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p e u w licht?
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*ERK IN ORDE
de Jonge
Synodebesluiten
%ver de eredienst

E e n modern gebouw. Sober en aangenoom
tegeliik. Met grote,rode handgrepen op de deuren.
Aangekleed in eigentfúse, discrete kleuren.
Met veel licht en een frisse atmosfeer, waarmee de
geur van verse koMe rond de automaai in de gang
harmonieeti, Hef kunstlicht in de kamers zorgt voor
een subtiel evenwicht tussen zakeliik en gezel/ig.
Hef gerieflijke kanfoormeubilair nodigt uit om te gaan
zitfen,

BG.

Die voorstehg komt bij me boven
ais deputaten BBK wastellen om
niet alleen mgeneraal deputaatschap voor de zendingin te steilen,
maar daarbij d een landdijk b m u
in te richten. Fans van JJ.Vodad
d e n andere associaties hijgen.

Argwaan?
Ongetwijfeld zullen de voorstellen
op weerstanden stuiten. Kent het
gereformeerde kerkrecht niet juist
een ophuw 'van onderop', waarbij
alles zo dicht mogelijk bij de plaatselijke kerken moet blijven? Er is
van&
een argwaan, of op z'n

minst scepsis, tegen centralkerende
tendenzen; 'deputatenzending' was
een tijdlang een soort scheldwoord.
De synodaal-Gereformeerde Kerken hebben hun Dienstencentrum
in Leusden; zoiets wensten wij niet.
Het zou echter weinig vruchtbaar
zijn, de discussie op dit punt te concentreren. W e hebben immers
meerdere vagaderingenom die zaken te behartigen die de kerken in
het algemeen aangaan of die op de
mindere vergadering niet rifgehandeld kunnenworden (art. 30 K.O.).
Laten we daarom wat verder hjken
naar de situatie van dit moment en
de argumentatie bij de voorstellen.

Ervaring
De zendende kerken hebben nu hun
eigen overlegstructuren. Maar dat
zijn inderdaad Óverlegsffucturen;
daar worden geen bindende besluiten genomen.
We hebben eerder een dergelijke
exercitie gehad als nu wordt voorgesteld: regionale organen die hun
eigen overlegstrucm hadden, mgen op hm werk&min een generaal deprrtaatschap vamrijzm. H&
betrof het werk van deputaten ad
art 19 K.O.:
steun aan hulpbehoevende studenten. Tegen die centralisering is destijds ook wel veel gesputterd, maar tenslotte is het er
toch van gekomen.Wel worden deputaten nog steeds per Particdiere
Synode voorgedragen, en oefenen
ze kontakt met de studenten uit hun
eigen ressort. Ik denk niet dat er nu
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nog veel temgverlangen leeft naar
de oude stmctuur.
Helemaal vergelijkbaar zijn de
beide situaties niet. Steun aan
hulpbehoevende studenten is werk
binnen de grenzen van het kleine
Nederland. Studenten leven vlak
bij elkaar, het is billijk dat ze volgens uniforme regels behandeld
k
worden. Deputaten hadden o ~ te
maken met landelijke regelingen
van de overheid inzake d i e f - nanciering.
Bij de zending ligt het anders. Dat
werk wordt gedaan in verschillende
landen, verspreid over alle werelddelen, in vele talen en uiteenlopende culturen. Het werk in Braziliaanse steden is moeilijk vergelijkbaar
met dat in Indonesische .sZending vraagt veel meer ap de
specifieke situatie toegesneden deskundigheid.

Schaalvergroting
Aan de andere karmt bmîaat er wel
degelijk missionaire deskundigheid.
De voorstellers wijzen mop, dat de
wereld kleiner wordt. Kerken van
over de hele wereld, die hulp ncdig
hebben - zowel op (voormalige)
zendingsterreinen als elders wenden zich tot de Gereformeerde Kmken in Nederland; ze ontmoeten
ook elkaar. En waar in Nederland
kunnen ze terecht? Zendende kerken hebben allemaal al hun handen
vol aan hun eigen terrein. Het moet
niet zo zijn dat hulpvragende kerken van het kastje naar de muur
worden gestuurd. Daarom moet er
Bén landelijk 'loket' komen,aldus
BBK.
Ik teken hierbij wel aan dat het omgekeerde ook voorkomt: dat een
zendende kerk en het met haar samenwerkende ressort, die het werk
op hun eigen terrein afbouwen, bij
deputaten BBK vragen: Weet u nog
een terrein dat wij zouden h e n
adopteren om er te helpen?, en dat
ze nauwelijks reactie krijgen. Zoiets bevordert het enthousiasme
vow landelijke structuren niet.
Maar goed, dat terzijde,
Bij de behoefte aan het éne loket
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komt, dat het werk op de zendingsterreinen breed moet worden
opgevat: het omvat ook de Mpverlening, die nu in handen is van De
Verre Naasten. Daarover ging het
in het artihl van vorige week. Zo
gezien, vraag het werk een brede
scala van deskundigheid; het is wat
dat betreft vergelijkbaar met ontwikkelingshulyen -smwerking.
Bovendien wordt er steeds meer
werk voor het buitenlaiid in Nederland gedaan: zie het werk van
het IRTT. De werkzaamheden
van BBK, IRTT, De V m Naasten en de zending groeien naar elkaar toe.
Dat vraagt om integratie van beleid.
Er is behoefie aan algemene uitgangspunten en criteria voor hulp
aan buitenlandse kerken,op (voormalige) zendingsterreinenen elders.
Al met al zijn er goede gronden om
te komen tot de instelling van een
generaal zendingsdqutaatschap.
Het betoog van deputaten roept bij
mij zelfs de vraag op: hebben we
eigenlijk niet tiehoeite aan een werelddeputaatschap?Maar goed, dan
komen we op het terrein van de
wensfatasie.

Landelijk en plaatselijk
De vraag is wel, welke taken een
landelijk deputaatschap zou moeten
krijgen, en welke bevoegdheden.
Vooral dringt de vraag zich op,wat
de verhouding zou worden tussen
de nieuwe IandeïJke structuur en
de bestaande zendingsstmcturen:
zendende kerken en de ressortale
samenwerkingsverbanden daar omheen.
Het rapport is daar niet duidelijk
over. Te gemakkeLijk wordt van
'een taak voor de kerk' geconcludeerd tot 'mtaak voor de kerken
gezamenlijk'. Kritiek op dit punt is
al eerder in de discussie naar voren
gebracht, maar blijkbaar nog niet
verwerkt. Een schema voor een organisatiestructuur is aangekondigd
voor 9 mei, dat is dus mg afwachten.
Het rapport zegt wel, dat de ver-

houding tussen de vemîwaordelijkheid van de plaatselijke kerk en
die van het kerkverband op het terrein van zending en hulpverlening
zo duidelijk mogelijk moet worden
geformuleerd. Maar zover zijn we
dus nog niet.
Nieuwe deputaten moeten met zendende kerken in overleg treden,
zegt het rapport. Dat klinkt bescheiden. Het lijkt erop dat deputaten rekening hebben gehouden met kritiek, die onder andere op het door
hen georganiseer& congres in december '97 naar voren is gebracht.
Dat stemt tot voldoenhg.
De vragen blijven wel. Straks klopt
een buitenlandse k r k bij het landelijk deputamchap aan om hulp, en
depuîaten moeten een plaatselijke
kerk bereid vinden orn die hulp te
geven. Zo'n kerk moet daar niet alleen toe bereid zijn, maar ook zichzelf daartoe capabel voelen. Is het
probleem van de hulpvragende kerk
dan niet alleen ruw verschoven?

'Totaalbekid'
Kenmerkend voor het rapport zijn
termen als "totadbeleid'", "dlesomvattende zendmgsbenadering en
-methodiek", "integrale en allesomvattende aanpak". Ze klinken mij
wat idealistisch in de oren. Inclusief het ongeduld dat aan idealisme
gewoonlijk eigen is. Ik hoor er iets
in van: Bet broddelwerk moet nu
maar eens afgelopen zijn, we gaan
het nu groots aanpakken.
Dat is begrijpelijk Het ligt ook wel
een beeije aan de opdracht die deputaten meekregen: niet alIerlei discussies weer overdoen, maar nu de
oogst binnenhalen. Net als bij de
gezangen, moeten we, om deputaten recht te doen, de opdrachtgevende Generale Synode van 1996
er achter zien.
Maar ik vind wel dat het rapport teveel suggereert, dat met een forse
zwaai tal van uiteenlopende en ingewikkelde problemen kunnen
worden bedwongen.
Het rapport wijst in de inleiding
ook nog op "de bijdragen die onder
ons gegeven worden aan christelij-

ke hulpverleningsorganisatiesals
TEAR-fund, ZOA, Dorcas". En op
"het feit dat veel jonge mensen, ook
uit onze kerken, voor 'zendingswerk'van andere organisaties in
het buitenland werkzaam zijn".
Wat denken de schrijvers aan dat
alles te kunnen doen? 'Integraal beleid' klinkt tegen deze achtergrond
een beetje als een toverwoord. De
werkelijkheid is weerbarstiger.

Geen panacee

len; maar dat betekent niet dat het
beleid automatisch beter wordt. De
Novib doet het niet perse beter dan
het Cauzilx Steunfonds. Fouten
van grote structuren hebben navenant grotere gevolgen. Bij de ontwikkelingshulp van de Nederlandse
overheid zijn mgen te stellen,
maar de Wereldbank stort vele miljarden in bodemlom puilen.
Daar komt bij, dat een landelijk bureau de afstand tot het 'grondvlak'
gemakkelijk kan vergroten. Misschien geldt dat nog sterker voor
'de regio', die ver af ligt van de
plek waar het beleid wordt gemaakt.Vanuit Amersfoort kun je
makkelijk het bureau bezoeken;
vanuit Middelburg of Groningen
wordt dat moeilijker. En van het
'grondvlak' moet toch we1 het geld
komen. Zelfs de Theoiogische Universiteit merkt al op dat het moeilijker wordt, de bijdragen binnen te
hijgen.
Er is geen reden om bij voorbaat
argwanend te staan tegenover h&lijke structuren. Er is wel reden
tot nuchterheid. In de samenleving
is er een golfbewegingtussen
'klein is mooi' en 'hoe groter hoe
beter'. Hetzelfde geldt voor de opvattingen van deskundigen over dit
dilemma. Een nuchtere middenweg
wordt aangegeven in het adagtum:
'decentraal wat kan, centraal wat
moet'. Dat korut overeen met het
eerdergenoemde uitgangspunt van
het gereformeerde kerkrecht voor
meerdere vergaderingen.

