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M o e t e n wij anders gaan geloven? Wij leven in
een wereld die sterk veranderf,Dat heeft ook invloed op ons. Hoe gaan we daarmee om? Moeten
we zoeken naar nieuwe vormen van mensaijn en geloven? Of moeten we ons juist niet aanpassen, muur
in
komen tegen de huidige C U ~ ~ U UVrciCIgf
~?
de situatie van vandaag niet juist om een tégencultuur?
M e t deze vrugen willen we ons in dit afljkel bezighouden. We doen dat aan de hand van twee pusverschenen boeken: Postmodern hsfuan; mens-zijn
en geloven in een na-moderne cultuur van CM M
Linaer en Verlangen naar God in een verlafen cultuur van Jan van Riessen.'

Het einde van de twintigste eeuw is
anders dan de twee eeuwen die achter ons liggen. De laatste eeuwen
hadden we een groot vertrouwen in
het menselijk verstand. En we
koesterden een geloof in vooruitgang op allerlei gebied. Vandaag is
daar de klad in gekomen. Wel genieten we in de praktijk van ons dagelijks leven van veel vruchten van
deze moderne benadering en aan-

pak. Maar sterker dan vroeger zien
we ook de beperkingen ervan. En
de scheefgroei die er het gevolg
van is, voor het persoonlijke en sociale leven, voor het milieu en voor
de cultuur. De laatste eeuwen
noemden we modern. De nadagen
daarvan, waarin wij leven, worden
getypeerd als laat-modern, na-modern of post-modem. Postmodern is
een wat vaag begrip, dat vandaag te
pas en te onpas op tal van zaken
wordt geplakt. Wat houdt het ei-

wel weer over zal gaan. Nee, hij
bepleit liever, dat we proberen volop postmoderne mensen te zijn.
Dat wij, levend in een postmoderne wereld en zelf ook postmodern
geworden, komen tot nieuwe vormen van mens-zijn, gemeenschap
en levensoverhiigingen- tot een
postmodern bestaan en geloven in
deze 'kentering der tijden'.

genlijk precies in? Coert H. Lindyer, luthers emeritus hoogleraar
theologie, wil ons in zijn boek
Postmodern bestaan op een prettig
leesbare, maar niet oppervlakkige
manier informatie en verheldering
geven over deze stroming. Hij
hoopt daarbij te bereiken, dat we
ook tot een hkrkennen komen. In
de geest van: 'Wal ik bij sommige
mensen waarneem, krvgt nu een
naam ', 'mijn kinderen hebben dus
postmoderne opvattingen ', 'eigenlijk w ~ r d e nhier dingen gezegd,
die ik ook zo voel'. Dat is de herkenning, dat de cultuur waarin we
leven, sterk postmoderne trekken
heeft en dat de postmodeme c d tuur ook in onszelf leefi. Lindijer
vindt niet dat we moeten pleiten
voor een tegencultuur. Ook moeten we niet maar denken dat het
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Hoe zijn postmoderne mensen dan?
In een eerste typering zegt Lidjer:
Postmoderne mensen zetten veel
vraagtekens bij allerlei waarheden
en 'geboden' van vroeger. Zij willen zelf beslissen en kiezen. In de
(voorbijgaande} moderne benadering was je strak en principieel.
Pbstmodernen zijn minder rechtlijnig. Je mag van alles uit de traditie
gebruken. Soms is het resultaat
mooi,soms is het een rommeltje.
Moderne mensen geloofden in
'grote verhalen', allesomvattende
denksystemen en theorieën, zoals
het marxisme of de vrijemarkteconomie, die automatisch zouden leiden naar vooruitgang en welzijn
voor allen. Pósanoderne mensen
hebben daar zo hun twijfels over en
houden het liever bij kleine verhalen, verhalen van inspirerende momenten in het leven van de onopvallende mens.
Lindijer werkt dit uit in een schets
vm de kunst, het wijsgerig denken
en het levensgevoel van onze tijd,
om te eindigen bij postmodern theologiseren en geloven. Deze opzet
doet denken aan de benadering van
Francis Schaeffer, die nieuwe opvattingen vanuit de filosofie zag doorwerken eerst in de kunst, hin de
aigemene cultuur en vervolgens in
de theologie. We laten de kunst en
de filosofie nu liggen, om vooral te
letten op het Ievensgevoel en het geloven*

Levensgevoel

II

1I

Hoe ervaren mensen hun bestaan?
Wek gevoel bepaalt hun leven?

I

1

Wanneer je praat over levensgevoel, gaat het niet zozeer om wat je
denkt, maar om iets dat dieper ligt,
iets dat je je vaak niet bewust
maakt. Een postmodern mens voelt
zich niet een mens uit ékn stuk met
een duidelijke identiteit, maar eerder een verdeeld en verbrokkeld
wezen, verward en verscheurd. Hij
heeft nogal wat kritische gevoelens
en is geneigd aan veel te twijfelen.
Aan oude idealen en gedachten, aan
'grote verhalen', systemen, redeneringen en extreme technologische
ontwikkelingen. Een argwanende
houding brengt hem ertoe allerlei
dingen te ontrafelen en te ontmaskeren en door hun gewichtigheid
heen te prikken. Grote ideologieën
doen hem niets meer, het vooruitgangsgeloof is verdwenen, de geschiedenis heeft geen diepere zin
meer en het leven kent niet langer
een groter perspectief. De rede kan
geen richtsnoer meer zijn, het menselijk verstand brengt minder zekerheid en geluk dan vroeger werd
gedacht. Er is sprake van het einde
van de geschiedenis, maar ook van
het einde van de filosofie en het
einde van de opvoeding: 'wij voeden op tot niets'. Relativisme en
scepsis gaan domineren, stilstand
en apathie zijn het gevolg. Het
postmoderne klimaat doet je leven
in een wereld van schijn en van
leegte, van een oppervlakkigheid
waaruit de dieptedimensie is verdwenen, waarin je vreugdeloos
zoekt naar momenten van genot en
geluk.
Bij wie kom je dit postmoderne l¢vensgevoel tegen? Niet alleen bij
yuppies en intellectuelen, maar ook
in de onderklasse van de sainenleving. Ook in de kerken? Lindijer
verwacht het ook bij htische, progressieve rooms-katholieken en de
niet-traditionele protestanten. In de
streng orthodoxe kerken zal weinig
postmodem besef te vinden zijn,
denkt hij, 'tenzij sluimerend onder
jongeren die nog meegaan op de
oude weg door de binding aan fad i e en dorp, maar ook aarzelingen kennen.' In het algemeen mag
je aannemen, dat jonge mensen het

meest beïnvloed zijn door postmo-

mensen moeten zijn en dan ook
m m geloven met een posimodern accent. Wat houdt dat in?

dern denken.

We worden andere
mBcIsBn

In de m t e plaats beschei&niherd

Wat doet het postmoderne levensgevoel met m a e n ? Het behvloedt
hen zo, dat zij op wezdijke punten
andere mensen worden, Als je niet
meer lamt geloven in & grote nhsofische, politieb en gdsdiemtige
vermen, ken je niet langer zin, bezieling en geborgenheidk je leven.
Ook van jezelf heb je niet m'n
hoge pet meer op: wat stelt een
mens eigmbjk nog VOOR
En Imn je
nog zeggen wat goed is en wat
kwaad: bataan er nog wel regels
om de mensheid in het rechte p r
te houden? Veel m g e r e opvattingen zijn gekapt en de vraag is hoe
we moeten leven in de leegte die zo
is ontstaan. Op dieper niveau constateer je dat het bestaan geen zin
en geen inhoud meer heeft en dat
het bepaald wordt door verlatenheid en gemis, chaos en onzekerheid. In dit mherbmgzmn l d schap kun je proberen 'zoflder tamtam en hemlek' nog integer en
menselijk op k t r d q je gemaki te
tonen door het leed van de ander.
Soms kun je je nog wel mienteren
op een traditie, maar je gaat daar
wat losjes mee om. Je geeft je er
niet zonder meer aan gewonnen. Je
bekijkt de traditie kritisch en bepaalt selectief zelf wat je uit de eigen îraditie bruikbaar en waardevol
vindt. En je p& mk elementen op
uit andere tradities die je aanspreken. Een protestant verdiept zich
intens in joodse bronnen, een nietgelovige vindt rust in de sfeer van
een rooms-katholiekekerk w liturgie, een athebt is intens bezig met
thmlogische literatuur.

Posimoderngeloven
De tijd waarin wij leven is pstmodem.In deze.tijd en in dit k l h t
moeten we vandaag geloven Lindijer vindt, dat we ons daarvan niet
moeten afsluiten, maar als mensen
van wze tijd volop posindeme

:

je wilt voorzichtig rijn met grote
woorden en fermeuitsprakeri.Je
wilt tastend denken en spreken.
D a m sta je argwanend tegenover
gesloten systemen en kloppnck
dogmatieken. Elk formuleren is een
probeersel, waamp je je niet b t
vatieggen; je maetjuist dynamisch
geloven en theolopjsaen.
Postmodem gelovm b e t e b t ook,
datjemdmapv&ngmengelmfsavertuiigirigenniet radicaalafwijst, maar er verwonderd naar
luistert. Niet je ingraven, maar een
oni?naetenop het open veld - een
nooit eindigde ont&k@mk.
Een derde element is wijleád : alles
van het geloof mag betwijfeld en
onderzocht worden. En ook de ander laat je W!J, in tolerantie en ver-

-d.
Kijkjemarde i n h d v a n het geloven, dan moet je zeggen dat we
meer oog hebben voor hek geheim,
het mysterie van de wereld, maar
niet zo precies kunnen p:ggen wie
God Ir.We m m e n daar wat m g houdend mee zijn. Postmodern geloven zoekt God niet in het bwennatuurlijke. Het richt Ach 6p daze
wereld, op het bestaan en de verantwoordelijkheid hier w het
denkt daarin God te kunnen ont-

l

moeten.
Voor het etkrsch handelen geldt,
dat jmshmkrn gelwen wel weet
k f i van vemitwOMdelijkheid, g e
rechtigheid, solidankit en verplichhg. M m ook hier is het meer een
zaak van zoeken,dan een uitgaan
van vaste normen.
ûpnbaring kan voor postmodeme
m n nooit betekenen, dat ws een
leer of 1eeke-I compleet en msief wordt opgedrongen. De Bijbel
is geen onfeilbaar boek en ze waagt
om een nooit ophoudend proces
van interpretatie. Postmaleme
mensen hebben moeite met het gebed. Ze kunnen meer met meditatie
en momenten van bezinning. Ook
hebben ze grote aaruehgen over

Go& leiding in het leven van de
mens en in de geschiedenis vrin de
wereld. Ook over een leven na de
dood en een komend Koninkrijk
durven ze nauwelijks te spreken.
Dit pcmmdeme geloven vraagt om
een
geloofigemeens~hup,
waar ruimte is voor zoeken m tasten, voor persooniijke keuzes en
voorkeuren.
We kunnen vaststellen, dat deze
postmoderne accenten het geloof
prima aanpassen aan de vorm van
denken en beleven van de wereld
waarh wij vandaag leven. Je wordt
zo wel een ander mens, maar niet
met de nieuwe gezindheid die Paulus bedoelde in Romeinen 12.

