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De joarlykse -fatie

heeftzo zm specifieke

vragen.
Visitatoren onderneken of de ambfsdragers hun
ambt trouw vetwIten,zich houden uan de zulvere
leer, de aangenomen orde in alles naleven en de
zo goed ze kunnen met
opbouw van de
woord en daad Bevorderen.
Dut levert vragen op, die vlot beantwoord kunnen
worden. Over kerkdjensien, doupbedieningen en
h~welgkSbeve~#igiiI~e~,
bijv, Er worden ook beoordelingen gevraagd, zoals de vraag naar de trouw in led e r ~dienst. Het antwoord daarop komt lets minder
snel, dat kun ook nlef anders,
En tenslotte komt aan de orde, hoe de raad denkt
over de gemeente, over haar geesteIJkleven. Een
vraag, die nogal eens in verlegenheid brengt. Tja,
waf moet je daawan nu zeggen?
't Kon minder.
't Kon ook wel befer.
Een concrete vraag, niet zelden met een wazig aniwoord. Het is toch ook moeilijk om dat zo maar even
onder woorden te brengen...

Een dergelijke situatie is m.i. een
schrijnend voorbeeld van een kerkenraad, die zijn prioriteiten niet
g& heeft gesteld. h mijn vorige
artikelen schreef ik daar iets over,
hoe kerkenraden hun vergaderingen
kunnen laten bepalen door kwesties
en ingekomen stukken, zonder aan
een eigen beleid toe te komen. Op
die manier h een raad zich 'overvallen' weten dom de vraag naar
het geestelijk leven in de gemeente.
'Hoe zeg je dat zo gauw?'
Maar is dat niet regehutig aan de
orde dan? Als je daar als raad geen
mening ovex hebt. waar k m je
dan op aan? Wat zie je, en wat ontbreekt er? Wat is skrk ontwikkeld,
en wat is zwak? Welke punten van
aandacht vlwien daaruit voort, en
welke &Isteilingen?
W e praten hier toch werkelijk niet
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over embíjz.a& Het gaat erom, of
de gemaente lééft, of niet. Of zij
warm loopt, o f h w is. En wat j e
d m dan aan doet. Ais je je d m die
vragen overvallen voelt, waar ben
je dan mee bezig?
Hier blijkt hoe werkdruk en verwachtingspatronen Elllesverwoestend kunnen zijn.

Praktijk 1
Maar hoe is dat in & praktijk?
Zonder eenzijdig te zijn of ondankbaar vmr M vele goede in de kerkm,meen ik toch wel te mogen
signalemn dat er opvallend veel onzekheid is. Als je echt met elkaar
in g a p k m& kun je angstige onzekerheid tegenkomen, in dlerlei
@tie$.

D m zijn bijvoorbeeldde mensen
Onlangs las ik, dat de montse kerk
in het jaar 2U00 qm&m afimn
gaat uitgeven. Niet te geloven! Aflaten zijn vrijsteIIIngen van schuld
en straf, te koop voor geld. Zo'n
500 jaar geleden weden ze uitge
vonden, om grif van de hand te
gaan. Zowat de hele Sint Pieterskerk is ervan gebouwd.
Want de mensen waren onzeker en
bang, doodsbang. De hel grijnsde
hen aan, en anders het vagevuur
wel. Stelselmatig wed die angst
d m de geestelijktield g e v d , die
daardoor zichzelf in een onvoorstelbare machtssituatie m a n ~ u vreerde,
In die donkere tijd kwam & M m matie tot stand. Door zware beproevingen heen werd in meerdere belijdenissen vastgelegd, waatdoor
een mens leeft door genade, m
door genade diem. h o r gelmf in
Jems Chshis.
Op die manier kwam 'gelaven' te
staan tegenover verdienen, betalen.
Een mens bewerkt niet zelf zijn
verzoening met God. Geloven is
omangen, wat Ilod geeft.
Tegelijk werd 'geloven' zo de antipool van angst, onzekerheid. Doordat Jezus Christus alles heeft verdiend, h n je er zeker van zijn dat
het voldoende is. AUeen wanneer je
denkt, dat daar nog wat bij moet,
vanuit eigen prestaties, zui je over
die inbreng van jezelf altijd onzeker
en angstig blijven. GeIoven is daarom ook vertrouwen, dat Christus'
offer genoeg is om daardoor te leven.

Dat is werkelijk gereformeerd. Hier
klopt (als het goed is) het hart van
het geestelijk leven in de gereformeerde kerken.

die (alle gereformeerde belijdenissen tm spijt) in hun leven meer
hebben meegekregen over de hel
dan over God. Diep in hun hart is
gegraveerd, dat God hen voortdurend negatief beoordeelt. Ze zijn bij
lange na niet in de meerderheid, gelukkig, maar ik noem ze toch. Want
dit komt voor, en het is keer op
keer een persoodijke m p .
Nee, veel verbreider is m.i. het bange gevoel, dat het toch ergens niet
goed zit in het hart. Het gelmf is er
wel, maar toch! Dit werkt heel s u b
tiel. Enerzijds belijden we v m harte, dat we nooit onze zaligheid kunnen verdienen, op geen enkele wijze. Daar staan we helemaal achter.
Meen door geloof wurd je behouden. Anderzijds benadrukken we
graag, dat je aan de vruchten de
h
kent. D u s die vruchten moeten er wel zijn! Ze moeten zichtbaar
zijn, en duidelijk en voldoende. Zo
niet. dan kun je het wel schudden
met je geloof en je zaligheid.
En zo doet het merkwaardigefeit
zich voor, dat in onze gerefomeerde kerken toch opvallend veel mdacht is voor uiterlijke, niet zelden
bijkomstige zaken. Aandacht, die
dan meestal negatief is. Zo kijken
mensen naar zichzelf:'ik dm het
niet $eed g e n ~ g 'Zo
. kijkenze
naar elkaar, en zo voelen ze zich
stilzwijgend bekken. En ook m
ontstaat een p.mment gevoel van
afwizzutg.
Je wordt bhouden door gelof dlm.Maar dat geloof moet dm wel
goed zijn, terwijl het in alles horwerk, en daar bestonden en bestaan
heel wat kenmerken voor. Zodmnde heeft menigeen last van een klimaat dat nogal W e l e n d is.

.

Mensen h i p e n daardoor in hun
schulp, durven er niet te zijn, t?aqg
v m wat er gezeg~:wordefa,Het zij in voorzichtigheid geschreven. Maar het is wel mreahteit.
Een verlammende w
e gaat
daarvan uit. Vraag eens m e n ergens voor, mensen met duidelijke
gaven. Vraag eens voorgangers ar&len te schrijven, niet ppobsch,
nranr g e w m opbouwend en opiniwnd. Velen b d e n dm de boot
af, soms om duidelijke verhindeelingen, maar vaak toch ook om het
simpele feit dat men niet slaar$! 'Ik
zal daar een beetje m'n nek uitste
ken, &t i s niet v e ~ o u w der
; is altijd wel iemand die dan het bijltje
laat vallen'. 2% m g e v e r WOT&
k v e r g e b h t . En het is mgal
herkenbaar, vrees ik.

Praktijk 2
Alleen waag ik me d m af, hoe
mensen met die onzekerheid hrren leven"Met die angst om het
fout te daen,,en-afgemezen te worden, terwijl &mand dat mag merken nmurlijk.
En zie, hoe vindingrijk we zijn!
Als je onzeker bent over jezelf en
over je geloof, dan wam je een
standpunt in over iets, waar je wèl
overtuigd van c h k c te zijn. In je
gesprekken zorg je ervoor darhet
daarover gaat, en je p m a iedereen
onder de rafel. Een prirna camouflage! Alleen is het jammer dat de
gespreIcsonderwerpendan altijd
discussiepunten zijn,zodat je met
anderen in feite allen nog maar
praat over zaken en rneningsvmschillen. Het geestelijk leven bloedt
daardoor d&.

Let wel: daarmee is niet iedere
standptbqmling verdacht gemaakt. Mam zo komt het wel v&.
En soms merk je al wel aan de
woordbus en het ovendreven belang &t men ergens aan hecht, dat
de wortels van die overtuiging niet
helemaal zuiver zitten.
Een andere overlevingwtrakgie is,
dat je er hard tegenaan gaat om aan
alle verwachtingspatronen te voldoen. Je zorgt gewoon, dat niemand
wat op je aan te merken heeft. Als

je dat lukt, zit je gaed.
Een complete geldingshg kan
daarvan het gevolg zijn: je kunt alles en je doet d e s . ,Totdat je aan
het eind van je latijn bent. Want
met geloven heeft dit niet veel meer
te maken.
Of, taktiek nummer drie: je zorgt
dat je met kritiek anderen voor
b m t Je stuw je gesprekken zo, dat
h&:&ds o v e ~
anderen gaat, en h
voordover hm gebreken. Of je
geeft af op de ke~k,datkm altijd.
Zo armoedig km h&tlgeest&jk Ie
ven zijn, terwijl het kerkelijk leven
de indruk wekt,d&&s vobp
draait. Er is genoeg te doen, en een
deel van de mensen doet daar volop
aan mee.Een ander deel knapt d
of gaat heen.

Vakeerd accent
Nu kan dit verhaal kroFemi op de m*
len zijn van hen, die -vmbeoordelen en t o e t s m e t wdiea wem.
Die voor ziehaelf a h vrijheid opeigm, om vanuit een,pxsoozrlijk
geloof te doen en fe
Wat zij
willen. 'Christeli~leurijkd' memen ze dat d n Daarom hoop ik
daaravkr volgende-brdm&iijk iets te zeggen.
Nu gaat het mij erom, dat we met
elkaar zien h e in d~ ppraktijk de accenten verkeerd gelegd h e n
worden, al zijn we in de Ieer doores-door m o m e e d .
.
M.i. is het beIangri.jk, dat de zekerheid van h& geloof m e u w aandacht ontvangt. De rust en de ruimte, die je daardoor van Christus
hjgt. En die je dan ook aan een
ander h n t geven. %Isniet een
kwestie van meer gaan doen, maar
van rmieer ommgen.

Christus centraal
Laatst hoorde ik een p h t i p b&&
spraak.Je leven is net als een wiel.
&ais een wiel draait mzijn as, zo
W t je l w m om Christus.Hij is het
vaste firn,van w
d echt dies vrij

bewegen b.
2% is het leven, dat de
c k ~ons
t schenkr en leert.
Maar dan weet je,mk p i e s ,
waardoor je (kerkdijk) leven kan

vastlopen. Als de genade uit het
centrum verdwijnt, als de leer van
de goede werken via de achterdeur
wem wordt binnengehaald, aIs gesprekken en artikelen een uitwisseling worden van standpunten, dan
heb je nog wel een wiel, maar het
draait niet meer. In ieder geval niet
om Christus.
Dan wordt het tijd om Hem apnieuw te leren kennen (en gelukkig
is dat verlangen volop aanwezig!),
ieder voor zich en allen samen. In
zijn verzoenend sterven, ruimschoots toereikend voor alle zonden. En ook in zijn persoonlijke
houding, zijn a a r i k & w a f d e
mensen,zijn liefde, aanvaarding,
geduld, zashtaioedigheid en zelfbeheersing. In een wiel zitten veel
s p a k a , waardoor het kan draaien
om zijn as.

Moeten we ons nu schamen voor
een kerk, w&.dit s- siiuaiies
voo&mea? W d t . M tijd lom te
vertrekken?
IZzit zoueen ernstige vergming zijn.
Want.wat vmr-iederpersoonlijk
gddt, gddt aak voor de kerk in
kgeheel: je bent niet pas echt
mei Christw verbo&n, wanneer
je zeif alles goed doet!
De vraag is niet: wat b m g je er
zelf vami tefecht, in je klein-geloof?
MW: wie is Jezus Christus voor je,
hoe belanfijk en centraal is Rij in
je leven?
Dm ontstaat er een p c e s van vdlen en opstaan. Het h e n kan mg
zo gebrekkig .zijn. Maar loch zo,
dat Chnstm als bron en middelpunt
wordt beleden, en oprecht gezwht.
De volmaakte kerk bestaat aiiet. Als
je naar haar op zoek gaat, vind je in
deze bedeling nergens je thuis.
Maar als je de bijhlse helijdenis
hoort, Bie spreekt van genade
alleen, dan ben je aan M go&
adres. Daar komt het leven, het
geestelijk leren. En het komt in
beweging; voor het çemt of
opnieuw.

Ds.B.L u M is p&n
t van de
GerefomrdeKerk van AWW-

ZO WIJS ALS CHRISTUS

... niets WBS v m ~ . M o m o
te
diepzinnig...
2 Kronieken 9,2

1

en wilt volgen? Moet je de banden
breken? Hoe e&&
je duidelijkheid en sympathie? Wat moet je
doen in een eonflict, waaria,@ j*s ~ n f i j kw& &Y@@%:% &niet-waak m
~
voor jezelf,qhrneii
lijk aLs twee hoeren claimen de
moed= van h m e a kind te zijn?

