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echt iets aan de orde te stellen?
WANDELEN MET GOD
jemand komt met een origineel idee. Een ohijkende
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oekbesprekinglMeeg

In twee eerdere artikelen Cjrg. 74,
nrs. 4 en 5 ) schreef ik over de binding aan de belijdenis. Die binding
beschermt de gemeenten tegen de
macht van enkeLingen. Die binding
beschermt voorgangers ook tegen
zichzelf, tegen mogelijke eigenzinnigheid. In de farmaceutische wereld worden nieuwe pillen eerst uitvoerig dmr oficiële instanties getest voor ze op de markt gebracht
mogen worden. Zo moet je in de
kerk nieuwe inzichten niet zomaar
loslaten op de gemeente. Dat kan
schadelijk zijn voor de geestelijke
gezondheid. Laat ze eerst testen.
De ondertekeningsformulierenvoor

ambtsdragers wijzen daarin een
duidelijke weg:
- niets leren of publiceren wat met
de leer in strijd is;
- een bedenking of afwijkende mening niet openlijk uiteenzetten,
leren of verdedigen, maar je gevoelen in de kerkelijke weg m
de kerkelijke vergaderingen voor
onderzoek voorleggen.
Daarbij is een grondhouding van
dienstbaarheid en bescheidenheid
vereist. Maak gebruik van de kansen die je geboden worden om anderen en jezelf te beschermen tegen
evenhiele onrijpheid in je ideeën.
Een gezonde dosis wantrouwen ten
opzichte van jezelf past een christen die zondag 3 belijdt.

k&&& Fe* wik gaan...", voegt De
vergaderingen open &te om over
Boer er terloops aan b.
zo'n vraag cancreet (...)--te
Ik ben het rnet hem eens. Alleen
spreken? Of is er dm toch 16 gauw
de reactie: Dat mag je niet vragen,
zou ik iets andere termen wiüen gelijke vroomheid.
bruiken. H a onderscheidnissen
dat is in s h j d met de bdijdenis!"
'voortKspre~g'en 'kkerke1ijke
Burger vindt daî OV& deze vragen
Er komt dan wel een vraag op. Stel
weg gaan' zou ik eruit willen Men.
nadrukkelijk doorgedacht moet
dat je een nieuw idee wilt laten tesEen grondige bespreking vragen,
worden.
ten via de officiële, afgesproken kadat is de kerkeiijke weg gaan. De
nalen, ia daar dan eigenlijk wel
Boer wijst die &te aan 'birmen je Scherpte en WW
ruimte wofl
htkemAd bf on&r collega's (classis)'.-Helemaal mee eens. A i l a
~f~~
precies waar &
pijn vaak At. De gedachte dat je
die haakjwmndhet W Q d 'classis'
nieuwe meningen eerst eens op een
zou ik er graag w e g a a Als je
h h g s pleitte E.A. de Boer er in
ciassis aan de o& zon s&lIen, kan
een gxoadig èn dW e f mdit blad Ijq.73, m. 38, p. 787)
al bijvwrbaat rnwklcios maken.
derzoek wiit,&es dan niet een s u b
vmr om m t de discustriemimte
Probeer het je eens concreet voor te
jectieve hing van collega's. maar
die je als predikant hebt, te benutstellen. Is zo'n f m e l e vergadering
laat het de classis zijn.
ten voor een grondige voorbesprenu de plaats om een vruchtbaar geIn de eerste plaats: damnee beking. Die ruimte is er binnen je kersprek met elkaar te hebha? Misscherm je jmelf#gp&mm&jkenraad en onder collega's (c&schien is het formeel wel de aangeke neiging om &e mikga's te msis). '%k aisje(nog) &t de kwezen plaats. Maar is het ook een
ken onder vriemhtd 5-e~geschilde plaats?
wantepi'. Dat schaadt &&jdvlteit van het ondemek.
KERNREDACTIE:
Naar het antwoord op die vrmg k
In de twee& plaats: weilee kakelijDRS. G.J. VAN MIDDELKOOP.
het een k e t j e m b ,&n
ke status heeft eeii luEng van colleD H . A.LTh. DE BRULME.
~ ~ D A c T I E L m :
(werk)sfeer is nu e e d m d j k
ga's buiten een classis-vergadeORS. R. TER BEEK, DRS. B.BOS,
grijpbaar.
Het antwoord zal uit de
ring?
Geen
enkele.
Het
risico
b
DRS. G. QuFiNIiJK, wis. I.D. W R S M A ,
praktijk moeten k o m . Maar misstaat dat M een apart, wat elitair cirDRS. P. HOUTMAN.
PROF. WIS. 8. KAMPHUIS,
cuit in het Ieverr wordt geroepen.
schien ligt daar nu juist het proDRS. B. UITEN, DRS. K. OE YRIES.
bleem:
hoe vaak gebeirrt het eigenEegsaIseen'AmedmmeIrnng'in
~ W C E R S :
lijk dat mensen hun bedenking of
JJ.0. üM6, W@. C.J. HAIIK.
de Qanstehjlc M W
J.M. DE SONG, DR. J. SMELIK,
afwijkend gevoelen aan een kerkekerken werkt ongezond. Het wDRS. H. VELDMAN.
lijke v e r g d i i g v d e g g e n voor
troehlt - onbedoeld hl gauw de
REDACTIE-ASSISTENT:
H. PRINS, &iiten -t
#l. 8261 AX
onderzoek? Het kom bij mijn we
kerkelijke verhotdingen.
Kampen, Tel.
3351335
ten hmgenaanidniet voor.
In derde plaats: Is het wijs om de
Allestukkmbestemdi~nirdeRda3kaan:
ouderlingen erbuiten te laten? Lijkt
Dem,-24,WûûAAKampen.
Waarom niet? Is er angst voor de
mij niet.
ADMINISTRATìCrADVERTEFmES:
U i v e r i j Omterbaan 8 Le Cointre B.V.,
reactie die Burger schetste? Dat er
Postrekening 408040 t.n.v.,
Is het klim& er wel?
scherp en hard gemgeml wordt?
De R e m * , G m , P m t h s 25,4460 AA
Geep W. (0113) 2'1W1.
Of dat B.r;i.mpahtig alles ùichtge
AEmlvEMENr:
Net als De Boer schreef ook J.J.
hunmiw& in de trant van: 'Dit
f =,Wper jaer; f 49,Wper W a a r ;
Burger onlangs in dit blad over de
mag je niet mgen d vitidem want
ten f 7 4 , a pet jaer (birinenhd). Buitenland:
mimte om mermingendie afwÎjkn
we moeten de belijdenis h k b f f 49.00 par jaar I E u w =etx$.
Een h n e r r m n t kan p r maand ingaan,
van
&
biijdenis
bij
de
kerkeiijk
ven!'
maarxlecht8W~wPrdenuitatiiiwee
v e r g m g e n mnimgig ie maken
k denk dat die angst er ia. M m
-r~~~kaBtfqkBnvande~ïngstemijn (opmgging van erabonnement
@g.
72,
nr.
22,
p
.
457).
Hij
vraagt
toch
is ze volgens mij gebased op
vbdrlnrrvember,vanemlhain$aaraboraieirrwit
zich daarbij af: "'Maarkebbenwij
een ddcfmt. De angst bmst mvbbr 1 junl).
iosw nummers f Z05 (excl. Porto).
I I .inonsomananmet&~eFomnumefijlr op de wmeming aan wat
De Reformah isop ess'sette verkrijgbaar tdj
lieren
vananÉenheid
kerkehjk
een
er
g%tieurt warineer iemand een afde Stldrl~ngBratedah.
wijkende mening publicm t)an is
werksfeer geschapen en kanaled
T~I.(0521) W W ~ .
ADVEREiV7lES
gecreeerd kaarbijdit echt mqeiijk
a indedaad nogal eens s p k e van
Prijs:f 0 , sper mm. ~ontradt;irlefop aaw
is? (..JMaar als er nu eens iemand
een s c b p toon en een barde W"m.
oprecht een probleem heeft aast een
sing. Maar vanwaar Bie xkqte?IS
Zondw schrIíïell)ketoestemmingvan de
ultgever is het n& im@#sbanarökeien uit
onderdeel van de leer of de verhet omdat kmadw afwijh.de
dtfbled o ~ e rinenen.
woording daarvati, is er dan {nee,
me~h?eoft?ofishBfo~hij
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niet in da a t . maar) op kerkelijke
die mening zmwmpilbliceert, onvan binding aan de belijdenis is
voor een groot deel een mentaliteitskwestie. Een zaak van persoon-
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g w h t zijn eigen bdofte?
Naar mijn overtuiging is de scherpte in reactie vmrd het gevolg van
het laatste. Er ontstaat spanning
omdat iemand door publicatie zijn
belofte lijkt te breken.
Du wettigt echter niet de mnclusie
dat het op kerkelijke vergadefingen
dus even scherp en hard zou wjn
toegaan, ook wanneer iemand zich
unr hebben gehouden aan de zorgvuldigheidseisen, de afspraken die
er zijn voor k
t bespreken van een
afwijkende mening. Ik geloof daar
niks van. Wie zich bescheiden en
dienstbaar opstelt, mag vast en ze
ker rekenen op een zachtmoedige
reactie.

Trouw moet blijken
Kortom: het is een denkfout om
scherpe reacties tegen mensen die
afwijkende meningen publiceren te
projecteren op de sfeer van kerkelijke vergaderingen, alsof daar geen
ruimte zou zijn om je moeite met
een onderdeel van de belijdenis ter
sprake te brengen. De scherpte van
reacties in het verleden wordt niet
wzeer ingegeven dmr de afwijkende mening op zichzelf, maar door
de overtuiging dat de ander met
zijn publicatie zijn belofte verbreekt.
Bewijs dus als ambtsdrager dat je
betrouwbaar bent. h o r je juist op
procedureel gebied te houden aan
de belofte die je hebt afgelegd. Wie
dat van meet af aan doet, heeft geen
reden om bang te zijn voor scherpe
en harde reacties.

Vruchtbaur gesprek
Maar is de vergadering van een
kerkenraad of classis wel in staat
om een vruchtbare discussie te v o e
ren? Dat zal moeten blijken. Nu
eens zal het meevallen, dan weer
zal het tegenvallen. Je kunt als predikant het idee krijgen dat je niet
begrepen wordt. Of de vergadering
zelf realiseert zich: wij komen er
niet uit. Maar in dat geval ben je
toch niet uitgepraat? Er is altijd de
mogelijkheid de mak aan een meer-

dere vergadering v m te leggen.
Overigens: of het een vruchtbare
besp~lnngwordt, hangt m& af
van de vraag: hoeveel tijd en moeite ben je bereid te investeEed Het
zou een slechte z& zijn wanneer
nieuwe meningen op kerkelijke
vergaderingen sishts met grote tegenzin en een zwht van vermoeidheid in behandeling worden genomm. Ide afspraken van het ondertekepingdmulier leggen een morele plicht bij kerkelijke vergad&gen om - als iemand zijn g&oeln
v m onderzoek voorlegt k dan
positief op te reageren en er mrgvuldig werk van te maken. Het ondertekeningsformulia vraagt om
grote openheid juist op kerkeiijk
v e r g a m e n . R w t i m als 'dit
mag je helemaai niet mgen of
denken' zijn daarmee iri strijd.
Maar ook het streven om een afwijkende mening in Mn &ie
zitting
af te handelen. Daarmee doe je iemand die zich correct opstelt, geen
r&.
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elfbeheerolng in d6 actie
Ik zou willen pleiten vmr eem algemene gedragslijn die gekenmerkt
wordt door twee w&n:
zeBe
heersing en b e t r o u ~ i d .
Ik kijk daarbij naar twee kanten.