Het moderne denken staat in veel
opzichten haaks op het orthodoxe
geloof.Het *moderne denken
heeft kritiek op de modeme &nadering. Je zou w kunnen menen,
dat dit toch weer ruimte geeft voor
orthobox geloven. Dr.
vtm
Riessen ziet dit anders. Deze p&kant, tot voor kort van de&
Gerefomemk Kerk van Wilnis, en
thans van de Nederiands Gereformeerde Kerk te Ermelo, schreef een
fascinerend boekje onder de titel
VerIungennmr Gud in een vedaten cultuur; proeve vtm e n sceptische theologie. Zijn menuig over de
Europese mens en mlbuur is momwonden: God is overboord gezet,
de rinens gaat alleen verder en is
daardoor het spoor bij-.
Volgens
de £lap is dit boek een re& tegen
de tijdgeest, een h a r s pieihoi

voor een leven ap genade of ongenacde. Het denLen loopt dood in
twijfel m scepsisen ook de theologie raaki daarin vastrikt. Is dit het
lot van de mem aan het eind vm de
twintigste eeuw? Van Rieesen toept
op om sceplhch te zÌjn over dez..
scepsis. Zou w zo niet weer ruimte

komen voor God?
Het p a s ~ ~ s rekent
m e af met
het modemime,
is ook en dl e r m t een voltooiing van &
God-is-dod-gedachte. In het huidi-

ge chaotische wereldbeeld is geen
plaats meer voor de God van de
Bijbel. Maar zijn er niet heel wat
gaten te schieten in het hedendaagse wereldbeeld? Kun je geen vraagtekens plaatsen bij de huidige ñiosofische trend? Moeten we wel m
gelukkig zijn met de dood van
God? Hij is verdwenen, maar wat is
ervoor in de plaats gekomen? Chaos, crisis en leegte. En nu wij God
hebben doodverklaard, moet je je
afvragen: wil God nog wel? Of js
de vertwijfeling waariu wij verkeren een gevolg van godvmlrr~enhel&

Ankerpunt.
De wereld heefl geen bestaansrecht
in zichzelf. Zij is geschapen uit
niets en wordt enkel gedragen door
Gods genade. Alleen Gods genade
houdt alles samen. Mens en wereld
bestaan bij de gratie van God. De
modeme mens heeft Vader buiten
de deur gezet. Hij wil van niemands
wil of genade afhankelijk zijn.
Maar als God verdwijnt, gaan ook
de metafysische warde en zin van
de wereld teloor. De wereld wordt
chaos, een werkelijkheid zonder
oomprongof doel, zoader waarheid
of zin. Er is geen laatste antwoord
en geborgenheid meer. Dat leidt tot
existentiële vertwijfeling en tot een
bestaanscrisis.
Van Riemen pleit voor een bitischePIasofle, die de vraag stelt in
welk slop wij eigenlijk terechtgekomen zijn. Is de dood van God niet
een bedreiging voor het bestaan en
voortbestaan van de mens? Mist de
mens thans niet mlaatste antwoord en een laatste bevestiging?
En leidt dit niet tot dlerlei vormen
van chaos: religieus, intellectueel,
s&d
en ethisch?
Een kritische en radicaal sceptische
filosofie rekent met een defmitief
verdwijnen van God en een einde
van de cultuu~.Maar arlderzijds laat
zij ruimte voor een nieuwe, transcendente openbaring. Zou de deur
die de maderna mens heeft dichtgegooid toch niet weer open kunnen
gaan?

'De radicale scepsis zoekt naar een
ankerpunt, waaraan de mens zich
weer kun hechten en aát hem recht
van bestaan geeft. Zij vraagt naar
een laatste Ja waarin de mens
waarde (je betekent iets) en zin oe
mag van betdenis zijn) wordt ver-

leend. Tegenover de ontbinding
waagt dezefilosofie naar de mens
die zich weer du.fc binden, omdat

hij zich transcenùmt verbonden
weef.Tegenover k t 'de mem dleerp ' waagt zij naar de mem dia
zich be-zieirdweef h o r waf h m
eeuwig draagf. '
Zormder een transcendente geborgenheid rédden wij het niet. Daarom trekt een radicaal sc@sche filosofie de doad van God in twijfel
en dat is in ieder geval meer drin de
heknóaagse filawde kan bieden.

Verbergt G

d zich?

O& de theologie zou zich sceptischer moeten opsteilen tegenover
de huidige ontwikkelingen. h navolging van de radicale flosofische
scepsis zou ze vragen moeten stellen bij het proces van emancipatie
en van godsverduiskring: is dit wel
positiefl Is hier niet eerder nood?
De Europese mens h& zichzelf
beroofd van het zi& op God. En
deze bewuste of onbewuste zelfverduistaing kan niet los gezien worden van het geestelijk verval van
onze cultuur. De Europese mens
heeft geen voeling meer met de
godsvraag, mam is ook niet meer
bij machte om de desintegratie van
zijn wereld te stuiten. De existentiële nood van onze tijd is misschim ma laatste wanhoopskreet
richting God. Moet je de godvedatenheid ook uitleggen als een Nee
van God tegefi ome wereld, een
oordeel van God, waarom Hij zich
verbergt? Is het niet zo: als de mens
zich tegen God keert, keerl God
zich kgen de mms, en dan moet
die nrens alleen verder. Vanwege
zijn r e k h e is de.E.uropesemens
veroordeeld tot dit godvmlaîen b e
staan. De mens van vandaag weet
het niet meer m weet ook niet waar
hij het zoeken m&. 'De moderne

leugen is, dut deze vertwajfeling
wordt vertaald als de hoogste vorm
van leven. '
Ook veel theologen gaan uit van &
gedachte dat de God van de Bijbel
niet meer bestaat. Maar de winst
van deze benadermg moet W i j feld worden. De theologie is in
onze tijd aan de grenzen van haar
falen gekomen. Ze weet het niet
meer, omdat God zwijgt. Kerken
koesteren de twijfel, de veelzijdigheid en bescheidenheid. Ze hebben
de pluraliteit en tolerantie hoog in
het vaandel. Ze kennen vele g&beelden en een veelkleurige schriftopvatting en preàihg. Gaat daarachter niet een hepgewortelde onzekerheid en verwarring schuil?
Zijn wij de God van onae kinderjaren niet kwijt?

Verlangen en hoop
Het lijk erop, dat we alleen nog
maar vertwijfeld kunnen wachten
bij de ene gesloten deur van Gods
zwijgen. En toch mogen we ook
principieel betwijfelen of de situatie echt uitzichtloos is. Deze scepsis is gefundeerd in CChnshis' dood
en opstanding. Er is hoop. Er is
een niet te shllen dorst naar God.
Een sceptische theologie sluit de
mogelijkheid niet uit dat God de
situatie dowbréékt. Misschien
vraagt dat erom, dat eerst vee1
menselijks wordt afgebroken. Dan
k m de wereld weet leven van
Gods liefde en m a d e , zonder
meer.'Het is in de bewust beleefde afiraak van o m moderne wereld dat de E u r ~ e s mens
e
hopeiijk gaat ervaren, voor Wie hij
moet wijken en buigen.'
Ook de kerk aal weer moeten leren
leven van genade alleen. Zij moet
het niet zoeken in een nieuwe organisatie, in de ontwijfelbare leer, een
eigenwgs vdgehnudart kerhsme of
een therapeutisch activisme. 'God
wil de kerk bevrijden uit deze afgodische vvrrnen w zekerheid.Hij
wil haar terugbrengen in de geborgenheid vim zijn genade.' D m
zich geheel q God te richten laat
de kerk zien en proeven wat het k-

tekent van die genade te leven.
Een gelovige scepsis houdt de mogelijkheid open dat iead dóórbrwkt
met zijn Rijk.In dat ~pefspwtief
moet de kerk de rnodern~afgoden
te kijk zetten en aardse aspiraties
aan de kaak stellen. 'Hoe groter de
chaos, des te dichter naderen wij
het Koninkrijk der hemelen.' 'Het
is voor het geheel van & mensheid
beter als God het einde bespoedigt
en deze vergankelijke w d d m
snel mogelijk inwisselt voor de
nieuwe hemel en de nieuwe d e . '
Jesaja zei: 'De Heer heeft zich voor
zijn volk verburgen, maar ik blijf
naar Hem uitzien' (8 :17). Dit onmogelijke godsgeloof is het laatste
en enige antwoord dat om in een
onzekere tijd gegeven is, m besluit
Van Riessen zijn hachtige verzet
tegen onze tijd.
In zijn sombere visie Iijkî hij echter
te vergeten, dat Gods Woord ook
vandaag wordt gelezen en gepreekt
en dat ook nu de belofte geldt: nadert tot God en H#zal tot u nader@n(Jakobus 4:s).

Blijven we geestelijk
gezond?
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We luisterden naar twee stemmen,
die spreken over de geloofshouding
die onze tijd vraagt. Lindìjer ziet in
het klimaat van vandaag veel positief~.Hij wil dat aanvaarden en
vindt dat we ons geloof daaraan
moeten aanpassen. Van R i m e n
oordeelt zee^ negatief en roept op
tot radicale afwijzing en v a t . ik
denk, dat we bij ons oordeel moeten uitgaan van de aansporing van
Paulus tot wrm a d e r schema en een
n?etamo&so: loop niet mee in het
gareel van deze wereld; u moet hdere mensen worden, met een nieuwe gezindheid (Romeinen 122).
De ontwikkelingen in de richting
van een postmodem levensgevoel
en een postmodern denken en geloven zijn schadelijk voor een leven
zoals God in de Bijbel van ons
vraagt. Als we nog eens lezen wat
postmodem geloven volgens Lindijer inhoudt - en als het u dan vergast zoals mij -, d m moet je con-

stateren dat somfnige dingen niet
v a ~ a ons
n bed zijn.Ze spreken je
eigenlijk wel aan, je vindt ze w gek
nog niet, ze geven je te deuken. Dit
leefklimaat be'lnvloedt ons. Maar
als we ons realiseren, dat de lucht
die we dagelijks inademen kwalijke
stoffen of bacillen bevat, moeten
we wel onze maatregelen nemen.
Oppassen voor besmetting, onszelf
laten vaccineren, werken aan een
betere weerstand. We moeten ons
oog scherpen om een goede hjk op
& onîwdkeiingen te h o u h . En
juist in een vergelijhg met Bie
postmoderne aamten ons belder
realiseren wat de bijbelse, gereformeerde kijk op de dingen is. En in
confrontatie met dit onbijbelse dmken des te beter de existentiële
waarde van ons gereformeerd geloven beseffen. Begrijpen waarom de
Bijbel spreekt over de gezonde
1eer:onsgeestelijk welzijn is ermee
gemoeid!
En dat is niet alleen van belang
voor onszelf, maar ook voor m e
omgeving. Van Riessen pleit met
klem voor een andere benadering in
filasoferen en geloven, een benadering waarin weer ruimte komt voor
God. Alleen in afharklijkheid van
Zijn genade kan het wat worden
met mens en wereld. God is geen
concurrent van de mens, mam juist
voorwaarde voor zijn bestaan. Die
benadering kan bevrijden en perspectief geven, waar het hedendaagse denken verstikking en uitzichtloosheid h@
Dat is een
.
boodschap die belangrijk is voor eigen geloven en denken, maar ook
een boodschap waarmee je naar
buiten kunrgzan.
We moeten niet hezen V- aanpeissing, maar voor verzet Eeu verzet dat vwrtkornt uit een dagelijkse
bekering,die ook een dagelijkse
verandering van denken Wekent.
Dat verzet houdt niet in, &t we
weghipen in e& defensieve q steiling.Ons anders gaan denken
kan oak betekenis hebben in een
wereld die &s
meer van God
v m m d t , als we de gelegenhe
den aangrijpen om met onze wmrden kritisch, remmend en sanerend

te werken - en misschien zelfs reddend.
Geestelijk wordt het in onze wereld
inderdaad donker, maar gelovigen
mogen daarin licht brengen, als ze
door woord en daad laten zien dat
leven in verbondenheid met God
houvast en identiteit, perspectief en
zin geeft.