Als je S d m a in k n i e k e n bestudeert, heb je steeds de neiging de
persmn van de Here Jezus er bij te
betrekken. Hij wordt m buitengewoon sterk, gehoorzaam, rijk en
wijs getekend, dat de contauren van
de zondeloze mens Jems Christus,
Gods Zoon, zichtbaar worelen. Nu
ook weer bij zijn wijsheid. Hij h
alles aan, de koningin van Scheba
moet conc--&
Hem niets te
diepzinnig is. De bift was haar niet
aangezegd, mam nu heeft zij uit eigen ervaring de conclusie getrokken: dit is een Wonderbare R d s man. Dat zegt zij niet letterlijk m;
het is o v e r g e m e n uit & profe&n van Jesaja: zie een Kind is ons
geboren, een %n is ons gegeven
en de heerschappij rust op zijn
schouder en met noemt Hem... mzovoort. Wat moet dat heerlijk zijn
voor een volk om iemand bij je te
hebben die m v e r s M g is, dat hij
& rnoeiiijkheden aankan.

Verlangen
'

Want j e kuw om wijskid didiep verlegen zitten: hoe beoordeel je de
echtscheiding v& familieleden d
vrfenden en het begrnnen van een
nieuwe relatie? De Bijbel spreekt
erover, maar' h e ingewikkeld liggen de zaken& je echt kennisneemt van de wederzijdse verhalen.
Wat doe je met vrienden, die de
kerk verlaten en een geestelijk
dwaaltdt maken,die je n?&kant

Jezus' wijsheid
Zoli Salomo dat vwìwd M k verteld
hebben aan de içonhgin-opvisite?
In ieder geval is het m'n verbad uit
de vrnongen, &roken Prrgelijkheid, die m k wij kmera. Je zou
soms wensen, dat de Bijbel e n md k k w=, waasia a k s ai bschrewerr was. Dzat"zouhaofdbkkeus schelen. Maat k
tis niet zo,
s m s tasm wij nam w i j b i d a
m op dxe momenwaarheid. En juist

tmis~gwim&gr*wij~~heid van Jezus Cfrrism v a
te krijgen.Als End groeide hij d h
wijsheid en verbaasde hij op z?&
twaalf jaar de g e k e ~ . v n udesi
tijh.Hij zei van zichzelf: meer dan

Salomo is hier, mmar de densen
zelf w m n ook onder de in&
vanwaar lm& Hij die wijsheid en
die kmchten? En Paulus lijkt net op
de schrijver van de Kroniekenboeken: zander reserve komt Jezus tot
de hoogste top: ,..Christus in wie al
de schatten van wijsheid en kennis
verborgen zijn.

Gelukkig zijn uw mannen en gelukkig &ze dienaren van u3die ge&rig h UW dieM.staanen uw wijsheid b n ! Deze uitsprak van de
koningin nemen wij ook voor ons
zelf aan. Dank u, memvw, inderdaad wem wij oas zeer gelukkig

A.S. van der Lugt

met &e Koning. Want Hij is zeer
bareikb= voor allen die Hem van
hark w e n om wijsheid. Soms
komt het anîwoordter plekke, soms
indirect via een broeder o£zuster,
som moet p wachten, mmar zeker
is, dat er een uitweg komt. Want
God heeft zijn volk zo lief, dat J3ij
deze Koning Jezus gegeven heeft
als hoofd van de gemeente. En Hij
is een God die erom kbml ~taat,
dat Hij eenvoudigweg &, zonder
verwijt. Het zal gegeven worden.
Dus dit volk is een groep mensen
die op deze omwmziEhtelijke aarde, in een dwaze samenleving en
vatbaar voor vele vomen vnn mversîand - dit uok kan zingend geloven in Wijb i d : O Beef, hoe
g m t moet dan uw wijsheid aiju...
en: Uw wil is altijd wijs en goed.

Groter, uktijd
Jezus' macht, Sdorno's eredienst,
Christus' rijkdom, Salomo's wijsheid. Het riep aliemaal w& EBQar elkaar de laatste w d e a De beelden
schoven in eikaar al paste het nooit
helemaal. De naam mkzus
Christus was altijd goter,Met Hem
en al zijn scbaltm kunmm wij het
leven am.
De geschiedenis van de ontmoeting van
koning Salomo en de konigin va^ Scheba
staat beschreven in '2 mniéIcerî B,f -12.
Er wordt w e z e n naar &'metie van
Jaaja 8,234,Q Het verhaal van de twee
hmren staat in 1 Koningen 3,16-28. Over
Jenis' wijhheid: Lucas 2,40-52; Mafleus
12,42: 1354 m CCdli5Wmm 23.ZE
ook
lacobus 1,5 en Gezang 5 4 en b h
1047 @er,).

Ds. A.S. van der h
g
f is predikant van de
G-&kerk
van R o b & W .

DE HEILIGE GEEST
We kwamen met elkaar in gesprek,
zoals we bijeen waren. Het ging
over de Heilige Geest, wat je nu
echt van Hem merkt in de praktijk.
We besloten ieder iets op te sehijven, uit eigen ervaring. Om daarna
het resultaat bij elkaar te leggen.

Mooi
Het resultaat was verrassend, niet
het minst door de veelzijdigkid
van de notities:
- de Geest geeft mij geloof
- Hij geeft mij de wwrden in &

mond, die ik van te vom niet
had verzonnen; niet had
verzinnen
- Hij stimuleert mij om ved te
doen, ook ais ik er tegen op zie
- ik merk dat er bijzondere ontmoetingen in mijn leven zijn,
waarin ik anderen van Chnstus
kan vertellen
- ik ontvang liefde tot Christus
- doar de Geest ga ik er voor, ik
krijg h c h t om vol te houden
- Hij leidt mijn leven
- enzovoorts.
Dat was een mmie ervaring, heel
samenbindend. Er was niet één negatieve opmerking bij.

Hij je duidelijk te maken, hoe je leven in werkelijkheid is. Daar word
je niet vrolijk van.
Hij brengt het licht in je leven.
Maa? wat gebeurt er, ais je in een
donkere kamer heb licht aandoet?
Dan zie je alk mumel liggen. Eerst
had je daar geen last van, maar nu
wel.
Zo doet de Geest het licht aan in je
hart. Ineens zie je, wat een chaos
het daar is. Is dat positief? In eerste
instantie zekm niet. Voor Paulus
begon toen het moment van zijn
sterven, vanzijn uitmep 'ik ellendig mens'.
Hoe belangrijk is het, ook dit als
werk van de Geest werkelijk zo te
benoemen. Gelovige mensen kunnen zeer verslagen zijn, voor hun
gevoel ver van &d verwijderd.
Door allerlei (eenzijdig) positieve
ervaringen van anderen kan die indruk nog worden versterkt.
I3an moet het goede woord gesproken worden, waardoor de ogen
open gaan. Namehfi dat er massa's
mensen zijn die vreselijk veel zon-

den doen, zonder daar echt last van
te hebben. Hoe komt het dan, dat ji
daar wel verdriet van hebt?
Kijk, dan komt er m g vmr het

Maar het was te mooi. Te eenzijdig.
We ontdekten,hoe graag je over de
licht. Verdnet over de zonden is
een vrucht van de Geest. En zeker
Geest in (te) positieve termen
s p k t , alsof je door Hem altijd tot
niei de minste. Maar dat moet je kmeer Ui staat bent. Dat zal ook wel
ren maren, want meestal voelt het
vaak zo zijn,maar is dat het kenzo niet.
merk van zijn aanwezagkid? Maar
Kruis
wat moeten dan d die mensen, die
de Geest zo niet ervaren, in korter of
En dan nog iets, wat in de opsomlanger tijd? Hoe gemakkelijk kun j e
ming ontbrak.
hen niet afstoten op zo'n manier!
De nadruk kwam te liggen op activiteit, wat we allemaal kunnen
Chaos
doen door de Geest.
Want zo positief is de werking van
Maar minstens zo hlmgrijk is, wat
de Geest niet altijd. Meestal begint
je kunt laten. Wat je ervoor over

en met God
hebt om Christus te volgen!
Hij zei zelf, dat je dan je kruis moet
opnemen, om het te dragen. Een
opmerking, die in de wandelgang is
vervlakt tot 'ieder huis heeft z'n
kruis'. Maar Jezus bedadde niet
het lijden dat je treft, mw het kruis
waar je zelfvoor kiest! Dat is heel
wat anders. Het is 'nee' zeggen tegen jezelf, op momenten dat je begeert wat God niet wil. Je oude
mens &eggen, vastnagelen, laten
sterven.
Waarom kwam dat in de hele opsomming niet voor? teeft het niet
meer zo?
We zijn een doenerig volk geworden. We kunnen veel en we gaan
ervoor, in geloof is geen zee te
hoog. Zo kunnen we ekaar motiveren en stimuleren en prijzen.
Maar wellicht is belangrijker, meer
primair,dat we veel gaan nalaten.
Dat er ruimte komt, om Christus
werkelijk te ontvangen. Onmisbaar
werk van de Geest. Wat ben je arm
als je dat over het hoofd ziet. Dan
blijf je vol van jezelf. Je komt heel.
positief naar voren, maar degene
die in stilte de strijd aangaat met
zichzelf is je ver vooruit.

Verlangen
Door dit d e s , het kennen van
zonde en de strijd daartegen,
onwaat het echte verlangen naar
Jezus Christus. Typisch het werk
van de Geest. Hij &t niet anders
dan de Heiland laten zien, en je
naar Hem toe brengen. DL b
kenmerkend voor de Geest. De
gave die je daarbij krijgt, is veel.
Maar het hartelijk verlangen naar
de Here zelf is d r .
Ds. B. Luiten b prdim hn de
GemfomiwrdeKerk van Z W - C .

T.S. Huifenga

WETENSCHAPPELIJK
COMMENTAAR VAN EEN
VRIJGEMAAKTE DOMINEE 2

De vorige week besprak ik het commentaar van
'
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dr. P.H. R. van Houwelingen op hef evangelie van
Johannes, Dit boek maaM mijns inziens een dankbaar gebruik van het positieve uit de geschiedenis
van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),is helder en wefemchap&"k vm upzet en pasf~rWE.
- .
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Te is nwlt goed.
Tegenover de bijbelkritiek ziet Van
Houweliagen blijkbaar het belang
van allerlei overeenkomsten: tussen
Johannes en de dne andere (synoptische) evangeliën, tussen dit evangelie en heî Oude Testament:, Lussen Johannes en wat onder ons
meestal gangbaar is, tussen het
Johannes-evangelieen vandaag.
Mijns inziens echter gaat hij wat dit
Meft op sommige momenten ook
wel eens te ver of doet hij te weinig
met de verschillen.
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zijn eigen gegevens en komt met
zijn eigen beschrijving. Maar hoe
verhoudt zich nu &énen ander tot
de gegevens en de beschrijvingen
van de andere eyaaigeiisten?
In Joh.6:67-71 lezen wij de bekende belijdenis van Petnis.
Al gauw komt de vraag h e n : hoe
kan het mch, dat Jezus in Maîteus
Petnis satan noemt, terwijl Hij in
Johannes dat niet doet maar wel Judas een duivel noemt?
Op z u k vragen gaat de schrijver
volgens mij niet genoeg in.

Oude Testament
Met betrekking tot de verhouding
tot de andere evangeliën:
bij hoofdstuk 6 stel je jezelf al
gauw de vraag of de spijziging van
de 5000 die daar wordt verteld gelijk is aan de eerste wonderbare
spijziging die in Makus, Marcus
en Lucas wordt weergegeven. Onderaan Mz.144 hijg ik wel die indruk. Op blz. 145 zegt de schrijver,
dat er aan het verhaal van Joharines
een onamankeiijke traditie ten
grondslag b@.Jahapines h& dus

Als het gaat om de relatie van Johannes mt het Oude Testament,
vind ik het verschil te weinig in het
oog vallen.
Er is, volgens Johannes, met de
komst van Chnstus in de= wereld
toch werkelijk wel iets nieuws aan
de hand.
Als het licht ophoudt te schijnen bij
Jezus' dood (~gl.Joh.
12:35), laat
het dan c& maar beginnen te schijnen bij zijn optreden als het vlees-

geworden Woord onder IsraiL1(zie
46). Boyendien wordt in Johannes
1 wel met zoveel woorden verwezen naar het getuigenis van Johannes de Doper, maar niet naar dat
van Oudtestamentische profeten.
Dat met de komst van de Messias
de Tora niet is vervallen maar vervuld (54), is natuurlijk waar. och
is zo'n opmerking meer terzake bij
Matt.5:17 v. dan bij 1ohdl:17.Het
beshjden van een bmteJ.ling mssen Mozes en WWwil nog niet
zeggen, dat er geen onderscheid is.
Hebben wij in Jezus' wonderen niet
meer met:de macht van de Herschepper dan met die van & Schepper te maken (82, vgl. ook 59)?
În dit licht vind ik het verrassend
om op blz.218 te lezen, dat kzus
zich officieel presenteert bij de
voordeur: de tempel van Jeruzalem,
en daarna, op blz.220, dat Jezus
zich de &&unctie van de sschaapskooi W i g e n t . Mijns inziens is dit
een goede stap in de goede richting.