De instelling van een lmdelyk zendmgsdqutaatschap zal om te bew e n het aantal instanties met tenminste één doen toenemen. Er dlen nieuwe overleglijnen ontstaan.
Dat is een wetmatigheid waar we in
de samenleving vaak ap stuiten: pogingen om de stnictmn te vereenvoudigen, brengen hun eigen nieuwe complicaties met zich mee.
Een centrale structuur Iost lang niet
m veel op. Het werk zelf zal gecompliceerd blijven. Dat geldt niet
alleen voor de uitvoeing, maar ook
voor de fundering. Allerlei theologische discussies d e n verder
gaan: wat is bijvoorbeeld nu eigenlijk de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de kerkenraad
en die van de diakenen in de hulp
aan het buitenland in 'woord en
daad'? Er zullen toch wmr allerlei
substructuren nodig blijven: voor
de werkterreinen, van Brazilils tot
inan; voor de beleidsterreinen, van
kerk tot landbouwhulp. Vele andere
organisaties zullen blijven bestaan.
Naast allerlei organisaties als de ge- Conclusie
noemde, valt bijvoorbeeld ook een
Ik zou ervoor willen pleiten, een
organisatie ais 'Fundament' bijgeneraal deputaatschapZending en
voorbeeld buiten de nieuw voorgeHulpverlening te laten starten 'in
stelde structuur. Er zal concurrentie
de eerste versnelling'. Een grote reblijven in huìpverleningsland, ook
organisatie in één keer, vanuit een
tussen christenen. S o m lijkt dat
blauwdruk, levert vaak niet het rennog niet eens zo slecht: het stimudement op dat ervan wordt verleert de organisaties om hun beste
wacht. Het is beter, een lerende orbeentje voor te zetten,ook op het
ganisatie te blijven. Het beleid
thuisfront.
komt op de eerste plaats. Laten beCentrale structuren brengen ook
hun eigen problemen met zich mee.
trokkenen - in dit geval deputaten,
Bureaucratisering is daar een bezendende kerken, DVN met elkaar verder beleid ontwikkelen. Lakend voorbeeld van. Centrale structen deputaten leiding geven, dat wil
twen kunnen deskundigheid bunde-
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zeggen: vomaarden scheppen en
lijnen aangeven, waafbinnen de ge-

leiden hun eigen er antwoorde lijkheid kunnen waarmaken en hun eigen taken vervullen. Leiding geven
is een dienende functie. Laten we
de zin uit het rapport: "De kerken
meewerken drs. A.C. Bronswijk,
dienen (...) in goede relatie te staan Persbericht
dr. W.M. Speelman en drs. K. de
met het beoogde generaal deputaatVries.
Paascongres
schap" voorlopig omdraaien; de
Voor meer informatie: belIen met
gereformeerde studenten
kerken zijn tenslotte oud, ook het
P.R.
Fraanje 015-2137030 of op
werk van de zendende kerken is
mek
naar de PaCo-site op internet:
Het
Paascongres
voor
gerefomeeroud, en het deputaatschap moet nog
http:/h.oli.tudelR,nVvgsd/paco.
de
studenten
wordt
Deo
Valente
dit
geboren worden. Laten deputaten
jaar gehouden van donderdag 15 tot
beginnen met hun meewamde te
en
met zaterdag 1 í ' q d . B&wordt Vierde predikantsplaats
laten zien, hun deskundigheid te
georganiseerd
door de Vereniging
bewijzen, in advieswerk op het breDe kerkemaad van Zwolle-Cenvan
Gereformeerde
Studenten te
de en gecompliceerde terrein van
tnim stelt een vierde predikantsDelft.
zending en hulpverlening. Dan dp h t s h.Reden is de snelle groei
Thema
is
Symboliek
en
religie.
len, op hun beurt, zendende kerken
van de gemeente (nu 2300 leden).
E
r
is
gebrek
aan
ontvankelijkheid
èn hulpvragende kerken hun weg
De
zogeheten sectie West is in twee
voor
de
transcendente
wereld.
Maar
naar het deputaatschap weten te
nieuwe
secties gesplitst. Ds. Jac.
al
of
n
i
e
t
via
de
optiek
van
de
kinvinden. Dan mag verwacht worden
Kruidhof
is predikant van de nieuderboekenschrijver
Toon
Tellegen,
dat de kerken bereid zuilen zijn om
we
sectie
Holtenbroek. Voor de ankun
je
toch
zeggen,
dat
alIes
verwaardering en geld in het depuiaatdere
sectie,
die het dorp.'s-Heerenwijst
naar
een
andm
wereld,
die
schap te investeren, niet vanwege
broek
en
de
wijken Westenholte en
leidt
naar
andere
vergezichten.
Er
i
s
nieuwe machtsverhoudingen, maar
Stadshagen
omvat,
wordt een preeen
'diepte'
in
de
rnmsekijke
dinuit innerlijke overtuiging. Dan kan
dikant
beroepen.
gen
en
bij
het
ervaren
daarvan
spevan stap tot stap, in het kielzog van
len eerbied en verwonderingeen
het zich ontwikkelende beleid, de
Beroepbaar gesteld: E.J. van den
belangrijke rol. Dat kan aok beteorganisatie zich mee ontwikkelen.
Bos, Dijksiraat 6,8261 VK Karnkenis
hebben
voor
de
eredienst
en
Mogelijk zal dat mettertijd kunnen
pen, tel. 038-3317842.
onze
beleving
daarvan.
Deze
mooie
leiden tot het inrichten van een eiwoorden
zijn
te
lezen
in
de
diepgragen bureau.
Beroepen te Ridderkerk: D.W.L.
vende congresbundel die de Delftse
Krol te Assen-Zuid.
studenten
als
voorbereiding
voor
Ds P Houhm is preàikant van de
GerefomieerdsKerk van Twel-Kdlumerhet congres uitgaven.
Bedankt voor Bergsclienhoek en
Op het congres zullen twee lezinvoor Staphorst:G.J. Klapwijk te
gen worden gehouden. Prof. dr.
Doetinchem i.c.m. Doesburg.
A.F. Droogers, hoogleraar culturele
antropoloae, zal vanuit de mensBedankt voor Bergentheim: S.W
wetenschappen spreken over symde Boer te Leek.
boliek en het religieuze denken.
Kunnen wetenschap en geloof hier
worden verenigd?
Prof. dr. J. van Bruggen zal spreken over de Bijbel als de bron van
symboliek. Zijn lezing loopt uit op
een bespreking van de hoop op betekenis die men typerend zou kunnen n o m e n voor het christelijk
geloof in onderscheid van andere
religies.
Het congres kent ook nog een vijftal workshops en wordt afgesloten
met een forum over de invulling
van de liturgie, waaraan d l e n

ACHTERBLIJVERS

"wij levenden die achterblijven..."
I Thessalonicenzen4.15

vúÓrdri~$gen!
Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerluat~te

zijn, en aller diemw.

W-oensdagochfen bij de ALDI.
Zoah altijd juist op die morgen
twee caissières te weinig. Wachten
in de rij. Dan gaat een derde b s a
open. Maar jij kunt niet om de hondebrokken heen komn. En anderen
dnngen vóór. Begrijpelijk dat ze
dat doen. Maar wel &-d.
Eigenlijk niet eerlijk
Soms is het wel vanzelfsprekend
dat je vóór gaat. Wanneer je een
hele tijd hebt stam wachten. Wanneer anderen doorgestroomd zijn.
En jij overbiijft.Logisch, dan, dat
jij nu aan de
bent. Geduld
m& beloond worden,
Ook geduldig wachten op de Heer.
Hij komt terug. En de levenden
staan op de uitkijk. Is er al iets te
zien van zijn naderende komt?
Mijn ziel wacht op de Here, meer
d m wachters op de morgem. E h
voor één vallen mijn makkers weg.
Zij ontslapen. Maar ik ben er nog.
Ik wacht. ik bkijf achter.

Ab de Heer in zijn glorie vwschijnt, dan e n g ik toch als eerste
uit de wachttoren? Dan vlieg iIr de
trap af, trek ik de p o r t los, en sluit
ik mij aan bij de triomftocht. Vanzelfsprekend dan toch, dat & voorOP ga?

Een Messias-verwachtende Jood uit
de eerste eeuw schrijft daaruver:
Gezegendzijn zzdj die achterblgven,
boven hen die &KI ree& pstowen
zgn.

Maar de Heer zelf, voordat Hj vertrok,heeft ieîs auden gemgol. Niet

Paulus haait.het w& van de Heer
aan. Dit zeggen wij y M een
woord van ab Hw..,I)ezRboodschap wil ïkdbargwen, m m de
Heer &ejullie verwachten. Wij; l@veaden, die achte~bIijventot de
komt van de Heet, mljen in geen
geval de ontslagepi& iavddgam.
Niks vanzelfsprekend, dm. Al heb
je heel de tijd staan wachten. Op de
uitkijk. De poort gaat open ..voor
anderen.