' Coert H. Lindijer, Posimodem besram;
mem-zijn en geloven in een moakm culîuiu; Boekencentmm, Zoetermeer, 1998 en
Jan van Riessen, Verlangen nuur God in een
verlaten cdtuur; proeve van een sceprische
theologie, Meinem~,Zoetermeer, 1998.
Drs. G.J. van Middelkmp is oud-mnmtor
van de Gerefomrde Schbngemeenschap te Rotteam en o u d - W r vat^ de
Gereimmerde S c h d e n g e m w te
Amersfm.

GA JE MEE W ANDELEN?

J.A. Ruose

M

itatief

'En Henoch wandelde met God, en
hij was niet meer, want God had

hem opgenomen. '
Genesis 5,24

Waar doet een mens g6ed aan in
een wereld waarin het gelui vaa
doodsklokken het getingel vsui geboorteklokjes overstemt? Gdd heeft
je bekendgemaakt wat goed is en
wat Hij van je vraagt: niet anders
dan recht te doen in trouw en liefde, en nederig me? hem te wandelen. Ga je mee wandelen?

Als een Ingewijde

lengte grijpen mensen boven hun
meiat uit. Gods goede schepping
wordt uitgebuit: 'Pluk de dag,
want morgen sterven wij!' Dat
moet wel uitlopen op een catastrofe. De Ham mi niet zijn tieraduizanden heilige engelen komen am
vonnis te spreketl. Om de reuzen
een kopje kleiner te maken.

Als je met God gaat wandelen, zit
je niet in een hutje ap de hei. h o p
je niet alleen maar te dromm. Je
zult je stem verk&n tegen allerlei
supermens-neigmgen.Al wandelende waarschuw je voor Ga& oordeel. In trouwe liefde, k benen
gaan vooruit, omdat je gedragen
wordt. Gedragen door het geloof
dat er een hemels vaderland ligt te
wachten. De droam over die toekomst geeft je kracht om nu a wandelen en niet te w e e l e n . Je houdt
je rnond niet dicht, maar durft te
zeggen waar het op staat: 'Pluk
€&Bdag, want vmdáág Ieven
wij!'

Leven is als een wandeling. Maar
het is niet leuk om je jaren te tellen.
Wat is een jaar? De dood haalt onze
jaren wel in. Daarom telt God ook
niet in jaren. De jaren worden door
hem gedacht iri &gen. Hij leert jou
z6 je dagen te tellen, dat je een wijs
hart krijgt. Wie wijs wil worden om
goed te doen, begint te leven bij de De dood voorbij
dhg.
Ga je mee wandelen? Wandelen
Gods dag duurt een eeuwigheid.
met God is het ware leven. Je krijgt
Wie wandelt in het Iicht van Gods
prachtige vergezichten te zien. Je
dag, is ingewijd in Gods tijd. Dat
stijgt uit boven de harde werkelijkheid. Je gaat daarbij anders tellen.
is Henoch. De dagen van zijn leven waren 365 jaar. De dagen van
Duizend jaar.& een h g . Een dag
het jaar zijn bij hem de jaren van
als duiaend jaar. Je M zien dat er
zijn dagen. Voor wie met God zijn
meer is d m eten en drinken en werdagelijkse wandeling maakt, is er
ken en trouwen en kinderen krijgeen einde aan de einder. Voor
gen. h d die dingen ga je juist. een
hem gaat de zon nooit onder.
hogere waarde zien. Je weet dat het
middelen zijn mGod te eren. Ze
Tussen de reuzen
geven je veel diepere vreugde dan
gmot, s e x a carrière alleen.
Denk niet &t het een gemakkelijke wandeling is. Je voelt je een
Wie wandelt met God, durft stappen te zetten &e je zonder hem uit
dwerg tussen de reuzen om je
heen. h lef, leeftijd en Iichaamsangst niet zou zetten. Ais je in ge-

loof handelt en wandelt ben je niet
bang voor allerlei mogelijke gevolgen van je daen en laten. l e moeilijkheden en zorgen, je angsten en
tekortkomingen worden gedragen
door degene met wie je mag wandelen. Zo ieer je des te beter te genieten van de dingen dia God je
geeil. Hij is een beloner voor wie
hem ernstig zoeken.

Ga je mee wandelen? Henoch
wandelde met God en hij was niet
meer. Want God had hem opgenomen.En Henoch stierf niet ... Hij
liep mmaax da hemel binnen. De
dmd voorbij. Wie met God wandelt, zal de dood niet zien. De uitzondering van Henoch bevestigt
de nieuwe regel in Gods rijk. De
dreigende dood bepaalt niet langer
je manier van lopen. De dood is
gestorven, toen Jezus Christus
hem overwon. Hij is het die je leven voortaan richting geeft. Hij alleen. Hij zegt: 'leder die M Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven! '

Ds. J.A. R m e is predikant w ds
G e r e f o m kerk ie Brouwmhaven.

P.M. van der Horst

GOD SCHRIJFT
ONS NIET AF

n met God
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teur. Hij kleineerde zichzelf altijd wanneer hij een
fout had gemaakt. Hij beweerde vasi zichzelf dat
hij een minderwaardigheidscomplex had.
Op een keer had hg vergeten bij een beurf
van een auto te vewersen.
Hij moest bij zijn baas op het matje komen. Zijn
baas bekritiseerde hem in bJzJn van de klant. 0,
wat voelde hij zich toen waardeloos en minderwaardig.
De volgende gedachten gingen dow hem haen:

Herkent u dit? Je ben tot de ontdekking gekomen dat je een fout hebt
gemaakt.
En je laat allerlei negatieve gedachten over jezelf de vrije loop. Niemand maakt graag fouten, maar dat
Ml niet zeggen dat een fout maken
verschrikkelijk is. Het kan onplezierig zijn om een fout te maken.
Maar een fout maken is nog geen
ramp.
En iets verkeerds doen maakt je
nog niet tot een idioot. Wij zijn niet
hetzelfde als ons gedrag.
Net zoals iets goeds doen ons nog
niet tot een genie of een waardevol
persoon maakt.
Waar het mij om gaat, is, dat we
onszelf onvoonvaardelijk accepte-

ren. Met onze daden mogen we
niet tegelijk afrekenen met onszelf. Omdat wij schepselen zijn.
Schepselen zijn van God. Hij heeft
ons gemaakt. Hij heeft ons op deze
wereld gezet. Wij mogen leven
voor Hem.
Ja maar, er is toch wel heel wat veranderd sinds de zondeval. Wij maken sindsdien niet alleen fouten.
We doen ook zonden. Dagelijks.
We komen voor God steeds meer in
de rode cijfers. Moeten we vanwege de zonde dan ook niet met onszelf afrekenen?
Zei Paulus daarom niet: "IR ellendig mem! Wie zal mij verlossen uit
het lichaum van deze dood" (vergelijk Rom. 7:24). En het is het ook

niet daarom, dat het formulier voor
de viering van het heilig avondmaal
ons oproept vanwege onze zouden
een afkeer te lajgen van onszelf?
Maar betekent dat dat we onszelf
moeten afschrijven? We moeten
een afkeer krijgen van onszelf
voorzover we ons door de zonde laten beheersen.
Met onze fouten en gebreken en
zondige daden hoeven we onszelf
niet af te schrijven.
Daarmee zouden we o m afiomst
verloochenen. Daarmee zouden we
ook onze bestemming geweld aandoen: dat we nameiijk als schepselen mogen leven tot eer vzul Gd.
Er hoeft nwu iets te gebeuren of
wij keuren onszelf af Dat zien we
ook w m e e wij
~ onszelf vergelijken met anderen. finderen doen dit
al. Zij kewen zichzelf af wannea
zij kleding van het verkeerde merk
dragen of m e m ze minder presteren dan anderen in de klas of zich
minder goed gedragen. Zij b e n
zichzelf goed als het omgekeerde
het geval is: dus aks zij goede cijfers halen of populair zijn. Maar als
het kind later als volwassene minder s u c c ~ v oisl dan anderen, valt
het door de mand.
Veel volwassenen dragen deze
w s t voortdurend met zich mw.
De mgst namelijk dat ze vroeg of
laat van hun voetstuk vallen. Het
voetstuk van hun succes, van hun
populariteit, van het gedegen werk
dat zij afleveren. Alsof onze positie
staat of valt met het succes dat wij
berekm, met het werk dat wij afleveren, met de status die wij hebben
enz. Veel vohvrissenen zijn h m
heel gevoelig voor waardering en
voor aaitiek. Kntiek ervaren zij alsof de bodem onder hun bestaan verdwijnt. Unvoorwaardelijke zelfacceptatie maakt je daariegenbe-

stand. Het betekent dat je ophoudt
jezelf te beoordelen en te veroordelen en te vegelijken met anderen.
Het betekent dat je jeaelf accéptee* dat je jaelfwor tref neemt
ongeacht je daden, ongeacht het
oordeel van anderen over jezelf,
ongeacht van welk ras ja bent, welke status je hebt, welk beroep je bekleedt, hoe intelligent je bent of je
al of niet een handicap hebt.
Maar op grond waarvan mag je jezelf aanvaard webn? Niet alleen
omdat God je geschapen heeft met
je mogelijkheden en je Beperktheden. Maar ook omdat God in Zijn
Zoon gunstig over j e oordeelt. Je
mag jezelf in Christus aanvaard weten ook d wordt de zonde, die je
gedaan hebt, door Christus veroordeeld. Hij heefì de rekmhg veref- fend. Hij heeft de kwiîantie, waarmee we onze schuld moesten voldoen bij God, vmcheurd.
Ik denk aan die vrouw die te ver
was gegaan. Zij was getrouwd.
Toen kwam er &t feestje. Op een
gegeven moment had ze teveel op.
En toen was er die a d e r e man. Die
nacht bleef ze bij hem. Zo werd ze
haar eigen man ontrouw. De volgende morgen werd ze onbiuchterd
wakka: Ze had overspel gepleegd.
Ook anderen hoorden ervan. Ze
wezen haar m. Ze sloegen haar aan
de schandpaal. Het is de gescbidenis van de overspelige vrouw in
Joh. 8.
Schriftgeleerden en *
F
brachtun kaar voor de Here Jezus.
Om te zien wat Hij doen zou. Het is
alsof ik er bij sta. In gesparinen verwachting. Wat zou Jezus d m ?En
dan die woorden van de Here Jem.
Zo ontnuchterend, m ontdekkend.
Wie van rr zonder zonde is, werpe
het eerst een steen naar haar, Toen
ging de een na de anda weg. Ik zou
mee weggegaan zijn: beschaamd.
J e m bleef m& & vrouw achter.
En dan die woorden van Hem aan
haar adres: Vrouw, waar zijn zq?
Heeft niemad u veroordeeld? En
zij zei: Niemand, Here. En Jezus
zei: Ook Ik veerordeel u niet. Ga
heen, zondig vm nu qfniet meer.
Wat liefdevol van de Here Jenis

om deze overspelige vrouw zo tegemoet te treden.
Zo liefdevol treedt de Here Jezus
ons allen tegemoet. Als we Hem
dan ook aIs onze Redder aanvaarden. Dat is de enige Weg waarlangs
God ons liefdevol aanvaardt.
Met volledige onderkenning van
onze zondige natuur, mogen we ons
toch in Chnstus volledig aanvaard
weten. Hoe bevrijdend. Ais God
ons in Zijn Zoon niet afschrijft,
waarom zouden wij het d m wel
doen? Nergens wor n d i g Fouten
maken we. D m * zijn we Mlbare mensen. L a m we Gever energie
steken in het corrigeren van die
fouten i.p.v. daar aanleiding in te
zoeken onszelf af te branden. Ook
zonden doen we. Elke dag. Daarin
mogen we nooit kmsten. Moeten
we altijd weer bemow over hebben.
Ondanks dat J l e s mogen we ons
door het gelloof in Christus aanvaard weten. Hoe rijk. Hoe benijdend. Omdat Jem ervoor gezofgd
heeft dat God gunstig over ons oordeelt.
ûs. P.M. ven der Ho& is predikmi van de
GeralbmiwrdeKerk BZilviJRdischt-Gm9
Lindt.