Gangbaar
Dan nu de verhouding tot wat onder ons meestal gangbaaris.
Een tekst waar wij natuuriijk altijd
tegenop Iopen is Joh. 14:28 slot: "de
Vader is meer dan k"Van Houwehgen verklaart dit door te zeggen, dat het op dat moment de
nacht van het verraad is. "Jemsziet
de dwd op zich afkomen. Zeker op
dit moment is zijn heerlijkheid niet
zo groot meer ah eerst en ook minder groot dan die van zijn Vader
(305)." Mijn vraag is h:was de
heerlijkheid van de Vader dan toen
Jezus die man uit Betesda genas
misschien wel gelijk aan die van
zijn Zoon? Joh.5: 19 geeft volgens
mij (en trouwens ook volgens Van
Houwelingen zelf) aan, dat er ook

op dat mment o n m i d w*
wak,' QBtvmgt' [tegenwoordige
echt (63).Is het werkelijk o q e û e Weut stelt, dat mmcb&&id
lijk, dat & evangeiist 1ohqe.s
tijd); maar op de inhoud v q
=rLvades.w ~ # $ k h i h i *
bierbij volgelingen van Johannes &
*.w-..=
-;q Q Y M n dit momenten ter .spraQ komt wanS
Doeer QP#W"9%&W!$
@wn
neer enig verschü aan het licht
wq r n w , l g m de,*wten
tredt. Maar het k W dan toch wel
daarvan-bp~?
En is het niet wat te
Re V & T Y U - & ~ ~ ~ Q volgt nog
ter sprake!
stellig,om
te
bewdat er in heel
Zelfzitilrdmmhet~~
Verder is er nog het &
-z
punt
het verhaal van & kruisiging geen
dat het evmgde milm in@aq.nervan de uitsluiting uit & synagoge
spoor vqn M - d w t i s c k ,tendeng a s & d i n g geeft arn.op dat,
in J0h.9. V e n & m m wq j$? Zou Joh 19:34,35 dan @t
onMagq y w d e Geest zo'n&dein 9% g v d het enige spmr h e n
mzeggen,& deze mams1 in
l&w&&kJegge.a en dat,& al
zijn?
de tijd Y= Jenis nog niet kan bebl ~ - ~ W ;staat,
e r niet
beben bestaan. Zover w a m J a s en
@>b&.&&
zijn discipelen h dej
spaKmom, het is fijn dat de auteur
$adct over de Schrin, dat hij erop
goge op dat mmat m g niet van
Geest hijg&
eikaar verwijderdi
kt
dat de e
d
e onderdelen
%m,wHqGmbaw
Van Hnuwelingm wkijil
&t
webgens commentaar bri'jvener
daarvan &t mm-eMmeebemtijddjkqllqiml&iff
Zijn qhssingm v* een
u i t g e
k
m
p
ting bettof, een inai
WK++=van de Xjnel v m .?*g
miet wil
P W =4lanteantemb1q
bij&$gel, informeel tmgepwt
lm! devalm behulp van alleg ,van30l-WWmi46
lerlei c m l e invloeden en achtervQOrafgaaadprws(211L
'
echt.
liggende pokmieken.
Mijn mgen U .
wat tijdeDit blijft een n c a h k h j k e qlijk? B e t e h t dat
ia& @d,
dat de Christus-belijdenk moet
dracht.
Als we dan nu stuiten op #eWw*
herroepen, v o d a t de ban
Maar je mwt daarin*krampachongedaan wordt gema&? Wal is
tig zijn. TessTopB br%f.Prdvan
hwdiqg-xenb-w
kidenteel? K b k mde &
w
J
~
m
v
~
W
~ d f @~
w h t i gjp & n dwe m ~ t
"indien kmad"uit Jroa9:Z niet
h ~ d a $ d e s ~ v ~ t & ~ ' ~ ~ nig aandacht
vem&ii
laag!
W*~?En&lar:t~een
m gaat: wat VOM p c e s mwt
i n ~ u r ~ e a ~ ~ ~ u ~ .
er~gw~~mxd,&ieniand z u ~ ~ n a a ~ ~ v a n
in k publid zegt dat J m uit NaJ&.l:l: "W
deder nietmret de Messias is?
qij iedereHlmmemmkoahet
eeiawigbmi.jgmm@jjcom
Verder zit ik dan ook nog met
municeert (431."
v v , dat je van wnbg v a d i 4
Mijw inzieos mmca w i j bjj
Joh. 1612,Wa4irom WO& & blindmt de @vijver ?ver
w$
gebrene wel uit de symgoge geconcrete exegesa of daar in elk g e
IQh.1:l v.. t
q vertider
valwagenbij hebt. IMironontbannen en gehint d& bbbJkbrmet
dE&e.nah-vm
km'eigea &sci@emniet? Van
k o o m b w dat is ook nu M geval.
e e n ~ m m b d a ma
n de
Houwelingen km
wel eggemi,
iets v a n b r .
m m m ~ e t u ~ d e a Tochgeefikergrmg
~
Ik heb vragen over-& $tleg van
dat het mtagevzw (van uibluimensen, die wd vandaag z.@, En
J&6:44 v.:"Niemandkan tot Mij
ting uit de synagoge) inmiddelsal
als het gaat om Q -,uit
welke
h
l
i
n
e
n
,*
j de Vader. die Mij gehoeicdewinid w a t [93&denllik
d
~was. maar
t voord uit
zoflden h&
trekh."&. Van
Joh. Ik4 leid ik a€,drit vawijdering
datwij niet kunnen vergetendatwij
Houwelingenzegt claar dit over:
uh ck synagoge voor Jenrs*twaalf
dast &@zij &.onW&&ng vim
'*vanziciue~fis de wg-a
discipelen op dat moment mg m e
de -1qiia
wmi& mer van
k
a e l i j k voor menig- n& atkomst is.
afweten dw PJicudmw.
Om in dit vnog &a diug te
o-xtiefgenoeg;
noemen:
Men v a zich niet &rect tot Hem
aaaptmkkn. De V*,
die eerst
Wat moeten wij met Joh.2Q:B:'%n
Verder waag Îkm&noga.fvofde
al zij0 zaon gezon+e had, m*
na dit gezegd te hebben, blies Hij
gedachte aan allerlei pola@ek bij
opknenaeicbetotkmOwvangt
vervdgqqs dq qqpen na&t& geloof in Jeais bewegen%~iet
de heilige Geest."
khanws n& w@ te rigwcap
rlrljgikde~datdezeactiviU begrijpt het probleem: wordt de
wmdcafg€Fw
Geest: niet pas op het Pinksterfeest
k i t Ya,n
&îde&jk Lets moe,m% . n sIQe
Dgiger in !&d-a
is heel opvallend
uitgestort?
den &.dan de activiteiteq van d&
@osgnuld. Yau Houwikgen
Nu legt Van Houwelingen de naZoon (158). Yenkop blijkt dat,
vedaart dem
ni&
druk niet op de werkwoordsvom
tochnietbJeqaaide~~?

*

-

*w-

m

v*

God geeft bij monde van de Zoon
nog toekomst zijn (323). (VgI. ook
onderricht over zichzelf (l 59).
3:34 v.; 17:8.)
Maar wat moeten wedan met het
Je krijgt haast de indruk, dat de heiniet attractief zijn van Jezus en met
lige Geest teveel in de schaduw van
het woord vervolgens (zie boven)?
Christus komt te staan. 1s hier misNaar wie trekt God toe, naar zichschien debet aan, dat er onder ons
zelf of naar zijn Zuon? Het wordt
wel eens te weinig aandacht gemij niet helder.
schonken is aan de persoon en het
Ook zit ik met de exegese van de
werk van God de heilige Geest?
teksten over de heilige Geest (de
Ook is het mij niet duidelijk wat het
Paradeet). Waarom wordt Hij in
betekent, dat de Geest de onderweplaats van een andere Helper
zen leerstof in een later stadium
(Trooster) een extra Helper (297
nog eens met de discipelen zal
v)? Inderdaad Iaat Jezus na zijn hedoornemen en herhalen (304).
melvaart zijn discipelen op aarde
Niemand kan alles tegelijk.
niet alleen. Vanuit de hemel doet
Hij wat op aarde van Hem geHet boek van P.H.R. van Houwevraagd wordt (298, vg1.Joh.14:14).
Lingen vestigt de indruk, dat de
Maar de activiteit van de Geest die
schrijver een goede g e l d e én een
Johannes beschrijft, is echt alleen
goede dominee is.
een lerende activiteit. Hij wordt in
dit evangelie niet in verband met
Toch is er ook een duidelijk onderwonderen genoemd.
scheid tussen die beide functies en
deze kunnen niet áitijd worden geOok wordt het onderscheid tussen
combineerd.
de tijd v66r en die na Pinksteren
Zo vind ik bepaalde vonnen van
mijns inziens wat vervaagd. Alsof
taalgebmik eerder verwarrend dan
de discipelen ook al deel hebben
verhelderend, bv. Zulke mensen
aan de Geest zoals die tijdens Je
hebben de wind mee (W)!
zus' aardse leven op Hem is (299).
De Zoon wordt in de hemel bevorIk zie nergens, dat het evangelie
derd tot meerdere heerlijkheid
over een dergelijk deelhebben
(305). Het verhaai van Jezus wordt
spreekt. Volgens mij leest Van
vervolgd door zijn eigen Geest
Houwelingen dit zelf in Joh.6:68,69
in (165: 'Ze voelen zich aangespro(318)!
ken door zijn taal van eeuwig leAchtereenvolgens: Wedergehorte
ven, beïnvloed door zijn zalving
is een goddelijk wonder. Het punt
van vergelijking is niet alleen de
met Gods Geest"). Wel lees ik in
kracht die daarin werkt, maar ook
Joh.7:39iets anders: "de Geest was
het wonderlijke ervan, voor ons oner nog niet, omdat Jezus nog niet
verheerlijkt was."
grijpbaar, afkomstig van God. Maar
Verder vind ik het niet vreemd om
als mens kun je redelijk voorspelte Iezen, dat de Geest steeds heeft
len, dat je bv. op de terugweg de
meegeluisterd toen Jezus (op aarde)
wind mee zult hebhn.
aan het woord was, maar wel dat
De glorie die de Zoon ontvangt bij
Hij Bern aandachtig blijft volgen
zijn Vader is niet te vergelijken met
wat een geIovige na zijn sterven in
als Hij in de hemel is. Wordt met
"het mijne" uit Joh. 16:14,15 niet
de hemel overkomt. De glans van
gewoon bedoeld Christus' woorden
Jezus op aarde was ook al goddelijk
(Joh.1:14; 2: 1 l).
en daden die Hij dan inmiddels gezegd en gedaan hdkft? Jezus belooft
En de heilige Geest vertelt niets
nieuws!
toch ook aan zijn discipelen, dat de
Ook is het een te grote opgave de
Geest hen zal leren en hen te binuitleg van een moeilijke tekst als
nen zal brengen d wat Bij hen gezegd h e f t (1426). En als het over
Joh.644 v. te willen combineren
de toekomst gaat, dan betrek Van
met pastoraat aan theologen en als
Houwelingen dat terecht op zijn lijde lezer eerst moet gaan nadenken
den en sterven, die op dat moment
over de betekenis van een vergelij-

king en over de reden waarom hij
wordt gebniikt, is deze vergelijking
eerder lastig dan nuttig ("de ontbindende voorwaarde van zijn dood,
258; "'Jezus op kerkvisitatie bij de
apostelen", 398).

Conclusie
Het commentaar van dr. P.H.R. van
Houwelingen op Johannes getuigt
van een hartelijk geloof dat de
schrijver ontving in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), van
een wetenschappeiijke opzet en van
een pastorale bewogenheid.
Het combineren van deze drie zaken is de kracht van de auteur,
maar tegelijk ook wel een beetje
zijn zwakheid.
Overigens: ik felicitwr hem van
harte met dit karwei, want dat is
het! Dat hoef ik niemand meer ui t
te leggen.
En verder beveel ik het boek van
harte aan aan mijn collega's die het
nog niet hebben, aan andere lezers
van dit blad die wel eens wat meer
willen dan een'korte' verklaring en
aan verenigingen en bijbelstudieknngen, die het met name ten behoeve van de inleiders kunnen opnemen in hun bibliotheek.
N.av. Dr.P.H.R. van Houwelingen,J o h ms.Het evangelie van het Woord. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde
serie (geredigeerd door Prof. Dr. J. van
Bruggen).Afdeling evangeliën). Uitg. Kok
Kampen 1997,478 blz.
Overige literatuur: C.K.Bamtt, nie Gospel
according to St.John. An iniroduction with
commeniaiy arad mies on #heGreek t&,
Londen 1960; R.E.Brown, The Gospel
according to John. A MW tramflationwith
intrduction nnd commenmty. m
e Anchor
Bible}. Vol.I,Ii, New York, 1966,lWO.
H.N.Ri&rbos, Het evangelie MW Johannes. Proeve van een theologische m g e s e .
Di. 1,2, Kampen 1987, 1992. R.Schnackenburg, Das Joharuiesmangeli~iurn[Herders
theol.Kommentar zum NT),1, U, U-Teil,
Fceiburg resp. 3e dr.1972, le dr. 197'1, 3e
dr. 1976.