Bemoediging
Een milde terechtwijzing van de
apostel Paulus? Gericht aan m m
die te ongeduldig zijn?
Helemaal niet. Dit woord van de
Heer zegt Bij hun als m a t . Om
houvast te geven. Houvast aan de
herinnering: die anderen gmn
vbór.
Wat zijn dat tOGh voor mmen die
daar troost aan hebben? Die zoiets
als een bemoediging ervaren:
Straks, als de H a r komt, nemen
juUie een stapje t m g , en laat je
anderen widrgaan? Wie zijn die
achterblijv a ?
Het zijn christmen.Mensen die gewoon zoals alle anderen in de
ALDI. in de nj stam, maar met iets
naar huis gaan wat je daar niet kunt
kopen. Heel hun leven is daarin eigenlijk een aefening. Zij leren het,
met vallen en opstaan. Het h a :jezelfverlmc~nen.Anderen v&órlaten gaan. Zolang het nodig is: achterbiijven.
En dan sterven ze. Maar ze weten,

in het sterven: sftrnka word ik wakker, en dm z(in w nog steeah van
die christenen. Achterblijvers die
op de uibrijk staan voor hun Heer.

J. Plug

En als Hij komt, dan dringen ze
niet vóor. Ze nemen een stapje temg, en zeggen, op het woord van
de Heer: Gaat u maar vbór!
Wat een kerk!
Wat een Heer!
Drs. J. Plug is predikant van & Gereformeerde Kerk van Luîten.

TONEN KLINKEN
UIT DE KERKER
Een cal
Een raam.Een bed. Een tafel. Een
deur. En een slot.
Hoe ziet een cel er uit?
-Vandaag anders dan vroeger. Een
cel is maar twee meter lang en
nauw twee meter breed... Als je van
je zelf schrijft dat je er kwaad in
lijdt en als een misdader zelfs boeien draagt, dan stel ik me van zo'n
cel van vroeger niet veel goeds
voor.
Daar zit een man. Niet oud nog.
Een actieveling. D e einden der aarde in zijn hoofd.
En strateeg. Met overzicht en daadkracht. Een organisator. Spin van
een wereldwijd netwerk. Geknecht
en gekerkerd. VIeugellam gemaakt.
Geen weg naar buiten. Een raam.
Tdies. Een deur. Op slot. Wat
over is, is een tafel en een stoel en
een bed. Vier, vijf of zes vierkante
meter. Daar moet je het mee doen
in een cel.

Hij schrijft. Een pen is hem gelaten.
En papier. Hij schrijft naar zijn
'zoon'. Zijn gedachten zijn niet gekerkerd.Tralies houden ze niet tegen. Ze worden niet geblokkeerd
door het slot op de deur. Zijn gedachten gaan wereldwijd, hemelhoog, einde-loos. Hij zet de meest
ver-dragende zinnen op papier.
Luister goed, mijn 'zoon', ik zit
hier vast, gekerkerd en gehecht, 't
is uit en over. Ik zit hier zelfs moederziel alleen. Ze zijn aIlemaal
weg. Ik denk dat dit het einde is. En
er was nog zoveel te doen. Ik wilde
nog zoveel. Één ding is zeker: er is
iets gestart in deze wereld, dat geen
einde meer heeft. Onvergankelijk
leven. Dat is een oord dat in deze

wereld eigenlijk niet past. Want alles is vergankelijk. Niets hier is
blijvend, alles hoe schoon ook zal
eenmaal v a p a n . h a m e e staan de
grenzen vast. E
h nu valt daar een
woord in m"nbeperkte afgesloten
ruimte, een woord dat juist hbmaal niet in die omgeving past. Onvergdeiijk leven. Ik heb de boodschap daarover mogen doorgeven,
schrijfi die man
zijn hok. En
hij schrijft nog iets, dat minstens zo
veel indruk maakt. Dat onvergankelijke leven heeft een basis in deze
wereld. 't Is maar geen gedachtenspinsel van een gekerkerd mens,
waarmee hij zich zijn laatste momenten troost. Basis.Werkelijkheid. Feit. Niet meer weg te d n e ren. Objectief.

Voorstelbare
on-voorstelbaarheld
Het is onvoorstelbaar wat er is gebeurd, toen Jezus weer terug was
uit kt graf. Lazanis is m niets tiij,
en het dochtertje van Jaïrus ook. En
dat is al onvoorstelbaar. Ik heb me
vaak geprobeerd in te denken, wat
voor sfeer daar gehangen heeft in
huize Jainis: daar zaben ze weer,
vader en moeder en dat meisje van
12. Ze was 's morgens weggelegd,
afgelegd, echt docù. En er was die
diepe droefheid die er alleen maar
is, als je enige dochtertje van 12
jaar door een ziekte wordt weggemaaid. En toen zaten ze weer om
de tafel 's avonds, het wonder hing
tastbaar tussen hen in. Hoe verwerk
je dat? Hoe kan dat? En Lazarus, de
man die drie dagen in zijn graf gelegen had. Hoe is het Maria en
Martha vergaan, toen zeweer in
hun huis terug waren na die dag?
Hoe verwerk je dat eigenlijk? Maar
allebei, het meisje van Jaïnis en La-

J.T. Oldenhuis

zanis en al die anderen van wie het
vermeld staat dat ze opgewekt zijn
uit de d o d zijn elke dag ouder geworden en tenslotte zijn ze gestorven. Voor de tweede keer in hun leven. Onvergankelijk leven hebben
ze niet gekregen. Dat is alleen gebeurd met Jezus. Die is temggekomen met de gaten in zijn handen en
de wonde in zijn zij en met voeten
waarop je toch niet lopen kon m
drie dagen? Onvergankelijk leven
had mj. Hij gaf zijn vrienderi een
hand. Zij hebben ooit een hand gehad van iemand die eeuwig leefde.
Wie heeft dat na hen? Geen heeft
dat gehad voor hen. Hij at rnet ze
aan tafel voor hun ogen. Hij was
het helemaal, Hij was het zelf en
Hij was het echt. Geen twijfel mogelijk. En dat was het: onvergankelijk leven. Hier op aarde heeft Hij
gestaan met zijn eeuwige voeten.
En zijn vrienden hadden gemeenschap met de Zoon, die van God
gekomen was en hun gemeenschap
had gezocht. Zij aten met hem en
dronken en ze spraken over vele
dingen en ze hebben het noot weer
vergeten. Daar stond er een, die
eeuwig leven had. Dat kan niet in
onze werkelijkheid die omklemd is
door het bederf, de aftakeling, de
veroudering, de verdwijning, de
dood. Dat overstijgt alles. &verer
gankelijk leven in de kerker van dit
afgesloten besiam. Het is oavoorstelbaar. En aki Paulus in zijn cel
zit, schnjft hij aan zijn zoon Timotheus: wil je je dat wel even blijven
voorstellen, mijn vriend, mijn
zoon? Dat m l je moed rnoeten geven hij alles wat er in het 'hok' van
de wereld je overkomt. Tk zit hier
vast, gekerkerd en geknecht. Mam
dat onvergankelijke leven dat aan
het licht gebracht is dmr Jem
Christus, zit niet vast. Het is niet
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geschreven dat het mij in de betreffende artikelen daarom niet ging.
Het ging mij om de vraag of er op
dit punt verschillmde meningen
b i n m de kerken mogen bestaan.
Ik voerde gem pbidmi voor het
standpunt dat het vierde gebod geen
werkverbod meer zou zijn. Maar ik
betoogdedat er discussi&te
bestaat, waarbinnen ook dat standpunt
naar voren gebracht mag worden.
En als het erom gaat weke ruimte
voor discussie de kerk rond de uitleg van de Bijbel op een bqaald
punt kent, is wel beslissend wat we
hebben vastgelegd in de belijdenis
en weke kerkelijke uitspraken
eventueel gedaan zijn.
Vervolgens heb ik mij afgevraagd
of er - als deze ruimte voor verschillende inzichten echt bestaat nog wel een mogeIijkheid is om samen de zonhg en de zondagsrust
te verdedigen. Dat lijkt moeilijk als
niet iedereen het eens is over de uitleg van het vierde gebd. Gegeven
die situatie bracht ik naar voren dat
je de christelijke levensstijl niet alleen op geboden moet gronden. Er
zijn meer bijbelse redenen om iets
wel of niet te doen en ook om de
zondag en de zondagsrust te verdedigen.

Verder gekomen? (ad 1)
Voorberg ziet wel dat het mij om
die discussieruimte ging. Maar
heeft hij gelijk als hij betoogt dat de
kerk op dit punt inmiddels verder
gekomen is, zodat die ruimte vandaag winder mag zijn dan vroeger?
Hij voert daarvoor geen echte bewijzen aan. Kerkelijke uitspraken,
die verder gaan dan die van Dordrecht (1618-1619) of Hoogeveen
(196!4) noemt hij niet. Wel wijst k
op de uiteenzetting van prof. dr. J.
Downa over het vierde gebod. En
persoonlijk deel ik met hem de
waardering voor die uiteenzetting
en geloof ik dat deze ons inderdaad
verder kan brengen. Maar waar is
Douma's betoog officieel kerkelijk
geijkt? Is de mening van th vooraanstaand theoloog een bewijs dat
de kerk als geheel veder is geko-

men?De ,praktijk leert dat er nog
steeds voorgangers en andere kerk-

leden zijn die een ander standpunt
huldigen. Daarom zijn we er nog
niet aan toe om één interpretatie
vast te leggen, maar moei het gesprek verder gaan.

Utrecht?
Maar, zegt Voorberg eigenlijk, de
Particuliere Synode van Utrecht is
het &e met haar duidelijke uitspraak de discussie w e r de zondagsrust beslecht. Die markeert dat
wij gegroeid zijn in inzicht. Juist
met die mening houd ik moeite. Is
de uitspraak van de PS zo bedoeld?
Zelf ziet zij dit duidelijk niet m.
Zou dit de bedoeling zijn geweest,
dan waren de gronden onder het besluit ook veel te t e i e r . Ais er op
een bepaald punt wereenstemming
binnen & kwken is, die ook confessioneel is vastgelegd, dan kan
een PS iemand met een afwijkende
visie terugwijzen. Zij doel dan geen
nieuwe uitspraak,mm toetst een
mening aan de geldende kerkelijke
overeeristeming.Zo bedoelde &
P5 haar uitspraak. Want, zei ze, een
dominee met een andere uitieg van
de opdracht om te m s t q bad zijn
mening in de kerkelijke weg aanhangig moeten maken.
Bovendim, ook bij Vmbergs visie
op het W e r van het PS-besluit
zie ik grote bezwaren. Ab er m
nieuwe kerkelijke uitspraak moet
warden gedaan, waarin nader inzicht
in de Bijbel wordt vastgelegd, dan is
een Particuliere Synode daarvoor
niet &juiste instantie. Over de leer
beslissen alle kerken samen. Zo'n
kerkelijke ijkg van beter inzicht
hoort thws op een Generale Synode.