In & eerste p h t s naar de predikant
die met iets nieuws korut. Het zou
gmd zijn dat elke ambtsdrager die
iets wil pabiiceren, zieh enistig en
biddend afv~aagt:bevat mijn publicatie passaga lof bewenrigen die
misschien op gespannen vmt staan
met de schriftuurlijke leer?
Het iijkî mjj niet juist om daarbij al
te fomiae1 tewerk te gam. Bijvrrorbeeld door te vragen: 'Spreken de
belijdenisge~hnftennzich over mijn
gevmlen expliciet uit? Za nee, dan
kan ik dus vrijuit spreken m publiceren'. In zijn algemeenheid is die
benadering te naïef. Er zijn kwesties die wellicht niet expliciet in de
b&jdmis zijn opgenomen. Maar
daarom maken ze nog wel deel uit
van de SchriftuurLijke leer. Uf tenrniwte van eeuwenlang Schrift-ver-

skaan. Om dan toch maar een voorbeeld te noemen, de kwestie die
ook De Boer in zijn &el 'ficus~ k * ~ m tbehandelt:
e '
m g e811
vrouw ambtsdrager waden? Jk heb
reden n& behoefte te twijfelen
aan de.integriteit van de mensen die
nieuwe shrdpmten over dat onderwerp publiceerden. Ik besef ook dat
het onmogelijk is een lijst aan te
leggen van onderwerpen die n&
wel - en onderwerpen die net niet
binnen het raam van de dspmkn
in het ondertekeningsformuliervdlen. Dmom gun ik mensen die net
een andere afweging maken dari ik
zou d m , graag het voordeel van
de twijfel.
Maar vervolgens zou ik er wel voor
willen pleiten om dat hele afwegingsproces voor je& anders te
benaderen. Waarom zou je de mges en grenzen opzwken? Als je
ook naaar een vaag vermoeden
hebt, dat jauw nieuwe inzicht wellicht op gespannen voet mu kunnen
staan met de sclu'idbmfijice lm,die
wij s i m m met alle heiligen bewaren, dan is het een kwwtie van
wijsheid en zelfbeheersing om niet
tot publicatie over te gaan. Neem
hei zekere voor het onzekere en leg
het e e s t aan een kerkelijke vergadering voor. Dan houd je je bimen
de veilige mges van je eigen bkofte: een bedenking of afwijkende
mening niet publiceren, maar die
voor ondermek voorleggen aan een
kerkelìjke vergadering. Ben kerkelijk vefgaderhg kan altijd aisnog
-n
licht geven voor publicatie.
Op die d e r v m k o m je in elk
geval een iioq~spanniagen narigk i d . Bovendien lever je bijvoorMat het bewijs dat je bewouwbaar
bent.

Doe je het anders en word je daarop vervolgens scherp aangevallen,
dan gaat het niet aan om verontw d g d te klagen:'Zo gaat men
toch niet om met een betrouwbare
dienaar van de Heer?' Al ben je
tientallen jaren Mmuwbaar geweest en al heb je een f d d a b e l e
staat van dienst, toch kan ook jij op

een kwade dag je ~ u w b a a r h ~ i d
prijsgeven dmr niet langer te doen
wat je beloofd hebt. Pems was niet
verontwaardigd toen hij b r Paulus (ex-christeavwvolges,last-minute apostel!),qde vingers getikt
werd (Gal. 2 : 11-14). Hij beriep
zich niet op het feit dat hij een trouwe dienaar van het eerste uur was.
Uok de trouwste &maar kan in de
fout gaan.

Zeîfbeheersing: in de reactie
In de tweede plaats wil ik rnet die
gedragslijn van zelabeheersing en
betrouwbaarheid kijken naar kerkelijke vergaderingen en predikanten
die zich geconfronteerd zien met
nieuwe, afwijkende menipgen van
een ambtsdrager in een:belr of een
blad. Oak dan is mlfkhaersing
vereist.
Je kunt na een eerste onderzoek
vaststelien dat je collega in strijd
karnt met de gereformeerde leer, en
dus feitelijk zijn belok breekt.
Echter, darnee ben je mg niet
kim.Wie w e t , was het in argeloosheid dat hij tot publicatie overging. Probeer achter de motieven te
komen. In elk geval dient het de
zaak zelden wanneer meteen een
harde aanval wordt ingezet. Mensen verschansen zich dan in hm
loopgraaf. De standpunten verharden zich. Voor een gesprek waarin
iemand nog op zijn standpunt terug
kan komen mrtder gezichîsveriies,
is vaak geen ruimte meer, Blijf dus
in eerste instantie uitgaan van de
goede bouw van je brosder.

En hoe dan verder?
Misschien is het g& om een bezinningsperiode in acht te nemen.
Een tijd van bijvoorbeeld een half
jaar of een jaar, om zich t= te leggen op Schriftstudieen rustig argumenteren.
Het ai of niet iniassen van zo'n beWuiingsperiode is uiteraard niet het
recht van een afionderli* persoon, maar staat ter beoordeling
van de kerkelijke vergaderingen.
Zo'n bezimingsperide laat ook

onvedet dat een kerkenraad de handelwijze vim zijn predikant als een
rechtstreekse bedreigmg van het
evangeliekan zien. Dit kan naar het
oordeel van de kerkemaad zo ernstig zijn dat terwille van de gemeente niet met maatregelen gewacht mag worden op de afloop
eeri hezinningsperiode.

De waag blijft dan: op w e k podium zou zo'n bezinningsproces
plaats moeten vinden? Op hei publieke padim van de pers? W op,
het nivean van een
gadering?
in principe is het altijd de beste
weg om alsnq te zoeken naar mogelijkheden om de bewuste pubticatie op de tafel van een kerkelijke
vergadering te krijgen. Dat is hm e s de afspraak. h p e ~ s c u s s i e
haalt de zaak naar beneden tot het
niveau van een paaiculiere d i m sie tussen twee ~ a n % n .
Maar daarnaast: veen om&den publicatie niet om publieke m
actie? Soms is het ook scdig om
eerst aan te tonen d%tmet de bewuste publicatie grenzen zijn overschreden.

Gedragslijn of
gedragscode?
Zou het helpen om bijvoorbeeld
een gedragslijn zoals hierboven g e
schetst, vast te leggen in een soort
gedragscode? hw& waarin
naast het ~IiderteknÌngsformulier
wat meer procedures worden vastgelegd die er~beheerst omgaan
rnet elkaar in onze kerken bevordert? in het o n d e r i e k e n i n g b u lier wordt wel veel gezegd over de
acties van predikanten met afwijkende meningen, maar niet over de
reactie daarop van kerkelijke vergaderingen.
Twh aarzel ik. Misschien is het onverstandig om naast het ondertekenimgsfmdier nog andere doca-

menten te hanteren. Het ondextekeningsfomnlieris immers al een gedragscode voor ambtsdragers. Hoeveel je ook vastligt, altijd zal er een
afwegingsproces nodig blijven rond

de vraag: welke nieuwe inzichten
lenen zich voor vrijmoedige publicatie, welke niet,
Hoe dan mk,het zal de eenheid en
de vrede van Christus' kerken ten
goede komen, wanneer arnbtsdr;tgers zich alles gelegen laten liggen
aan de intentie van Paulus. Hij
schrijft in 1 Kwintiërs 4 over dienaren van Christus die de geheimenissen van &d mogen beheren:
"Voor mike beheerders is dit tenslotte het vereiste: kbetrouwtsaarte
blijken".

Ds. K & Vriesis predikant van & Gemformeerde Kerk van Alphen aan den Rijn.

TOEKOMSTBEELD

Voortaan zullen, zolang de
aarde bestaat, zaaiing en
oogst, koude en hitte, zomer
en winter, dag en nacht, niet
ophouden.
Gen. k22

Midden op haar síraat en aan
weerzijden van de rivier staaf
het geboomte des levens, dat
twaalfmaal wucht draugf,
iedere maand zija vrucht gevende; en de blaaken van
het geboomte zijn tot genezing &Ivolkeren.
Openb. 22:2

Het moet bij eerste aanblik
toch troosteloos zijn geweest:
het dode land dat zich voor
Noachs ogen uitstrekt als hij
de ark verlaat, Maar evengoed ziet hij er toekomst in.
De dieren zwermen uit en

kleuren land en lucht weer in

Maar ook ons h d is nog

- hemel en aarde komen op-

geen p d j s . Het water juist

nieuw tot leven. En G&
woorden scheppen beelden
van wuivend gaan en omgeploegde aarde, van na elke
nacht een nieuwe dag en ja,
van wisseIvallig weer, maar
nooit meer zondvloed. Want
zon met regen geeft een boog
die dlesoverkmpelend voortaan bescheming biedt, door
God getekend. Met deze
troost kan Noach leven, ook
als de dood ooit onherrmpeiijk weer komt. Dit is het paradijs nog niet.

dat overwomen leek herinnert o m daar nog eens aan:
dat beeld van halfverdronken
land met ongeoogst gewas
dat wegrot in de grond en
woon- en werkplaats onder
water. Maanden werk blijft

Ook troosteloze beelden
laatst: de weggeJeurde aarde
van Nicarsgusi, de duizenden
doden van Honduras, het water tot m de randenm de
daken,àis de huizen er nog
staan, een vader die zijn dode
kind vertwijfeld in zijn armen
draagt.
En na de nacht is er wel weer
een dag. Maar toekomst?

vruchtelms.
Gods Woord schept beelden
van het paradijs. De eerste
dingen zijn voorbijgegaan. Er
aal geen nacht meer zijn en
ook gem zon, alleen m m leven in het Licht afkomstig
van God zelf. Er zal. geen watersnood meer zijn, slechts
een rivier die niet buiten de
oevers lreedt, maar met haar
helder water leven schenkt:
geen oogst zal meer mislukken, de dood zal niet meer
zijn. Er zal in alle eeuwigheid
niets vruchteloos en troosteloos meer wezen.
Met die troost kun je leven.

WRAAK!
en met God
mgar W n w e y . GekbIa zijn
,t-$ W W , .

-w.w&*i

Het kom steeds w?
w,,?: dan
m;'k;
jezefi.
:

tem$, Het is

$e
w& bi.H& $?$&&f
:&*. &,,"Gf ),,;
,\j

&e

helv
Maar mtiet je het eigenlijk wel ontkennen? Moet je het eigenlijk wel
wegduwen?Mueten zulke gevoelens weggestopt worden de d?nkere hoeken v a je'gêv&I? &ji~

WZWQVQ~WS,& k & ~ ~ ~ ~ r gelding, blijven* k w d 4 e i Q ,
Hebt u dat ook?
Mijn kinderen zijn & v* if& duidelijk over. AIS&&ttl& &i&
niet wil helpen, dan is de reactie diJ

>

4

dtiy hua IS &t

UMOV~~IM~

m,'wQ*&b**m

&ijd-fmt+m-kwlmga.nm eer-

liik: y q W ?M=&je@e.p-

keqr o d ~ ' .
*StQegjU,?::A w Bij
..
Dat ti 'audelijke pd. zeeen
&dkI-eh &.:dg
M&, h & b m
taltd.
,.
4

d?
nen...
,
. , , - .:

. . .,

.

-- ....
, , ;>fa;

..
,

.L> ;,.!

w&&g$,$kkt *y.*:.=*

geympy

>W!?
,

O n t & W h t & ' ~ a e l- ~
:

.