Aanmelding siudenten
Theologische U niveniteit
De rector van de Theologische Universiteit maakt bekend dat adsgirant-studentendie de propedeuse of
de vooropleiding klassieke talen in
het studiejaar 1999-SOQQwillen
volgen, zich v66r 15 april a.s.
schriftelijk &en aan te melden.
Daarbij moet worden aangegeven
wek diploma men. heeft behaald of
binnenkort d& te khlen en
waarvoor men zich aanmeldt, propedeuse of vooropleiding.
Verder wordt meegedeeld, dat de
vooropleiding half augustus start.
Instromen n&het begin van de cursus vooropleidmg zal niet mogelijk

zijn.
Een antwaord op & aanmelding
met infomatie OWde ihs~brijoh~&~proedm
kan in de Wisede
Mfl vitei april tegemaat g e z h
worden.

Adres aanmelding: Sscretarkt
Theologische Universiteit, Broederweg 15,8261 GS K a m p .

Radiokerkdienst
Op D.V. 21 maart a.s. (17.00 m)
zal de Stichting Zendtijd voor Kerken een radiokerkdienst uitzenden
vanuit de Gereformeerde Kerk te
Emdijk. Voorganger ml in deze
dienst zijn ds. J.M. van Leeuwen

Beroepbaar gesteld door de classis
Amersfoort, P.J.C. Colijn, Broederweg 8,82&1 Kampen, 0383319M3.

m&n, maar Hier lag de m.Hij
verklaarde zich bereid mte sterven & de overheid geweld zou gehiken. Met deze ho&
van .:
"geweMdloos verzet' bleef hij in het
,bkgebouw, saimenmet zijn p
memte, cantiny mmaantaldagen
lang*Omde~oppeil~
b*,
er g e m F+
zongen, op de d e r mals de kerk
van het Qostea d i e - W ,makkelijk
voor de g&nwte, en
w h er-& 's mhta g M j dm gehouden.De solcbkn, die zelf
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Hij kwam up v w d e Mij-s
van
dekerk B a t ~ i n d e t o m malige mfualìteit, dat bij tegemver
deleervmhiusdeleervande
Dneihheid verde&&. Hij k f i
zijn plaats gehad in t
h iame fase
van deze
in Be m & h k Hij
nam d d aan een qn& i n w e ja (ergens tussen zijn bisschopmtelelenhetprdkmgM),het apptl diende van twee & m e
bisschoppen.Zij werden ondervraag& en toen gemathmi wilden nemen van M m e @vattingen,v m l d . Het stond nu vast
&t k b p p e n mmten stam voor
deleervaaidek&,malsdieinde
~1~~
van Ni- was v & legd.
Minder succe~volwas deze synode
toenze mkindebrkvanhet
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gunste van een rechtzinnige bisschop. Men gaf in het antwmrci
fijntjes te vastam dat men daar z'n
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m~Maandemkan?vamzijn
w& heeft bij veel zmg I s d d .
Hij ~s~
zijn &i
a$n de
deuverheidindekuk
amlltsdrqm: 'DemffiGiis dAmhosius heeft &t fijd h g te
rli&md.)Iijt&behv-~ g e h a d m e t e e n ~ ~ h obf e e l & m t e z i j n ~ d e ~ .
dat de W vm het kimim koos.
Hij gafhun ook permdgk advies.
Ihepiti&whmmet
FWkers adviseerde hij m tactnw&q&tiek: keizerin Justitra zag
volk £mlliervarr sprekq bij &
haar eigen machtbedreigd dmr die
ookaanda@htnianhunuiteFlijk
van de kerk belichaaml.in Ambrov ~ ~ h ene Wn e zichtegen de
sim.
pre&ma gewichîi&a&j.
Heb h f l s t e a m lmkgebouw in
Diahm m b d e hij v=
prdkam, maar hij -g
ook bij
Mihm op voor de A r h m Ambmsius zag mnimmen dat, bij inze aan op nrildheid.
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&;gwg&j0
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z'n ambt &mwopdea.
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Als kerkelijk leider van een groot
gebied correspondeerde hij ook met
ambtsdragers in andere plaatsen,
Hij beantwoordde hun vragen en
drong er bij hen op aan,dat ze &g
besteedden aan vackante steden m
verderweg gelegen dorpen. Hij
droeg verantwoordelijkheid voor de
verkiezing van bisschoppen in kleinere plaatsen; hij mg erm boe dat
dat vredig verliep.

Stijl
Ambrosius was de zoon van een
heel hoge ambtenaar. Vandaar zijn
aanleg om g e e l i j k om te gaan
met keizers m andere hoogwaardigheidsbekleders in het rijk Hij
had een uitstekende retorische,juridische opleiding. Voordat hij tot
bisschop werd gekozen, had hij een
hoge bes-sfunctit
v d d . Dit
alles, gevoegd bij zijn christeiijke
opvoeding, maakte dat hij op de
bisschopsszetel in de residentie uitstekend op zijn plaats was, en toegerust voor de strijd die hij heeft
moeten voeren. Het maakte ook dat
hij,bij alle toegankelijkheid, van
nature gezag uitsimah, al was hij
eerder klein en tenger dan groot en
fors gebouwd, en &t hij dom zijn
houding m m e n op een a&md kon
houden. Dit moet meegewerkt hebben aan het beeld van de 'kerkvorst', dat men later van hem gevormd heeft. Augustkus, van eenvoudige afkomst, waa een heel ander mens.
Ambrosius had politieke gaven. Hij
was een behendig diplomaat, met
gevoel voor de feitelijke rnachtsverhouàingen en voor het juiste
moment; kortom, tact. Hij beschikte over vele stijlmogelijkheden, al
naar gelang van de situatie. &j kon
een vleiende hoftaal bezigen, maar
ook honig zijn. Hij was d d ,
maar ook streng. Hij -felde
niet.
Hij was onvmehrokken. .
Zijn omgang met de keizerlijke
kringen bracht m& zich mee dat hij
ook wel eens taken op zich nam op
verzoek van het hof, bijvmrbeeid
het voeren van bepaalde mderhandelingen. Toch liet hij kerkellijke en

dagelijkse activiteiten en aan degepolitieke zaken nooit door elkaar
nen die daarin een functie hadden.
lopen, zoals lam de rampzalige
Hij heeft vele mensen bij die gepraktijk in de kerk is geworden. Hij
meente getrokken en op die w*
gaf zich altijd zorgvuldig rekenvan wijding van hun leven aan
schap van de m a g wat in voorkoGod, in de grote en de kleine dinmende situaties zijn taak als kerkegen, begeleid.
lijk ambtsdrager was.
Hij was een man van de praktijk.
Er moet, vooral in de omgang met
Een zwak punt van hem was, dat
zijn geestelijkheid, iets vaderlijks
hij de praktijk soms overbelichtte
van hem uitgegaan zijn. Maar hij
met een te ver gaande theorie. Zo
stond niet boven de gewone menheeft hj aan de voetwassing, die
sen. Hij was perwonlijk bij ze bedestijds in Milaan werd gepraktitrokken. Hij gaf zelf h@voorbeeld
seerd, een zelfstandige betekenis in
van wat hij preekte: een sober leven. Zodra &jb&op WW g e ~ ~ -het sacramentelegebeuren toegekend Ook op het punt van het
den, gafhij kt beheer 0v.x het vaavondrnaral heeft hij dingen gezegd
derlijk erf uit handen. Hij was niet
die de kerk helaas eeuwen lang gegetrouwd. Hij leefde eenvoudig, in
volgd en uitgebouwd he&, zodat
strenge ascese. Bij vond dat een
tenslotte een diep insnijdende corkerkelijk ambtsdragerz'n waardigrectie nodig werd.
heid niet aan uiterlijke dingen
Hij is opgekomen voor de zelfstanmaest onthen, mm W de @l
digheid van die kerk, k eigen
van z'n optreden. Hij mvele vasfunctioneren op dat eigen fundament. Hij heeft daar ruimte voor
geclaimd tegen de hoogste machthebbers op aarde. De gemeente is
van God - dat heeft iedereen te
Arnbrosius is een echte leider in de
respecteren. Ambrmius is opgekokerk geweest. Hij heeft die positie
men voor de theocratie: de regering
niet begeerd. Toen hij gekozen was,
van God op aarde. Dat was een verheeft hj- zoals meerderen in die
strekkend standpunt in het Romeintijd deden - z'n h s t gedaan om er
se rijk.
onderuit te komen, maar hij kreeg
Hij heeft dat gedaan met de gaven
geen o&efig.
die hij had, energiek en onverzetteHij heeft gewerkt aan een herkenlijk.
bare kerk, met een eigen fundaChristus heeft voor zijn kerk gebement, een duidelijke boed5cImp1
den: "Heilig hm in (of: door) uw
gaed odijnd: de belijdenis van de
waarheid." In de verhoring van dat
drieenige God. Dat was geen theogebed is Ambrosiw ingeschakeld
rie; hij heefì die God gekend en gegeweest, in een positie en op een
diend. Het ging hem niet om de
manier die vrucht heeR gehad voor
kerk op zichzelf,maar als gemmte
de kerkgeschiedenis tot nu toe.
van die God.
Hij heeft zich ingezet voor de
Ds.P. Houiman is predikantvan de
voortgaande heiliging van die kerk.
G e r e h e r d e Kerk van Tww-KdlumerHij heeft leiding gegeven aan haar
maag.
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CRISIS ROND HET
BOERENBEDRIJF

De laatste weken heb ik steeds het beeld van

de verloren zoon als varkenshoeder op m@ netvlies staan. Taqn @e @deren JQ~@@jir
waren vertel&m W die g e s c h i e d @ ~ k , de
W boekjes van hef
8ijbeigenootschup. Matkmte tekeningen die heel
p'uidelijk maken hoe weinig waardering de var:*kenshoedergenoot. Daaraan moes t ik denken
toen een van mm C O ~ ~ ~ Q Z@
U ' Sh d r u k k n weer-

Voor de agrarische stand hebben
deze onîwdckelingen mte p o l gen gehad. Veel b ~ d r i & ~
&diwe~
nen, of doordat ze niet meegingen
hde ontwikkelin~en.of om andere
redenen. ~ r één
i generatie vloeide
m m dan de helft van de agrarische
beroepsbevoikug af. En die ontwikkel in^ is nog
" lam niet ten einde. Ieder iaar stoppen
5% van de
- w

,

w

;

boerenbedrijven.