Ds. T.S. Huttenga is predkant van de
GereiomieerdeKerk van Groningen-West.

MARNIX'
PLEIDOOI VOOR
CHRISTELIJKE VRIJHEID
M m n i x ~mSint Aldegonde wordt geroemd om
zijn veelzijdigheid. Terecht wordt hg door velen bes~houwdU/Seen van de drijvende krachten achter de vorming
- van het Nederlandse -eref formeerde kerkverband. Daarbij is het merkwaardig, dat
men over zijngedachten en ideeën met betrekking tot kerkelgke vruagsfukken vaak nauwefdks
iets vermeldt. Toch heeff Mumlx bv diverse ge@-
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voor twge-

Murnixfi 7568 en 7569 he
vr~ehdPieter Carpentier, ouderling van de Nederlandse vluchtelingengemeenfe
in Londen. Duur was een meningsverschil q ver de
. binding aan kerkenraadsbeslu~f
en geweIdig
<
culeerd
In zijn twee brieven waarschuwt Marn&ysJw@t
e
f
j gen het gevaar van mensell/le hee~ehamP%ring in de kerk. Hij pfeit o n o d n & n - v u q ,
2 christeiike w f l h i d .in rniddehufim&ken, Een
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1. De aanleiding: de

Wingense Twisten in Londen
In de Nederlandse vluchtelingengemeente te Londen ontstond in 1564
grote onenigheid over het gebruik
van getuigen bij de dmp.'Dit gebruik werd door & ukuwe predikant, Godfried van Wingen, met instemming van de kerkraad verplicht gesteld.

,

i
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raad in maart 1568 een 27-tal artikelen op die handelden over de
christelijke vrijheid, de bevoegdheid van de kerkeraad en het gezag
van de burgerlijke a~erheid.~
De
kerkeraad &U&
deze artikelen ter
goedkeuring m verschillende
kerken. waaronder Genève en Emden. h a m a wijzigde men in b n den op advies van Genhve de 27 artikelen in 32 stellingen. Die liet de
kerkeraad in september 1568 in het
Latijn, het Engels en het k&lands verschijnen met & bedoeling
de artikelen streng te handhaven.
Marnix heeft ook op dit '&kelschrift' gereageerd. liij was d van
plan om naar Engeland te reizen.
De kerkmmad van Emden hacl hem
gewaagd om daar mondeling de
mening van de kerkenraad van Emden kenbaar te maken. De reis naar
Engeland,&g uiteindelijk niet
door. Maar gestimuleerd d m het
verzoek van de kerkenraad en na
ontvangst van de 27 W e l e n heeft
Marnix alsnag gereageerd. lkkriciek van Marnix in zijn eerste brief
van I9 september 1568 aan Reter
C v t i e r is stukken scherjwr dan
die van de andere kerken. Slechts
zeven arkelen kunnen de toets der
kritiek doorstaan. Op dit schrijven
reageerde Carpentier op 13 november 1568, Hij zond de door Genève
gewijzigde
- 10 ja.
- - - utdieh mee. Op
nuari 1569 geeft Marnix in een
tweede brief daar zijn commentaar
op. De wi@gmgen waren voor hem
geen reden. om zijn eerdere gevoelens te herzien.'

Enkele diakenen protesteerden hiertegen. Zij vonden het een mschnftuurlijke en menselijke bepaling.
De kerkeraad heerste volgens hen
over d~ gewetens van de gelovigen.
De kerk&
mg hierin een aantas- 2. De inhoud van Mumlx'
h g van het mbtelijk gezag en wil- adviezen
de gemeenteleden die dit standpunt
Mamix Muitiseert in zijn eerste
huldigden onder hicht. zetten.
brief in chronologische volgorde de
Om aan & geschillen een eind te
27 Londense artikelen.In zi@
maken, stel& de Londense kerke-

tweede brief gaat hij in op de reactie van Carpentier en zet opnieuw
breed uiteen, hoe hij vanuit de
Schrift denkt over het ambt van de
oudsten en de bevoegdheid van kerkenraad om regels te stellen in de
gemeente. De gedachten van Marnix over de twee hoofdpunten waar
het conflict in Londen om draaide,
geven we hieronder thematisch
weer.

2.1 De taak en de bevoegdheid van
de ambtsdragers
M m i x beschouwt predikanten, ouderlingen en diakenen als dienaren
van Christus. Zij ontvangen hun
ambt rechtstreeks van Christus en
voeren het namens Hem uit 'als
ambassaten &s Wuordtx en&
uytdeelers der verborghmtheden
Godes'. Zuiver gesproken is de regering van de gemeente niet aan de
kerkenraad cuevertrouwd, maar aan
het Woord van God. Alleen Christus en niemand anders is het hoofd
van en regeert over de gemeente.
Over de bevoegdheid van de kerkenraad hadden Van Wingen c.s in
de 27 artikelen het volgende geponeerd:
'In de Kerk van Christus . ..is het
Consistorie ... hetzelfde wat voor
de burgerij de Raad is: en derhalve ... vertegenwoordigt ook de
kerkenraad ambtshalve de persoon en den dienst der geheele
gemeente' (Art. XV).
'Allen die ... zich hardnekkig en
opro&g verzetten tegen de dienaren des kerkenraads, en hun
niet willen g e h m a m e n in de
dingen, die niet strijdig zijn tegen
Gods Woord ... moeten als openbare vijanden der Kerk ... worden
aangemerkt en behandeld' (Art.

xvr).

'De dienaren der Kerk hebben de
macht en het gezag om ordinantiën en voorschriften te geven, en
die ... - indien zij ten minste in
de Heilige Schrift haren grond
hebben - te handhaven en te beschermen tegen al wie ze veroordelen, afwijzen of overtreden'

xvn).

'Ook hebben de dienaren der

Kerk ... de verplichting, dat zij
Gods gemeente ... met gmde
wetten en verordeningen besturen, en tegen nieuwe verkeerdheden nieuwe wetten maken'

(m).
M m i x ' oordeel over deze artikelen
is vernietigend: artikel 15 is ongerijmd en in strijd met de woorden
van Christus; W e l I6 valt vanzelfsprekend met wat over d ë l
15 gezegd is; artikel 17 is met recht
een fundament voor de roomse tirannie; en artikel 19 komt geheel
overeen met artikel 17.
Marnix ontkent ten enenmale, dat
de kerkenraad net als de overheid
wetten mag invoeren. De dienaren
hebben niet als ambt, wetten voor
te schrijven. Ze magen slechts de
geboden en inzettingen van God
vaststellen en bepalen en ze mmten
ervoor zorgen, dat rnen zich aan
Gods wet houdt. Daarom hoeft de
gemeente zich geenszins te houden
aan alles wat de dienaren en ouderlingen bevelen. Alleen wanneer het
Gods Woord betreft en wat daarmee onafscheidelijk verbonden is,
is men aan hun inzettingen gebanden. Marnix beroept zich daarbij op
Petnis. Die spreekt h1 Petnis
5:2-3 over de positie van de h o e
ders van de kudde van God heel anders dan in l Pebus 2:13-17 over
de plaats van koningen en overheden.

In zijn tweede b e f gaat Marnix
opnieuw uitvoerig op &ze zaak in.
Alleen Christus zelf is Ret hoofd
van zijn gemeente.De ambtsdragers zijn aangesteld om de geboden
en wetten van hun Meester bekend
te maken en te handhaven. Daarbij
mogen ze, rekening houdend met
plaatsen, tijden en personen, bepalingen maken om de rust en de orde
in de gemeente te bewaren. In dat
geval is het gezag van de ambtsdragers gelijk aan het gezag van Christus en kan Paulus zeggen: 'Ik beveel u, ja niet ik, maar de Here' (1
Kor. 7:10).
Maar in zaken die de ambtsdragers
niet direct uit hoofde van hun ambt

of uit Gods mond aan de gemeente
voorhouden, mogen zij wel raad
geven, maar niet gebieden. Anders
heersen ze over de gewetens en treden ze in het ambt van Christus,
hun Meester. Dat verbiedt Paulus
bij eigen meningen. Hij maakt duidelijk onderscheid, als hij zegt: 'Ik
zeg dit, maar niet de Here, doch ik
heb ook de Geesr van de Hem' (1
Kor. 7:25-40).
Kortom: ambtsdragers moeten er
voor zorgen, dat de gemeente zich
houdt aan het woord, de gebden
en het verbond van Christus met
gebruikmaking van kerkelijke straffen om wanorde en chaos te vmrkomen. Maar waar dit oogmerk ophoudt, houdt ook de binding aan
ambtelijke voorschriften op.
2.2 Het karaker van kerkelijke m-

gels en menselijke voorschr$ien
Mamix benadrukt voortdurend, dat
het niet tot de bevoegdheid van
ambtsdragers behoort om bindende
voorschriften aan de gemeente op
te leggen in zaken, die niet direct
uit hun ambt voortvloeien.
Juist op dit gunt had de Londense
kerkenraad een heel ander geluid
laten horen:
'De christelijke vrijheid ... onderwerpt zich game aan alle menschelijke ordinantie en aan de
kerkelijke overheden naar het
voorschnfl van Gods Woord'
(h.
11).
'In onverschillige dingen gemoedsbezwaar te maken,-is ...
eene veroordeIing uitspreken te
gen die dingen zelve en tegen
hen, die ze gebruiken, ja tegen
God zelven' (Art. V).
'Buiten het Wmrd van God om
zich op het geweten te beroepen
tegen de openbare kerkelijke ordeningen, ... of die op eigen gezag ... te verwerpen en af te
schaffen, is e n e daad van meer
dan onzinnige vermetefieid'
(Art. VI).
'De ordeningen der Kerk, ... wat
haar vorm betreft aan menselijke
verandering onderhevig, ... zijn
toch, voor zoover zij het geloof
en de liefde dienen en de orde en

eerbaarheid ten doel hebben,
van goddelijke en hemelsche natuur, en in xivei.~emoeten zij
ook de conscientie onderwerpen'
(Art. VII).
Uitgebreid weerlei@ Marnix deze
opvatting. K&1'iIce wamchriften
binden uit zichzelf op geen enkele
manier de gewetens en kunnen
nooit ais eeuwigdurende inzettingen worden vastgelegd. Zoiets
komt alleen het enige Woord van
God t=. As kerkelijke voorschriften zo gefarmulemd zijn, dat ze niet
veranderd k m e n worden,
mag men ze niet navolgen,
omdat ze tot een stnk en een
onverantwoordjuk zullen
worden. Mensen mogen niet
heersen over de gewetens,behalve als hun bevel gegrond is
op een gebod van God.
Belangrijk bij eik M e l i j k
voorschrift is het dwl, dat ermee nagestreefd wordt. Wanneer men dat doel kan mlcomen, zonder zich aan het
voorschrift zelf te houden,is
men daartoe niet verplicht.
Anders wordt de chnsteiijke
vrijheid be@t door rneaselijk inzettingen.
Marnix licht dat uitvoerig toe
met veie voorbeelden uit het
Nieuwe Testanaent. Hij wijst
op & volgende zaken:

maal heeft als doel. alie dingen
ordelijk en stichtelijk k laten
verlopen. Wie zich vati & gezamenlijke maaltijd afzondert en
ergens in een . h w e op eigen gelegenheid het avondmaal wil vieren, verbreekt en veracht de orde.
Daarom is men aan die regel gebanden, niet op zichzelf '(wmt
by God m ghldt niet oft ick stae
af6 dite]', maar enkel vanwege
het h l , w a m tiet ingesteld is,
namelijk de orde, die in een dgemene zaak-eensluidend geregeld
dient te w ~ r b .