.;

m

.,.,\<,P,\

. - ,

m,

Laten we eerst maar eem
voel is zo herkei&btr~E%.@d,&~
zulke gevoelens zijn 1% pie&aItijd
Wd zijn vdwascq~,W8,w- dat
kieine dingen, de &,k h%
k m h t , ,+
zoontje komt soms
het zo qiet mg=Wu,ye@pwqt $egroep,w
,;; a
.<,& g e p ~ ,f .; ~ ~ t ~ ~ t .
m'n
binnen
rennen met een
zus $1: eet,:oog om @'. map als
jyermvl!.
.
.
;r .- -.
.
.:.
:.
verhaal
alsof
z'n
zus
hem het grootieman& ~ , ' i a a k % ecrbk
h op-je
ste
wrecht
heeft
aangedaan,
maar
~
~
~
~
r
p
i
"'
e
'
I
$
#
~
~
smkk amg s W W . + B t ~ .
I-.
.
.,, _
.
ais
i
k
doorvraag
blijkt
het
allemaal
Wij wem W?Ym&&k
Wje
~ 5 ~ i & ~i$:bij
~ :
Erwmm~e&&~w;rw
aden ~ ~ ~ t , 5 ; * ~ . .
Y Q A w ~ *.m.&
S ~ ~ p>yQ@w
wmtjie myral t&'$-D$
@&je
Wg74&gydwLniet
wtbwm
v& o&ht z í j soms
~
behwrlijk
O& *et.
zo mak&lijktbegen e
h ze en
l%e~v&hgeri
n'u: ,Waak
72 zegt tegèiijeai@ & j e &ie geWe digén het set. Maar &%en'
í
i
iixg
ilid*d
@
&
w
gd.
'
v
r
s
~
l
~
&iiag'hWkn,-~at
~
:
~
S
we het mkiecHt'Siset? '
..
~
~
~
o
n
&
h
t
1
~
i
#
: k &je
het verkeerd is.
, .
&t
ma^^^^^
W r ~ ~ ~ k g e ~ 'wat
wlm
W
,
. ~ S ~W
. W
W~ b 5%
,,
I

*

-,

,<l

*-

I

I

I

8

,

p.-u. :,

,.-

8 8:.

,

+I

9 ' -

l

ai@

'

je ermee?

dm&:wd:
Geest is liefde, lanbodgheid,

Je hebt af en toe ruzie, en je m m
presteert het om dan altijd aan tafel
nog even een gemene opmerking te
maken, als & kinderen erbij zijn.
Dan zou je hem toch...
Die ene wiiega weet het aitijd zo te
spelen dat jij de rotklusjesmoet op
knappen,hij knijpt er zelf altijd tussenuit. Je moet hem een keer terugpakken...
Jij komt zowat e h &g bij je zieke
moederdie vlakbij woont, je zussen
haast nooit. Maar ze hebben wel ai-

z a c h ~ i . g & &zelfbeheersing.
Een christen b a g zulke gevderas
niet hebhn.
Dus je gaat het wegduwen. A l s je
het voelt opkonnep, duw p het terug. In & pt,van terbaden gedachten', Snel hH d e b l er weer
op. Zo magj e t&h niet denken!
En je do& mmaar weer gauw alsof je
die gevoelens niet hebt. Het mág
niet, dus je hebt ze ook niet.
Maar gevoelens laten zich niet zo-

m~whmm;ihtn;-

pakken. Want je doet a zelf onrecht mee.

Terechte gevelens
Gevoelens kunnen ook h l terecht
zijn. Vaak genoeg is er echt onrecht, ligt de fout echt bij een ander. Onrecht, mk in Gocis ogen.
Dingen die voor tEém niet kunnen.
Je verlangen naar recht is h wel
terecht. Temht inderdaad. Een gevoel van wraak, een verlangen naar
vergelding is dan niet fout.

oe^ moet je dan ook
niet wegstoppen. k mzeker
niet ontkennen. Je kun&&ter iets
heel anders mee bn,*'n@
naar
Ermee naar God m

Overgeven aan God

uit

m t z i j n schuld gewroi@ rtad kt
Hij zelf omdemond van oirrs.(Qjg
.- m W h CMshs: ZbkhWg,
Zoon &ff moor aan het d!),
neemt God het onrecht dat u en mij
Hij stapt w k niet zomaar over het
wordt aangedaan: ook daarvoor
onrecht heen dat andere mensen
hing Clwisais te bloeden aan het
ons aandoen. Hij zegt niet dat we
kmis.
alles maar moeten slikken. W e m*
gen rekenen op vergelding.
Maal dat moeten we niet in eigen
Geloof dat G d het o m h t serieus
hand nemen. Of in eigen gedachten
neemt, als u het bij Hem neerlegt.
Vertrouweropdathet~HWh
kathetmer aan H m ,
Gkd kt o~&~aamGd.
kghet bij
M$*s8fef,kp%WHeIn mer.
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Vind op die manier mst.
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i k l ~ & v a n a p s t e l Petrusenhij
k f t het op zijn bg e l d van
zijn Meester, Jenip, P m s h e f t g e
zien h Jems tm$hg met omzcht.
W & t ~ e r d ~ ~ & m n g e daan. Hij w e t d ~ ~ H i j
Wat je wegduwì, komt t a g . OnDat~kdedeeranierdieGoduIls~~
w e d geshgkn, Hij d~
~
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hemepelijk.
2k iilsgeu we leren omgmn met
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Me
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~
~
.
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win g d e ~ i k ~ e ~ v e r ~
M m wat d& Hij? Fmus zegt: Hij
tniiprwen & H i j , ~ z W & t g o r =bid&t temg*Hij h i g h Mes,
d e e l t , & H i j ~ b t ~ ~
nraar gafhet w s r m Hem,die
wreken en het reci~&&13 overredtvaardig eodclok (1 M.
winnen.
223). Jezus gaf'haz m Ood. Hij
GelWdat Hij dst ihdedwd &J&
duw& het bovm zkhzelfuit en
siel niet &>eis d & ~ & . ~ ~ legde het bij Vadm mer. H
jm A t
n e n z l e n , ~ @ 1 ~ w , ~
niet zlf naarHij di& mk
hette~ea.R&emmpQlraf@ldhEt
niet~ni,*~WmGod.
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I n d e ! z e h M d & M ~ tijd. Geef dat di$-&
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&g m oorwat!
zibbb.
rnisdCm&r,m@h.Want
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nugeht!n, op& u in @jn wsfupp ~ a tr#&
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Ik leer het ook van Paulus. Wreek
Xjdî. Icmmâ tik niet J a m Chnams
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als z'n Y d o s w ~
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Dat zegt G d zelf ook. hulus zet
gatTaft k& hel:
k
t er direct Bij: wanf m sitaat geGehof* &'W omecht wreekt
schevcn: Mij kamt & w r d toe, Ik
k'Miop€k~Im&%~
zal hef verge-, spie& de Here.
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msmte legga. Als
Er zal wel dege~jkwraak zijn. Ver~
v m i d e ~ v a n ~ e M gelding is n d g . k h t moet gegm.Ahiemmdzijn&d,mkde
wraken worden. God s&t daar niet
mhuM kgmiover jou, bePjdtak
mmar overken. Hij stapre niet
ZOadeeav~eringmagL~
zamaar over M mrmlit heen dat
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KOKETTE VRIJZINNIGHEID'

Koketterie
"Het WaditioneIe kerkvolk reageerde onlangs geschokt op het nieuwe
boek van de theoloog H a q Kuitert, over de menselijke natuur van
Jezus". Zo begon NRC Handelsblad laatst een
Het kedvermaak en de l i k r d e arrogantie dniipen van zo'n zinnetje af. Erger is
nog dat het gewoon niet Hopt.
Wie heeft er nu eigenlijk zo'n Nmoer gemaakt over Kuiterts nieuwste boek? Was dat 'het trdtionele
kerkvoik'? Welnee, het was Kuitert
zelf. Nog voor de verschijning van
zijn h e k hadden hij en zijn uitgever een waar m&-offensief ontketend. Via pewberiçhtenen interviews werd her en der het revolutionaire karakter van deze chnstologie verkondigd. Zo koketteerde
Kuitert met zijn vrijzinnigheid.
De reacties die tot nu toe van orthodoxe zijde verschenen zijn, waren
niet zozeer geschokt als w d verdrietig. Vorige publicaties van Kuitert hadden al wel duidelijk gemaakt dat hij de godheid van Christus loochende. Dat deed verdriet.
Het doet ook verdriet dat hij aan die
lijn vasthoudt. Maar hoe verdrietig
ook, voorspelbaar was het wel.
Wat schokt is dan ook niet zozeer
de inhoud van dit boek, als wel de
koketterie ervan. Met kennelijk plezier bestrijdt Kuitert het geloof in
Jezus Christus als de Zmn van God
en poseert hij als m d e r n theoloog.
Weliswaar zegt hij in één van de
genoemde interviews dat hij er
moeite mee had om "weer een hele
hoop mensen voor het hoofd te stoten": maar van die moeite blijkt in
zijn boek weinig.
Al na %i bladzijde verschijnt in
het boek het kopje 'Jezus bladdert
af (16). Het'gaat Kuitat dan om de
opvattingen over de Here Jezus, die

aan vele veranderingen onderhevig
zijn. Maar de formulering getuigt
toch ook van weinig respect voor
andermans overtuiging, om van eerbìed voor-Chishs2klfnpg m a f t e
zwijgen. Met dit mrt x&8rWwgen
is het boek bezaaid. Hei dmt soms
pijn aan de o p . Za h90Fthet ''veilig in Jezus' armen" volgens Kuitert
bij "de hele santenham van het
kuidergeloof ' (255). Verdere voorbeelden zal ik de IexÏbesprn. Ik
hijg deze toch d muweii~uit
mijn kksti,erwerka. Ze mgen genoeg zijn om duidelijk brnaken gat
mk in het boek zelf Mu
m
i kak&teert met zijn vrijMgheid.

Vrijzinnigheid
Kuiterts hoofdstelling is &t Jezus
nwit Z h I f ais G d gezien kan
hebben, a d a t Hij een jood was.
Dit valt volgens Kuitert via Wtorisch onderzoek te verifi(154).
Als wij over de godheid van Jezus
spreken, doen wij d a kennelijk
~
vanuit de gedachte dat wij k t e r
over God geïnformeerd zijn dan Jezus. "Dat lijkt mij het invoeren van
een onoplnsbate tegenstrijdigheid",
zo zegt hij dan (155).
Je mu verwachten dat &ze hoofdskiling van brede argumentatie
voorzien w d t in het bwk. Zowel
dat de Here Jezus in alle opzichten
"geloofde, dacht en handelde d s
ju&, ds dat het h
m onmogelijk was dat Hij Zichzelf als God
zag: het zijn toch niet zonder meer
vanzelfsprekende waarhden. Maar
in feite blijft bewijs voor &ze kweringen achterwege. Wat zijn
hoofdstelling is, is ook zijn uitgangspunt. Jezus Iran Zichzelf nooit
als God gezien hetiben. We moeten
het geloven omdat Kuitept het zegt.
Of misschien kan ik beter zeggen:
Kuikrt voegt zich als vmze1fspre-

B. Kamphuis

kend in de vrijzinnige traditie.
Want niet alleen binnen Kuiterts eigen ontwikkeling is zijn boek nauwelijks een verrassing. Maar het
past ook naadloos binnen k t geheel van de vrijzinnigheid. Al zo'n
eeuw g e l h u stelde de bekende liberale theoloog Adolf van Hamxk,
dat in het evangelie zoals Jenis het
verkondigde niet de Zoon thuishoort, maar alleen de V&.
Haniacks taal was aanzienlijk eerbiediger dan die van Kuitert, maar
zijn uitgangspunt was hetzelfde.
Natuwlijk zifl er in-de uitwerking
verschillen tussen beiden en Kuitert
laat niet na die te benadnikken
(65v.). Maar dat levefl toch niet
veel meer op dan een variant op de
vrijzinnige traditie.
Voor koketterie is dus eigeniijk weinig d e n . Velen v& Kuitea hebben al ontkend dat de Here Jezus
God is. Dat is erg genoeg. M h r de
suggestie dat in dit &k iets heel
nieuws gebracht wordt, is er echt ver
naast. ''Jezus geen God? ast wist ik
al", zegt de 'priester- dichter' Huub
Oosterhuisin Elsevier.*20 kunnen
vrijzinnigen onder elkaar spreken.
MW wij mogen zeggen: 'Jezus
geen God?', we hebben het al zo
vaak gehoord We laten ons ons geloof in de Here Jenis niet ahmm,
ook niet door oude vrijzinnigheid in
een nieuw jasje.

