hervormde predikanten in de hoofdstad. Hi,j veroordeelde - net als Groen van
Prinsterer - de strafmaatregelen
tegen hen die zich hadden afgescheiden van de Nederlandse
Hervormde kerk. Wormser sloot
zich met z(in gezin aan bij de
Af~escheidengemeente van
Amsterdam.
Maar deze breuk met de Hervormde kerk was slechts tijdelijk.
Zoals bekend waren er - zeker
ook in de hoofdstad -veel problemen onder de afgescheidenen; we
denken aan botsende 'theologische meningen tussen bijvoorbeeld ds. H.P Scholte en ds. S. van
Velren. En dan waren er nogal
veel spanningspunten in het persoonlijke vlak. Een zware tijd die,
zoals bekend. als 'de crisis der
jeugd' mag worden gerypeerd.
Dr. H. Bouwman (1 914) cn dr. C.
Smits (1977) hcbhcn er ruime
aandacht aan geschonken. Na
verloop van tijd werd W o m s e r
geschorst ( 1 840) door zijn eigen
kcrkcnraad, ondcr voorzitterschap van ds. Van Vcl7en. Hij onttrok zich, maar hct ccrst nog
rondom Wormscr vergaderend
gezelschap werd in 1851 opgeheven. In 1862 werd Wormser weer
lid van de Hervormde kerk. Kort
daarna overleed hij. {Zie ook de
bijdrage van dr. M. te Velde over
'Wormser e n zijn vrije gemeente'
in de bundel R r z i ~ I dverhand -

feestbundel voor prof. J. Kamphuis, 1984. p. 261-276).

Dochter Jansje vedelt
Nu is er kort geleden een bijzonder soort biografie verscheiien
over de familie Wormser. Niet het
werk van een historicus. maar van
de parasitoloog J.P. Verhave, van
de Katliokieke Universiteit Niimegen. Hij raakte al 25 jaar geleden geboeid door de kerkgeschiedenis (en kerkgeschiedschrijving),
en werd helemaal enthousiast
toen hij een veertigtal brieven
van Wormser in handen kreeg die
ouit naar Amerikaanse vrienden
waren gestuurd. Een soort egodocumenten dus die de periode
besloegen van 1848-1872. "Ze
geven een aardig beeld van het
gereformeerde Amsterdam e n
van het gezinsleven van de
Wormsers", aldus Verhave in zijn
verantwoording.
Daar kwam nog iets bij. J.A.
Wormcer jr., bij Afscheidingskenners bekend als de auteur van de
serie 'Een Schat in Aarden
Vaten', waarin de levens van de
voormannen van de Afscheiding
van 1834 zijn beschreven. deze
Wormser nu wilde ook nog graag
een biografie van zijn vader
schrijven. Het is er nooit meer
van gekomen. Maar J.P. Verhave
heeft het in Amsterdam gecleponcerde archief van de Wormsers
kunnen inzien e n er naderhand
een verhaal over gemaakt dat er
zijn mag! Het bijzondere van dit
verhaal is intussen dat Verhave
zijn verhaal laat vertellen door
Worrnsers dochter Jansje. En
daarbij is consequent gebruik
gemaakt van de historische docu-
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menlen uil het archief. Dus geen
fantasie, maar ecn gedocumeniccrdc vcrielling: iedere passage
is door de auicur verantwoord.
AIlccn: dczc verantwoording is
niet in het bock opgenomen; wie
er werk- van wil maken moet naar
de VU. waar liel geannoteerde
manuscript is in te zicn. Apartc
vermelding waard is de reeks silhoucttcn van bekende tijdgenoten als D a Cosia. Groen van Prinstcrcr, Heldring. Höveker, Jan de
Lietde e.a.
Elk lioofdsluk wordt intussen
voorafgegaan door enkele cursief
afgedrukte beschouwingen van
Vcrhavc - dat is dan vrijwel het
enige dat de subjcctiviteit aangeeft van de autcur. In het boek is
veel relatief onbckend fotornateriaal opgenomen! Hct beeld dat
we krijgen van Wormser laat hem
zien als een naar lierde en vrede
strevende clirislcn. Hij wilde een
brug slaan iusscii afgescheidenen
en (orthodoxe) licrvormden. Toch
iets anders dan het huidige
Samen-op-Weg. Maar cen
begaanbare weg om dc kcrkelijke
eenheid eeii nieuw elan tc geven
was en werd het niet.
We waarderen deze bijzlindcrc
uitgave sterk e n wensen het boek
vele lezers toe.
N.a.v.: .Jan Peter Verhavc.Afgescheidpn en wcdergekeerd. Het leven vnn
J A. Worn?,\er SP:en zijn geiin In
Amsterdam. IJitg. Groen, Hecscnveen. 2000. ISBN 90-5829-005-0.
Omvang 250 bladzqden; paperback:
geillu~treerd:prijs j 34.515.