1

*

*

Paulus gebiedt, dat men
G d zal aanroepen met uitgestrekte handen en ontbloot hoofd. Zo gehoorzaamt men het gebod van
God om met aandacht te
bidden en orde en
Marnk' han&cM in het Vrlendemlbum van
heid in de gemeente te hou- Janw m a ,gedatmd 2 febniari 1578.
den. Wanneer ik, zegt Mar* Men kan zich niet
nix, met aandacht tot God bidden
van regelingen, die gemeenkan met een bedekt hwfd en
schappelijk
worden nagekomen,
zonder uitgestrekte handen, en
zoals
&
dagen
en tilden waarop
toch de eerbaarheid en orde in de
Gods
Woord
gepredikt,
de sacragemeente niet verstoor, v=menten
bediend,
en
gezamenIij
ke
waar, ik ben aan m'n voorschrift
gebeden
gehouden
wo~den,
zonverder niet gebonden, omdat ik
der de orde te verbreken en
het docl ervan nakom.
scheuring in de gemeente te
De regel om aan een tafel te zitbrengen.
ten bij de viering van het avond-

*

Paulus schrijft v m , dat de wouwen bij het bidden hun hoofd behoren te bedekken, kmde nochraas zo& het der Chrìsteiijcke
v r i j k t leghen aijrt, dat men alle
natiën ende een yegheiijcb
&zonder ùaerin wilde verbinden
aboo of het d r s nyet gheorEOOJ"~
en

wa~e.7~

* In Handelingen 15 schrijven de
apostelen voor, dat men zich
moet onthouden van 'het verstikte
en aan de afgoden geofferde
vlees. Toch bond dat voorschrift
de gewetens van ieder persoonliik niet en het heeft ook niet
aitijd kunnen d m . Het
werd sleehts voor een bepeialde tijd ingesteld om samen de
liefde ende eenheid te onderhouden en om ergernis te
voorkomen.
Marnix staaft zijn gevoelen
over de christelijke vrijheid met
de volgende teksten: Hand.
15:IOu28, heel Rom.14,l Kor.
7:23, 1 Kor. 8, Gal. 3:25, Gal.
4:9-10 en Kol. 2:15-21. Ook
laat Marnix zien, dat men over
die dingen, die naiar hun aard
nooh gaed, noch slecht zijn, van
mening kan verschikn. Fauius
besneed Timakiis wel en Titus
niet, hoewel de zaak precies
hetzelfde bleef. En men kan ergens een gewetenszaak van maken, waar God die niet maalrt,
zoals bij het eten van offervlees.
Dan veroordeelt men God niet,
zoals het vijfde Londense artikel stelt, maar gehmzaamnt
Hem,ook al onthoudt men zich
van wat goed is.
-

In zijn tweede b ~ e handhaafî
f
Mamix zijn standpunt. Alleen
wanneer de kerkenraad iets g&edt
wat d w r God geboden is of met dat
gebod zo onafscheidelijk verbonden is, dat het er niet van losgem m k t kan worden, m m men zo'n
voorschrift gehoonamen. In andere
gevallen voert een kerkenraad b r schappij over de gewetens. In Gods
gemeente is dat niet geoorloofd.
MamUr wijst ook op de funeste ge-

-

volgen van het z d e r meer hand2.3 Ma&
drijfveer: de regel der
haven van kerkelijke vmrduiften
liefde
'
op grond vin versùmi-e
geAm het b e g h m zijn eerste brief
hoonaamheid aan de k&~faad.
g e f i M m i al
~
W& zijn beIn de eerste plaats komen & kerken
Iangnjkste motief is om &jn wiend
weer onder een oud-tmtamentisch
Carpencier deze a h e z e n ~ s c h i j juk terecht. Het enige v,mchil is,
ven: Gods Woord is ons niet gegedat de gebruiken van het Oude Tesven is orn'ons eigen gelijk te halen
tament door God zelf zijn ingesteld,
en om iedereen, die het niet met
temijl in dit -val musen menen
ons eens is, te verachten. Integengezag te hebben om ,gebaden voor
deel, als we ons willen laten regete schrijven.'
ren en &uren d m het Woord van
In de Weede plaats ontstaat er erGod, m w a we -ff*,
dat daargernis en @@ de eenheidin de gein de liedei de& ~ i d en de vrede
meente gevaar. Dat is volgens M a het eerste en k
t kt:&
is,-wat ons
nix niet de schuld van de gemeentewordt opgelegd, Dat h de mapier,
leden, die van hun vrijheid gebruik
waamp wein &+gwemmctdmaken. Nee, die ergernis wordt verhm o
m*.
~
mrzaakt door hen, die vanwege
hun positie en gezag de mensen h
3. De reikwijd?; van
vrije zaken willen binden.6Zij b m 7 kerkelijke uitspraken
gen de gemeente onder een ontos
laatbaar juk. Omdat het in Gods geDe w&
van M
d &ieePi is
meente niet is toegestaan, dat permet name gekgm iii zijn w~~
sonen heerschappij meren, is men
wkg kgen mensdjke h e m x b q ~
verplicht, daartegente protesteren.
pij-vwrhg. Dat @vaar wo& door
Mamix s c k q @ & ~ & s c den uitMamix h a l t hierbij opnieuw als
&g g * s d
& chswk
voorbeeld Paulus m.Die hield
zich aan de besnijdenis z o h g men
vrijheid -W aangetast & kerkelilke 6epkrgui naast of boven
die uit zwakheid eiste en k n e e d
Timoteus. Maar toen men het ais
Ga& Woord komen te staan. Prof.
een gebod q wilde legen, weigerW: lrm 't Spijker vat de zienswijze
de hij Titus te besnijden en hield
van Mm-& als m~olgtamen: 'De
geen rekening met & ergernis, die
kerkregming dient &t oaa naast af
uit dat gedrag voortvloeide, o u t
buiten het Woord Van W
i nog
de ergemis ontstond daor hen,die
weer een gezagsiaisWa te
de besnijdenis als noodzakelijk d- pen,maat integmieel enkel en alden opdringen.
leen m de hemahappijvan k t
Woord G d s te v€!.rzekm."Van 't
Kortom, in middelmatige zaken
Spijkex
& uitspraken van
moet men zodanig handelen, dat de
Mamix op aüeMelijk uitspacfistdij ke wijheid, &e Jezus
km, m k die vw-syndts.Op zich
Chrisais voor zijn gemeente met
is dae uiet hekmai terecht, want
zijn bloed verworven heeft, gem
i
x schreef over het gezag van
handhaafd blijft. Met het opstellen
kerkenraadsbesluiten.Twh zijn
van nieuwe artikelen moet men
zijn opmerkingen ook vaor de bevoorzichtig zijn, vindt Mamix.
sluiten van meerdere vergaderingen
warit ~ ~ h r i f h i ~ hartikdm
jke
mûvan belang.
gen alleen dienen tot meerdere verGeheel in de stijl van zijn leermeesklaring van het goddelijke Woord.
ter Calvijn ~~t
Maniix, dat
Daarom h met er niet al te veel
alleen Christus heesschappij mag
van opstellen. Anders, ureest Marvoeren in zijn kerk. De amb'tshnix, zullen d &e geboden, die wij
gers voeren slechts zijn opdrachten
willen opleggen en met geweld
uit. Gods Woord is de enige norm
doorvoeren, tot strik voor onze nain de b e d u i ~ d n bimen
g
het
komelingen wdm.
kerkverband. Daaraan ontlenen kerkelijke besluiten hun gezag. In mid-

delmatige zaken is uniformiteit
geen noodzaak, maar dienen de
christelijke vrijheid en de kerkelijke E e i d geIiandhaafd ie warden.

l i j k weg tussen independentistis c k ongebondenheid en menseiijke heerschappijvoeringin de kerk.

' Zie voor een uitgebreide beschrijving van
de Wingense Twisten J.F.G. &eters, Der
Weseler Konumr n&&&ïdscLr FlikhtEnge vom 3. Movember 1568, in Weseler
Konvsni 1568 15W, Dctsseldorf, 11968,
pag. 96-104en A.A. van Schelven, De Nederumhe vbichteling&&n
der XWe
eeuw, 's-GravWhage, IWS, pag. f 52- 178
+ bijlagen. Ook W. van 't Spijker geeft een
goed overzicht ia zijn artikel 'On-g
naar e n kerkverband' in: Tkolagia Reform t a XVUï (1975), pag. 5-20.
'Ikze artikelen zijn in het nederland$opgenomen dom G. Tjalrna, PIMLips vm M m k ,
Heer van Sr.A!&gon&, Amsberdam, 1896,
pag. 90w. en J.J. van Toorenenberge.n, PhiEips van Mumk vua Si, Aldegord& G d diemtiigew khlijh geschrifien, deel 1,
'&venhage,
1871, pag. 547 vv. De citaten in dit &l
komen uit Tjalrna.
De brieven zijn uitgegeven door Van
Tmnenbergen, a.w., pag. 135- 182. De
brieven zijn ook te vipden in Aloïs Gerlo en
Audolf de Smet, M d i Epi&
(B
briefwisseling van Mamix van Sint-Al&
gonde.. Een kritische uitgave), Pars I, Bmssel 1990, pag. 45-62 en 74-87.
' Vanaf de M m a t i e wordt er dus al reer
verschillend gedacht over de reikwijdte van
het bidden of profeteren 'met geakkben hoofde' en de p r e e h k W n i s van de wbrden
'een MCIN op het I%aofrJ hebben m g e de
eng@L@n1.AUeen al daarom zou men zeer
voorzichtig mmen zijnom op grond van
één exeeese bindend voor te schiiven
men in & zwdagse eredienst geldeed moet
gaan en daar zelfs de sanctie van afhouding
;au het Heilig P r u o n h d aan te ~ ~ n d e
over de gebruiken van het Oude Teskwnent
zegt hiiarnix op nuchter-gereformeerdewijze, dat ze slechts voor de goede orde en de
sierlijkheid van de dienct aan Crod zijn ingesteld: 'w& dut m n w i h seggheq &er
vele diepe verborghen mysteryen o h r
schuyhkn, i s al te blau.'
Marnix verwijt de preen de buderhngen, dat zij de pcdijkheden in h & n
veroorzaakt hebben.Zij hebben bulten Guds
Woord om,m& kat mom van ordelijkheid,
hun eigen urnkeur als noodzakelijk gebod
i n g e v d . Zo hebben zij zich de macht taeg e i m d om wetten en vowscMft&n in de
kerk van God te mogen makert naar hun
goeddunken. In plaais van vwrgangws zijn
zij heersers gewomlwi over de kudde.
W. van 't Spi*,
S i m i n g e f f o A r & reformatorisch gezinden k W e n ,i n D.Naum a.& (red.), De s+
van EiHden 1571 1971, Kampen, 1971, pag. 64/65.
A

Drs. L€.L e e m is predikant vande
G e d m e r t d e Kerk
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VAN DEPUTATEN
KERKMUZIEK

Md ds. C.van den Berg, mevrouw A. de Heer-

de Jong (muziekdeskundige) en &S. H,Kisteman
(leraar Nederlands) spraken wij over het werk dat

;oij met anderen deden in he t deputaatschap
i;$kerkmuziek na de synode van Berkel 7996.In het
eerste deel van ons gesprek wilden we een helder
beeld krolen V U waf
~
depubtesi hebben ge- -

:-*i

....

>,

dam, Dit arfkel schetst d#f &elia',

bod waarover we hebben doorgeprau
Deputaten kerlunuziek boden eind
vorig jaar de kerken 255 gezangen
mn, geselecteerd uit het Liedboek
voor de Kerken. Ze stelden de kerken voor deze gezangen e g m n beproeven, eventueel ook in a% eredienst. Deze stap heft nogal wat
opzien gebaard. De kerken reageren heel verschillend. In de pers
waren kritische reacties te kzen.
Woord en Wereld gaf een katern uit
waarin de heer en mevrouw Vreug& d i l het lied tegen het licht houh.Hoe is dit a l l e m l zo gekomm?

In opdracht van Berkel
Ds. Van den Berg: Allereent is het
erg belangrijk wat het studied~putaarschap eredienst heeft gedaan
dat te O m e n is benoemd en dat
aan de synode van Berkel heeft gerapporteerd. In hun rapport staat
ook een vrij uitgebreid hoofdstuk
over gezangen, waarin de zaken
grondig zijn doorgesproken. Voor
mijn gevod zijn daar grondlijnen
getrokken en koersen aangegeven
die ook aan Berkel zijn vmrgelegd,
grondlijnen in de geest van: die

kant moet het op, werk in die richting verder. Als mensen dus vragen
en problemen hebben, moeten zij
zich realiseren, dat d% de trein op
het spoor is gezet.
In de tweede plaats moet je kijken
naar de hoisding die Berkel he& ingenomen ten aanzien van dit rap-

port. Het eerste wat de s y n d e gezegd heeft, is dat het bewuste deputaatschap zijn werk goed heeft gedaan, dat er gedegen werk is geleverd. En in de besluittekst wordt eigenlijk voortgeborduurd op wat het
studiedeputaatschapinhoudelijk
aan de spode heeft aangereikt.
Met dat gegeven is het nieuwe deputaatschap kerkmuziek aan het
werk gegaan Als je goed naar de
opdrachten van de synode kijkt,
dan zie je dat er een enorme hoeveelheid werk aan ons is toevertrouwd. De opdracht is heel veelzijdig en breed. Ik denk bij mezeif:
het kerkvolk heej? amper voor ogen
gehud wat erullemauL ging gebeuren op dit gebied. Maar het stond er
wel. En daar wil ik duidelijk op attenderen.
Als je vervolgens het beleid onder
de loep neemt &t deputaten kerk-

muziek voor zichzelf hebben vastgesteld, dan kunnen wij niet anders
zeggen, dan dat dit naar onze overtuiging duidelijk aansluit bij wat de
synode ons heeft opgedragen:
- 'zo
spoedig mogelijk Ie werken naar
een rqvak bundel'. Daarbij was
ook duidelijk een spmr gewezen:
zoek aansluiting bij de ontwikkeling naar het Liedboek 2000.
Het eerste resultaat waarmee deputaten nu naar de kerken zijn toegegaan kan voor velen misschien, een
beetje overtrokken gezegd, als een
donderslag bij heldere hemel zijn
overgekomen, misschien verrassend of overrompelend zijn. Maar
als je de dingen vanaf het begin nagaat en weegt, dan zeg je - bij alle
kritische vragen die je stelt en ook
mag steilen -: het spmr wat is uitgezet en de aanzet die is gegeven
liggen toch in de lijn van de verwachting.