H e t vierde gebod zalf (ad 2)
Voorbergs volgende punt gaat over
de uitleg van de catechismus. Zondag 38 m g d m wat temghoudend
spreken, maar zondag 38 werkt
zondag 34 uit. Daar staat wel de
volledige tekst van het vierde gebod. Via zondag 34 belijden wij
dus toch dat je op zondag niet mag

werken. Ook verschillende briefschrijvers voeren dit punt . Toch
geloof ik dat je, langs deze weg een
geforceerde omgang met de belijdenis tot stand brengt. Ik noem de
volgende argumenten:
a. Als deze redenering op gaat,
moet het in de catechismus ook
bij de andere geboden zo werBen. Dan zou zondag 34 dus telkens het letterlijke element van
een gebod al noemen, zodat de
volgende zondagen van de catechismus dat wel kunnen overslaan en zich beperken tot nadere uitwerkingen. Bijuoorbeeld:
zondag 34 zegt via de letterlijke
tekst van het zesde gebod al dat
je niet mag doodslaan.Dus zou
zondag 40 bij de uitleg van het
zesde gebod dat element kunnen
laten liggen om zich te beperken
tot zaken als haat en wraakzucht
die het zesde gebod verder uitwerken. Maar zo is het niet! Bij
alle geboden herhaalt de catec h m in haar uitleg ook de
letterlijke tekst van het gebod
zelf Alieen bij het vierde gebod
gebeurt dit niet. Daar moet iets
achter zitten. En daaraan doe je
geen recht als je d~taghoudendheid op het punt van het
werken in zondag 3 8 probeerk te
compenseren met de letterlijke
tekst vm het gebod uit m d a g
34.

Misschien merkt iemand op dat het
ook bij het tiende gebd niet het
geval is. Maar dat heeft d m ook te
rnaken met de speciale uitleg die de
catechismus van dat h d e gebod
geef&en die ertoe leidt dat de letterlijke t e h t al is opgenomen in de
uitleg van het zevende en het achtste gebod,
b. Deze mening vergeet wat de
aard is uan een catechismus.
Zo'n catechismus was in de tijd
van de Reformatie een bepaaId
genre van onderwijs w&
ck
' h o o f d s m e n ' van het chnsklijk geloof werden geleerd en
uitgelegd: h& Apostolicum, de
Tien geboden, en het Onze Vader. Ze werden daarom helemaal

afgedruk. Tegen deze achtergrond overvraag je zondag 34
ais j e daarin op grond van het
feit dat de letterlijke tekst van
het vierde gebod erin is opgenomen, een aparte belijdende uitspraak zoekt.
c. Wie de geschriften van de reformatoren nagaat op het punt van
de zondagsmst merkt dat het inderdaad niet toevallig is dat w n dag 38 terughoudend spreekt.
Bijvoorbeeld Calvijn had een
opvatting waarin de betekenis
van het letterlijke rusten behoorlijk gerelativeerd werd.
Daarom: als wij vinden dat we in
de huidige tijd sterk moeten spreken over het verbod om op zondag
te werken, dan mueten we niet doen
alsof we dit allang hebben vastgelegd in de beiijdenis. We moeten
dan eerlijk vaststellen dat de belijdenis op dit punt minder zegt dan
we wenselijk vinden en naar een
aanvulling op of een correctie van
zondag 38 streven. Niet wie het
werkverbod relativeert, is verplicht
om een gravamen in te dienen,
maar wie het absoluut kerkelijk zou
willen ijken!

Geboden in Christus (ad 3)
Met wat V o o r k g schrijft over de
manier waarop wij in het NT tegenover de wet staan, ben ik het helemaal eens. Wij zijn n& 'onder' de
wet, zegt de Bijbel. Dat betekent
dat wij de geboden mogen leren begrijpen en gehoorzamen m de geborgenheid van de relatie tot Christus. Met geen gebod hebben wij
meer te maken los van C h s t u s .
Elk gebod moet je als het ware
'door Christus heen kekken' om de
kracht ervan in het NT te leren kennen. Dat moeten wij ook doen met
het vierde gebod.
Maar vervolgens komen toch de
problemen. Want bij verschillende
geboden helpt het NT zelf ons als
het erom gaat wat die relatie tot
Christus ervoor betekent. Voorberg
geefi daarvan voorbeelden. Maar
bij het vierde gebod ligt juist dat

een stuk moeilijker. Het valt niet
mee om het weinige dat het NT
daarover zegt, samen te voegen tot
een helder beeld. Daarom zijn er
rond dit vierde gebod ook altijd
verschillen geweest, en zijn bepaalde knopen nog nooit zo doorgehakt
dat dit voor iedereen overtuigend
was. Voorberg geeft zelf een rnogelijke interpretatie van wat het vierde gebod in Christus betekent. En
tot op zekere hoogte hang ik die
zelf ook aan. A U w meten wij
niet vergeten dat het hier - meer
dan bij veel andere geboden - wel
om een inîmp&tie van ons gaat,
en dat er nauwelijks diFect schiftbewijs uit het NT valt aan te v o e
ren. Daarom stelde ik in mijn artikelen clan ook voor hier niet te argumenteren op het niveau van absolute geboden, mriair op dat van
wijsheid van de Geesí om samen w
goed mogelijk G& bedoelingen
vorm te geven.

Vertacilslagl (ad 4)
Het argument dat je de voorlezing
van de wet in de kerkdienst minder
duidelijk maakt als er dhet mtelement van het vierde g e l d een
mist blijft hangen, begrijp ik goed.
Je hebt dan nen vetaaldag nodig.
Ik ervaar die moeite zelf9vooral
wameer ik als voorganger de wet
vmlees. Toch kan dit op zichzelf
geen argument zijn voor of tegen
een bepaald standpunt. Als het zo
is, dat de zaken op dit punt nog niet
helder zijn uitgelastallisseerd,
moeten wij dat natuurlijk niet geforceerd ontkennen ter wille van de
zondagse voorlezing van de wet.
Dan maeten we deze moeite maar
eerlijk samen dragen. Bovendien is
het wel een goede gewoonte en een
kerkelijke afspaak dat we in de
kerkdienst regelmatig de Tien geboden voorfezq m a r h& is niet
zo dat dit perst moet. De Bijbel
geeft ons nergens de opdracht dat
wij elke zondag in een apart liturgisch onderdeel de wet moeten
voorlezen. EP zijn vele eeuwen geweest waarin dit niet het geval was.
En met een behoorlijke mate van

waarsclujnlijkheid kunnen we zeggen dat dit ook tijdens de m e n komten van de gemeente in het
NT zelf niet gebeurde.
Ook hierom h het op z i c k l f genomen geen argument zijn om de
discussie over de zondagsrust te beOverigens, een vertaalslag maken
we ook bij andere gebden. Het

spreken over 'uitleiding uit Egypte'

, 'andere goden', 'gesneden heelden', 'rund en ezel', 'áìenstlaiecht
en dienstmaagd' is in het Nieuwe
Verbond en in onze andere cultuur
ook niet zonder meer duidelijk.

rk en 2du~r~-economie
Veel respect heb ik voor de manier
waarop Voorberg voor de conse-

bod - ook in de opdracht om niet te
werken op zondag - hooghouden,
zondig met vermaan en tucht,
moeten wij als kerk aok dadwerkelijk christenen die in & huidige
h g op dit punt knel ko-

Hierin steekt iets van het radicale
elan van de vroege kerk: je bent bereid om samen offers te brengen als
de liefde voor God en de naaste dat
vraagt. Dat kan het offer van je
baan zijn, maar dat moet dan wel
samen gaan met het offer van de
diakonale ondersteuning door de
. Zo heeft de Oude
Kerk beroepen gekend die je als
christen niet kon uitoefenen. En
ddelen hij e h om
medechristenen (trouwens aok an-

kocht door de liefde van christenen.
Dit elan in de gemeente zullen wij
naar mijn mening al meer nodig
hebben, wanneer onze samenleving
zich inderdaad blijvend los maakt
van haar min of meer christelijke

dat deze werkwijze op dit moment

op het eauvan een algemene
roeping kan worden wwtreefd. in
mijn artikelen schreef& &arm:.%
kunt ook offers brengen Wwitie
van de v o m g w h g van &~~
lijk leven, zelfs als iets ní& li@' op
het niveau van een direct gebod.
Alleen kun je die offers dan niet
zonder meer van eikaar eisen.
Wij W e n wel b e l zeker zijn
over de s t & w , w h& #erherbod
vmr de mmkig &-\Hij M$blEBal
v m &m lij^ k i e m . JUÍM
zm vinderi d& deze radkaleMditg ook m d het pmt;van de
Z 4 u ~ ~ r n i e ~ v & s t t iijktht
h,
me bovendim dm te wgmterom
m& e h in opmiijk ge~p&-le
kunnen Mijmm err de g-mte niet bij moabat teverHeinm.
Wmk.zo'n iast~llingmtsmmiet
doordater een gmplke uitspraak
gedan wordt Zu'a W P i n g groeit
dken ais je ha derImge gesprek doat eikam w c d m m da-

den overtuigd w&.
Drs. A.L.Th. de Bni(ne is uníwshir h
Ethkk @nE m # e mde hadogie
aan de M M MbKmr$&.
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donatus

Verzekerd zijn bij Donatus is een geruststellend gevoel,
Al sinds 1852 dé verzekeraar voor uw kerkelijke eigendommen,
maar ook voor al uw andere verzekeringsaangelegenheden.
Vraag vrijblijvend onze brochure of offerte of maak een afspraak voor
een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
Postbus 500
5240 AM Rosmalen