Voor de bank

de omge\ring? Mef u ~ ~
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Veranderingen
Ik hoef maar twee generaties terug
te gaan om vast te stellen, dat bet
nog niet zo lang geleden is dat mijn
familie bijna h e l e m l afhkelijk
was van de agrarische sector. En
met plezier kun je temg denken aan
het gemengde bedpijf van je opa
met van alles en nog wat aan activiteiten op de boerderij. De oude
schoolprenten vertolken dat nostalgische beeld. In een peride van
dertig jaar is het beeld van het glatteland compleet veranderd. Boerenbedrijven zijn ondernemingen geworden. De bednjfsgrootte is aanzienlijk toegenomen. Er vond 'mb
menging' plaats. Boeren gingen
zich specialiseren op de akkerbouw, het melkvee, de pluimvee

De globaal geschetste ontwkkeling
beeft ook heel andere beroepseisen
meegebracht. De omvangijke investeringen waren niet meer te bekostigen uit eigen rniàdelen. Het
werken met'vreemd geld' was een
grote stap, vooral voor degene d e
was opgegroeid met traditionele
o Q ! Q&
!$ 'Wees niet
waarden.'Je bent opgegroeid om
zo weinig mogelijk scRulden te maken, maar nu werk ik net ais de
meeste boeren voor de bank'. Voor
houderij, de varkens. De mechanivelen is hierdoor de psychische
sering is ver doorgevoed. De verdruk toegenomen.
trouwde melkbus is compleet verOp de boerderij is naast valanmdwenen. De koeltank en de &ei&schap ook ondernemerschapvee1
besparende Ligboxenstal mgden
hlangnjker en intensiever geworvoor Viervoudiging van het m t a l
den. M e e k o m in de agrarische
koeien. Het groeidenken heeft ook
sector is voorurtlopenop nieuw
in de boerensector volledig zijn
ontwikkelingen, zorgen dat je verkans gekregen.
nieuwt. ûp het Iiaerenbednjf heeft
Een andere belangrijke ontwikkeling
dat ook meer psychische druk verwas de breuk tussen de verhouding
ooizaakt. Het w& is fysiek minder
w het gasidoppervlak en de mzwaar geworden, maar mentaal is de
vang van de veestapel. Er ontctanbelastuig veel groter. B
m
~
den b j v e n met veel vee en naubedrijhdyw, milieueim. Niet alwelijks grond. De intensieve vseleen de bank maar ook andere exhoudenj; ons land heefi k o o r
terne instantiesen gmqen &men
vandaag de tem bio-industrie. De
p k invloed uit op de boer. De
natuurlijke ~ ~ g I a o p boer van 2000 lijkt meer op een
ra& door deze o n h v k b h g van
agrarische manager die over uitstedag en een ziekte ais de varkenspest
kende sociale vaardigheden moet
brengt een hele sector in rep m roer.
besclikkon; met alleen dat verschil

~

&t de boer het uitvoerende werk er
vaak ook nog zelf bij moet doen.

Sociale context
Boerenbedrijven zijn tegenwoordig
vrijwel allemaal eenmansbedrijven,
waar eigenlijk nooit iets vervelends
mag gebeuren. Heeft een boer hulp
nodig, dm kost hem &t handen vol
met geld. Bovendien moeten de bedrijven van een omvang zijn dat er
eigealijk alleen nog maar tijd is
voor het bedrijf.
De sociale omgeving van het boer e n k b j f is ten opzichte van m e ger compleet veranderd Het permnee1 is verdwenen van b&jvm. Er
is meestal maar &n kind, dat bednjfsopvolger kan worden.De mdexe kinderen moeten hm toekomst
elders zoeken. En we zien nu de
ontwikkeling, dat het accent zich
zelfs helemaal verlegt van bedrijfopvolgmg naar bednjfsbegindighg.
De aaditie van de boerenstand, dat
het bedrijf voortgezet wordt in de
familie is steeds meer verdwenen.
Bedrijfsavemame en bedrijfsbeëindiging zorgen voor spanning in het
gezin.De a$iarxae van arbeidWhten,het vertrek van kinderen uit het
boerenbednjf hebben er voor gezorgd, dat het baerenbedqf steeds
meer een eenmansbedrijf is grnorden. Deze ontwikkeling heeft voor
veel boeren ook de gebondenheid
aan het eigen bedrijf doen toenemen.Vaak kan dat alleen worden
doorbroken door een &g een bedrijfsverzwger in te h m .
Deze sociale veranderingenzijn
door nieuwe technologieBa en automatisering nog verder veranderd.
Het voedersysteem is computergestuurd, mekcontrole wordt via de
computer geregistreerd. Dat heeft
er wel vmr gezorgd, dat ook de
aanloop van mensen van buiten, zoals de melkcontroleur en veevoederleverancier is afgenomen. De
v d e r i n g e n in de agrarische sector leveren het beeld op van afnemende menselijke contacten. Het
aantal collega-boeren in de buurt is
mager. Het is stiller geworden op
het boerend. Overigens is het van

belang, dat boeren daarvoor zelfook Onzekerheid
compensatie zoeken door actief te
Bij al de geschetste ontwkkelingen
participeren in hei smide leven. Een
hebben de boeren bovendien nog
boer zei tegen mij: 'Mijn vrouw is
blij als ik 's avonds wegga, want wij
eens te maken gekregen met afzijn de hele dag al samen! '
bouw van subsidies en de ornschakeling naar marktgericht denken.
Krimpen
Conmeren met collega's buiten
Europa met als gevolg lage prijzen
Inmiddels wordt de boer ook nog
voor de opbrengsten. De owekergeconfronteerd met de keerzijde
heid over hun toekomsf is dam ook
van de medaille van het groeidenheel groot.
Het kalme boerenbedrijf van mijn
ken,daardoor wordt het boerenbeopa is definitief weg. De boerendrijf geconfronteerd met forse oversector
is geconfronteerd met een
heidsmaIxege1en. We hebben procomplete
revolutie in de bedrijfsductáeovemhottea hde meikveevoering
en
vraagstukken, die zijn
houderij gezien {de boterberg) met
weerga
niet
kent. Onbegrip en gede invoering van de superhe&g.
vod
van
'
m
h& @tte zijn',
De akkerbouw
te maken met
zieje
temg
in
het
opbeden van
verpiichte braklegging ea &ia@boeren.
De
~grari~sche
sectar stond
sche prijsdaiingea veel ~ s u bekend als een loyale sector Inde
wers zi@ er h o r h fimWk
richting v w overheid en politiek.
moei1Îjkhden geraah.
Bet r e c d c i h t e optreden van veel
De problematiek v i de mestaverboeren
bij overheidsnqatregelen
schotîen leidde tat in$~egm
van de
laat
zien
dat dat volkomen is veranoverheid. ~estbaei;houdin~,
spederd. De baer vertrouwt de politiek
ciale uitrijregeis, kve~tesingenin
niet. Ook de gerefmeerde boer
mestopslagniimten, injectaea van
heeft afgelopen jaren steeds vaker
mest en noem miar op. A1 die
maatregelen hebben echter het riiilaten merken weinig te moeten heblieupfobleern nog niet m l o s t en
ben van bijvoorbeeld het l&bouwbeleid van het GPV. Er is een
dat bkent, dat h e r e n worden gekloof
tussen boer en overheid waarconhnteerd met gedwongen inaan
hard
gewerkt moet worden om
Irnmping van de veestapel. De herdie
te
dichten.
stnichirering van & varkenshouderij betekent de genadeslag voor veel
Bij andere boeren heeR dat geleid
tot psychische problemen. Sommiintensieve veehouderijbedrijyen.
Beperking van gewasbedjdingsgen zien geen keuze meer: het lemiddelen en het nieuwe beleid voor
ven heeft voor hen zijn zin verlaren. Zij stellen de definitieve daad,
mtuupbehoud vormen andere maatm drukte k t Agrarisch Dagblad
regelen die door boeren en tuinders
het eens dramatisch uit. Met & afals aanslag op hun bedrijfsvoering
en intensivering van hun werkdruk
braak van de boerenstand is een leworden beschouwd.
venswijz belindigd.
De laatste jaren wordt het agrarisch
Er is een mgeìofelijke afstand gebedrijf bovendien beïnvloed door
groeid. " Wat heeft mijn christen
de organisaties van dierenweizijn
zijn eigenlijk met mijn bedrijfsen de kritischer consument, die
voering te maken?', zo vroeg een
mede als gevolg van ziekten onder
GMV-agrarizr zich enige tijd geledimen varkenspest, bse bij koeien
den af. Het was niet meer de jongetc., eisen stellen aan de inrichting
ste en hij had zich altijd ingezet
voor kerk, staat en maatschappij.
en de p h l k relations aan het boerenbedrijf. We begonnen met de
Lotgenoten
opmerking dat ieder, ook de varkmhouder, waardering nodig
Iedereen beuft waardering nodig in
heeft. De kritiek heeft mmmigen
zijn werk.Ook & intensieve mmurw gemaakt.

+

kemhwder die zich vandaag soms
als een sociaal uitgestoten w
voelt en die soms stilletjes op hun
bedrijf worstelen met een onzekere
toekomst m grote psychis&e mgen. Wat verwachten zij van hun
omgeving en van de kerkgemeenschap. Tijdens een GW-lotgene
ten bijeenkomst werd begonnen
met een BijWtudie 'Wees niet bezmgd'. Wat hetekent dezetekst uit
M e ü s inuw leven? ik tmijfel er
wel een3 m,want za'm teka wsrdt
zo wel
g m d h i $ k ~~.
God lijk we1 eens ver weg. Het gebed in de kerk is fijn, m m als k t
gdmngomciathetGMVineen
brief aan de keilen daarop eerst
h 4 geattendeerden er verder
nooit iemand naar ome 'welstand'
waagt ... tam wmd ik b s , reageerde iemand v e t b i m . Ik begnjp
best dat de dominee ome problemen niet kan oplossen. Dat verwacht ik ook N& Meeleven is
gmd, weten dat er ook voor jou gebeden w& maakî je sterker. Dat
vamcht ik van de kerkgemeenschap. Maar de mee& opmerhgen blijven steken in'hoe is het w
ik heb gehoord dat de tijden wel
weer b&r worden?' Het meeleven
is vaak m uitwendig en alf leg je
kmrh ook niet openop tafel, want
daar moet wel de basis vrin eea vertrouwelijk omgangvoor aanwezig
z i b Een boer die worstelt m& zijn
problemen verwacht van zijn kerkgemeenschap, van broeders en zustas,van de predikant en mbisdragers geen oplossingen, maar wel
een veilige omgev&, waar je over
jouw onzekmheden en vragen open
kunt spreken. in zekere zin is het
veelzeggend, dat m g e n van geloof
en verhuwen, van twijfel en onzekerheid op een GMVa~tmoetingsbijeenkomst voor lotgenoten wel op
tafel komen, maar in de lokale
kerkgemeenschaponbesproken
blijven.