--

Beeldvorming en
communicaiie
Ds. Van den Berg: April 1997 hebben we een eerste brief gestuurd
aan de kerkenraden,met de boodschap dat we niet op tijd klaar kwamen met ons eerste aanbod en ook
gezegd waarom. December 1997
stuurden we tmn een tweede brief
naar de kerkeraden met een lijst
van 255 gezangen en een verantwoording waarom we op het spoor
van het Liedboek zijn gaan zitten met daarbij ook nadrublijk de opmerking dat het voor ons de eerste
fase is. Verder dat wij bij ons selectiewerk gebruik hebben gemaakt
van de drie criteria die het vorige
deputaatschap had geformuleerd:
schnftgetrouwheid, dichterlijke en
muzikale kwaliteit. Daarbij stond
wat ons betreft het criterium van

het schriftuurlijkmantwoordxijn
bovenaan. We hebben dan ook aan
de kerken gewaagdvoord dte kijken. Zomer 1998 is nog een
derde brief uitgegaan van ons deptaatschap waarie we Lebben geprobeerd in te haken op vragen die rezen en zo de gemeenten te helpen.
Daarbij was een artikel van m e
vrouw De HW gevoegd.
Wij realiseren ons best dat er onvolkomenheden zijn. Als je achterom &kt, Irun je best zeggen: dat
had je handiger kunnen aanpakken.
Een grote vraag is of het allemaal
wel is h r g d m n g e n tot de gewone man in de kerk.
Mevrouw De Heer: Op dit moment
wordt er gepraat op verschillende
golflengtes. Wij kennen de voorge
schredenis: wat is er op de synde
gezegd, wat staat er in het studierapport. We zijn er voortdurend
mee bezig, maar de mensen in het
land hebben in het beste geval misschien het rapport gelezen, en de
inhoud van onze brieven kennen ze
niet. Dan ga je twee verschillende
talen spreken, omdat je niet de&de voorkennis hebt. Daar zijn we al
doende steeds meer achter gekomen. Het grootste deel van de onvrede die er is, is eigenlijk terug te
voeren op onbekendheid met de
achtergronden.
Er is nu veel onzekerheid,waarbij
mensen zich afvragen: wat is dit nu
alletnual? Je krijgt een kopgroep
die vooroprijdt en dan een hele
pms miets en dan het peloton. De
heer en mvrouw Vreugdenhil

schmven hun boekje om een discussie op gang te brengen. Onze medewerker Smelik zegt dm, dat die discussie al v m f 1993 koopt. Maar je
kunt de vraag stellen: tussen wie
loopt die discussie &n helemaui?
Zijn de brieven vdn deputatea bij
de k r k e n r d n blijven hungen?

De heer Kisteman: Soms bleef het
hangen in een liturgiecommissie.
Dat heeft er ook mee te &en, dat
de verschijning van de òundel veel
langer heeft geduurd dan we had-

den verwacht.
Mevrouw de Heer: Ik denk dat het
ook eigen is aan een proces als dit.
We kunnen moeilijk verwachten
dat iedereen even diep in de makrie zit ais wij.Informatievoorziening is dus uiterst belangrijk, dat
zien wij heel goed en daar hebben
we w k vanaf het begin aan gewerkt. Maar er is geen medium dat
ieden% bereikt. We kwamen tegelijk met de pubhatie van de lijst
van geseleckde lideren met een
t h e m a n u m van mienst, en
daar stond-me!, ia,
praktische har~dr&&gm. ALSwqo1g
d & q wordt in elk nlimwPr varî dit
W eed aantal. gezaagen van k m
achtergrondinformatiewcmih.
Maar niet iedemm leest EreSienst.
De Reformatie pubfic& &serie
Lied van de Week @n komt nu met
deze inwrvie-eh.
Maar o& niet
iedereen leest & RefmmtÎe. Met
die realiteit hebben we gewoon te
maken.Op dit moment zijn we samen met de Werkgroep Ereùimst
h z i g met de organisatie van een
congres dat in maart 1999 zal
plaatsvinden. 2% hopen we opnieuw een grote
mensen te
h i k e n . Ik denk &t het uiterst belangrijk is om structureehm e m lichting te W ~ T ~ Mwant
,
daar hebben de hrken recht op.

w

Samenvattend zegt u:
de wagen die leven meten we
in de?eersteplaats srellen over
de synoäk; die heeft de zank op
deze rails g a t en deputaten
hebben volgem hun opd~acht
gehadeId; het deputaatschap
heej niet ailevlei eigenzinnige
dingen gedaan maar was gestuurd met de b d c h a p het zo
te dom;
- we zijn m niet PI geslaagd dit zo
te cmmmiceren met i e d m
a% we wel hadden gauild; daardoor ~ j je,g dat mmen er nu
pus over gami nadenhn epi zich
afvragen wat er uIIemaaI
is, terwijl deputaten zeggen: die
zaken zijn al een hele p o s geleden bepraat.

-

Waarom gekozen voor hei
Liedboek?
We willen nog ,evendoorpr&w
w e r d i p " h ~ ~ ~het
v adeputaath
schap voor het Liedboek. U zegt:
m$ dait ligt Sra de lijn van het b@shit van de synode v a n Berkel. Zij
wees het spoor om ook aanslisiting
te zoeken bij & ontwi&elisg miar
hefliedboek Z W . Kmr u er nog
meer over zeggen?

Mevrouw De Her: De updracht
van Berkei was erg omvangrijk
&t lis bij zo'n goot terrein heel be-

langrijk dat je je start weloverwogen maakt. Wij hebben tmn gekozen voor het L i d b e k . Tma we als
kerken rond 1973 besloten niet mee
te doen met het Lkdtmk en een eigen weg & zoeken,hebben we ons
ín zekere zin in een isolement geplaatst. Dat had alIerlei goede bedoeingen, het is m k wel te begrij:
pen, maar achteraf gezien - en dat
is in het studierapport heeluitgebreid beschreven - had dat meer
met de tijdgeest van het zuilendenken te maken dan dat het welaverwogen beduitn zijn geweest als
het gaat om de i&&
van het
Liedboek. Andm hadden wij nu
onmogelijk 255 gezangen kmmn
voorstellen. Nu hebben we een heel
bewuste keuze gemaakt: als wij
kunnen,moeten wg weer aansluiten
bij de hoofdstroom van hef kerklied
in Nederland
Ds. Van den Berg: De argumenten
waarom we gekozen hebben voor
het Liedbmk st2crrn duidelijk in
onze brief van december 1997:
- de opdracht geelt er aanwijzingen voor
- het is eeu schtîerende verzameling van lideren door de eeuwen hem; het ligt voor de hand
daarvan te profderen en daarmee
aan de slag te gaan
- bij het ontstaan van het Liedb& zijn & liederen al grondig
bekeken op hun dichterlijk gehlte en het muzikale aspect; ten
aanzien vm de schnftuurlijkheid
h je je vragen stellen, vadaar

dat wij ons daarop hebben mgespitst.
Qp grond van deze argumenten
hebben wij na enkele vergaderingen beslosen, dat we ons voorlopig,
in deze fase, beperken tot het Liedboek,

Mevrouw De Heer: W e wilden met
deze start een welovemogen lijn
uitzetten u w de mkomst.

Krltlsche vrugan over de
beperking tot het liedboek
Toch leven er in cde kerken ook h e l
wat vragen over deze beperking tot
het Làedhek,
Mevrouw De Heer: Er zijn mensen,
die een heel andere verwachting
hadden van een uitbreiding van
onze gezangenbmdd. Zlj dachten
aan liederen van Troost, uit de
E&R-bundel, of van Ria Borkent.
Dan blijkt dat wat er komt er heel
anders uit te zien en dat -t
inderdaad vragen op.
Ais we kijken nuur de c r i t e e Berkel heefr er een aantal neergaat;
deputaten hebben & m e verder
gewerkt, met een bepaaid accent;
dan rob het
in ak praktuk leidde
spoor van het Liedboek. Is er nu
nog een ruimte of een bepaalde
piek voor die mensen die EdtR-Zie+
&ren of heel m&rsoo&ge liederen willen? Bu&a die m m c n m g
ergens in de discrmssie kunwn p r t i ciperen of m e t &t via de kerken
op volgende synode komen?

Ds. Van den Berg: We hebkn daar
in ons deputaatschapnog niet over
gediscussieerd, terwijl we best aanvoelen: dat wordt niet gemakkelijk.
Maar als deputaatschaphebben we
daarover nog geen standpunt inge

nomen.
Mevrouw De Heer:Hoe het verder
zal gaan, hangt af van w a ~ d esynode van busden zal zeggen, maar
ook van de vraag hoe hef gaat met
het deelnemerschapin de ontwik-

kelingen van het M b o & 2tM4l1
Ook in die kringen spelen discussies over het o p w e ~ ~ e r t o i r e .
Die discussie maet>erook bij ons
wel kmen, ai iserin het recente
verleden al b
1 wat over gezegd,
bijv w r b e M in het studiedeputatenrapport. Je kunt immers niet over
de ~ekamstvanhet kerklied spreken zo& daarover k praten, omdat bepaalde groepen dat het repertoire vinden en je niet kunt zeggen:
'dit valt bij ons buiten de boot',
zonder daarvoor argum~m-te-~even. Maar dat worda gem gemakkelijke discussie.

Maar is het niet zo &t in de&zen criterk al stiekem vaorheslissingen zitten over de vrmg of w l o disch, maar ook p&tis& be@&
soorten liederen wel kunnen? 2ulk n mensen zo'n voorbeslissing det
voelen en zich enfoor gehpitteld
voelen ? ZO van: JuUie s m a k of
war juliie grmg willen, dab vak niet
binnen onze criterh?
Mevrouw De Heer: W e hebben
hier te maken met tvwe heel verschiilende sporen en tradities. De
traditie van het kerkiied, die aok in
het studierapgort naar voren komt,
heeft 20 eeuwen achter zich en is
nog altijd levend en actueel. En
dan komt daar vanuit een hele andere hoek een nieuwe richting die
qua stijl aanhaakt bij de amusementsmuziek een die ssmrnige
mensen daarom heel erg amspreekt. Die stijl komt zo langzamerhand ook de kerk binnen. En
m ontstaat er een spraakverwarring. Moet je deze muziek gaan
bekijken vanuit dezelfde criteria of
moet je nieuwe criteria forrnuleren? Moeten we de hele positie
van de muziek in de eredienst gaan
herzien? Is het dleen een kwestie
van smaak of is er op Bijbelse
gronden meer over te zeggen? De
criteria waar wij vara uit gaan, komen voort uit studie van de Bijbel
en ze staan in een lange traditie. Er
komt bij die discussie ontzettend
veel kijkee Iet$ vergelijkbaars
speelt zich momenteel af in de mu-

ziekwetenschap ten aanzien van de
popmuziek. Ook daar vraagt men
zich af of men zijn denken over
muziek moet aanpassen als hei om
die stijl gaat. Ik mm&, dat er
ten aanzien van het opwekkingsrepertoii en de traditionele kerkmuziek iets dergelijks zal gaan gebeuren.
Het criterium schriftgetrouwheid
komt vooral naar worm in de discussie mt die me~tsepadie wantrouwen hebben &n opzichte van de
inhoud van gemngen. De We@mdere criteria - de dichterlijke en
mwihle waarde - worden beslisseM in de discussie over wat voor
s66rt ligderen er opgenomen zullen
worden. Voor heb opwekkingsrepertoire is abt het melocdische. Hetpoetische speelt bij de liederepa waarop de heer en m r o u w Vreugdenhil wijzen uit Christelijke Gereformeerde ert Ne&rlanHs Ger$ormeerde kring en die teveel recht toe
rech aan zijn en te weinig v a n het
niveau vun ket Liadbak m binnen
de criteria te pmsc~bOok &e beslissing igi@leila beetje ingebakken
in de huidige start met het Ledboek
op basis v& deze criterh. Twee
stromen worden zo min of meer wat

verder weggeduwd.