Vanbeneden
'Aiie spreken over Boven komt
van beneden" (176). Dat is al vele
jaren Kuiterts adagium. Het geldt
dus ook voor zijn christologie. AlIes wat wij over de Here Jezus zeggen, komt van beneden. Dat wil
zeggen: het gaat om menselijke interpretaties. Mensen proberen de
betekenis van Jezus onder woorden
te brengen. Het gaat altijd om een

waardebepaling, een waardewrdeel
over zijn persoon. Kortom: 'Jezus,
nalatenschap van het christendom'.
Dat geldt voor de Iser over de twee
naturen van de Here Jezus: Hij is
één Persoon in twee naturen, een
goddelijke en een menselijke. Je
moet die leer, zo zegt Kuitert, zien
als de stralenkrans die je vaak op
afbeeldingen van Jezus ziet. Iedereen weet wel dat de Here niet echt
met zo'n stralenkrans rondliep.
Maar de schilder geeft daarmee de
betekenis van Jezus weer. De belijdenis van de godheid van Jezus is
net zoiets. We weten wel dat Hij
een gewoon mens was en niets anders. Maar Hij is zo belang+ voor
ons, we noemen Hem ook-God,
Daarom heeft Ku@t nje$&m behmfk om de twee---leer
af
te schaffen, ook a i gelooft Iiij er
niets van. Want ''be&kis kan ook
worden aangegeven met voorstellingen, die niet op standen l.an zaken temggaan of verhalen die niet
echt zijn gebeurd" (207).
Maar niet alleen de kerkelijke leer
over de Here Jezus is puur van beneden. Dit geldt niet minder van
wat de Bijbel over Hem zegt. De
evangelisten hebben het verhaal
over Jezus opgesmuki en aangedikt.
Natuurlijk wist de Here Jezus niet
allang dat Hij 'ten derden dage' zou
opstaan uit de doclen. "Dar zou zijn
verhaal van alle ernst ontbloten"
(205). Het is alleen maar een stukje
stralenkrans. Net zoals de wonderverhalen. "Ze drukken warmte uit
voor Jezus, vertrouwen in zijn
w a d e n en werken, geloof in zijn
bijzondere roeping. Of ze echt gebeurd zijn is heel wat anders".
Misschien is dit nog wel het meest
boeiende aspect aan Kuiterts vaak
m ergerlijke boek. Het laat met onverbiddelijke consequentie zien
waar je uitkomt als je in de leer
over Christus alleen 'van beneden'
wil spreken. Het zal niemand verwonderen dat je dan ook 'beneden'
uitkomt. Bet enige wat je ovmhoudt is een joodse man uit het jaar
nul. Maar dat zat dan ook al in je
vooronderstellingen ingebakken.
Johannes zei het al: "wie uit de aar-

de is, is uit de aarde en spreekt uit
de aarde". Maar hij kon meer zeggen: "Die uit de hemel komt,is boven allen; wat Bij gezien en g e
hoord heeft, dat getuigt Hij en zijn
getuigenis neemt niemand aan. Wie
zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is"
(Joh. 3,3 1-33). De klmf tussen
Kuiterts christologie en deze woorden is onoverbrugbaar.
Kuiterts uitgangspunt dat alle spreken over Boven van beneden is,
doet hem ook losjes omspringen
met wat de Bijbel en de kerkelijke
leer over Jezus zeggen. Een straaltje meer of minder aan de stralenkrans doet er kennelijk niet zoveel
toe. Johannes kan wel in de eerste
zin van zijn evangelié zeggen dat
het Woord God was(en dat is het
Woord dat in Jezus Christus vlees
geworden is, Joh. 1, 14.17).Maar
Kuitert huppelt daar vrolijk overheen, rnet wat kreten over de gnostiek, waarvan Johannes de taal en
de vmtellingswereld zou gebruiken, en c o n c l u dan
~ "Hoe ook,
Johannes identificeert niet Jezus en
God. Jezus is niet God en God is
niet Jezus" (159). h nog geen twee
bladzijden weet hij zich zo van Johannes af te maken. Maar als je
Kuitert dicht slaat en het evangelie
open, dan staat het er nog altijd:
"en het Woord was God".
Zulke korte bochten maakt Kuitert
keer op keer. Zo laat hij in een opmerking over Fil. 2 voor het gemak
maar liggen dat daar van Christus
Jezus gezegd wordt dat Bij "in de
gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht". H
ij houdt dan niet meer over
dan dat de tekst "over Jezus
spreekt, die zich vernederde en de
gestalte van een slaaf aannam, om
daarna door God verhoogd te worden" (2û9v.). Op die manier kun je
natuurlijk altijd gelijk hijgen.
Even gemakkelijk als Kuitert met
de Bijbel omspringt, doet hij het
met de kerkelijk leer. Op een gegeven ogenblik zegt hij bijuoorbeeld dat de drie oecumenische belijdenisgeschriften (het Crede de
Apostolische Geloofsbelijdenis, Ni-

cea en Athanasius) door alle christelijke kerken aanvaard zijn, maar
dat dat niet geldt van de belijdenis
van Chalcedon, omdat daar een paragraaf over de Heilige Geest in
staat, waarmee de Oosters-orthodrixen niet akkoord gaan (235).Dit
is echt een warnet van misverstanden. In feite is alleen de belijdenis
van Nicea door Oost en West aanvaard, en zelfs daarover is nog verschil van mening, omdat het Westen daaraan later in de belijdenis
over de Heilige Geest heeft toegevoegd dat Deze ook van de Zoon
uitgaat (het zogenaamde ñlioque).
Chalcedon heeft daarmee weer
niets te maken, maar leent zich
dmr zijn karakter m i k i j k voor
een kerkelijke belijdenis. Het lijkt
een detail, maar als je een boek
schrijft waarin je de tweenaturenleer wilt herzien, is enige zorgvuldigheid ten aanzien van het concilie
dat die l m gefomuleerd heeft
(Chalcedon) toch wel op zijn
plaats. M W ja, als het alleen maar
om sen stralenkrans gaat ...

Verzoening
Wat is voor Kuitert nu eigenlijk de
betekenis van de Here Jezus? "De
grote gebeurtenis is volgens de
christenheid dat Gods barmhartigheid voortaan ook aan de niet-joden
kan worden gepredikt: in Jezus
hebben zij hun zondebok en in de
Goede Vrijdag hun Grote Verzoendag gekregen" (312).
Het gaat dus om twee'dingen, als je
de betekenis van Jezus onder woorden wilt brengen. In de eerste
plaats mogen sinds Hem ook nietjoden rnet God omgaan. En die omgang betekent, in de tweede plaats,
dat zij net als de joden mogen delen
in de verzoening met God.
Op beide punten heeft Kuitert gelijk en ongelijk. Inderdaad: sinds
Christus neemt God ook heidenen
aan als zijn volk. Paulus komt
woorden tekort om het wonder van
dat geheim te bezingen (Ef. 2 en 3).
Maar als je daarin de betekenis van
Jezus laat opgaan, dan is het toch
wel vreemd dat de apostelen Hem
prediken als de "Leidsman en Hei-

lancl urn Isra81 b e h i n g en vergeving van zonden te schenken"
(W.5,31),al voordat het evangelie naar de heidenen ging. Maar
Lucas ml hee volgens Kuitert wel
verkeerd gezien>heben.
En inderdaad, Kuitert heeft weer
gelijk de kern van Jms' betekenis
ligt in de verzoening. Het is mooi
dat Kuitert dam aan vasthoudt in
tegenstellmg tot i e m d als Dm
Heyer. Maar laten we die winst niet
te gemakkelijk incaseren, Want
ook hier denk$Kuiten consequent
van bemeden. "Het ritueel van de
verzoenhg is teken van eenontwaakt geweten... Het ritueel is een
poging om het van h e d e n goed te
maken bij Boven. God moet veruiend worden = wij zijn schuldenaars, en dat weka we.Deit is de
essentie van de leex van deA-ning". Als dat de essentie is vari die
l-, dm is wel k t hart eruit: 'God
was in Christus de wereld met
Zichzelf venoenende" (2 Cor. 5,
19). Màm ook die woorden van
Paulus d l e n voor Kuitert wel niet
meer zijn dan beeldspaak, een
'metafoor' van beneden.

Slot
Natuurlijk valt er over Kuiterts
boek nog heel waf meer te zeggen,
ook pasitieve dinga. E
k
îis, zuals
bij Kuitert meeseal het geval is,
smeuïg geschreven, hoewel ik het,
voord deer het oneerbiedig taalgebruik, allesbebdve mmi geschreven vind.' Verder geeft het boeien& ovenichm
de
nis van de iauwere chnstologk. Je
kunt Kuiten zelfs een klein
gelijk niet ontzeggen in zijn verzet
tegen e n wijze van vereikg van
Jezus waarbij G d op de achtergrond komt. Dat komt inderdaad
voor en waarom zmden we ons
ook dom Kuitert daarvoor niet laten
waarschuwen?
Maar deze dingen nemm niet weg
dat Kuikrîs boek een &caie
breuk betekent met het geloof van
de kerk van tak eeuwen in Jeais
ClrisW. 0dm.g~
is er een tiederlaadse vertaiing versdherieei. van
een &k van Alister Mc#aEh over

-

&

Jezus. Dit boek &.glashelder
I
dat met de leer van de godheid van
Christus d~ integriteit van het &stdijk gelwf ap het s p l staat:-"er
vdt over deze leer niet te ondwhandelen".6Inderdaad: als de kerk van
Christus Hem niet mm Iran vereren als Gad en Heiland, houdt ze in
feite op te bestaan.
Christus als God en Heiland: het
komt erop m . v a n dit geloof te blijven gemigen ook aan het eind var^
het tweede mjllennim. K&&s
boek laat aas zeien W a i # p g ~ ten dit gel& is ia Q@ a d . Wat
betekent dat arid&s,&m dat we kproefd worden "opdat & echtheid
van uw geloof, kostbaatder dan
vergankelijk goud, dat doar vuur
beproefd wordt, tot IOf en heerlijkheid en eer biijke te zijn bij&
openbaing van Jezus C r i s l ~ s "(1
Petr. 1,7)7Des temermleqom
ons in dit geloof te verhmgetr:een
onopgeefbare schat, de tijkdomvan
de kerk, die niemand Iraaraf Iran
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F.
T
m van 181&1996
Een-p
met de meer dan M.WOhhk6ningen {Rem Kwr) weBa werzidrteli]lczin mg
In een spedaai kader naast de 6jijbeltel;ct
Hetb(madew aan deze W R o m Is dat nid ahen
de kMWnmgen wrden g&&, maar dat b[jbMnuqzinQaì
In de kanilelcanmgeo ook aange
W i h r m n M m , waardoor de M W e ùfbeiteksi op hel besldscherrn versdignt

nemen.
Naar aanleiding van H.M. Kuit&, J-:
nataienschap van het christcnabm Sckm
voor een chrisfoIogie,(Baarn, 1Wa, 320p.,
prijs f 39,W. Naar dit M wordt verder
l

verwezeadoar nissen bakja geplatpk pginanummersin de rekst
S.
en F. k n e v e t d , 'hdmks dies
. prdormeed geMeva' in M C H&Isd

blad, 12-1&98,
"nteniew mei Sj. de Jong, 'J=
is god
niet' in NRC Hdekpblad, 1 149-98.
'J.P. Bresser. "Jezus geen &d? Dat wist ik
al'. Hu& Ooste&uii over politiek, reliiie en
poëzie' in Ehmier, 03-10-98. Het is ovesigem dezelfde Oosterhuis van wie in het
Li&k
v w r de kerken liederen stam
wde H m J m s als @d wordt bezongen. Bijvoorbeeldin lied 162, waar de bewmrd-n
dt k a e b f k g b i s van ~ i cm w ~ & ~ h n i & : " C d v& Men licht
van licldallas dingen hoederkmft =n menselijk gezichWh r~mengenhoeder". Ook
een soort s i m h h m s(zie het vervolg van
dit &)?
Ook Kuiterts geestverwant Huub Oosterhuis heeft in hei amg&adde interview in
Ehmier btiek op de stijl Van het W:
"Het boek is helaas nergens h m w mefl, Qmkrbuis spekt zeWs over "onw a m w b e e l ~ " .
" A. MC&$&, J-. ì3e Çoddie mm+ werd,
Zmtmma (1998),75, vgl. ook 198.