Hoff van Hollantlaan 8
Tel.
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SYNODEBESLUITEN
OVER DE EREDIENST
Het karakter van de
kerkorde
In de Bijbel wordt ons duidelijk gemaakt hoe zwaar de Here tilt aan
overeenkomsten, aan afspraken.
Een bekend voorbeeld is de geschiedenis van Jozua en de bedrog
plegende Gibeonieten (Jozua 9).
Het tussen hen gesloten verbond
bleef, nadat de list van de Gibeonieten was ontdekt, in stand. En
psalm 15 spreekt over de gelovige,
die al heeft hij tot zijn schade gezworen, niet verandert. De Here Jezus zegt (Matt. 5:37) 'Laat het ja
dat ge zegt, ja zijn en het neen nee'.
Zonder omslag maar overduidelijk.
Er wordt in het algemeen te weinig
beseft dat de Here wil, dat we onze
afspraken en beloften nakomen.
Ook binnen de kerk.
Onze kerkorde (KO) is een merkwaardig samenstel van regels. In
het kort gezegd bevat ze afspraken
tussen de kerken en orde-bepalingen voor de kerkelijke samenleving. Op haar structuur en haar formuleringen kan nogal wat kritiek
worden geoefend. En het zal nuttig
zijn als ze eens grondig worden
herzien. Ze is kort van omvang, zeker in vergelijking met de uitvoerige roomse kerhegels en de kerkorden van de grote kerken in ons
land. En dat moet maar zo blijven
al zal enige aanvulling nodig zijn.
In het bekende art. 31 wordt gezegd
dat kerkelijke uitspraken moeten
worden aanvaard, tenzij bewezen
wordt dat ze in strijd zijn met Gods
Woord of met de KO. Is het niet
merkwaardig dat de BijbeI en de
K 0 hier op gelijk niveau worden
gesteld? Het antwoord is: nee, want
strijd met de K 0 = strijd met de
kerkelijke afspraken = strijd met
Gods Woord. Dat tekent het kurak-

ter van de KO.
Mede door haar beperkte omvang
en haar beknopte of ietwat gebrekkige formuleringen rijzen er in de
praktijk de nodige vragen. Daarop
moeten in laatste instantie generale
synoden een gemotiveerd antwoord
geven in wrgvuldige formuleringen. Daarbij zal er sprake zijn van
een bepaalde uitleg. Evenals bij het
wereldlijke recht kan een taalkundige, een historische, een logische interpretatie worden toegepast; maar
vooral - anders dan bij de gewone
rechter - een schriftuurlijke als dat
mogelijk is.
Ter illustratie wijzen wij op enige
voorbeelden uit het studierapport
van de generale deputaten eredienst-1 966: Als een kerkenraad de
gemeente drie keer samenroept,
handelt hij dan in strijd met de KO?
En: gelden, gezien de tekst van art.
65 K 0 de voorgeschreven liturgietsn alleen voor de zondagse erediensten?
Deputaten merken daarbij op: 'uit
deze voorbeelden wordt duidelijk
dat het niet de bedoeling kan zijn
geweest de huidige liturgische bepalingen als een strak keurslijf te
hanteren'.

Artikel 84 K 0
In het rapport (pag. 154 e.v.) wordt
opgemerkt, dat al tijdens de GS1978 is gesproken over de noodzaak niet krampachtig om te gaan
met de KO, waarbij wordt venvezen naar art. 84 KO. Dat artikel
zegt o.m., dat een kerkenraad, classis of particuliere synode zich erop
moet toeleggen de bepalingen van
de K 0 na te leven.
Nu is en wordt gesuggereerd, dat de
formulering 'zich erop toeleggen'
marges geeft m.b.t. de toepassing
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van de KO-artikelen, zodat die niet
altijd strikt behoeven te worden
toegepast. Het depuiatenrapport
heeft kennelijk indruk gemaakt op
de GS-1996. Die heeft t.a.v. de toepassing van art. 65 K 0 (- - -. De
kerken zullen zich houden aan de
orden van dienst die door de generale synode zijn goedgekeurd) o.m.
uitgesproken (acta art. 43), dat art.
84 geen 'blinde naleving' eist van
de K 0 maar dat het de kerken verpIicht 'zich erop toe te leggen' de
bepalingen van de K 0 na te leven.
Als een van de gronden voor een
door die GS voorgestelde fomulering van art. 65 heefi ze echter geformuleerd: '3. De voorgestelde
tekst brengt tot uitdrukking dat de
kerken door art. 65 tweede lid niet
in een keurslijf gedrongen worden,
maar verantwoordelijk zijn voor de
inrichting van de erediensten met
inachtneming van door de synode
goedgekeurde orden van dienst'.
Met inachtneming van dus. Een
merkwaardige tegenstelling! Inachtnemen betekent naleven.
Deputaten eredienst hebben in de
brochure 'Licht op Iirurgie' het synodebesluit toegelicht.
Ze schrijven daarin (pag. 33 en 34),
dat de kerken een zekere ruimte
houden m.b.t. de inrichting van de
erediensten. Alsmede dat de kerken
goede redenen kunnen hebben om
van de vastgestelde orden af te wijken.
Er is helaas al jaren sprake van een
ernstige mistekening, van een zeer
merkwaardige interpretatie van art.
84. Dat zegt allereerst 'Al deze artikelen die de wettige orde van de
kerken betreffen, zijn in een gemeenschappelijk overleg vastgesteld en in eensgezindheid aanvaard'. Dat houdt dus in dat de K 0
een bundeling is van regels en af-

1

I

I

I

spraken tussen alle kerken waaraan Art. 67 en art. 31 K 0
ze zich binden.
En in het tweede lid wordt met naGS-besluiten betreffende de interdruk gezegd, dat uitsluitend een GS
pretatie of de toepassing van de K 0
haar bepalingen kan wijzigen, aanzijn uiteraard van groot belang. Die
mogen (art. 31 KO) niet in strijd
vullen of verminderen. De andere
kerkelijke vergaderingen mogen dat
zijn met de Bijbel of de KO. Wat te
niet, maar zullen zich erop toelegdenken van een GS-besluit dat viergen haar na te leven. En volgens de
kant in strijd is met artikel 67 KO?
grote Van Dale betekent die uitDe GS-1996 heeft o.m. uitgesprodnikking 'zich met volle aandacht,
ken (acta art. 64, besluit 5.2): 'het
met grote ijver ermee bezig houden
staat de kerken vrij de gezangen die
door de deputaten worden voorgezijn best er voor doen, zich gaan
bezig houden met'. Dat wil dus
steld te toetsen door ze te gebruiken
zeggen dat de genoemde kerkelijke
in de eredienst'.
vergaderingen zich moeten beijveDe gronden voor deze afwijking
ren de K 0 na te leven. Er i s geen
van art. 67 zijn niet deugdelijk.
Niet duidelijk is waarom toetsing
sprake van ruimte voor subjectieve
afwijkingen.
tijdens de eredienst moet kunnen
De door de GS- 1 9 6 en deputaten
plaats vinden. De praktijk wijst uit
gevolgde redeneertrant is onjuist. In
dat er onder de geselecteerde gehet deputatenrapport voor de GSzangen er wel degelijk zijn die on1999 wordt onderscheid gemaakt
schriftuurlijk moeten worden getussen KO-bepalingen die nauw
acht.
luisteren en KO-bepalingen die onze
Krachtig bestreden moet worden de
omgangsvomem omschrijven. Maar
grond: '5.2.4: toetsing in de ereals de gevolgde interpretatie van art.
dienst is geen novum; de GS van
84 (dat er sprake is van marges) juist
Kampen 1975 sprak t.a.v. de haar
is, moet die Pedel~kepwijsworden
aangeboden selectiebundel uit, dat
toegepast t.a.v. alle KO-artihlen.
deze als proefbundel was vrij te geArt. 84 kent geen onderscheid. Wie
ven voor kerkelijk gebruik'.
bepaalt van welke KO-artikelen afAlsof vandaag een zonde mag worwijking geoorloofd is, en in welke
den gedaan op grond van een eeromvang en binnen w e k e grenzen?
der begane ongerechtigheid!
Is dat afhmkelijk van het subjectieOp dezelfde dubieuze grond kan
ve oordeel van een kerkenraad of
een beroep worden gedaan voor
van een dienaar des Woords? De inelke afwsking van de KO, door een
terpretatie is dus gevaarlijk
GS.
De kerken behoren eenvoudig de
Een kerkelijke vergadering mag
niet afwijken van de KO, ook inciKO-artikelen toe te passen. Bij
twijfel moeten er verantwmrde
denteel niet, tenzij er sprake is van
kerkelijke uitspraken worden geaanwijsbare overmacht. Wordt
daan maar er mag geen afbreuk
daaraan niet de hand gehouden, dan
staat de deur open voor zorgwekworden gedaan aan het karakter van
de KO. Het is te hopen dat de
kende ontwikkelingen. Of moeten
we achteraf concluderen dat de b e
e.v.GS de tot dusver gevolgde redenering als onjuist bestempelt.
ruchte synode tijdens de Tweede
En wat art. 65 K 0 betreft waarom
Wereldoorlog toch rechtsbevoegd
is niet overwogen de tekst van de
was haar zittingsduw eigenmachtig
orden van dienst aan te vullen met
te verlengen?
een onderschrift b.v. d s volgt: 'Bij
Het is dan ook bedenkelijk dat tijdiensten met een bijzonder karakter
dens de GS-1996 een adviseur het
geoorloofd achtte dat de GS een beis enige wijziging toegestaan, zoveel mogelijk met behoud van het
perkte wijziging in een KO-tekst
grondpatroon' of een soortgelijke
zou aanbrengen zonder dat die
formulering. En verder gewoon art.
vooraf langs de kerkelijke weg op
65 toe te passen.
de synodetafel is beland (acta art.