De heer Kisteman: Het is terecht
een verbinding te leggen tussen de
criteria en de keuze van het Liedbek. Het is veel minder waarschijnlijk dat we in de richting die
door het vorige rapis uitgezet
bij E&R-liederen waren u i t g e b
men.
Baar ligt dus ook een inhoudelijke
argumentatie voor de keuze van het
Liedboek Als je de drde criteria
m e e r t , die naast die van 1975
werden gefomdeerd kona je dus
ook w inhoudelijke gruaden bij het
Liedboek berecht.

Mevrouw De Heer: Juist de inhoudelijke gronden hebben een veel
grotere ml voor ons gespeeld dan
de pmMsche.

Wat wilde Berkel nu precies?
Maar als je au zegt: de synode
h@@$&
dat eigenlijk nog niet htlemaal helder gemaakt; ze voelden
wel wat voor de nieuwe criteria,
mular dut moest allemaal nog verder uitkristalliseren; hebben depututen dun niet een stap verder gedaan dan toen de gedachte was?

Ds. Van den Berg: Dan had het
meer een studie-opdracht moeten
worden; maar de opdracht was veel
meer op resultaat gericht.
De opdracht om te kijken naar het
Liedboek 2000 kun je ook heel
technisch opvatten, zonder dat daar
een keuze in is gedaun: we moeten
vandaag minder kritisch staan tegenover het Liedboek, ga daurom
kijken hoe ze daar bezig zijn; maar
kijk tegelijk op andere pimtsen,
waar m
p
a iets doet.
Mevrouw De Heer: Wij hebben dat
niet zo geïnterpreteerd. We hadden
anders kunnen interpreteren, maar
dat lag niet voor de hand.
De gang van zaken in Berk1 was
vreemd: eerst leek de synode heel
kritisch tegenover de voorstellen
van het (vorige) deputaatschap,
maar ze nam uiteindelijk besluiten
die soms nog veel verder gingen
dan wat was voorgesteld. Zijn er
misschien besluiten genomen waar
een auntal afgevaardigden zich in
heeft kunnen vinden omdat ze zo
breed waren?
Als je leest hoe in het (nieuwe) rupport de criteria worden verantwoord,dan zeggen deputaten eigenlijk: de vorige deputaten hebben
dat bijzonder goed beargumenteerd
en daar is niets meer aun toe te
voegen. Had je toch nies meer de
discussie moeten uungean met de
oudere criteria, de vroegere uitspraken van synodes, die nu overtroefd zijn cdoor de nieuwe criteria?
Deputaten interpreteren heel sterk
de synode van Berkel naar het rapport, tew$ die synode dat rapport

bewust niet heefi aangenomen.
De heer Kisteman: Wij hebben gezegd: wat is de meest voor de hand
liggende richting? De synode heeft

een hoofdrichting aangegeven in
een zekere aansluiting bij het Liedboek,daarnaast kunnen andere
richtingen komen. Hoe dat moet, is
een zaak die in de toekomst aan de
orde komt.
De vraag is, of je de discussie over
de criteria niet zou m e t e n overdoen in het licht van de màere criteria die ooit geformuleerd waren,
gelet op de kennelijke aarzelingen
in de syaode om zomar te zeggen:
dit zijn de nieuwe criteriu. Dut hebben ze niet gezegd, m a r h.er een
beeGe vaug gehouden.

Mevrouw De Heer: Gaat een discussie over criteria niet heel makkelijk over de hoofden van het gewone kerkvolk heen? Wij hoeven
ons niet opnieuw te confronteren
met de oude criteria (want dat heeft
het studiedeputaatschap al gedaan),
maar we moeten ervoor zorgen dat
de bezinning kerkbreed gaat plaatsvinden.
Ds. Van den Berg: De synode heeft
de nieuw voorgestelde criteria
voorlopig aanvaard. Dat geeft een

zekere reserve aan, maar dat lag
niet in gebrek aan vertrouwen.
Door verdere studie en praktische
uitwerking zou duidelijk moeten
worden wat zij waard zijn.

putaten, en niet een keuze van de
synode van Berkel, dat is duidelijk.
Maar het was wel in de lijn van wat
daar aanvankelijk is gezegd, want
het ligt in het rapport besloten .
De heer Kisteman: Bij de synode
lag ook een aantal brieven met bezwaren tegen de toen voorgestelde
106 gezangen en de keuze voor het
Liedboek daarin. We kregen de opdracht: confrontaer je met die bezwaren, hoe zwaarwegend zijn die?
in ons nieuwe rapport hebben we
dit op hoofdpunten gedaan. Bevestigt deze confrontatie de gekozen
richting of bestrijdt ze die? Onze
conclusie was: ja ze bevestigt die.
Omdat deze bezwaren nog moesten
worden getoetst, zei de synmie: ga
voorshands met het Liedboek aan
het werk.

Wat is kwaliteit?
De synode van Berkel gafdeputaten ook de opdracht een nadere formulering te geven van de selectiecriteria.
Wat deputaten nu gedaun hebben is
zeggen: we houden het bij die formulering. We leggen uit wararom
we nader formuleren niet nuttig
vinden en we b e s p r e h de kritische reacties. Maar je hebt niet uitgelegd waarom dan nies.
Ds Van den Berg: We hebben het
gevoel dat we qua formulering aan
een grens gekomen zijn. Als je teveel vast gaat leggen, leg je jezelf
onnodig aan banden.

Maur k m het ook zo zijn &t de deputaten nu voor ket peloton van de
synode uitjfietsen? Heeft de synode
een inhoudelijk keus gedaan voor
k t Liedboek ?
h p e n deputaten niet de kans struks
bij de volgen& synode op onbegrip
te stuiten? Of dar de synodk zegt,
dat u te ver beat gegaun, omdat ze
toch nog niet met u instemt, dut een
keuze van gezangen op dit soul?
gronden zou m e t e n gebeuren ?

Ds. Van den Berg: De keuze voor
het Liedboek is een keuze van de-

Het tweede criterium luidt: 'een
goed kkrkiied laat zich leiden naar
vormgeving door Sederen uit de
Schrif; concreet betekent dit dat
het volwaardige poëzie moet z i n J .
In deze formulering zie je een verglijding van normutiviteit. Niet alle
liederen in de Bijbel zijn even poëtisch. Dat vraagt om enige onderbouwing. Er kckt toch een ~tudere
formukring of nudere doordenking
nodig te zijn.
En verder: is alleen de kwaliteit
van het Liedboek kwaliteit? In a%

kring van Liedbath 2Wû lijkt dat
ook nog niet zo helder te Z ~ .&mR
migen ahar a2.irttmh
6r n u g ~ w n
Liedboek s m e n te stellen uiz verschillende koeken, terwijl àeputaten lijken re menen: uit die hoek
moeten we het niet hebben wmt &t
is geen kwaliteit.

slroorn is aangegeven in het be~ Liedboek
&
en dat znl ook in
Lsdboek 2000 GO blijven, maas de
waag is daar nu: zijn w naast die
bmfds~roornook mg andere zijstromen w i j k ? Maar bij ons is
de vraag: wat is de hoofktroom in
het r i v i ~ ~ d s c h a p ?

Mevrouw De H e r : Je moet beginnen met normatief denken en idealistisch denken; daarna gaan ook
pragmatische $ingeneen rol spelen.
Dat zie je ook in de kringen m d
Liedboek 2000. De bundels Zingend Geloven stonden eerst helemaal in de iijn van het Liedboek,
maar vanaf bundel 4 pr&& men
voorzichtig ook iets in de richting
van het opwekkingsrqmfoire.Kennelijk heeft de praktijk de theorie
ingehaald, ini talloze kerken wofàt
meer van stenciltjes gezongen dan
uit een officiële bunúel. En die
stenciltjes bevatten grotendeels
eendagsvliegen. En dam zijn hele
discussies over gaande. De opleiding tot kerkmusicus is ionlangs helemaal anders opgeat; je schnkt bij
de gedachte dat je voortaan ook
met comimotjes moet kunnen werken, Maar het is goed om te beseffen, dat hier wel allerlei idealen
botsen, want aan de andere kant
zijn het natuurlijk n& zo goed i&len. Je kunt de vraag steilen: in
hoeverre worden ook wij ingehaald
door & praktijk of door de cultuur?
Zijn wij a l s kerken in staat een eigen k e r l a n u z a e cdtuur te khouden? Wiiien wij dat? Dan mm3en
we ons er ook voor inzetten en die
praktijk de nadige aandacht en
ruimte geven. In feite roept de
praktijk al heel h g om een afgewogen oordeel en dat afgewogen
oordeel is er eigenlijk niet, beter
gezegd: wordt niet door iedereen
gedeeld.

Mevrouw De Heer: En om goed
over kerkhederen te b e n praten.
moet je die hoofdstroom meege
maakt hebben, erin gezeka hebben,
weten waarom dit de hofdslxmm
is en niet iets anders,

De heer Kisteman: Wij willen
p g een breed landschap van liederen. De fase waarin wij nu zitten
is de vraag: wat is in dat brede rivierenlandschap nu de hoofdstroom? De fase waarin men in
Liedboek 2000 zit, is dat de hoofd-

H. Prins

s

De heer Kisteman:Pas dan kun je
eigenlijk de vraag goed aan de orde
stellen: en welke varianten zijn er
ook mogelijk?
Ia theorie kun je dar verhaal houden; maar zal het nog lukken om de
kerken zich &t eerst eigen re loten
maken en d u a m nog w&ersterk
gemeg G& om allerlei andere dingen a gaan doe^? B i l m deputden
naeb een prachtige them'ewel overtuigingskracht hebben maar de kerken? Zijn we nog gekwigd m cdoor
deskundigen te la&# gezeggen?

Mevrouw De Heer: Laten we gewmn eens lekker gaan zingen. Als
zingen goed gebeurt, km het samenbidend werken en heel wat
memen voor zich wimen en meenemen. We mmen dimi. ook minder
erover praten maar gaan zingen,ervaren wai zingen is, proeven hoe
een lied m k t .
Als we dit deel van het gesprek samenvatten, kunnen we zeggen:
- deputaten kerkmuziek hebben
gewerkt op het s p m dat zij zich
door de synode gewezen zagen
- het is de m g of dat bij iedereen helder is overgekomen
- de keuze die gemaakt is voor het
Liedbek is m m dan
pg. n l a t i s d h @ze
~ heeft & m*
km m,>*A*rim
rt a m - ,

~ d ~ e ! f l & ~steUmWe
& F . bien

&tdMd&%
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We kodigen hier kort enkele nieuw uitg e k o m baekn aan. Mogelgk komt ons
blad in een bredere besprekhg op 2& of
meer titels nader temg.

De brieven aan de Thessalonicenzen: Voor de gemeente verklaard
door Dr. H. Scholten.
De brieven m de Thessalonicenzen geven ons een indruk van het
gewone gemeente- en geloofsleven
van de eerste christengemeenten.
Daarom zijn zij van waarde voor de
gemeente van vandaag. De auteur
preekte vele malen uit deze brieven. Uit deze p ~ h isn de vakiaring ontstaan die in dit h e k is o p
genomen. Toelichtend en vertellend
volgt de auteur de tekst van Paulus'
schrijven en l a t die vaar de lezer
opengaan.
Uitgeverij B w k e n c e n m Zoetermeer, f 22,50 (120 blz.)

Geen k t e r leven dmin een goed leven; uver de kwaliteit van hei besbum door Prof. Dr.Ir. A. v& den
Bedel.
"Een gelukkige liefde, is dat aormaal, is &t serieus, heeft het nut?"
Met die vraag besloot de auteur zijn
afscheidscdlege als hoogleraar natuurkunde aan de Technische Universiteit &lk De tekst van die
rede is in dit boek opgenomen.
Daarin zet hij zich af tegen een
soort " ' r i ~ i d s d e n k e nen
" neemt
hj het op voor de zuivere, fundamentele wetenschap als waarde op
zichzelf, en voor wtemchpplijk
onderwijs als varming~s$&uwtin
p h t s van diplamafabriek. Dat is
ook de rode draad die door de mdere opstellen in dit boek loript.
Uitgeverij Ten Have Baarn, f 34,W
(223 blz.)

K M in bijbels perspectief dwr
Ds.H.J.J. 4%mstm, H.bvieijer en

Drs. G.F. Pels.
In dit nieuwe deeltje van de serie
Opvoeding en Onderwijs is geprobeerd om antwoorden te geven op
vragen als "Wat zegt de bijbel over
het kind? Moet je het kind als geschenk van God inpakken of uitpakken?" inhoud van dit deeltje
is van belang voor iedereen die
geïnteresseerd is in opvoeding en
onderwijs vanuit een bijbels perspectief.
Uitgave: GPC en Gereformeerde
Hogeschool Zwolle, f 9,50 (64
blz.)