~~

sector met
die
gemakketij?rer dan d e r e n in een scs
ciaal ~enzamepositie verkeren.
Eenmansbdrijvan, wwr man en
vrouw zowel voor het werk als privé op elkaar aangewezen zijn. Vanuit de kerkgemeenschap hebben zij
de behoefte aan stem. Er zijn verschillende vormen van steun en dat
is niet in de eerste plaats instmentele steun en hulp, maar emotionele
stam (in&g
of infomiatie laten
zien $at de ~ o m d e p m o o n
g e k a WWbegrip t w t ) m
w
(mmít
dat
je de ander &t,.waade~ en bevestigt). h a r e n miale steun mrgt
v m een bulTerefikct Mensen die
zich geste& weten
bij bel-g~beu'
'
eninklastende tijden de e m o ~ lgwoie
gen beter verwerken. Wie om zich
heen kijk, &e weet dat het aantal
boeren drastisch is afgenomen. Dat
proces is niet voorbij. Het Mekent
dat er op veel berenbedrijven met
onzekerheid over de toelrwist
wordt geworsteld. Een opca m g
vanuit de chnstehjke gemeente
p oot betekent e
m geweldige
steun.

Bg d@artikei ts gebmik gem&
van mm+ngenv m collega Mnno

Dourm a g r h c h s f a h W 8 e r
bij bt G W . T m is geput uit
h d z e r a a n te bevelen boekvan
Grien Giarm, Cri~h
op d? boerderij, Utrecht, 1993.

In dit &t1 heb Ïk gepr&&
ieis
I
zichhm te maken van een bmmstafid,diemiddenineenowschake.-*m=mbseliin4 d a e ~ . ~ i s h e t e e n

te nemen?

h l 0113 - 21 5!

H. Prins

We kondigen hier kort enkele nieuw uitw e n W e n aan. MogeIijk kr&t ons

tiidinewbredcre~g~êi%of
meer titels nader taug.

~inmainheth&vlui&
m h door w
a
nB Qen ~
Geemde de Ruiter.
Deze nienwe uitgave in de serie
û p v d g & Onderwijs is k zijn
geheel geschreven daor twee
PBO-studenten. Zij Mben in het
kader van hun eind~xamenpject
uitvmig smâk $erna& v w rouwverwerking in de ~ R o o enI
naar aanleiding daarvan dit boekje
geschreven. De brochum b- niet
alleen een duideiijk overzicht van
de dingen die je kunt verwachten
bij r o u w v e r w ~maar
,
geeft
ook p r a k & tips en kmggaties
die helpen het vadriet een plaats te
geven in het leven binnen de klas
en de school.
GPC/GH, f 8,25 (52 blz.)
VemníwoordBijhí&màk
door J. Boekhout.
Dit tiandbmk wil i&xeen h e l p
die moeie heeft met bijbilem. De
auteur prohert dit te doen door de
zogenoemde comkmeìi aanpak aan
te reiken. Deze benadering gaat ervan uit dat de doomertaling van
Gods Woord naar vandaag recht
m t doen aan hetgeen de bijbelschrijvers voarogen hadden toea zij
voor hun tijd en cultuur S&FSW.I
Uitgeverij Buijen & Schipprheiju
A m ~f 45,90
~ (335
, blz.)
*V
Rind; o m gehadcapte
khd doer beiijdenis, door J. S h g&
en G.B. Abma
Jannie Siingdand is moeder van
Maria, een meervoudig gehandicapt
meisje. Samen met haas *tor,
G.H. Abma, beschrijft zij de weg
naar de klijderris van h a r b h t e r
Mark. In die beschrijving hijgen
ook M o @ c h e 19yerwegingenen
ervaringen e r a h eeti pliiats.
Vieverij Baekmcentnim &br-

mm,.f @,W C ~ r .bh,S.
n ..

..

OP HET BREUKVLAK VAN TWEE MILLENNIA

Watho"&

1

de mensheid bezig wanneer ze de
aandacht rjcht op de komst van hef derde mi/lenniurn van de christelijke jaarfeIling ? Feestelijke, bezorgde en vroege stemmen zijn te noteren. Stemmen onder de klok die aangeei? hmve
seconden ons scheiden v a

Schipbreuk
'Het verlies van haar geschiedenis,
het verlaten van haar geestelijke erfenis, de verkoop van haar ziel aan
het materialisme, de teleurstelling
over niet bereikte (utopische) idealen, dit alles tekent de schipbreuk
van de westerse samenleving. De
vraag is of boudergmg een
doorgang zal zijn naar iets nieuws.
Zs er nog hoop? Kan het cliristelijk
geloof nog een weg openen?' Intrigerende vragen door dr. R.Kuiper
uit Barneveld opgesteld in de in
1999 verschenen brochure van de
Willem de Zwijgerstichting. Een
introductie.

Eindiijdverwachtingen
In de geschiedenis van het westen
staat de eerste millenniumwisseling
bekend als sen tijdsgewricht waarin
de eindtijdverwachtingzeer sterk
was. De apocalyptiek bleef ook na
het jaar 1000 actueel. Met -e
rond het jaar 15QO. Het begin van
de zestiende eeuw gaf veel turbulentie en onzekerheid te zien. Geen
wonder dat Luther en CaZvijn zochten naar een veilige haven. Hun
geestelijke eindtijdverwachtingonderscheidde zich van de overspannen eindtijdverwachting bij bepaal-

de doperse groepen. Na de in de
zestiende:
zo
verander& s m l e ~ n agd a c h t vmr
her eind van de negentiende eeuw.
Toen w a d duidelijk hoezeer het
vooruitgangsproces ambivalente
gevoelens opriep. Die meheholische f i n - d e - s i è c l e s g heeft
zich inmiddels verbreed tot een
grondstemming in de westerse cultuur. Vooruitgang bleek een do&re keerzijde te hebben. Het is de geschiedmis zelf die een gericht over
mensen voltrekt. De geschiedenis
ais gericht @fa.
3) is een diepbhring in kort brochure-bestek, gevolgd door de heldere culh~ur-mlyse Het o~behagenin de cultuur
&&t.4). Het is duidelijk te merken
dat de schrijver niet alleen directeur
van het wetenschappelijk Studiecentrum RF-F.,maar ook bijzonder
hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Erasmus-Universiteit in Rottedm is.

Beslissend moment 'Irm
MenS, kerk Wì C ~ ~ U W
R'tÍjd is het moment van beslissing, dat in de SchnR ook wel
wordt aangeduid met het woord
kaims (1 Pdms 4:17). Onze verantwoordelijkheden in het heden kunnen juist niet met een kroep op de

C. van Sliedregi

wederkomst geneutraliseerd worden. Ook van de christelijke ge- .
rneente wordt op deze vooravond
bewustwording van de eigen positie, s c h u l d & ~ gen christelijke
ootmoed gevraagd. Re roep om
geestelijke vernieuwing in gemeente, kerk en cultuur wordt gehoord.
Moet ook deze gaankorrel niet
sterven om nieuw leven te kunnen
voortbrengen? In navolging van
Christus de levende Koning mogen
wij en onze kinderen leven vanuit
de levende hoop. Het gevolg is dat
o m denkpatronen en levenshoudingen niet langer h o r het schema
van de wereld maar door Chrisais
worden bepaaid. Gods Koninkrijk
bewerkt in de Koning een innerlijke "terlijk reformatie.
dit
moment is het kairos voor de mees,
staande Op het breukvlak van twee
millennia. Uitgave van de Willem
de Zwijgerstichting, Pcisbus
10049,7301 G* A~eidoorn.Donateurs ontvangen de uitgaven tenminste tweemaal per jaar franco
fhuis. De donatie bedraagt tenmin*
ste f 12,50 per jaar.
Dr. C,van $/Eedre# is bestuurslid w de
W i l h de ZwijgerSachthgen hervormd
pecih,,tin Nonspeet

Lied 789:
MIJN VERLOSSER
HANGT AAN 'T KRUIS
Het bekende lied 'Mijn Verlosser
hangt aan 't kruis' werd gedicht
door de Benjamin Schmolck
(1672-1737), die vanaf 1702 tot aan
zijn dood als predikant verbonden
was aan de Friedenskirche te
Schweidnitz (Silezië). Al tijdens
zijn studententijd was hlj een gevierd dichter van geestelijke liederen. Hij heeft er meer dan 1000 gedicht. Slechts een bijzonder klein
gedeelte is daarvan nog bekend.
Het meest recente Duitse liedboek,
het Evangelisches Gesangbuch uit
1995, bevat nog maar vijf liederen
van hem. In Nederland waren voor
de Tweede Wereldoorlog zo'n tien
liederen van Schrnolck in een vertaling bekend. Daaronder bevond
zich het lied 'Een trouwe Vriend
woont in den hemel' dat vooral via
het (zondagsschoo1)ondenvijs tamelijk populair werd. Het Liedboek
bevat twee liedteksten van
Schmolck: het dooplied 'Here Jenis, wij zijn nu' (LvK 334) en het
passielied 'Mijn Verlosser h g t
aan 't kruis'. Het laatstgenoemde
lied werd in Nederland bekend via
de bewerking van Ahasvenis van
den Berg (1733-1 807), één van de
grote stimulatoren achter de bundel
Evangelische Gezangen uit 1 806.
Het lied van Schmolck werd in
deze bundel opgenomen onder
nummer 124.

In de achttiende eeuw bestond in
het lutherse Duitsland een controverse tussen orthodoxie en piëtisme. Schrnolck behoorde tot de
eerstgenoemde stroming en keerde
zich dus onder meer tegen de subjectivistische excessen van piëtisme. Het verschil tussen beide stromingen is vandaag de dag moeilijk
aan te geven. Ook de liederen die
beide groeperingen hebben voort-

gebracht, zijn voor ons moeilijk
van elkaar te onderscheiden. Diverse liederen van de orthodoxe
Schrnolck hebben voor ons idee
piëtistische trekjes.
Het lied van deze week is daar een
voorbeeld van. Zo bevat het lied
onmiskenbaar het individuele en religieus-zelfbeschouwende element,
dat op zichzelf een legitieme plaats
in het kerklied heeft (zie diverse
Psalmen), maar dat in het piëtistische lied dikwijls overgeaccentueerd werd. In dit lied is het binnen
acceptabele proporties gebleven:
het lied zingt vooral over het
plaatsvervangendeverzoeningswerk van Christus en de betekenis
daarvan voor de ik-figuur. Dit thema is dominant aanwezig door de
eerste regel die als refiein-regel
fungeert: Mijn Verlosser hangt aan
't kruis.
Daar komt nog bij dat in de Nederlandse bewerking een aantal piëtistische karakteristieken verdwenen
is. De oorspronkelijke aanspraak
'meine Liebe', bijvoorbeeld, heeft
een sterkere piëtistische kleur dan
de aanspraak 'Mijn Verlosser'.
In de Evangelische Gezangen telde
het lied 10 verzen. In de loop der
tijd is meer dan helft van de coupletten afgevallen. De sarnenstellers van de Hervormde Bundel
1938 namen 5 coupletten over (vers
1,3,4, 8 en 10). Bij de sarnenstelling van het Liedboek sneuvelde het
derde vers:

Mijn Verlosser hangt aan 't h i s ,
ook voor mij heefi Hij zijn leven
veil gegeven.
Brand, mun hart, ontbrand in gloed
jegens Hem, mijn hoogste goed.
Over het algemeen zijn er goede in-

houdelijke en taalkundige redenen
waarom de genoemde coupletten
niet meer opgenomen zijn. Een
twijfelgeval is wat mij betreft de
negende strofe waarin we onder andere een referentie aan Romeinen
6 :4 tegenkomen:
Mqn Verlosser hangt aan 't kruis:
Hem verheerlqk ' lal mijn handel,
Al mgn wandel;
Hem, die met zijpi bloed mg koopt,
In wiens dood ik ben gedoopt.