44); afgezien van het bepaalde in
art. 30 K 0 is voorbijgezien asn het
karakter van de KO. Het motief dat
in een GS alle kerken vertegenwoordigd zijn gaat niet op. T.a.v.
de afwijking van artikel 67 zal de
GS hopelijk orde op zaken stellen.

Soms wordt helaas binnen de kerken de hand gelicht met KO-bepalingen (wel een rouwdienst, niet het
huwelijksbevestigingsformulier lezen, het dopen van geadopteerde
kinderen in strijd met de desbetreffende GS-besluiten). We leven in
ons land in een gedoogmaatschappij waarin afbreuk wordt gedaan
aan het rechtvaardigheidselement
in het overheidsbestuuren rechtspraak. Er moet tegen worden gewaakt dat deze gedoogcultuur ook
haar invlod zou krijgen binnen de
kerken.

Naleving K 0
Ondanks haar gebreken in fomulering en inhoud moet de K 0 worden
gezien als een basisverdrag tussen
alle kerken. Het karakter moet voor
ogen blijven staan. Naleving ervan
betekent niet een krampachtig omgaan, haar op z'n allerminst hanteren of het volgen van een legalistische denkwijze (uitdnikking uit deputatenrapporten). Integendeel.
Zorgvuldig geformuleerde interpretaties van kerkelijke vergaderingen
kunnen in alle praktijksituaties
voorzien; eventueel moeten deswege KO-artikelen worden 'gewijzigd, aangevuld of verminderd'.
Maar gewaakt moet worden tegen
dmp-edeneri~gen,tep. motivering
van het aantasten van gemeenschppelgh afspraken.

Deputaten
Deputaten eredienst hebben in de
laatste jaren in noeste ijver omvangrijke rapporten geproduceerd.
Die zijn m.i. te volumineus.
Wie ziet kans alle rapporten te lezen? Al spoedig ontstaat de neiging

het betoog van specialisten maar te
aanvaarden. Op pag, 97 en 125 van
de jongste deputatmrapporteu vragen de deputaten kerlanuziek en de
deputaten eredienst een kerkelijk
steunpunt liturgie in het leven te
roepen. h deze suggestie moet
m.i. gem gevolg worden gegeven.
Moeten we streven naar een soort
college van opperzangmeesters?
Depuraten kerhuziek hebben al
gebruik gemaakt van een te ruime
synode opdracht om de kerken
eenzijdig op het spoor van het
Liedbeek voor de kerken t e willen
zetten; zie het d e l van dg. P.L.
Storm in Nader Bekeken van 1 januari jl.
Er moet worden vermedm dat er
Bldvende depuîaahchappen ontstaan die in de praktijk regulerend
gaan optreden.
De GS-1996 heefi o.a. bepadd dat
de deputaten eredienst een publicatie moeten verzorgen over de synodale besluiten befxeffende de hantering van de K 0 en enige onderdelervan de eredienst. &aruit is ontstaan de brochure 'Licht w liturgie'. Deputaten schrijven in-het
woord v o d dat ze een toelichting
moeten geven; maar dat is niet te
lezen in het synodebesluiuit. Het is
dan ook de waag welk kaaakter hun
toelichtingen hebben. Het was
denkbaar geweest d& tijdens de synodeziaingen een tmlichtende tekst
was samengesteld &e h m de synode was goedgekeurd. Of m'n toelichting er moet komen is de p t e
vraag, want de formulering van synodebesluitendient in zichzeiJdui&lijk te zijn. Nu hebben deputaten
hm toelichting gegeven; ze hebben
zich zelfs verstout de tekst van synodebesluiten te wijzigen (taalkundig te verbeteren). Is hun toelichting gelijk te stellen met een syrioM e toelichting? De GS zal achteraf de publicatie moeten bemrdelen.
Wat is het gevolg als ze dit niet kan
goedkeuren?
Als deputaten dan m k in hun concept-besluiten (pag. 216) voorstellen de kerken te dienen met een
korte samenvatting van hun studie
moet daarop niet worden ingegaan
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dienst, nieuwe liturgische fomulieren e.d. AIS zo'n katern er moet komen behoren toelichtingen van deputaten achterwege te blijven!

tenzij de synode onverdeeld hun
studierapport in zijn geheel zou
aanvaarden.Groot bezwaar is er uiteraard tegen hun voorstel de kerken te dienen met de conclusies uit
hun rapport hoe Liturgische regels
in de @dijk moeten fungaen.
Hun conclusies behoeven niet de
conclusies van de synode k zijn.
We hopen dat terminste. Deputaten
overschatten hun studie-arbeid en
andmcheiden niet tussen hun opvattingenen besluiten van de synode. Tenslatie bepleiten deputaten
een katern C M e n verschijnen betreffende een.nieuwe orde van
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Lied 76:
'GIJ VOLKEN LOOFT
UW GOD EN HEER'
Lied 16 is een psalm uit de Lutherse traditie. Evenals Calvijn hechtte
Lucher veel waarde aan de psalmen,
maar de manier waarop hij dat in
liederen vertaalde was een andere.
Calvijn en zijn navolgelingen ijverden voor een berijmde versie van
de psalmen waarbij de tekst zo gebouw mogelijk werd gevolgd. Lutheranen kozen voor een vrijere
vorm, waarin ook ruimte was van
exegese en actualisering. Daarbij
stond de interpretatie vanuit de
nieuwtestamentische invalshoek
centraal. Die invalshoek op zich
was niet nieuw; het Nieuwe Testament gaat ons voor in het lezen van
de psalmen vanuit het Nieuwe Testament (zie bijvoorbeeld de Hebreeënbrief). Maar de berijmde
psalmen waren wel nieuw en lutheranen en calvinisten kozen daarin
beide een eigen weg. De psalmen
uit de Lutherse traditie kunnen het
beste getypeerd worden als 'psalmlied'.

Tekst
'Gij volken looft uw God en Heer'
is een duidelijk voorbeeld van zo'n
luthers psalmlied. Het lied is afkomstig uit de bundel 'Der Psalter
gesangweise', een boekje dat in
159 1 werd gepubliceerd. Het bevatte psalmberijmingen van Joachirn
Sartorius (ca. 1548-ca. 1600). Deze
Sartorius had gestudeerd aan de
universiteit van Frankfurt dd Oder
en was vervolgens cantor en l e m
geworden aan de Latijnse school in
Schweidnitz (tegenwoordig Swidnica, in het zuidwesten van Polen).
Hij maakte voor eigen gebruik
psalmberijmingen en op aanraden
van vrienden publiceerde hij die.
De Nederlandse vertaling werd gemaakt door J.W. Schulte Nordholt.

A. de Heer-de Jong

'Gij volken looft uw God en Heer'
christologische interpretatie maakt
is een lied bij psalm 117: 'Loofr de
duidelijk dat het daar niet om gaat.
HERE, alle gij volken, pnysb Hem,
Het lied is niet gericht op 'allen alalle gg natiën; want zijn goedertielerwege' maar op de volken die
renheid is machtig over ons, en der
door God in Christus verkoren zijn,
HEREN t r o m is tot in eeuwigheid.
die Hij om niet de zaligheid geeft.
Hulleluju ' Het is een van de NalVergelijk de oorspronkelijke
lel-psalmen, de kortste psalm die
psalmtekst waar ook sprake is van:
we kennen.
LooR de HERE, alle volken en uile
Als we de teksten van psalm en lied
natien want zijn goedertierenheid is
naast elkaar leggen, worden de
machtig over ons '.
overeenkomsten en verschillen geGebruik
lijk zichtbaar. De inhoudelijke lijn
van het lied volgt die van de psalm:
strofe 1 is het eerste vers, strofe 2
Inhoud en de inhoudelijke achterhet tweede. De oorspronkelijke
gronden van het lied vormen duidelijke aanwijzingen hoe het lied gepsaimtekst is een oproep God te loven om zijn trouw en goedertierenbruikt kan worden. Het is een lied
heid. In lied 16 wordt deze oproep
dat om een kader vraagt, een kader
verder uitgewerkt: Gij voiken looft
dat de christologische interpretatie
uw God en Heer I...] omdat Hij u
ondersteund en versterkt. Bet kan
verkoren heeft, 1 omdat Hij u genadaarom het beste gezongen worden
de geeft, / door Christus, halleluja.
in afwisseling met de schrifflezingen,vooral lezingen uit de nieuwDe dichter sluit hier aan bij Rom.
15 waar Paulus oproept elkaar in
testamentische brieven waarin de
Christus te aanvaarden (niet alleen
genade van God door Christus en
het leven in Christus centraal staan.
joden maar ook heidenen) omdat
ter
wille
van
zijn
Als
het lied functioneert in een juis'de heidenen God
ontferming gaan verheerlijken gete combinatie met een of meer lelijk geschreven staat: [...] Looft, al
zingen, wordt ook het karakter van
gij heidenen, de Here, en laten alle
het lied versterkt, het is een lofprijzing (zoals we ze juist in deze brievolken Hem prijzen' (vs. 9 en l l;
vs. 11 citeert psaim 117). Ook in
ven tegenkomen).
Ef. 2 klinkt in het lied door, niet alin deze weken na Pasen zal er voor
leen de verzen 1-10, maar ook de
het zingen van dit lied alle ruimte
verzen 11-22 ('Maar thans in
zijn; het accent zal dan vooral ligChristus Jezus zijt gij, die eertijdr
gen op de verlossing in Christus.
veraf waart,dichtbij gekomen door
Met Pinksteren komt het opnieuw
het bloed van Christus 7.
in beeld, nu vanuit de rijkdom van
Al deze achtergronden maken duide verkondiging aan de niet-joden.
delijk waar het in dit lied om gaat.
Melodie
Wie de tekst in enge zin leest, kan
op p n d van de eerste twee regels
van vs. 2 op een verkeerd been geDe melodie van dit lied is geschrezet worden: is hier geen sprake van
ven door Melchior Vulpius. We
algemene genade?
zijn die naam ook tegengekomen
Maar de combinatie van de oorbij de liederen van de afgelopen
spronkelijke psalmtekst met de
twee weken (213 en 208). Vulpius
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EEN IN LIED EN LEVEN