m

&tbeteenhtistsommeeîeweiiPen. VVowalook
~ l d e ~ ~ i & i s n e n k e n ~

Voordelen
* CenduizeMn hotspots w m q u met de
muis kunt klikken
* uiigebdrieen sndle weHun&
* teksten h g n d m ~ r a m m a ' s a pb ne

*
*

men
zeer ~ i kv m
t Bijbelstudie
hijmdor fraai u ~ b w d

De StatermrtAi ig W C C D h met Mgebrslde a e k í m i ? geeff
~ bnnen snUa wmdmda
gevraapds teksten ter
mrkr irpwk
klde h;rndellmn.Hetkopin mieRstiprk a r
e s n a n d e r ~ r t s r m a g & ~ r €m
~&

U

g kunt u vw lqllllas bewamin,hrkenen

prirrim. E a pmgramma daf u wndefwss in
staat *telt om bibeasksten op maenwutfge manier m &&n$ wjze te M l W m n .

Prijsf 185,Uitgeverij
Oosterbaan & Le Wntre
P~1e#,44WMGaes
T e m M19.2155@1

E. van Middelkoop

HOEZO, BURGER
VAN EUROPA?
/n F~~nkrOk
werd bfvoorbeeld fJciens de campag-ae,voorafgaand aan hef referendum over dit verdrug (van Maastricht. EvM), herhaaldelfi gewezen
hef schrikbeeld dat Franse

Europees burgerschap
Bovenstaand citaat is afkomstig uit
sen juridisch commentaar op het
Verdrag van Amsterdam. Het verwijst naar een politieke realiteit
waarvan de meeste lezers zich vermmielijk niet of nauwelijks bewust zijn,namelijk dat wij ook beschikken over zoiets als een Europees burgerschap. Het werd in 1992
gepmlameerd in het Verdrag van
Maastricht dat twaalf Europese staten samensmeedde in een heuse
Unie. Daar hoorde ook bij een burgerschap van de Unie. D& burgerschap bevat vooralsnog geen plichten en slechts enkele rechten, mals
het recht op vrije verplaatsing en
verblijf binnen de Unie, het actief
en passief E e s m h t bij gemeenteraadsverkiezingen en bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en consdaire bescherming in
derde landen. Het Verdrag van Amsterdam dat in 1999 in werking
moet treden en inmiddels vijftien
landen in Unie-verband bijeenbrengt bevat op het punt van het
burgerschap een kleine, maar interessante correctie. Voor alle zekerheid is nu toegevoegd dat het
Unie-burgerschap het nationale
burgerschap aanvult maar er niet
voor in de plaats komt.
Deze kleine verdragsaanpassing illustreert aardig een Europese stand
van zaken, waarin enerzijds Europa
in de v m van de staatkundige
identiteit van de Europese Unie
onze positie als burgers langzaam
maar zeker mede gaat bepalen,
maar anderzijds de vertrouwde na-

naast een zakelijke realiteit voor
bmren en grotere ondernemers.
L

b

tionale identiteit zich telkens weer
doet gelden. Wij zijn en blijven allereerst Nederlander, Fransman,
Duitser enz. en pas daarna voorzichtig ook een beetje Europeaan.
Maar die laatste kleurtoevoeging
neemt wei toe in betekenis en komt
dichterbij ons alledaagse leven en
ons zelfbeeld als burger.

Nationaal besef
Over dat laatste wil ik iets meer
zeggen. Als gerefomeerdtn hebben wij een door taal en historie
sterk ontwikkeld nationaal besef,
Dat kan als waardevol worden beleefd waar en wanneer wij in dat
nationaal besef ook christelijke tonen aantreffen. Dat kan gaan van de
tekst van het Wilhelmus via een
Bijbels verankerde gevoeligheid
voor de rechten van anderen en verdraagzaamheid tot de sociale harmonie van ons zgn. poldermodel.
De vraag is nu of dit nationaal ingevulde zelfbeeld noodzakelijkerwijs
moet verwateren wanneer wij ons
meer en meer ook Europeaan moeten gaan voelen. Of zal dat Europees burgerschap vooralsnog niet
vee1 meer dan een marginale aanvuilhg zijn?
Eerst iets over het moment waarop
we deze m g e n stellen. De Europese gemeenschappen bestaan al meer
&UI veertig jaar. Tot het begin van
de jaren negentig voegden zij evenwel weinig toe aan het zelfbeeld en
besef van burgerschap van de gemiddelde Nederlander. Europa was
v m a m e l ~ k een besaurlcke recalivt>oreen kleine elite van politici, rechters en bestuurders. Daar-

Zie ik het goed dan verandert dat
langzaam. We hebben inmiddels
een zgn. Ewopees paspomi, veel
jongeren krijgen door onderwijs en
vakanties een verderreikende belangstelling en zeker met de komst
van de euro zal het besef van ook
Europeaan te zijn groeien. Echter,
tot op de dag van vandaag wordt
Europa door zeer velen nog gezien
ais de ver-van-m'n-bed-show van
een vervreemdende, technoc~atische
superstructuur. Men mag dan gewend zijn geraakt aan het zonder
controles passeren van de landsgrenzen, Be zeer geringe en zelfs afnemende belangstelling voor de verkiezingen van het Europees Parkment duiden op een nog altijd slecht
ontwikkeld E m p s burgerschap.

Euroga dichter op onze huid
Met de doorwerking van het Verdrag van Amsterdam zal dit mijns
inziens veranderen. Dit komt omdat

de Europese samenwerking nu die
delen van onze rechtsorde gaat
beïnvloeden, die veel dichter bij
huis liggen dan de al zo lang b e
staande Europese regelgeving op
gebieden als de economische medecluiging, de landbouwverordeningen, steunmaatregelenen m i k richtlijnen. Op grond van het Verdrag van Amsterdam zullen de vijftien Europese lidstaten & komende
jaren ook regels gaan opstellen
voor het asiel- en immigratiebekiù,
debn van het strafrecht en mishet personen- en
fa"ilier@cht en ook de bmafing
van grodrecht@n-b r t o r n +de EumPese p r n e k zal gaan raken aan
centrak nom@n@n waaï-&n met
betrekking tot de bejegening van
vreemdelingen, zaken van recht en
barmhartigheid, tolerantie en
lijk zelfs de onderwijsvrijheid.ZO
waarschuwde onlangs een voornaam adviesorgaan van onze rege-

ring voor de mogelijke effecten van
Europa op de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Niet dat onmiddellijk de
alarmklok moet worden geluid,
maar Europa komt ons dichter op
de huid te zitten.

Ook in Europa is
gesecular[seerd
Nu werd in b.v. de jaren zeventig
en tachtig wel eens gezegd dat er
van Europa misschien ook wel een
goede, dempende invloed zou kunnen uitgaan op de doorgeschoten
libertijnse Ievensstijl en wetgeving
in ons land. Inmiddels kunnen we
beter weten. Als het gaat om het
gebrek aan goede rechtsbescherming in zaken ais abortus en euthanasie dan moeten we constateren dat in b.v. het Europees Parlement slechts kleine minderheden
te vinden zijn om deze slechte
rechtsontwikkeling te stuiten. Overigens, over wetgevende bevoegdheden op deze terreinen beschikt
dat parlement niet, hetgeen de leden echter niet verhindert daar
soms over te debatteren en resoluties op te stellen. Het socialistischgmene regeerakkwrd in Duitsland
bevat voorstellen voor het zgn. hom-huweliik, die weinig afkijken
van wat er in Nederland klaar ligt
voor nieuwe wetgeving.
Aueen ten opzichte van de politieke
en publieke acceptatie van actieve
euthanasie lijkt ons land nog een
voorloper. Van enige weerhouding
vanuit andere Europese landen blijkt
evenwel steeds minder. In het rap
port van de Generale Synode der
Nederlandse Hervormde Kerk 'Hart
en ziel voor Europa?' wordt enerzijds met een nauwelijks beargumenteerd optimisme gesteld dat de
moderne secularisatie wellicht een
'bepaalde fase' is in twintig eeuwen
christendom in Europa (blz.119).
Anderzijds werd meer trefzeker gezegd 'dat in het geseculariseerdeEuropa een soort secundair-christelijk
levensgevael aanwezig is gebleven,
maar het is niet zo duidelijk in hoeverre 'Europa' of de'Euro- pese
mens' daarop nog aanspreekbaar is'.

Tach aandacht voor het

nuhonate

Welnu, voorzover er d sprake is
van een Europees levensgevoel van

de Europese burger dan is dat de
identiteit van de 'homo economomicus', de producent en de onverzadigbare consument. Hij herkent
zich in de Europese Unie en de
daarin opgenomen gemeenschapr>enals het technocratisch imwri;m dat uit is op maximale &st.
Voor de niet-economische waarden
blijft die burger in Europa dlereerst
een nationaie of regionale mens.
Want de politieke integratie van
Ewo~a-pt steeds zichtbaarder tegewachten 'p. In landen als'panje, België, Italië en het Verenigd
Koninkrijk is de (antbindende) tegenkracht van de decentralisatie m
sterk gewwden dat zij een gevaar
voor de eenheid van de nationde
staat gaat worden. Het is b.v. veelzeggend dat na eeuwen de Schotten
weer een eigen parlement krijgen.
Interessant is ook dat de poging van
de Franse president Chimc om het
Nederlandse drugsbeleid Empees
te 'nmaliseren' tot felle reacties
bij ons leidden. Voord links-intellectuele schrijvers vonden plotskiaps de moed onbekommerd op te
komen voor nationale verwwrvenheden. Kennelijk heeft het allereerst economisch gekwalifimexde
integratieprmes genzen bereikt
Andere waarden worden vooral nationaal beleefd m dat is moedge
vend voor wie hecht aan het
houden van gerefarmeerd-confessiOmie
die wij eigenlijk
alleen maar nationaal herkennen.