Melodie
In de Evangelische Gezangen uit
1806 stond boven het lied 'Nieuwe
zangwijze' vermeld. 'Nieuw' in de
zin van 'pas gecomponeerd' was de
melodie echter niet. Zij zal wel
'nieuw' (lees: onbekend) geweest
zijn voor de gebruikers van de gezangbundel.
Naar alle waarschijnlijkheid is
Christian Friedrich Witi de componist. Win werd circa 1660 te Altenburg geboren en overleed in 17 16.
Hij ontving zijn opleiding in Nürnberg, Salzburg en Wenen. Aan het
hof van Gotha werd hij in 1686 organist, en in 1694 Kapellmeister.
De melodie 'Meine Liebe h h g t arn
Kreuz' publiceerde Witt in het liedboek Psalmodia sacra, oder
Andachtige und schöne Gesange
(1715).
De melodie is algemeen bekend.
Toch zit er een addertje onder het
gras aan het einde van de regels 2
en 3. We kennen de versie waarin
de laatste twee noten van deze regels even lang zijn als de vorige
(zogenaamde kwartnoten). En het
Liedboek heeft men op deze pIaats
het oorspronkelijke ritme hersteld.
Dit betekent dat de twee slotnoten
van de regels 2 en 3 geen kwartno-

ten, maar halve noten zijn1 Het is
verstandig om de gemeente her
even nadrukkelijk op te wijzen.
Voor het overige is het een eenvoudige melodie. Kenmerkend zijn de
toonherhalingen in regel 1 en aan
h& einde van & regels 4 en 5. Ook
valt de melodie op h o r de korte
derde regel. Mits gezongen in het
juiste tempo past de melodie uitstekend bij het meditatieve kamkm
van de tekst. Men zinge de melodie
dus voorai niet te snel, maar in een
statig tempo. De kwartnoot en niet
de halve noot is teleenheid.

189 Mijn Verlasser h n g t aan 't kruis
Christian Friednch Witt 1715 1 latere vorm
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Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn knus mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.
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Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.
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Tekst op diskette ?
Ahasvenis van den Berg (1 733-1807)
naar Benjamin Scholck (1672-1737)

- 3750GA ~unschotenS~akenbui
Tel r0331 299 79 99-Fax (033)
299 7998

Postbus 1 O

C.J. Smelik

NAAR DE SCHIOOLDAG?

Het zal dom bekend zijn dat het
aantal Scbooldagbezoekersstak is
afgenomen de laatste jaren. Er zijn
jarerijpveestdachetslanîaiem
eind boven de 10.0fs0hg.Maarde
htste jaren zithm we daar een stuk
onder.

Uite& houdt ons dat in Kampen
sterk bezig. Want we zien niets he
ver dan dat 'het kerkvolk' op die
dag rnassaal present is rond de
School - al weten we best dat je de
liefde en belangstelling voor de
School niet aileen daaraan Inint afmeten.

De afname van het aantal bezoekers
zal ongetwijfeld te maken hebben
met het algemene gegeven in de
kerkelijke samenlevhg dat de
'toogdagen' van m g e r niet meer
blijken te passen in het tijdbeeld m
cuituurùeeld van vandaag. De (landelijke en regionale)'Bondsdagen'
van vroeger, zowel van de oudeten
ah van de jeugd, zijn veel minder
in trek, of zip zelfs verdwenen.
Twee of drie referaten op m'n dag,
dat is uit de tijd.

In de kerken zijn er die dit verschijnsel Mmuren. Zij zouden
niets liever willen dan dat de
Schmldag gewoon in de oude vorm
gehandhaafd werd, met vier referaten in alle gebouwen. Anderen willen juist geen sprekers: liever een
happening met workshops en dergelijke. De & wil graag dat er
Psalmen gezongen worden, de ander zingt op de Schooldag liever uit
de =bundel
of uit de proefbundel. En m zijn er nog +&I meer verschillen in visie op wat de Schooldag moet zijn.
.

r

Nu is er vooral een punt &t ons in
Kzimpen k i g houdt in deze zaak -

een verblijdend gunt trouwmi! namelijk dat dejeugd zo sìerk ver-gd
is op de Schooldag.

Datwihwe&kgaqmhouden! Al beseiTe&we hst & die
jeugdoakomhlwritmdm~
~enlbmpen
bezoekt opdie dag, ze
z@ er dan toch maar ze ontmoeten
elkaar, ze worden in contact gebracht met de School m de kerken, ze hijgen enig idee vaa de op
leiding taf de d i m dea Woocds.
Ook de o h e n zijn behodijk vertegmw~ordigd,@.
& 'PUde garde' geeft h band aanmet de
mhiedenis van de Pukml inme
gere decami&
Wie we vooral missen de htste jaren zijn de ouders van de jeugd, &
'middenmoot'. Vroeger kamen
hele gezinnen naar de Schooldag.
De vaders namen ' e m snippcdag',
scholen hadden wij, plaatselijke kerken srganiseerde~de dagtocht pa bus, enz. Maar, zo is onze
indruk, nu -1
de ou&s vaak hun
opgroeiende jeugd anf& naar
Kampen trekken. Nogmaals: fijn
dat ze er zijn. Bij de opzet van het
programma houden we er ook volop rekening mee. Maar Bet lijkt nu
wel alsof de ouders denken dat't
een dag enkel voor jongis!

Wat nu te doen?
Er is overwogenom de Schooldag
voortaan op rafer&g te houden:
'Dmkomea de mensen wel, op
m'n vrije dag, kijk uwar naar de
DVN-dag'. Maar h e b , dat stuit
tot nu tae op grote moeilijkheden,
want de kerkhesturen in Kampen
kunnen op die dag, zo vlak voor de
h kezlqdxwwm niet afSWI.
Gok vmr de gemeq%@o&tie
is het bezwaarlijk. Een andere op-

dag houderi buiten ~c&n, ergens
in een even^^, of in een
diezentuin. De D W & g laat toch
zieri dat & m h wel hmen?
Inderm dat k fijn. Maar we
zijn errabi o v d g d daí een
Schooldag elders, dus wn& universiteitsgebouwen,zonder de bibli&& enz.,niet h w d m wat
hetmoetzijn:i
" gen
odmoeting met het Schooigebeum!De dag k toch meer dm dken
maar 'een dagje uit'.
Ihisblijven WE de vraag onder
ogen zien: wak m k &m? We gevenh&riietop,enduszijnwedruk
bezig een 'hmde' te bedenlcen
die goed is voor een Wgmtijdsa
Schooldag en die w-l magdijk
rekening houdt met &e leeftijden
en categorieen. De cmmhk die
zich met het mgmismen van de
Schooldagen bezig h a zal
nenkort advies uitbmmgen aan mtoren. Er zijn al weer nieuwe
i d e e boven &I &ekom~n,
hover h o r t u te z i e tijd wel mieer
via deze cormnissie. Als u zelf een
g& idee hebt, laat 't alstubkfl
weten, b r een briefje te schijven
aan de vmrzim van de commissie,
p f . h.
J.A. Meijer (&
Eikens4,8265 AW Kampen).

e-

Wat nog belmgrijkex js:mr,tivw
uzelf, uw %indera, uw bHKdas en
zuskm om naar Kampen te kaanen
op de Schooldag. M S
elk jaar.
Ofqnieuw. Of voor 't eer& De
hamimelden we u hst:
m&g 29 sepembe?r 1999. 'Aan k
Bmedmv~g'bent u welkom1
I)s. C.J. W
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EXODUS VOOR EEN
TWINTIGSTE-EEUWER
In 1996 vmcheen in de reeks
Cammentaar op het Oude Testament het derde en laaîsie deel van
de Exodus-verklaring van prof. dr.
C. Houtman (Kampen Oudestraat).
Deze drie boeken vormen zonder
meer een monument in de uitleg
van het bijbelboek Exodus,bij elk een kloostermop van meer dan
1600 bladnjden.
Voor de serie Tekst en toelichting
is door de schrijver zelf een samenvatting gemaakt in twee paperbacks
met samen bijna 380 bladzijden.
Deel I verscheen in 1988 (heeft
Pieter J. van der Srnan - de ontwerper van het omslag - bedacht dat
het oudtestamenîkhe donkerblauw
van de serie @aam oplost tot
een prachtig gemarmerd groen?).
Het tweede h l wordt nu aangekondigd. Dit gaat over 15 : S2 - 40 :
38. Je moet er wel op letten, dat
Houtman de hoofdstukken 25-31
(aanwijzingen voor de vervaardiging van de tabernakel) en 35-40
(de uitvoering) in één keer behadelt. Zijn boek eindigt dus met de
toelichting op 34 : 35.
h dit deel van Exodus staat de Sim- centraal met de verbondssluiting, hoofdstukken 19-24. Houtman
ziet de tijd tot aan de SinBi als een
leerperiode. De Here is clement;
o n g e h o o d e i d en rebellie blijven ongeshft . In de voorschriften
rond het manna komt dat duidelijk
uit (16 : 4). Daarna wordt Israël als
volwassene beschouwd en verantwoordelijk gesteld voor zijn daden,
wals in 32 : 3035.
Hautman wil laten zien, wat de
schjver of redactar van E x h s
wikde bereiken bij zijn eerste lezers
uit de zesde eeuw vom Christus.
Vandaar opmerkingen als 'de lezer
krimpt ineen", 'de lezer is onder de
indruk', of 'de lezer veert op'

(228-230). Ze zijn het product van
Houtmans inlevingsvermogen in de
telrst. Het is zijn m i e r op om zich
dienstbaar op k s k w voerMtigste-eeuwsskms. Hij &erscheidt d~n
W W I ~ we1
~
van wat een d e e a s m (vaeris
hem) vindt (233).
De ondertitel van deze commentaar
is '-prakkcheaitieg'. D& h p t
ais je 'praktisch' opvat als 'br@baar' of 'goed hmmbad. Houtman is n k t ge'iritmwseerd in de
'praktische toepassing', maar wil
ons in contact brengen met de tekst
van Exodus. De vertaling die hij
bijlevert, helpt daar goed bij. Zijn
toelichting is zakelijk:en deskundig.
Bij de behandeling van de 'tien geboden' ge& hij rala s e l & ~ uit
~

ter Beek

de geschicsdenis van uitleg en toepassing.
Besproken: C. Houtman, Exodus.Een
praktische bijhlverklaring, deel U,Kampen: Kok 119971: serie: Tekst en twiichh g ;paperti. 248 blz.; prijs f 40,-.