Zoals de ondertitel van Smeliks dissertatie, 'Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866
en 1938', aangeeft, werd zijn promÒtieon&rzoek door twee jaartallen gemarkeerd.In de hymnologie
zijn het bekende jaartallen: in 1866
verscheen namelijk & Vervolgbundel op de Evangelische Gemgen,
terwijl in 1918 de opvolger van dit
kerkelijke geaangenbek, de Hervormde gezangeribdei, van de
persen rolde.
Maar behalve deze twee ofici&le
kerkelijke liedboeken verschenen er
in dezelfde periode nog talloze andere bundels met religieuze liederen. Ze warm niet bestemd voor liturgisch gebruik, maar richtten zich
wel op de protestantse doelgroep;
zingen was namelijkm van de beh g i j k s t e culturele bezigheden
van protestanten. Huisgezin, jongeiings- en jongedochtersverenig~,
zendingsfeesten, opwdikhgsbijeenkomsten, drankbestrijding, mderwijs, opvang van wezen, zondagscholen - er is amper een terrein van het protestantse leven te
verzinnen waarvoor geen liederen
werden geschreven.
Het is dit repertoire dat Srnelik in
zijn studie onder de loep neemt.Hij
achterhaaIde en inventariseerde niet
minder dan 270 liedbundels (ca.
22.500 liederen!) en bracht ze, samen met de titels en & dmilgegevens van de afzonderlijke liederen
onder in een databank. Vervolgens
ging hij gericht op zoek naar antwoorden op verschillende vragen.
In de eerste plaats: welke rol speelde het lied in het proces van vermiling, met name de toenemende pluralkring binnen de protestantse
zuil. Vervolgens: hoe zit het met de
buitenlandse invloeden, en hoe verhoudt zich het niet-liturgische lied

A. de Heer-de Jong

tot het liturgische lied Tenslotte:
Welke rol speelde het lied in de
. %jaar
1997 promomrde de hytnnoloq
overdracht van mmen en waarden, .:B. Smek op een uìQ&Mahdarzoek
het zogermuqde ' k c h n ~ m f f e n aar het &sti¢hMijkel ibij de NeWmdprotestqntari.tussen 1q86 egi IQ%.
sier waarmee de IMe-emwse elite
o m s t a r i ~ ~ n , w e rij?
r d pmaf:
het v e r p a u ~ w tot
k deugdzahni in R Rebrmie nieteerder beme burgers wilde opvoeden en dat
,+pdken:-ardettmlf jaar na data &n wij
ook onder het protestantse volks.W alsriog;tendi&sk aan d e h m en
m& onze e x c w w deaukur. .
deel een belangrijke rol speelde,
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Het resultaat van al deze noeste
dijt is een hijzonder interessant
boek, dat een levendig beeld vaa de
periode rond 1900 geeff. 'Liederen
zijn goede seismogmfen,' stelt
Srnelik in de inleiding,'ze registreren veranderingen in het denken en
(het daaruit vmxtvlaeim&) handelen op b i j v o M d m t s ~ h a p p e Iijk en religieus gebied'. Met bs.
hulp van deze seismografen schetst
hij een vaak gedetailleerd beeld van
de periode rond 1900. Wat, waar,
hoe en waarom zong men? Wie
zong er en wie bepaalde het repertoire? Welke opvattingen mgebeurtenissen gingen schil achter
hun keuzen? Vooral die laatste
vraag speelt steeds een beimgrijke
rol en dat maakt de materie boeiend
Men nam bijvoorbeeld graag meerstemmige zettingen op. Niet omdat
dit nu e e d mooier klonk of leuker zingen opleverde, maar omdat
meerstemmig zingen de m g m
een stap hoger op de beschavingslaAler bracht. Een a n k voorbeeld: W a m m werd in sommige
bundels vooral G d worzimigheid benadrukt terwijl iuandere het
w e n t lag op Jezus als vriend en
verlosser? Otnht de ene.doeigroep
(volwassenen, mensen in zware
omstandigtieden) vooral gebaat was
bij Godsvestr~uwen,terwijl de andere h l g r o e p (kinderen, afgedwaalden, 'heidenen') met het oog
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op bekering vooral gewezen moest
worden op Gods g e d e ; Gods
voorzienigheid kwam k b i j niet
in beeld Een laatste voorbeeld:
men nam voornamelijk stichtelijke
en geen wereldlijke liederen q.
Waarom? Niet omdat men zich uitsluitend op het religieuze lied richtte, maar omdat men wilde 'stichten', stichten op het gebied van het
leven als christen.
Hit stichtende speelde ook een gote rol in het Angelsdaische liedrepertoire, met name de Amerikaanse
gospel hymns (van o.m. Ira D. Sankey). De opkomst van dit repertoire
in de Nederlandse protestantse liedcultuur was een van de meest opvallende ontwikkelingen rond
1900. De melodieën van deze liederen hebben, aldus een tijdgenoot (J.
Helder, 1834-1933) 'dat wegsleepen&, frimhe,bedme, dat het
godsdienstig gemoed roert en q wekt'. Bet zijn eenvoudige melodie& met simpele h&%%
ghicht @p
4e grote massa. Kwabkit sFee& geml m~;^
$e m m w t e h h , hem 'tot bekring te brengen, zijn geloofsleven te
verdiepen.
Het is opvaiimd dat kwaliteit binnen de protestantse- 1
zelden een hoofdrol speelde. Niet de
culturele verheffmg was het belangrijkste, miar de geIoofsoverdracht. Daarvoor moest, als het m-

*-

dig was, al het andere, dus ook de
esthetische kwaliteiten van een Iied
wijken.
Smeliks boek is een stevige pil,
maar boeiend om te lezen, niet in
het minst door de veelheid aan details, de grote lijnen die er worden
getrokken, en de scherpe analyses.
Het boek brengt de lezer in aanraking met de diepere achtergronden
van de verhouding tussen het nietliturgische en het liturgische liedreperoire en de context waarbinnen
een dergelijke situatie ontstaat en
het totale repertoire fungeert. Daardoor is het onderwerp verrassend
actueel en kan het ook een licht
werpen op de situatie anno 2000.
Want ook al zijn we inmiddels een
eeuw verder, de kerken hebben ook
nu voortdurend te maken met de
wisselwerking tussen beide poten
van het religieuze repertoire.
N.a.v. J. Smelik, EBn in lied en bven. Het
stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten russen 1866 en 1936 (serie Nederland-

se cultuur in Europese context: monograf i e n en studies 9 - IJkpunt 1m).Sdu
Uitgevers, Den Haag 1997. 516 pagina's,
geilhstreerd. ISBN 90 12 O8517 9.

A. de Heer-de Jong is musicus en publicist
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De Naam van G d
De Hervormde dr. W. Verboom
schreef aan het Nederlands Bijbelgenootschap over de wijze waarop de
Naam van God in de Nieuwe bijbelvertaling vertaald zou moeten worden.
In De Waarheidsvriend van 1 1 maart
geeft hij de kern van zijn brief weer.
Twee passages daaruit:
Distantie en nabijheid
h het algemeen gesproken denk ik
dat twee criteria belangrijk zijn
voor de Nam& waarmee we God
aanroepen, namelijk eerbiedige distantie (afstand)en vertromvelijk
nabgheid.
Distantie omdat God de Heilige is
en de Gans Andere. Zo openbaart
Hij zich toch in de Schriften? Dat
roept onze eerbied op. Nabijheid
vanwege Zijn verbond. Hij is nabij
en bij Hem mogen we ons geborgen weten. Dat roept ons vertrouwen op.
Nu worden er suggesties gedaan inzake de Godsnaam, die op zichzeK
de moeite van het overwegen meer
dan waard zijn. Ik denk aan namen

als DE EEUWIGE, DE ALMACHTIGE, enz.
Het bezwaar van deze namen is
echter dat wel het motief van distantie aanwezig is, maar niet dat
van de nabijheid. Naar mijn gevoelen doe je daarom in deze vertalingen van de NAAM te kort aan de
wijze waarop God Zich heeR geopenbaard. De Naam waarmee we
God noemen mag het aspect van
vertrouwelijkheid niet missen. Niet
alleen vanwege theologsche, maar
ook vanwege pedagogische motieven.
Aìs ouders hun kinderen leren de
NAAM van God aan te roepen,
wanneer ze die in eerbied en vertrouwen voorspreken, dan moeten
kinderen iets voelen van de heerlijkheid van God, maar tegelijk van
Zijn nabijheid. Ze rnoeten,zich geborgen weten in die Naam.
Bet gaat er dan ook niet alleen
maar om hoe je de Naam van God
s c h r i ~m,aar hoe de Naam klinkt.
Het gaat niet alleen maar om het le-

G.J. van Middelkoop

zen, maar ook om het horen van de
Naam.
HEERE of HERE
Mijn voorstel om de NAAM
JHWH te vertalen met de Naam die
in vele harten van ons volk diep resoneert: HEERE of HERE.
HEERE of HERE heeft dit unieke
in zich dat het de eigennaam van
God tot uitdrukking brengt. Er is
maar één HEERE (HERE) èn dat is
JHWH, de Vader van Jezus Christus.
Deze Naam verenigt als enige vertaling de eerbiedige distantie en
vertrouwelijke nabijheid.
Bovendien overstijgt deze Naam
het typisch mannelijke en vrouwelijke. Zo kan deze Naam sarnenbindend werken.
Het is een kostbare naam.Het is
mijns inziens in alle opzichten verantwoord om die Naam de kinderen
op de lippen te leggen. Zij voelen
daar dan bij waar het precies om
gaat in de Naam van God: eerbied
en geborgenheid. Wat kunnen we
nog beter meegeven voor de toekomst dan deze Naam.
Ik schnjf bewust HEERE én
HERE. Het is mijns inziens namelijk niet belangrijk welke van de
twee s c b jfwijzen men volgt. Het
gaat er namelijk om hoe de Naam
klinkt als we die hardop uitspreken.
De Naam Adonai kan vertaald worden met Heere of Here. Ook hiervoor geldt dat de combinatie van
distantie en nabijheid er m uniek in
verenigd zijn.