De recensent, drs. H. kidman, is
kexkhistorîcus en woont in Zuidhom

Ruimte voor God

WC kunnen dus wcten hoe het

In het Cenrrcrril Weekhlnd vaii 25
mei ~chrijftds PI~trrR o o m ~ m odat
,
God graag ruimte wil krijgcn in
ons Icvcn, mant /ich daarbij nict
opdringt:
Een paai. dapcn gclcdcn onlmoelle ik er wccr kcn. Een heel
aardige, u u d c ~ cnian. Mcl God
cn gclocii had hij niets. Wit hij als
kind had rnccgckrcgcn, had hij
naar eigen zeggen helemaal weggedaan. Zijn moeder was gestorven tocn Iiij ccn jaar of acht was:
dc kist slond in dc voarkamcr.
Een tante zei: "Je moeder is in
dc hemel". Dat klopte clus a1
nict. En vei-dct - als er cen gnd
bestond, waarom dan al dic
ellendc.
Wat mij blijft vcrbazen is. dat
mensen zclfnict in de gatcn hebhcn hoc inconscqucnt ze zijn
wannccr zc mcncn dat God mensen, dic vcrkccrde dingen willen
doen, zou rnoctcn afstoppen.
Aan dc cnc kant hehbcn zij er
behoefte aan om vrij tc zijn cn
7~11'uil ie maken wat zc kunnen
doen en laten. Aan dc andere
kant wiIlen ze God (allccn maar)
als 'hcer en mccstcr' wannccr ze
dreigen oiidcugcnd tc fijn. En
dan nog vooral wunnccr andcrcn
dat doen.
Maar wat zouden ze lekeer gaan
wanneer Wij Iien tegenhield op
het moment dat 2i.i elf in boosheid hun recht zouden willen
halen.
Telkens weer lijkt het le gaan oni
de vraag iroev~elriiirnr~wij, met
onze eigen verantwoordelijkheid,
wiilen geven flan God. Wat het
doen van foute en schadelijke
dingen betreft, heeft Hij cins al
de 'gciudeii regel' pepcven: van
Hem liouden boven alles en met
alles. cn van onzc naaste als van
onszelf. Wie zich daaraan houdt,
komt een heel eind. En hoe sterk
Hij legen hel kwaad is, weten wij
uit het leven en hel Icit ven Jezus.

1

zou moetcn. Ecn heel ander verhaal wordl hct wanneer mensen
gaan doen alsof God ons bijvoorbeeld tijdelijk zou verlammen
wanneer we willen slaan. Of
wanneer Hij zou ingrijpen als
icmand oorlog wil gaan voeren.
Zo'n bovennatuurlijk ingrijpen
verwachten de mensen die vinden dar God niet kan bestaan als
er veel slechts gebeurt. Maar
wanneer je met hen praat over
het bestaan van het bovennatuurlijke, of van God, dan kan
dat allemaal niet. God reikt aan
wat wij nodig hehben. Aan ons
dc ccr o m het nok aan tc nemen.
Maar ja...
Misschien hehben we wel met
datzelfde probleem te maken
wanneer het gaat over de vraag
waarom hei I'lnkstt ' rf eesz voor
zoveel christenen een vage zaak
is. Gnd reikt aan - God, de heilige Geest komt in ons wonen.
Niemand zal Jezus kunnen
erkennen als Heer, dan door het
werk van de Heilige Geest. Hi,j Es
er, maar Hij gedraagt zich als
God: Hij wil welkom zijn en
dringt zich nie! op. Hij wil ruimte
krijgcn cn pakt die niet zomaar.
Hij wil dat wij gevoelig voor
Hem worden, maar Hij divingr
dat riief u$ Hij wil gehoord worden, maar overschreenwt zichzelf
nict en uversten11 o ~ ~ sl i e I .
Wic gelooft cn gedoopt is, heeft
dc Heilige Gccst ontvangen. De
Geest is aan d e kerk. aan dc
christenen in gcrnccnschap met
elkaar, gegevcn cn wic daarbij
lioorl, deelt mcc. Blijft dc vraag
hocvcel riiimte Hij krijgt in (het
huis van) ons Icvcn. Is Hij grist,
met beperkte tuep~ng?Of i s Hij
hoofbei.voner.? Jn wclkc matc
vertrouwen wij God cn in wclke
matc vertrouwen wij nns aan
Hem toc'? Hooi.! Hij er ook hij,
ofis Hij onc lrven? Is Hij d e God
van dc vcrhalen, of de God die
wij hchbcn Icrcn kennen en met
wic we levcn? Niet als marinnetten, waarvan Hij dc tnuwtjcs in
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handen heeft. maar als verrarzfwo~I%IElljk~
kinderen. Kindcrcn,
die meer en meer gaan begrijpen
hoeveel Hij van hen houdt en die
Hem dan ook mccr cn meer
gaan vertrouwen cn die Hem nllc
nriuliie willen grven in hun leven.

Wegens vakantie
verschijnt hef volgende
nummer op 1 1 augustus
852