Ds. R. ter B& is predikant van de GerebrKek van -10
aan
IJ@-

H e t Handboek 1999
van de Goref. !<erken Vrijg.
in Nsdedand
Onder &ctie
m &. W.G. de Vrles
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Wat kunt u er in vinden?

Adressen, naamlijsten, registers ertiof infamatie
over o.a.:

Kerken '
4 Deputaten generale synode
J Zending
J Verenigingen, o.a. diaconaat, ouderenzorg, verpleging,
hulpverlening en evangelisatie
J Ondewijs en vormingswerk
J Bladen
J Jaaroverzicht (20evan dr. W.G. de Vries)
J
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START MELDPUNT
SEKSUEEL MISBRUIK
PASTORALE RELATIES
1. Aanleiding
Op 1 maart 1999 ging het Meldpunt
Seksueel Misbruik binnen pastoralelkerkelijke relaties van start, een
(particulier) samenwerkingsinitiatief van leden uit de Christelijke
Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gerefomeerde Kerken, de
vrijgemaakte Gereformeerde Kerken en de hulpverlening.
Er wordt al enige jaren gesproken
over de wenselijkheid van een telefonisch meldpunt voor mensen die
te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik binnen pastorale, of
andere binnen de kerk bestaande,
relaties. Naast predikanten, ouderlingen en diakenen vallen ook catecheten, jeugdleiders en kosters hieronder.
Binnen de verschillende kerken
hebben tot nu toe hoogleraren en
ook wel predikanten, in enkele gevallen als 'meldpunt' gefungeerd.
Zij onderstrepen de noodzaak en de
wenselijkheid van een dergelijke
voorziening van de kerken. Tevens
hebben cliënten bij de hulpverlening aangegeven dat hier behoefte
aan is. De verwachting is dat het
meldpunt ook een preventieve werking zal hebben.
De synode (Haarlem-Noord) van de
Christelijke Gereformeerde Kerken
heeft besloten een commissie in te
stellen die dit onderwerp nader zal
bestuderen.
In vrijgemaakte Gereformeerde
kring wordt er inmiddels aan gewerkt om dit onderwerp via de kerkelijke weg op de agenda van de
Generale Synode te krijgen. 'Uiteindelijk zullen de kerken immers zelf
de verantwooEdelijkheid voor dit

meldpunt moeten nemen.
In goed overleg met leidinggevende
personen uit de drie genoemde kerken heeft Stichting De Driehoek
(landelijke gereformeerde psychosociale hulpverlening) het aanbod
gedaan om nu al van start te gaan
met een telefonisch meldpunt. Het
za1 nog zeker enkele jaren duren
voordat er sprake is van een oficieel kerkelijke inbedding, terwijl
het, gezien de problematiek zelf,
niet verantwoord is nog langer te
wachten.
Besloten is dat Stichting De Driehoek de uiboering en de organisatie ervan voorlopig voor haar rekening zal nemen. Stichting De Driehoek gaat binnenkort in gesprek
met andere hulpverleningsorganisaties, die actief zijn binnen genoemde kerken, teneinde samenwerking
rond het meldpunt te realiseren.
2. Misbruik
Aangenomen wordt dat 10 à 12%
van de hulpverleners, waaronder
ook predikanten, de grenzen van
het toelaatbare overschrijdt.
Slachtoffers weten vaak niet waar
ze met hun vragen heen kunnen. De
kerkelijke weg kan hoogdrempelig
werken: wie kun je nog vertrouwen, het zijn immers allemaal mannen! Velen doen er het zwijgen toe.
Meestal uit angst, schaamte en
schuldgevoel.
De gevolgen van seksueel misbruik
worden o.a. bepaald door de duur
van het misbruik. Dus hoe eerder
het stopt, hoe beter. Het lukt in veel
gevallen niet om seksueel misbruik
zelf te beëindigen. Hulp van anderen is dan nodig. Vaak is de macht
van daders te groot. Er is sprake
van een ongelijke relatie, waar
macht speelt, in welke zin dan ook.
Hij is vaak de deskundige waar je

hulp verwacht. Hij weet veel, is
vaak ook sympathiek, hij kan een
beroep doen op zijn kennis en ervaring. Hij kan zelfs over God praten,
die aan zijn zijde staat. Het wordt
helemaal verwarrend als hij geloof
en God gaat mengen met seksuele
praat en handelingen. Hij kan daarmee een vreselijke beklemming
veroorzaken bij het slachtoffer.
De kerk behoort een veilige plaats
te zijn. In situaties van seksueel
misbruik binnen kerkelijke, pastod e relaties wordt deze veilige haven angstaanjagend, onveilig gebied. De identiteit van God wordt
daarmee geweld aan gedaan. Wat
hou je dan nog over? Daar ligt dus
ook een extm probleem als het misbruik binnen de kerkmuren plaatsvindt. Veel slachtoffers hebben
God op een grote afstand gezet, in
de rij van degenen die je niet kunt
verttouwen.
Het meldpunt kan een instantie zijn
waar mensen in een zo vroeg mogelijk stadium, desnoods anoniem,
hun verhaal kunnen doen en advies
en steun kunnen vragen. Maar ook
als het misbruk al Iang geleden
heefi plaatsgevonden kan het erg
verstandig zijn er aandacht voor te
vragen.
Hoe eerder misbruik stopt, hoe
minder schade aangericht wordt bij
slachtoffers. Hetzelfde geldt voor
daders, hoe eerder ze stoppen hoemeer kans ze hebben adequaat arin
hun problemen te kunnen werken
en niet weg te glijden in een leugenachtig en, in vele opzichten,
vernietigend levenspatroon.
3. Doelstellingen (meldpunt) en
werkwijze (klmichtencommissie)
Bij het meldpunt kunnen mensen
terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van sek-

sueel misbruik door iemand die
binnen de kerkgemeenschap eeri
bepaalde t d bekleedt.
Een deskundige vertrouwenspersoon helpt door te luisteren. Ook
kan samen gezocht worden naar
verdere stappen. Als iemand een
klacht wil indienen dan kan de vertrouwenspersoon verder helpen.
Begeleiding blijf? op elk moment
mogelijk.
De doelstelling van het rneldpmt
op een rijtje:

- geven van infomatieiadviek
- begeleiding bij het makm van
keuzes

- verwijzing naar kiachtencommissie

- begeleiding voor, tijdens en na
een procechue bij de klachtencommissie

- verwijzing naar intensievere vormen van hulp

- interne rapportage ten behoeve
van signalerindpwentie

Als iernand gebruik &t
van het
meldpunt en een klacht indient, zal
haar (hem) de weg g e n e n worden naar een onafharkeiijk fuuctionerende klachtencommhsiedia de
klacht zal onderzoeken. De k h h tencommissie is een (voorlopig) geheel @culier
initiatief. Ze staat
los van welke instantie dan a&.
Vanwege het (voorlopig) @cdiere karakter is wel een breed samengesteld comité van aanbeveling
aangezocht.
De ktachtencommissie werkt op basis van haar morele gezag. Zij bestaat uit drie d a n k e l i j k e dtskundigen, die zijn geselecteerd uit
het juridische veld, de hulpverlening en het kerkelijk pastoraat. De
taken van de commissie zijn:het
horen van de partijen en hel beoordelen van de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van de klacht. Uitspraken van de ~ m m i s s i worden
e
bekend gemaakt aan klager en beklaagde, maar hebben geen juridisch gezag. De klager kan met de
uitspaak van de klachtencommissie
wel zelf een kerhechtelijke behandeling van zijn klacht vragen.

Ook wat een klachtenprocedure betreft is het de bedoeling dat genoemde kerken uiteindelijk zelf, net als
andere kerken in ons land, een officiële procedure vaststelien. Eventuele weigering om mee te werken aan
een klachtenbehandeling is dan niet
meer mogelijk. Bovendien kan een
uitspaak dan ook leiden tot rechtspositionele gevolgen.
Tot die tijd d l e n we, wat betreft
de kiachtenprtrcedure, moeten leven met een o n v o h e n situatie.
Dat houdt .in dat gewerkt wordt q
basis van mijwiiU&eid eri b h e n
een traject dett nog n% via kerkel&ke weg is afgerond. Tmh h& intensief overleg tot de overtuiging
geleid dat het vemkwmrd is om nu
al met het meldgu~tte s@rtem.-Met
de oprichting van het me-t,
zijn er mogelijkheden voor een
klachtenprocedure.
Stichting De Driehoek is er, met andere betrokkenen, van overtuigd dat
een khhtenwmmissie met voldoende M i k i t zich een zadanige
autoriteit kan verwerven dat k
oordeel op de juiste wamde geschat
zal worden. De haIiteit moet gezocht worden in dedandige inbreng
vanuit het veld van de hulp~m1eming
aan slachtoffm van seksueel misbniik en vanuit het -P
veldOok is bij de samenstellirig van de
commissie rekening gehouden met
de nodmak urn juridi.s~:heen kerkrechtelijke deskundigheid.
Wij zijn van mening dat het aanbeveling verdient dat iedere afzonderlijke kerkenraad nu al verklaart dat
hij van ambtsdragers(en verder een
ieder die door de kerkenraad hnoemd is in een bepaalde taak of
functie) verwacht dat zij hun rnedewerking verlenen aan een klachtenbehandeling indien daar sprake van
zal zijn. In dat geval kan de uitspaak van d e klachtencamissie
ook bekend worden ge&
aan de
betreffende kerkenraad.
Wij willen eehter de kerkelijke discussie, die melal nog moet beginnen, niet in de weg lopen. Wel stellen wij het op prijs dat de kerkenraden hun mening en vragen met ons
delen.

Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot
Drs. H.R.Schaafsrna, 038-42 155 15
Dhr. M.C.H. Zevenberg, 0503182270
Comité van aanbeveling
Mevr. Drs. M. Vrijrnoeth-de Jong,
Zwolle
Prof. Dr. Ir. E. Schuurman, B&len
Prof. Dr. M. te Velde, Kampen
Prof.Dr. J. Douma, Hardenberg
Drs. A. Bergsma, Kampen
Drs. B. Bos, Dalfsen
Dr. R.R. Gamevaort, Ernmeloord
Mevr. H. de Rijk, Culemborg
Ds. J.C.Schaeffer, Nunspeet
Drs. P.L. Las, Hooglande~een
Drs. L. Kars, htten
Drs. P.W. van de Kamp, Zwolle
Ds. A. Hilbers, Zwolle
Drs. A.L.Th. & Bruijne, Kampen

b d e n klachtencornmissie
Mr. A. Morijn, Waddinxveen
Mevr. Drs. H. van Stiphout, Koog
aan de Zaan
Mevr. Drs. I. Blom, Amersfoort
Mevr. Drs. J. Verheij-van der Wiel,
Delft
Drs.LT. Janssen, Groningen
Drs. C. van der Leest, Groningen
Mr. R. Roukema, Barendrecht
Drs.D.A. Dijkman, Apeldoorn
P.S. Meldpunt seksueel misbruik
binnen pastoralekerkelijke relaties;
voor informatie, advies, begeleiding, klachtencommissie;
vanaf l maart 1999 bereikbaar elke
dinsdagavond v m 19.00 tot 21.O0
uur onder telefoornummer 0384232125.
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