Kerken @n
levenbeschouwelijke
organimties
Iets van deze nationaal getinte tegenkracht zien we ook op kerkelijk
gebied. De positie van kerken in
Europa in hun relatie tot de staat lopen vanaf de zestiende eeuw zeer
uiteen. Van formele staatskerken
(het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen) via van overheidswege fiscaal gesteunde kerken
(Duitsland) tot volledig van de staat
gescheiden kerken (Nederland). In
1995 is door de Duitse kerken, protestant en katholiek, in een gezamenlijk memorandum voorgesteld
de positie van de kerken in enigerlei vorm op te nemen in de Europese verdragen. Niet om die positie
Europees te harmoniseren, maar
juist om een garantie te bieden

voor de gegeven verscheidenheid.
Deze actie heeft succes gehad in
deze zin dat bij het Verdrag van
Amsterdam de navolgende Verklaring is opgenomen: 'De Europese
Unie eerbiedigt en doet geen afbreuk aan de status die kerken en
religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationale
recht in de lidatsten hebben.
De Europese Unie eerbiedigt evenzeer de status van levensbeschouwelijke en niet confessionele organisaties. In het Nederlands Dagblad
van 10 oktober j.l. zegt m.dr. H-M.
ten Napel hierover dat deze Verklaring tevens een legitimatie biedt
voor toekomstige ingrepen van de
Europese Commissie. Die zou een
strikte, bijna fundamentalistische
scheiding van kerk en staat voorstaan als in Frankrijk. Ik betwijfel
of dit een juiste zienswijze is. Desgevraagd heeft de Nederlandse regering verklaard dat deze Verklaring materieel-rechtelijk weinig
toevoegt aan wat elders in het Verdrag wordt gezegd over de sinds
jaar en dag bekende eerbiediging
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden: 'De Verklaring komt geen andere betekenis
toe dan hetgeen zij verwoordt'.
Het is eerder andersom. Voorzover
deze Verklaring al iets voorstelt is
het dat zij past bij de opwaardering
van een andere verdragsbepaiing,
die zegt: 'De Unie eerbiedigt de
raationale identiteit van h a r LidStaten ', en de toevoeging aan de
bestaande verdragstekst dat rekening moet worden gehouden met
culturele aspecten 'met name om
de culturele verscheidenheid te eerbiedigen en te bevorderen'. Het re
torisch gehalte van dit soort teksten
mag hoog zijn, ze geven wel aan
dat onze burgerlijke en h r k l i j k e
toekomst niet uitssbitenû in 'Europa' ligt. De nationale identiteit en
cultuur blijven daar gelden. Welnu,
waar en voorzover daar het 'secundair-christelijk levensgevoel' nog
aangrijpingspunten biedt, historisch
verbanden met de Reformatie, dan
liggen daar onze taken op staatkun&g en Irerkelijk gebied.
Dhr. E. van MEdddkoqp is lid van de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Pdifiek
vem.

DE FREE CHURCH
OF CENTRAL INDIA (FCCI)
Het doet Ons wat aan een moskee denken. het
kerkgebouw van de Free Church in Jabalpur,Niet
zozeer vanwege de bouw, m ~ a vr , a ~ mhef
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derhgen en diakenen die samen de
kerkenraad vormen, zien tw op leer
en leven van de gemeenteleden.
De FCCI is een alfstandig verband
van vier plaatselijke presbyteriaanse kerken in Centraal Iridia, in de
e
MBdhyaPradesh. D.g zamenlijke vergadering wordt presbytery genoemd.

Gereformeerd

hand. Het is in een land als Inclia niet vreemd

e mensen ZW gewend om 3 oc~fends
op deze
op te staan: en wam kunneH.ze dun befer

De FCCI is voortgekomen uit het
zendingswerk van de Free Church
of Scotland in India. Dit zendingswerk was sterk gestempeld door de
barmhmtighid tegemver weeskinderen. Veel
de eerste bekeerlingen waren vrucht van dit barmhartigheidswerk. l% kwamen ook leden
van andere kerkgenwtschap~n
over en er bekeerden zich velen uit
het hindoeïsme tot Christus. Nog
steeds p i t het zieiental.
I
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huizen te stichten of te onderhouden, is het werk en het aanzien van
deze kerken veranderd. Toch kenmerkt het zich nog steeds door missionaire gerichtheid en swiale bewogenheid en vertoont het aantrekhgskacht.
samenkmsten vm
de gemeenten worden veelvuldig
bezocht door heidenen uit hun omgeving.
Ook uit andere maatregelen biijkt
de viJatidigheid van.de overheid in
deze deelsfaat ten opzichte van de
christelijke kerken. Zo bestaat er
Ben meldingsplicht voorafgaande
aan de doop van een Hindce-bekeerling.
I
k FCCI zijn trouw aan de Westminster belijclmiis. Predikant, ou-

We waren in de gelegenheid sen
bezoek te brengen aan elke plaatselijke kerk. We konden met de plaatselijke predikanten spreken en hebben samenkmsten van de gemeenten megemadct en ook enkele gemeenteleden aan huis k z ~ c h tWe
.
mochten een officiële vsbyteryvergade4ng bijwonen en hegen.
veel informatie van rev. Dwd John
bij wie we een aantal dagen te gast
zijn geweest.
Er wordt onderscheiden tussen '@U
mmhers' en 'adkae~-mts
', waartoe
ook de gedoopte kinderen worden
gerekend. Raamaast zijn msociate mmbms, leden van andere
kerken, die als gwLleden am het
plaatselijk kerkelijk leven deednemen en Pnrn:i~et e W W M b e n
tot het avondmaal. Tenslotte zijn er
de visitors. l
3 wordt ernst gemaakt
u i t het oefenen van de christelijke
tucht. kerediensten zijn u i m l
sober van opzet.In de e d i e n s t
heeft geen lezing van de wet of van
h& aposhlicum plaat&Wd wordt
veel gezongen uit een
psdterhymd, MS
op Schotse,deels
op eigen Indische meldkm.
De doop wordt bediend aasi de hderen van de gelwigen, h& avondmaal wordt regehatig gevierd, variërend van 2 tot l2 keer per jaar*
De voorafgaande zondag wordt meen

voorbereidingspreek gehouden. Leden van andere kerken, die trouw
de erediensten bezoeken en om hun
leer en leven goed bekend staan,
worden aan het avondrnaaì toegelaten.

Gemeenteopbouw
De kinderen worden in de sikndayschools o.a. onderwezen in de
Sharter Catechism. De geloofsbelijdenis vindt gemiddeld plaats op
14/15-jarige leeftijd. Daar gaat een
aparte cursus aan vooraf die wordt
afgesloten met een onderzoek door
de church-session.
Naast de zondagse erediensten
wordt er sundayschoolgehouden,
zowel voor kinderen, als voor ouderen. Soms vindt de sundayschool gelijktijdig met de eredienst
plaats.
Andere samenkomsten van de gemeenteleden zijn de cobtage-metiwgs, huisgodsdienst-oefeningen die
door de week plaatsvinden. Verder
zijn er dm-de-weekse prayemetings en village-preachings.
De zondag is in India voor de
meeste mensen geen rustdag. Dit is
merkbaar in de opkomst in de erediensten. De samenstelling van de
aanwezigen in de erediensten is van
een redelijk evenwichtige opbouw
qua geslacht en leeftijd.
Bijzondere projecten zijn het bibliotheek-project van ds. David
Sohn in de wijk Premnagar. Het
gaat om een bibliotheek voor gemeenteleden en buitenstaanders
waar, tegen geringe vergoeding,
goede bmken kunnen worden geleend. Daaraan zijn studiesamenkomsten met de lezers verbonden
als missionaire activiteit.
Verder houdt ds. David John elke
morgen tegen zonsopgang een devotion die via luidsprekers op het
dak van de kerk voor de omgeving
te volgen is. We ontrnuetten verschillende mensen, waaronder een
ouderling, die getrokken door deze
boodschappen de diensten gingen
bezoeken en zich aansloten bij de
kerk.

Zelfstandig afhankelijk
De zelfstandigwording van dit verband van kerken is versneld door
een verandering in de wetgeving
van de staat Madhya Pradesh waardoor na 1988 alle buitenlandse zendelingen uit dat gedeelte van India
vertrokken moesten zijn.
Deze versnelling is er de oorzaak
van dat de FCCI kerken voor wat
hun materiële behoeften betreft nog
sterk afhankelijk zijn van de steun
van de Free Church of Scotland. Zo
wordt depresbytery kas voor de
onderhouding van de predikariten
voor 314 gewM door de FCS en
voor 114 door de plaatselijke kerken. Ook vindt:er rapportage plaats
van de presbytery-vergaderingen
naar de Foreign Misswn Board. En
orn het andere jaar vindt visitatie
vanuit Schotland plaats.
Wel is het beleid gericht op zelfstandigwording van de kerken.
De presbytq vergadert iedere drie
maand en vervult een sterke centrale aansturende functie ten opzichte
van de plaatselijke kerken.
De predikantsvooaziening is een
punt van zorg. De laatste keer is
voor het vinden van een kandidaat
een advertentie geplaatst in een
evangelisch tijdschrift. Men hoopt
uit eigen kring jongelui naar de
Presbyterkm Thedogical School in
Dehra Dun te sturen, die bereid mlIen zijn predikant te worden in &
FCCI. De predikantstraktementen
zijn laag, ongeveer de helft van een
ambtenarensalaris.
Onder de kerken van de FCCI vindt
attestatie-verkeer plaats (transfercerîificatee).

De FCCI-kerken vormen, door hun
geïsoleerde ligging ten opzichte
van de andere gereformeerd presbyteriaanse kerken in India, met
hen geen kerkverband. Ook hebben
ze met hen geen vorm van kerkelijke relatie. Wel werken ze met de
andere gereformeerd presbyteriaanse kerken samen in de opleiding

van voorgangers aan het PTS te
Dehra Dun.
Ook is de FCCI sinds 1993 lid van
de ICRC. Verder is ze op weg naar
oficiEle registratie als zelfstandige
kerk. Tot nu toe functioneren ze
onder de paraplu van een andere
presbyteriaanse kerk.
De FCCI zou de relatie met onze
kerken graag verdiepen tot een zusterkerhelatie. De presbytery-vergadering van 20 april 1998 constateerde de noodzaak hiervan omdat
ze zich als kleine kerkengroep erg
klein en geïsoleerd voelen. Daarom
vmlen ze sterk de behoefte aan een
zusterkerkrelatie met andere gereformeerde kerken, zoals de Gereformeerde Kerk (vrijg.} in Nederland. Men is de Here dankbaar dat
Hij ons met elkaar in contact heeft
gebracht, waardoor kerkelijke gemeenschap kan worden geoefend
en er nieuwe uitdagingen voor hen
komen. Op de komende synode in
Leusden zal er worden gespken
over de kerkelijke relatie met deze
actieve en enthousiaste kerken in
centraal India We hebben elkaar
beloofd dat we voor elkaar zullen
bidden om elk in zijn ornstandigheden kerk van Jezus Christus te mogen zijn en blijven.
NB.In mei 1998 brachten ds. Oosteshuis
(BBK} en B.Bolt @VN) een b e k aan
drie kerkengroepenin W.Een attikel
over de RPCNEI volgt nog.
Dhr. B. Bdf is directeur van het Landeiijk

Bureau van De Verre Naasfen en woont te
Heerde.
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Lied 294:
'LAAT KOMEN, HEER,
UW RIJK'
'Laat komen, Heer, uw rijk' is een
lied van verlangen naar Gods Koninkrijk. In krachtige taal wordt gebeden om de komst van dat rijk; de
menselijke ellende - oorlog, haat,
nijd, tyrannie, schapen in nood,
minachting van Gods naam, nacht
en ontij - wordt voor G d s troon
neergelegd.
Het lied doet qua taal- en beeldgebruik regelmatig denken aan de
psalmen en de profetenboeken. De
dichter, Willern Barnard, geeft zelf
ook aan dat 'de beeldspraak C...]
naar de trant [is] van de profeten
met hun hartstochtelijk verlangen
nuur de dag van JHWH'.
Willem Barnard schreef lied 294
'vrij naar Lewis Hensley', zoals er
onderaan de tekst staat. Deze Lewis
Hendey was een 19de-eeuws anglicaans geestelijke. Hij publiceerde
in 1867 in zijn bundel 'Hymns for
the Minor sundays from Advent to
Whitsuntide' onder andere het lied
'Thy kingdom come, o God'. Mede
dankzij de melodie van Leighton
George Hayne (1836-1883) raakte
het lied snel ingeburgerd. In 1938
werd het in Nederland geïntroduceerd als lied 115 uit de bundel '38,
de Hervormde voorloper van het
Liedboek. In het Liedboek verscheen het lied in de nieuwe versie
van Willem Barnard.
Het lied zet in met 'Laat komen,
Heer, uw rijk', de tweede bede uit
het Onze Vader. Het woordgebruik
zet meteen de toon: 'koninklijke'
(r. 2), 'majesteit' (r. 3), 'gezag' (r.
4), stuk voor stuk krachtige woorden die wijzen op koningschap en
heerschappij en die de sfeer oproepen van de messiaanse toekomst
die Jesaja schetst in een van zijn
profetieën (9,5-6). In de strofen 2
en 3 komt het intense verlangen aan