Zicht op een spoor van licht door

T.D.Bouma, B.S.
De meeste reformatoren laten uit
afkeer voor de ontsporing van de
scholastiek de middeleeuwen onbesproken. Deze studie toont echter
aan dat Faber Stapulensis, een
Franse filosoof aan het eind van de
middeleeuwen, juist wel de bijbelse
vrmmheid uit de middeleeuwen in
zijn werk en leven meebracht. Het
b e k is boeiende lectuur voor de
historisch geinteresseerde in de tijd
van de overgang van middeleeuwen
en renaissance.
Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld,
f 35,ûû (120 blz.)

Pastorale zorg, theologie, differentiatie, praktijk, door G. Heitink.
Dit boek bevat het ontwerp van een
theorie voor de praktijk van de pastorale zorg. De auteur zoekt aan de
hand van centraie antropologische
en theologische vragen het gesprek
met theologiestudenten, pastores,
en andere pastorale werkers over de
identiteit van de pastorale arbeid, in
relatie tot andere vormen van zorg
en begeleiding. Tevens wordt een
beeld geschetst van de stormachtige
ontwikkeling van het pastoraat en
de pastorale theologie gedurende de
tweede helft van deze eeuw.
Uitgeverij Kok Kampen, f 59,OO.
Verrast door vreugde, door C.S.
Lewis.
Dit bmk, een vertaling van sutpr-ised by Joy, verscheen in 1955 en

was in de eerste plaats bedoeld als
antwoord op de vraag aan Lewis
hoe hij van een atheist in een christen was veranderd. Het werd meer
dan een autobiografisch bekeringsverhaal. In nauw verband met zijn
hoofdthema geeft Lewis een wordingsgeschiedenis van zijn schrijverschap en speciaal v m zijn unieke vermogen om fantasie en rechtlijnigheid, romantiek en rede te verenigen. In zijn werk weerspiegelt
zich zijn bekeringsweg. Dit moet
een van de redenen zijn waarom dit
boek vanaf het begin tot Lewis'
meest gelezen boeken heeft b e
hoord.
Uitgeverij Van Wijnen Franeker,
f 32,50 (224 blz.)

Geloven in wetenschap en techniek, door Dr. ir. E. Schuurman.
De westerse cultuur wordt beheerste door de ontwikkeling van wetenschap, techniek en economie.
Voor een ommekeer in de grenzeloze, technische manipulatie en economische uitbuiting van de werkelijkheid is, naast een andere gezindheid, een authentieke visie op de
cultuurontwrkkeling nodig. Het
beeld dat de auteur daarvoor aandraagt, is dat van de schepping als
een door mensen te beheren tuin.
Daarin staat voorop dat d het gegevene naar zijn aard erkenning en
waardering vraagt. Verantwoorde
cultuurontwikkeling is leven van de
rente van het geschonken "kapitaal", maar staat niet toe het "kapitaal" te vernietigen. Daarom moet
de techniek dienstbaar zijn aan de
vele levensvomen. Niet een voluit
technisch beheerste wereld, maar
een rijk gevarieerde tuin-stad is het
wenkende cultuurperspectief.
Buijten & Schipperheijn Amsterdam, f 35,90(207 blz.)

I

G.J. van Middelkoop

Samen op weg trekt sporen
Ds. A. W.van der Plas schrijft in het
Gereformeerd Weekblad van 20 no-

vember over de triosynode van de
SOW-kerken op 12-14 november. Hij
is bezorgd over de toekomst als hij let
op de verschillende opvattingen over
hoe je de Bijbel moet verstaan:

Wat betekent SoW inhoudelijk?
Van 12 tot 14 november vergaderde de trio-synode in het bekende
vogelpark in Alphen ald Rijn. Het
waren grauwe, grijze dagen; buiten
kwam de regen kil neer en binnen
had de vergadering een weinig
vreugdevolle uitstraling. De Lutherse voorzitkr noemde deze synode in zijn openingswoord de 'lakmoesproef voor Samen op Weg.
Naar zijn mening zou nu uitkomen
wat SoW voor de gezamnljke kerkn betekent. Als we met die uitspraak in gedachten op de vergadering terugzien, wordt de bezorgdh e d voor de toekomst van de kerk
bepaald niet kleiner. We waren met
een zekere spanning naar de synodevergadering gekomen, want er
stonden belangrijke zaken op de
agenda. In de loop van deze dagen
werd duidelijk, wat SoW betekent
voor het geheel van de kerken en
voor allen, die willen leven bij
Schrift en belijdenis. EP.is pluats
voor hen, die vas6 willen h o t d n
mn de Gerefometrde belijdenis,
zoals er ook plaats is voor anderen,
die zich dmraran niets gelegen laten liggen. Wat dat betreft komen
we in SoW-verband geen andere
zaken tegen dan in de Ned. Hervormde Kerk.
Rasters verduisteren de
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badschap
De verschillen in opvattingen kwa-

dere Naam ofider de hemelen gegemen al direct uit, tmn donderdag
ven waardo'mwij moeten zalig
het verstaan van de EGbel mde
wbrden.
orde was. Op vemek van de Qnodes van de drie SoW kerken is een
V e e u n w d BwaAlew?
brochure geschreven onder de titel
Fijniijk vind ik, dat die
,De Bijbel, taal en teken in de tijd',
verS~hil~e&Wijzen Van lezen d e
die ats han&iEng m de gemeenals
legitiem gezien worden. Van
ten wodl
ln synoL
d
d
1 a e r is gem sprake meer, ze
de stond de vraag centraal, hm de
wdtdei-ve~llcleringheid
in uitleg
Schrift gelezen &ent te' worden.
amgeprem. Zo werd ik als lezer
Drie inleiders legden hetzelfde gede m a t wan alle dingen. Wat
deelte van de Bijbel uit en lieten zo
in de Bijbel past m.voq mij
drie wEJzenYQR exegese zien: de
hlmgrijk is, M@ MJE~J~ .
& j # . y ~ ~ e ~ - & ~ sde
ch
feknistie,
.álle andere
redener ik weg.
s~h,
en een &leg die zich naar
È i p l i j k is hier de vrmg van
vswbeeki v ~ % u g e nD r e w e m n
Pil-, 'wat is w e i d " ! ' vm
up ~ p s ~ h a í o g i s vgrstaan
ck
toepassing. Ieder zoekt fijn @ken
van &.j,l. Xg werkgroepen werd
waarheid en vraagt daar aandacht
vervolgens nagepraat. Luisterend
voor. Geen wonder, dat de
riaar de ddevaudige exegese van
geestelijke verwarring zo groot is
hetzelfde bijbelgedeelte, dacht ik:
en men elkaar dikwijls niet meer
hoe is het mogelijk,dat rnen het
Versfaat en hakent. Het P t
éne Woord vm si zo vaschillend
immers in de omgang met de Bijbel
uitlegt? De tén leest de Bijbel zo,
Ofn
meer. Waar de m i g e
de ander legt hem prmies andersom
Geest komt werken, gWt het
uit. D d i j warden alkrlei rasters
Woord open, het wordt t d en
over de Bdbel gelegd, clie het zicht
teken in de tijd omdat de Geest het
op Gods Woord bie-of
in ons hart scwft. Dm w e F m WQ
verduisteren. Wanneer we de Bijbel
nier lunger ons licht op Gods
lezen volgens een pamm, dat wij
Woord, Ipaaar zal her Woord ah @m
zelf aan het Woord opleggen, is het
licht onze d u i ~ e r n hopklaren en
gevaar levensgroot, dat we de
Schrift laten buikspreken. Dan vinschenkt de Heilige Geest vedichte
den we er datgene in terug, wat we
ogen m G& womfferm~e
er zelf eerst in hebben gestopt of
ontdekken. Juist die notie kwam
erin willen vinukn. Twn ik de
weinig m de wde in de
Schrift op feministische wijze en
bespreking. Hoe open het
volgens de psychologische methode
onderlinge gesprek in de
h m d e uitleggen, had ik medelijden
werkgroepen ook was, zodra de
met de gemeente, die het Woord op
gehoorzaamheid aan de Schift als
zo'n manier verkondigd knjgt.
het W& van G d ter sprake
Soms levert zo'n uitleg vemssende
kwam, bleek duidelijk, hoezeer de
vondsten op. Maar ten diepste
gedachten uiteenliepen en dat
opent ze de Schrift niet, maar sluif
sommigen die vraag een dring
ze die op veie plaatsen toe onder eigepasseerd station vonden.
gen gedachten en voorondersteliinArme mens
gen. De Christus der Schriften
komt niet in het volle licht te staan;
Een mens d$ mmdm CM l e f t , krijgt
het licht van Zijn evangelie wordt
een l e g b e n . Alleen Christus kan
verduisterd door de uitvindingen
die leegte vullen, levensvervuifinggevan mensen. Dat is nog wc1 het
ven, zegt Pietpr Boomsma in een fraai
meest aangrijpende, want als in de
verhaal in het C e m d Weekblad van
prediking de verkondiging van het
heil in de Heere Jezus Chnst~sont- 27 november:
breekt, is het een ijdel woord, hm
mooi en vindingrijk het ook geQat een gmiendndw#d
alemen
g& k&j~&th&%=a$&
bracht wordt. Er is immers geen an2
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ven, kan iedereen duidelijk zijn.

Naar de oorzaken van dit verschijnsel in onze cultuur (in de rest van
.de wereld g e h e t W aders)
wordt voortdurend gezocht. Er zijn
er vele itan te wijzen. Kerken e n
dominees liggen voor de hand als
zondebakkwi, wenals het grote
aanbod van mogelijkheden tot dleiding op de religieuze markt. Oplossingen zijn er (nog} niete n snelIe oplossingen besuan zeker op dit
terrein niet.

De wemld draait om mij
In ieder geval vallen twee zaken op
bij het d e & m over de vrmg
w m r n z o ~ e emensen
l
God niet
meer weten te vinden. In de eerste
plaats heeft dat te maken met de
mens, die zich in onze cultuur
steeds meer 'centrumvan de wereld' voelt. In de tweede plaats: de
mens die zichzelf zo animal stelt,
heeft dles ncdig om te overleven in
& leegte van een bestacut wmrin
God ontbreekt of aun de
is'kumen te stam.'God is dmd' hebben
we gekimd van Nietzsche, en relen
hebben deze kreet overgenmen en
toegepast in hun leven. Eindelijk
vrij om als mens zelf te beslissen
en ons door niets en niemand een
wet te laten voorschrijven. Eindelijk in staat onszelf te ontplmien,
aan onszelf toe te komen en lekker
in ons vel te gaan zitten. Eindelijk
de kans om slaaf te worden van
onszelf, van onze eigen gevoelens,
wensen en ideeën.

Wanhoop
Want dat het citaat van Nietzsche
verder gaat met een kreet van wunhoop, vergeten we gemakshalve.
De mens koestert zich in de zelfverworven belangrijkheid en geniet
van het feit dat hij of zij nu zelf kan
uitmakt!n wat voor haar of hem
goed is of slecht. Centrum van het
heelal; de wereld draait om mij.
Tenminste, dat hoort de wereld te
doen en ik word kwaad of gefrw~reerdwanneer het tegendeel blijkt.
Ik maak de dingen zelf wel uit en
wanneer het misloopt kan ik er
niets aan doen. Dat is dan de schuld

van derdee: van mijn opvoeding,
vrin 'de regering' of van God.
Snmgaat-vullingen
De leegte die ontstaat d m het ontbreken van W,mmt worden gevuld. D m het 'Zwitserlevengevoel' door uitzonderfijke prestaties,
d m roes,
vage religiositeit of
d m wat dan gok. Als het maar niet
te maken heeft met geloven, want ;
dat hebben we nou wel gehad. De
mens moet van ailes uit de kast halen om zich nu en dan gelukkig te
voelen en de indruk te hou&m&t
het eigen leven & moeite w a d is.
Arme mens. Het resultaat is immers
dat wij het leven gehaast consumeren, bang dat we ook maar iets zullen missen, en dat we chaos scheppen. Zander aI te veel nadenken,
hoiien we aan achter van alles dat
de iilusie wekt het leven de moeite
waard te maken. En God? Hij
wacht, Hij zwijgt en wacht.

wereld heeft geen bestaansrecht in
zichzelf. Zij is geschapen 'uit niets'
en wordt enkel gedragen door Gods
genade.(.. .) Door de wereld aan de
zijden drafl van de genade op le
hangen, kan het leven in die wereld
alleen nog als geschenk aanvaard
worden. Dat maakt het menselijk
bestaan onzeker en riskant, maar je
kimt dit in geloof aanvaarden en
doorstaan [het 'sola Ede')." Zo

begint Van Riessen. Verderop in
zijn boek staat "In de leegte, daar
waar God het meest verborgen is,
omwkn wij ChnsChnsfus"
De mens
dip.de verborgen G d laat s-,
1wft in & leegte en heeft de
w e n vol om die leegte draaglijk
te houden. Pascd zei ai van die
leegte dat deze slechts kan worden
gevuld dwr Jezus Christus.

Chrishis
In zijn boek Veriangennaar God in
een verlaten cultuur schrijft dr Jan
van Riessen over deze zaken. "De

Venekerd zijn bij Donatus is een ge;uststellend gevoel.
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