Veranderingen in de kerk
Hoe gaan de bevindelijk gerefomeerden op weg naar de eenentwintigste
eeuw? De adjunct-hoofdredacteur van
het Refomtonsch Dagblad, dr. J A .

Coster, hield een enquête om daar kijk
op te knjgen. In het hervormde Gereformeerd Weekblad schrijft ds. W.Chr.
Hovius naar aanleiding daarvan een
reeks artikelen over veranderingen in
kerk en gezin. Bij de 'refo-jongeren'
blijkt het gezag van de Schrift niet onaangetast te blijven. Zij komen er
makkelijk toe de eigen gemeente te
verlaten of in te wisselen voor samenkomsten van vrijere groepen. Ze zien
de vrouw in het ambt niet meex als
volstrekt verwerpelijk. Op 12 maart

schreef hij daarover:
Maar ook in kerken zelf deden zich
veranderingen en gewijzigde opvattingen voor die invloed uitoefenen
naar buiten uit, op leven en denken
van kerkleden. ik noem er,zonder
naar volledigheid te streven, vijf:
1. Het Schrflgezag, hoewel grotendeels nog met de mond beleden
functioneert duidelijk minder dan
voorheen. Niet aìleen acht men de
Schiftuitspraken vaker dan vroeger
tijdgebonden, maar in plaats van de
verkondiging van Gods openbaring
gaat het nu ook meer om de geldigheid van de ervaring van de gelovige mens. Belangrijker dan 'wat zegt
de H e m ' is steeds meer 'wat belee& van ert hoe ervaar je eigenlgk God '? Hoe voelt hef om te geloven? In dit verband raken uitersten
elkaar. Te denken valt aan het
'Schieiemacheriaans-vrijzinnige' denk aan ds. N.M. ter Linden - en
het 'hyper-bevindelij k-rechtzinnige'. Daarbij komt ook nog dat aan
het Schriftgezag ernstig afbreuk
wordt gedaan door 'wat Gods volk
doet of niet doet' als meer maatgevend te stellen dan wat Gods
Woord zegt.

2. Ook moet ik vaststellen dat er
een veranderde visie op de verhouding van Schrifi en Belijdenis is gekomen. Dat laatste woord - belijdenis dus - klinkt velen in onze h n gen te statisch in de oren. Voorgangers, ambtsdragers en grneemiteieden hebben nog wel eerbied voor
de confessies van & oud-christelijke Kerk en voor die welke voortge-

hunkering naar de vervulling van
komen zijn &-de Reformatie, bijhet woord van de Zaligmaker 'en
kans gewaardeerd als indrukwekhet zal worden een kudde onder een
kende monumenten, maar zij achherdefl' Wat heeft het kerkisme al
ten die niet meer zo relevant voor
een kwaad gedaan maar evenzeer is
deze tijd. 'Edke tijd' zo stelt men
de kerkelijke onverschilligheideen
'kent haar eigen vragen en die van
nu zgn totaal anders dan die van
teken aan de w d .
toen '. Men blijkt veel meer geporSchrift &n cultuur?
teerd voor een eigentvds, dynamisch belijden, waarbij men samen
zoekt naar antwoorden op hedenNaar aanleidmg van een (Christelijk
daagse vragen en uitdagingen en in- Gereformeerde) studiedag over Vrougaat op wat nii onder de m m e n
wen op een piu-spoor? schreef dr J.
leeft en gedacht wordt.
van der Graafin De Waarhsihvriend
van l l maart over de rol die onze ei3. Van de prediking wordt verlangd gen tijd met haar specifieke vragen
speelt bij ons luisteren naar de Bijbel.
en verwacht dat deze aansluit op
het levemgevoel van de moderne
m.Kon Luther nog worstelen
Eigentijds
Het valt niet te ontkennen, dat eike
met de vraag 'hoe f i j g ik een getijd eigen specifieke vragen heeft.
nadig God',nu gaat Bet veel mm
Het valt ook niet te ontkennen, dat
om antwoorden op wagen ais:
onze tijd wel zeer turbulente ont'Bestaat God eigenlijk wel? Is de
wikkelingen te zien geeft, zodat er
God van de Bijbel Dezelfde als AIterecht gesproken wordt over een
lah van de Islam? Doet Bet er nog
cultuuromslag. Het wordt tijd, (...l
wat toe WAT men gelooft? Is het
dat er heldere en schriftuurlijkeantniet veel belangrijker DAT men gewoorden komen op de vragen van
looft?
onze tijd, 'opdat niet de prukti$ het
k poets de wagen naar het Go&van cle theorie langzaam maur zebestaan van veel jongeren niet
ker wint'.
maar even weg. Er wordt door hen
mee geworsteld, die vaak van het
(..-l
eenvoudig geloof in hun kinderjaMet de gewoonte of de traditie koren zijn weggegroeid en door crises
men we er niet. Die zal een rietstaf
zijn heengega. Hebben Gods kinblijken te zijn, die de hand doorderen nooit twijfelingen gehad? We
boort. Maar we kunnen ook zo onnemen deze serieus. Met 'bewijzen
der de indruk geraken van de provoor het Goásbestaan te leveren'
blemen van onze tijd, van de ons
schieten we niets op. De Schrift
omringende cultuur en de culstelt God meteen.
tuuromslag, dat de Schrift wordt
gelegd op het procrustusbed van
4. Uit angst en zorg over deze tendie cultuur en de zelfgnoegzaamdenzen en verschuivingen kan men
heid van de Schrift wijkt.
in kerken en gemeenten soms een
Onze cultuur heeft nog maar net,
versmalling en veestaving in de
ook in de theologische doordenverkondiging en in het denken van
king,de revolutie- en bevrijdingsgemeenteleden constateren. Krarnpideologie gehad. Daarin werd afgeachtig houdt men vast aan temen
rekend met zo machtig veel wat is
(...)
overgeleverd. Normen en waarden,
die naar het Gebod zijn, gingen
5. Minder oog heefî men in de kerk
overboord. En met veel traditie
voor der'katholiciteit van Go&
(kleine letter) ging in de kerken ook
Kerk ',geworteld in de eenheid en
veel van de grote Traditie (hoofdde waarheid. Verlangen we naar de
letter) mee. De ene steen, die werd
openbaring ervan of is het bij ons
losgewrikt, nam soms de andere
'blijf zitten waar je zit en verroer je
mee. Daarom kan de cultuur onze
niet?' Is er onder ons de oprechte

-

leermeester niet zijn,hoe sp&wel
geëngageerd (New Age) die vandaag ook moge zijn. Daarom km
de cultuur m e 'tweede bron' niet
zijn.
De Schrift alleen is ook vandaag
genoegzaam voor de zaligheid van
de mens. Is deze ook niet genoegzaam om er profetisch mee in tè
gaan op een cultuur, die meer en
meer godbos is geworden? We
helhen heî profetische Woord, dat
zeerpiast is en we doen wel daar
r acht q te geven als ap een licht,
dat schijnt in duistere tijden en op

duistere plaatm.

De vraag is maar of het Woord
voor ons nog is het heilige spreken
q

Statenvertaling met
kanttekeningen
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De
Catechismus
l Hddelbergpe
e l
De vragen en antwoorden met da imderden
bijòeikkgtuerwijdm@nmaken hagebruik
eenvoudig.
Bllbelse kernuvoorden
Een digilaal waordenhek waarin belangrjke
bfhelse C m r d e n rijn o p g e m .

bel$Uwk 8pMbeWschemi vW$oK@L

Gods en de genoegzad&l van de
Schrift voor ons i s het genoeg hebben aan God.
Tweegevaren
Het schip van de kerk kan op twee
klippen vastlopen. E n b j d s op het
gewoonterecht.De áradtie wordt
dan een tuleede bron naast de
SchriR en de zelfgenoegzaamheid
van de Schrifì wo& overwo&erd.
Het ScMbmoep weegt dan niet
meer op tegen wat 'men' gelooft of
tegen wat altijd zo geweest is.
De tweede Mip wordt gevormd
doar & overweldigende mgen van
de tijd en a2 len~ikkeli~agen
in de
cultuur, die een tweede kernbron
vormen, waardoor eveneens de genoegzaamheid van de schrift terugwijkt. Op deze klippen zijn in het
verleden schepen vast gelopen. Ais
we ons niet vergissen b e n deze
klippen op dit moment binnen de
Gereformeerde Gezindte op,waarbij actie en reactie als de schering
en inslag zijn.

Twijfel en onzekerheid, ook heilsonzekerheid, h e n enerzijds deze
klippen oproepen. Andenijds hnen &woonte' m 'cultuurgrnichtheid' op hm beurt die twijfel w
onzekerheid oproepen. We zijn
dimkt me gewaarschuwd. DOOSprofetische stemmen in het verleden en
door ontwikkelingen in het heden.
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De zendingsreh van Paulus
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De Wnvertahng op deze C D 4 m mei uiigebraide mh& gedl ú i m n mkelesecxinden &
gevraagde MMenter bmhk!&& mndw mgmikkeide handslirgen.Het kopi4ren van ie!&en naar
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Esn.
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printwi. Ewi programma dat u zwder p p a s in
staat hitom bqbeltsksm op een ew&p nianier en &i8nb wijze b k t d e m .
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a~ i j d ~ l r e n
W ~ z i j ehm u d handig, is hel eenvod@
gehniikWe4jdMken. Er zijn er drie: De
Richteren, de kmingen van Juda en de kovan Isma.
=Wing
op deze CDRorn met uit-

gebreide zodrfuncties geeft binnen mkele
-den degevraag&Wsten ter beschik;
king, zon& iingwikkie hdellngen. Het
kopiebren van tekskn naar een ander proramma gaat z-r gemakkW Eer~vûudlg
t u uw ei en notitiesbewaren, bewerken
en printen. l%n programm.dat u zander
poespas In staat stelt om bijkkksten op
een eanuouc@a manier m efkiW wijze te
bestuderen.
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