A. de Heer-de Jong

zonderlijk gezongen coupletten
het woord: waar blijft het beloofde
ook; hier geldt de uitdrukking: het
land? 'Beloofde land', 'Kanaän',
geheel is meer dan de som der de' G d s stad', 'Sion': de gebruikte
len.
beelden en hun betekenis kennen
we stuk voor stuk uit de Bijbel.
In de twee volgende strofen, 4 en 5,
Gebruik
krijgt het verlangen meer bodem:
Zal het er ooit van komen? Nooit
Het Engelse origineel van dit lied
meer oorlog, haat, nijd, tyrannie?
werd als adventsiied gepubliceerd.
Door die opsomming van ellende
In
het Liedboek is het opgenomen
krijgen in de volgende regels de
de
rubriek koninkrijk Gods. Die
in
uitroep 'O Sabbat Gods' en het
rubriek
sluit de ordening v a n de liewoord 'vrede' (strofe 5, r. 3 en 4)
deren
volgens
het kerkelijk jaar af;
opeens extra intensiteit. Achter het
achter
de
aanduiding
'koninhijk
eerste verschijnt Hebreeën 4, het
Gods'
gaat
het
einde
van
het klastweede staat hier in de volle, messisieke
kerkelij
k
jaar
schuil,
een periaanse betekenis van het woord.
ode
waarin
vooral
de
eindtijd
aan
De drie slotstrofen zetten in met de
de
orde
komt:
het
leven
van
Gods
bede 'Heer, sta op', ditmaal vanuit
kinderen na Pinksteren, in verpsalm 80: *erder lsraëls, nemn
wachting van de wederkomst. Rond
ter ure, I...
J Wek uw sterkte op
die
thematiek past dit lied uitsteI...] en kom tot onze verlossing '.
kend.
Tegelijk is het ook een adDe nood wordt in nog sterkere
ventslied,
zoals Hensley het oorbeelden dan in de voorgaande strospronkelijk
bedoelde. Ook in de adfen voor Gods troon neergelegd.
ventstijd
gaat
het immers om de
Psalm 14,4 en elementen uit
verwachting
van
Christus' tweede
Ezechiël 34 komen hier tot klinkomst.
Dat
wordt
duidelijk als we
ken. De uitdrukking 'nacht en onde
thema's
van
de
vier adventszontij' roept een 'unhei- misch' gedagen
op
een
rijtje
zetten: 1) De
voel op, vooral omdat de nacht is
bruid
in
afwachting
van de hemelse
'als een graf en het ontij "heerst i n
bruidegom,
2)
Christus
is de herder
het rond'. Mede daardoor is de dozal
leiden,
3) de Mesdie
zijn
volk
troep een kreet, een krachtig pleisiaanse
Koning
komt,
en
4) het heil
dooi: 'Kom van de hemel u j / o
moet
uit
de
hemel
komen,
zelf kunSter van Gods Verbond'. Opnieuw
nen
wij
het
onmogelijk
bewerken.
wordt hier gepleit op Gods belofAl deze vier aspecten komen op een
ten: Christus is immers de morof
andere wijze in dit lied aan bod.
genster (Openb. 22, 16).
Wij
kennen geen strikte hantering
Samenvattend kunnen we stellen
van
het
kerkelijk jaar, maar kennis
dat dit lied inhoudelijk gezien een
daarvan
kan het begrip voor dit Lied
sterke golfbeweging kent tussen
versterken
en ons een richting wijenerzijds de menselijke ellende en
zen
voor
het
gebruik ervan.
anderzijds het uitzicht op Gods koninkrijk, daartussen komen zowel
Melodie
hoop als wanhoop aan het woord.
Het lied is mede hierdoor een sterDe melodie vormt een sterke eenke eenheid. Ook is het ah geheel
heid met de tekst. Ze wordt
veel sterker dan welk van de af- geken-

merkt door een nistige maar stevige
kweging: gelijke notenwaarden,
nauwelijks sprongen. Ze bestaat uit
twee regelparen: de twee eerste r
e
gels vormen een dalende lijn, de
twee laatste een Stijgmi%.D e meldie i s geschreven in een vierkwartsmaat, ze is breed van karakter en komt pas tot haar recht in een
gedragen tempo (endat is iets hders daw traag en smperig),
De riamis& smctuur van elk van
de vier regels i s gelijk: uitsluitend
kwartnoten met een lange noot aan
het slot. Die lange slotnoot is niet
aiieen de afsluiting van de mgel, ze
is tegelijk de brug naar de volgende
regek vooraI bij de overgang vaa r.
1 naar 2 (het eerste regelpaar) en de
overgang van 3 naar 4 (het tweede
regeipaar). Dat h je al zingmd
vdem dom die noat de volle lengte
aan te h o u h en
eerder in
sterkte toe te nemen dan &f(mals
normaal bij een slotna gebeurt).
Vooral dit element wfi de melodie
een sterk kamkter, een onontkoombaar stromende beweging, die uitstekend past bij de tekst.
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2 % ~kingdom come, Q God
St. Cecilia

Leighton George Hayne 1836- 1883

"
I

Laat &men, Heer, uw rijk,

w m m s u w ma- j=

- kt,

M d - as, uw

-

ge zag!

Waar Mjft het overlang
bdmfde h d van God,

lief& en lofgezang
verdriJvmleed en dood?

Dat land, het ons vanouds
vertmuwde Kanaiin,
waar Ifod zijn stad herb0uw.t;
S ion, waar zijt ge dan?
Zal ooit een dag bestaan
&t oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
Dat rille tyrannie
eens zal. geleden zijn?

C) sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!
Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geaht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.
De nacht is als een graf,
o d j heerst in het rand.
b r n van de hemel af,
o Ster vm Gods verbond!

DUIDELIJKE LEER
spreking

Ds.Bijl heeft twee delen van een
catechismusverklaring geschreven;
in totaal wordt daarin de eerste
helft van de Heidelbergse Catechismus behandeld. Hij deed dat op
verzoek van de uitgever. Welk motief de uitgever heeft gehad om m
de diverse ssortgelijke boeken deze
toe te voegen, voor hetzelfde publiek dat ook al catschisatie,h&
gevolgd en wekelijks catwhismuspreken hoort, wordt niet vermeld.
Het ondeiwq is eerbiedwaardig.
Twh zd her niet de bedoeling zijn
d& ze alleen gekocht worden, bijvoorbeeld als belijdenisgeschenk,
,
en een solide en vertrouwde verschijning in de kast worden.
Deze bwken zijn bruikbaar om een
onderwerp nog eens na te slaan en

bij~oorbeeïdvoor voorstudie op de
vereniging. De schrijver spreekt op
een prettige m n , niet belerend. Hij
gaat in op vragen die bij kerkleden
IeGen. Je h& e,rnab die Ievensh g met de stof bezig is gewest in
contact met mensera h &én
en op
catechisatie. liij heeft ook nog een
tijd college gegeven aan aspirantdominees over hoe je over dit soort
stof preekt. Hij bespreekt bijbelse
gegevens, maar niet te veel. &j discussieert niet over de catecfismus,
maar reikt de leer ervan aan op de
toon van het gezag dat aan die leer
eigen is. De stijl is g o d leesbaar:
eigentijds, nooit wijdlopig, met
korte zinnen en sprekende voorbeelden."Maar dan i~de verloren
zoon niet echt gehdpn met voed-

selpakketten van het Rcde Kruis en
de pachters niet met een agrarisch
steunfonds" (Wat het geloof verwacht, p. 37). Prekers en catecheten
kunnen uit deze boeken ideeën opdoen.
Drs. C. Bijl, Houvast en îrmst. De kern van
het geloof volgens de HeideIbergse Catechismus. Zondag 1-7. Barneveld, De Vuurbaak, 1998.86 blz. f 22,SO. Id., War het geloof venu~clab.Het apostolicum volgens de
Heidelixrgse Catechismus. Zondag 8-24. Ze
druk. Barneveld, De Vuurbaak, 1998.
(Oorspr. 1989.) 157 blz. f 2750.

Ds. P. Houtman is @kant vain &?
Gerefonn~~íúe
Kerk van TwjzeMíQUrimer.
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donatus

Verzekerd zijn bij Donatus is een geruststellend gevoel.

Al sinds i 8 5 2 dé vetzekeraar voor uw kerkelijke eigendommen,
maar ook voor d uw andere ve~ebrinpaangelegenheden.
Vraag vrijblijvend onze brochure of flerte of maak een afspraak voor
een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
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6 E L O O F W A A R D I G

V E R Z E K E R D

Ds. Arìe de Leeuw is bijna 25 jaar studeiitenpas$orin,Groningen.In Kerkinformasae van oktober 1998 ve&ft hij
over de verschillen tussen studeiien
vroeger en nu:

uit de Nerddraad krachtige, zij het
contr~yersi&z, impulsan waden
g ~ e a qp bat kdefijke en ppili-

b.,
En A w e r d a m

*

a m a r a & ~ - m + 8 , b ~ -w.
6

Dank baarheid en
onbehagen
Zaterdag 19 september vierde de Wereidraad van Kerken haar vijftigjaig
jubileum, grotendeels in besloten
kring. Wmrd en Dienss van 14b
r daarover:
Feestvreugde mocht, maar niet te
uitbundig, daarvoor zijn de huidige
tijden voor de oecurnq te v q , m rend. Na de hoogtijdagen van de jaren zestig en zeventig, toen er van-

,

Over twe@maader%o@ & &s'-?m&e irz m m t e ( S i m b h e ~ ~ d

duidelijk mge:tmW Q I ~ ofl
~ ,de,
w naar ~ Werekhad
d
~
wel.wa
nieuweral in
een geurij*
cJ&tei%dorn,kanspe
.* len. Veel d aE&gm van & m.m
de hwdige &dhiseahado~cekerkn. .Sinds ~~~~
raai #&RF&
h-&@&
dihg &t de Wereldraad in 1961sijn
ninppxoom>qgsri$$gglmw+*t
divena g w d î g h d e n tussen h&
r n ~ l e k d t*ekaa~d&&$&?
e~
mme es ~
~
~
meeps~hagw ~
&
t
u e W p i . mm& m a e
ruimte
wit v w > x ~ ~ cd-cww
blijvp)nWdn&hejd en v W e ~ cwl k
t
Eg.Meer dan een *n m&"
!2hi?&n110nl'.*&
gwg&
wand k& de;k k e vmGwtgië,
~ ~
f l d e k awme,3mdap&n dbBulgarije en %r@.hm$Wtminante rol van WW
pratesschap uit onvrede h e b h opgetantse kerken, met e-l
zegd. De orthodoxen vinden wesvrijheicfWdn"W
terse kerken veel te activistisch en
kerken ep+metm mg v- de
de paaiarchen storen zich al geniime tijd aan westers getinisonder&& ,
i;-> .,,r

zoekende m eeg ~
nipuwe b h i s .

'Het is $4 heel Man$@ dat we
de problemen signaleren, h
i
jin
de gespmh.&qgen,d~&~$ v m 9 f
na de dieastew, htaffPa&de'b in
ons pand. Pas ia zulke ontmt&ngen kan er een vertrouwensband
ontstaan tussen een van de pastores
en een student en kun je ais pastor
indien gewenst een afspraak maken. Problemen waar we - naast incest- welme temdm MJgmhj
jonge mensen, zijn eemaamheid,
relutieprobiemen, studieproblempa
of contactstaomissen. Ook hierin is
een belangrijk verscIiil ten opzichte
van twintig jaar geleden: mensen
zijn opener, praten veel gemakkelijker over problemen en hebkg
het gevoel dat wij bter naar ze
lui steren.'

vaq een

v ~ u g ~ ~ hi:itt%r
, ~wei-a
nig :k
m&*, .W@$
m N*-
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Sporen van de wedewmst
Is h&Wt van luxe artikelen rgnde?
Kent de g & & # w s een porlog waarbij een derde
yan dtyipleprsSielel de

@n&

e

werpen als vrouwen in het ambt,
f
homoseksualiteit w i 1 I ~ g 1 t f@gebruik in theologie en liturgie.
Andenijds hebkn w e s w e kmken
weinig op met de orthodoxe vermenging van geloof en (opkomend)
nationalisme. V m in het gehewen
ligt de collaborerende rol van de
Servisch Orthodoxe Kerk, een wandaad die de Wereldraad niet durfde
te veroordelen.

Oecumene verandert

Godsbeeld

In he&IfhAnumnpr v Wmrd Lw
Dienst lazen we:

Door de oecumeni~~&&eling
heeft het Gods&&&%'& i+ksrerse
cultuur een geldelijke mehmmfose doorgemaakt. Door deze v m derde kijk op God k m het christelijk geloof opnieuw relevaut in de
samenleving worden.
Dit betoogde prof. Dr.Anton Houtepen zaterdag 19 september op het
Wereldraadsymposium Geloof k
de stad'. Woutepen noemde vijf
momenten van metamorfose:
1. Het idee van God als de alrnachtige, hoog verheven Rechter die
bdoont m straft, is d m de oecumenische beweging ontmaskerd en herrijkt tot de God in
wie geen geweld is.
2. Door de wereldwijde uitwisseling van de vele manieren waarop rnen het christelijk geloof beleeft en vormgeefl, heeft de
m m e n e ieders eigen contextuele vorm m visie gerelativeerd
en de mogelijldieid gegeven,om
uit de rijkdom van andere tradities te putten.
3. De oecumene heeft een stroom
van gezamedijke overtuigingen
op gang gezet, waarbij mem een
G8d belijdt, die niet te claimen
is voor de eigen groepen. Van de
kerk wordt gevraagd haar verantwoordelijkheden te delen met
andere gelwigen, in plaats van
andersgelovigenuit te sluiben of
te beconcurreren.
4. Een hernieuwde aandacht voor

de boodschap van de God van de
profeten van Israël. Hun protesthouding komt tot uiting in de gezamenlijke viering van de doop
ds protest tegen de machtera van
het kwaad en de bwrijdtng ervan in de viermg van de smram m t d d tafeI$waarin christus,
als meester en gids, de gastheer
is>temidden van een gastvrij
vokvän& uptanding.
5. Ah laatste is dom de oecurneni%he b w m g de ~ m u n i c e t t i e :
tussen g e l a &,kmmik, h m
God en de wereidkn van'wetenschap, politiek, technologie en
ethiek, opnieuw op gang g e
bracht.

Emoties, wat moet je ermee?
De Hervormde predhnk dr.dE.S.
K k i n Kramnburg z% W EQ-uitzending waadin ds. W. G l # s h e r veaelde over zijn bekering, een,gekurknis
die met veel emoties gepaard ging.
Gemeenteleden die dat woat emlîes
niet kennen, vroegen har of het wel
goed zat met hun geloof. klevrouw
Kiein Krantnburg in Cenfession~l
van 8 oktober:

Ta de omgang met de Here God in
xijn Woord, onder de W e m h g
van zijn geest, wordt niet deen het
verstand maar ook het hart aange
sproken. Altijd heeft de kerk beseft
dat de doorwerking van het evangelie cognitief en affectief van aard is.
Maar vaak is de balans tussen de
beide aspecten volkomen scheef.
Niet alleen in de kerk, ook in je eigen leven en omgang rnet de Heer.
Calvijn heft de balans steeds willen bewaren. Als hij de overvloedige lieflijkheid memorwrt, die God
geeft aan wie Hem vrezen, spreekt
Hij in kén adem van een heftige
aandoening die daardm wordt gewekt. De gelovige wordt er - aldus
Ccthijn- emotioneel door meege
sleept (hstít. m, 2,41).Dat is nogal
wat! CaIvijn bedoelt vooral dat het
g&pp&d gevoelsleven wordt vrij-

in de levende Gbd. Gelukgewenst

is een ieder die in zijn emotie m
voorsmaak heeft van de eeuwige
magde. Maar oproepbau is dniet. En de mate waarin deze vposkomt is altijd heel persoonlijk. Wie
depressief is of affectief voikomen
ontstemd door barre en boze gebeurtenissen, moet zichzelf geen
verwijten maken over te weinig religieuze blij@hp. Voor je 't weet
ga je je schuldig voelen omdat jij
niet w over vreugde weet spre
ken als Willem Glashouwer. In zijn
prachtige hoekje Klank en weerklank schrijft dr.C. Trimp: W m neer het gwoed (de eqmtie - KK)
geen k h k h d e r n km agn voor het
woord van de kief& G&, is &r
niet een aanwijzing dar die lief&
zelf van ons gewekefl is. Dut is
evenmin het geval wanneer het verstand of geheugen van een mens
door ziehe of ouderdom steeds gebrekkiger gaut&mtioneren @.
12%).

ER Paulus &n?
De emotie doet niet dtijd m e in de
geldufskennis. Heerlijk als vreugde
zich baanbreekt, maar 't is ook
goed nls het wat van Rukr zzieen bimenpreGe is over het heil
Maar Paulus dm en zijn religieuze
imperatief in Filipenaen 4? Moeten
we t&h steeds blijdschap ervaren?
ik ga ervan uit, dat de apostel heeft
bedoeld, dat we te allm tijde met
ons verstand en hart ons mogen uitstrekken naar Christus en het heil
dat ons in Bern geschonken is.
Wie daartoe bereid is, aal bet m a ren - gewoon bij 't werken 1x1 de
tuin, bij 't fietsen over een stiUe
landweg of het gereedmaken van
& avondmaaltijd - som h e i even;
dat het hart door een stille vreugde
word[ omspoeid. En als vanzelf zeg
je het Blaise Pascalm Wdlem
Glashouwer en de psdrddicbtas
na: Gods gpedhdd'$td bet d tk

-

huen, Zipgw&&wigbid?

h au-

steen, emmitus predikant te Zuid-

h,
in het mba w& b s t i g d .
a i e n k Hoogsteen werd op 18 juni
1925 te Aehhspele~l(Fr.) gebo-

ren. Na zijn simtie.aan de Theologische Hogexionl te Karnpen werd
hij op 26 oktober 1958 predikant te
GarreLweer. In 1%3 vertrok hij
naar Gees (Dr.) en in 1965 ging hij
naar Den Ham. Daarna diende hij
nog de gemeenten te Enumatil
(19481, Apeldoorn (1972), Rood&
sckmool( 1976) en Oldehove (1982).
Op l8 juni 1 9 9 Q ~ h imj e m e

Bempen te Leusden (wijk west):
S.W. de Boer te Leek.

Intrede
Ds.M. Tel uit Bergschenhoek deed
zondag 8 november intrede te Bunschoten-&st. De bevestyingsdienst werd 's morgens gehouden.
Voorganger was ds. A.M. Hullu te
Bunschoten-Oost. De intredebenst
was "s avorids, kiden in de Petrakerk te Bmschoten.
Nieuw adres: Vondelstraat 1 1, Bunschoten. Tel.: 033-2986817.

De Heidelbergw Catechismus
Dd vragen sn anlwwden mat dehonderden
L

bijbdtekctverwijziyn maken het gebruik
eenvoudig.
B i j b e k kernwoorden
Een digitaal woordenboek waarin belangjke

bijbeise kernwowden i j n opgenomen.

Beroepbaar*

Adreswijzigingen e.d.
Het nieuwe adres van ds. C, van
Bremen (voorheen predkml te
Heerenveen) is Westercluft 192,
8332 AK Steenwijk. Tel. 0521519008.

Het was maandag 26 oktober v e r tig jaar geleden &t ds. R.Hoog-

dantie, van harte aanbeueien.

ritaat.

Drs. J.M. Oldenhuis, kandidaat uit
Kampen, deed zondag 8 november
intrede te Wetsinge-Sauwerd. De
bevestigingsdienst werd 's morgens
gehouden.Voorganger was ds. J.T.
Oldenhuis te ZwolLe-Zuid.De intrededienst w& 's niiddags gehou- ,
den,beiden in 'De H o e k e n ' te
I
i
Sauwerd.
Nieuw adres: Provinculeweg 20,
9771 TB Sauwerd.
Tel.:050-3061235.

Jubileum

De NBG-Plus w ú t inmiddelsdoor veel ge-

dnnen m!piezier gebnrikt. Wij iainnen u &
NBG-Plm dis ui@breW k dan'da omx-

11

Kandidaten:
H.B.& Bondf, Oostercluft 59,8332
DB Steenwijk, 0521-51644.09
E. Rupke, Wommnstsaat 4 14,8265
AR Kampen, 0383331512
M.F. Verhoefl,Heemskercksw
91,8023 VJ Zwolie, 038-5441238
P.G. Boon, Telemamstmat 1 89,
8031 KG Zwolle, 0384235833
Verder is beroepbaar:
Dr. B.A. Z u i d a h , Ritgerskamp 74,
3853 ES Ermelo, 0341-563802
D. Mak, Schurnmnlm6,7522 KE
Enschede, 053-4355547

Eveneens zijn beroephax de volgende predikanten:
C. van Breemen, Baggelbak 16,
8447 AX Heerenveen, M 13629623
J. de Wo& Mignonpad 22,38 16 ET
Arnemfoort, 033-4728793
P.F. Lamris, Curiestraaî 42, 7909
BT Hoogevwn, 0528-23348 1.

* Nieuwe opgaven en wijzigingen:
fi

tef. 038-3331335

P e m muit I Bqbd
Een programma met weer dan 400belangrijke persomsnamen
Oe zendIngrdm van Patilus
Een programma rael ~ b s nf r a haart
~ met bijb& pIa@sendie bi aanklikken & ùebffende reizen uw Paulus weergeven.

hTiMbalken
Dom zijn eenvoud handig, is het eenvoudige
gebruik van de lijdballan.Er Sjn er drie: De
Rkhteren, k o s i i vmJuda en de koriiriwvan icm~i.

De NBG-veitalingop deze CD-Rm met uitgebreide mklurictses geeft binnen enkele
seoonderrde gevraagde îeksîenb r besChikking, zmdw iqj?wurkeld+ handdingen.Hst
kopieëren van teksten n w een &r
programma gerat zeer gemakkm. Ekvdledig
kunt u uw eigen notities W t e n , b w d m n
en printen. Een programmadpit q rrmder
poespas in staat stel om bibliekstenop
een m u d i g e manier en efffci8nte wijze te
wdmn.

Prijs f 150,Uitgeverij
&Sserbaan % Le Cointre
Posttius 25, -AA
Gaes
Telefoon 0113-2W91

