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Heel oude teksten, die van het mgenaamde 'ordinarium', de 'gewone' teksten, die het hele jaar door
werden gebruikt. In een in veel opzichten oud taakieed, al is het op
een &l punt wat aangepast; ook
door de verhevenheid doet de taal
vaak archaïsch aan. Met oude meIodieën in oude muzieknotatie. Ds.
K de Vies sprak eerder in dit blad
book ~m-~#hu&m&ev@w
ringen': dit kg gqt~ststplhgv w
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nieuwlichterij.

uit Bachs Hoogmis horen. Al die
prachtige muziek van klassieke
componisten op de rnistekst krijgt
de kans om mee te resoneren.
Voorganger en gemeente wisselen
elkaar af, veelal zonder aankondiging; soms in beurt-spraak: "Verheft uw harten tot God" - "Wij heffen ze op tot de Heer".
De vorige Generale S p d e gaf op&~~ht~ow
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Prachtig is dat: zingen samen met
de kerk van âe eeuwen. Se wamt je
in een kathedraal. Je zingt het
'Sanctus' ("Heilig, heilig, heilig is
de HERE der heerscharen, de ganse
aarde is van zijn heerlijkheid vol!"
- een bijbeltekst, een engelentekst),
en je kunt in gedachten het Sanctus
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Discussie
Deputaten verdedigen hun voorstel
degelijk en-behaafn. En rustig,
zonder drammerighad Gsdaclihg
aan het feit dat wij ovenoerd worden met informatie, maken ze Iljkelijk gebruik van het middel van de
herhaling: veel van wat ze in hun
rapport vm drie jaar geledm ai
over deze liturgie schre~en,
horen
we h t terug, zodat giles nog eens
duidelijk op een rijtje sWtt
Achtergrond in dat rapport van drie
jaar gelden was een inleiding in &
christelijke liturgie, die het waard is
om gebruikt te warden als handboekje, in pl& van in m archief
te worden bijgeplaatst. Maar dat
terzijde.
Ik ga het voorstel van deputaten
hier niet beschrijven of samenvatten. Ik wil alleen, puntsgewijs, wat
opmerkingen van een andere kant
laten haren. Tm dele kritisch. Ten
dele in de zin van: Laten we, voor
we dit gaan dom, daar- en daar nog
eens goed over nadenken. Dat kan
de indnik,ui em&j&ghid prekken, meer drin bedoeld k m=
goed, dat:brengt eea discussie met
zich mee.
Ik geef toe:het is op de valreep.
Toch lijkt me dat beter dan achteraf.

1. Literair

VTûaQ.

Zonder schriffalijka toestemming van de
ui$ever is M niet tmpetaan ahkelen uit
dit blad over te mmen.
ISSN 016 5 5 191

De 'ordinarium'-teksten zijn eerbiedwaardig door hun ouderdom.
~kdijk,
als j e ze

,

nog eens met nieuwe ogen bekijkt,
wel zulke sterke teksten? Ik doel nu
op de literaire vorm.
Bet komt: niet bij me op het Credo
te bekritiseren op dit punt. Ik concentreer me op het 'Gloria'.
Na de tekst van de engelenzang uit
Lukas 2 volgt: "Wij loven U, I wij
zegenen U, / wij aanbidden U, I wij
verhemiijken IJj / ~j zeggen U
dank v m UW grote heerlijkheid.
Vijf k m ongeveer hetdfde. Daarvan vier keer ook nog .in vrijwel dezelfde vorm. Is dat niet wat overlah?
Werkt dat ook niet wat vermoeiend?
Deputaten hebben ergens anders
Irritiek geoefend op het lied: 'Yader, ik aanbid U.. .",een bij velen
bekend lied uit het opweWngsgenre. Het klinkt wel mooi en lofprijzend, zegen ze, maar het is
toch geen goed lied, want er wordt
niet in gezegd waaròm je God mbidt. Ik deel die hitiek Het maakt
veel opwekkingsliederen nogai oppervlakkig. Maar deze passage uit
het Gloria doet daar toch wel sterk
aan denken!
Verderop in het Moria komt er wel
enige motivering. Maas dm zijn-we
al weer een heel eind verbr. Eq het
komt eigenlijk niet goed van &
grond En voordat er een motivering gegeven wordt, is de lofiegging al weer overgegaan in een
smeekgebed
"Wij zeggen U dank voor uw grote
heerlijkheid". Dat is wat vreemd. '
Vmr Gods heerlijkhad eerbiehg je
Rein, prijs je Hem... Maar danken?
Je W God voor'zijn Iiefde, zjn
g a d e , zijn zorg, amvmrt, maas
niet mzew
zijn heerlijkheid.
&is x a i ~ ~ c l m
wel
n een goede zin
a&L+tkzEzirnsnede.tepefi --&mlogen zijn vaak goed im zulke bmdeneFingen r, mmr 4%
het h&
staat, blijft er iets wrik~gen.De tekst
is niet: d e e n d,
mriar heeft ook
iets primitiefs.
Deputaten geven overigens bij elke
ordinaium-tekst sis d W e f een
aantal gezagen, wwmor W bemaren niet geldm. ( W m mmue Psalm

.

130, bij het Gloria Psalm 103 of
145, bij het Sanctus Psalm 99?)

2. Compositie

een lofspreuk, het slot een smeking.
Het uitgangspunt is, dat het letterlijk om 'ere-dienst' gaat. De hele liturgie is getoonzet op de lof op
God. Merkwaardig is dan wel, dat
begin en eind smekend zijn.
Smeking en lof horen bij elkaar.
Deputaten tonen het met Schriftbewijs aan. Dat is een diepe les; de
gemeente doet er goed aan, zich die
voortdurend eigen te maken. Wij
zijn als mensen geneigd ze uit elkaar te trekken, maar dan wordt de
smeking kleingelovig en de lof oppervlakkig.

Een volgend punt van kritiek betreR de compositie van de 'ordinarium'-teksten tot een geheel, &n
eredienst.
Deputaten geven zelf zorgvuldig de
herkomst van de teksten am. Oorspronkelijk vormen ze geen liturgische eenheid. Verscheidene zijn afkomstig uit uiteenlopende persoonlijke gebeden, en hebben naderhand
een plaats in de gemeentelijke eredienst gekregen.Is er eigenlijk ooit, Weinig lijn
in dat grijze verleden, wel nageMaar in de ordinariumtehten
dacht over de volgorde? Achteraf
kun je daar misschien wel diqzinwordt die samenhang niet goed duinige dingen over zeggen. Deputaten
delijk. Ik gaf het al aan in het voorgeven van elk onderdeel wel aan
beeld van het Gloria: daarin buitewat de plaats ervan is in het geheel
len beide elementen als het ware
van de eredienst. Eerdere delen hoover elkaar heen. Ook het ordinaren bij het 'Wmrd'-gedeelte van de
rium als totaal wekt de indruk,
voortdurend tussen beide heen en
dienst; de geloofsbelijdenis, als
middelste tekst, markeert de overweer te pendelen, zonder dat dat ingang; de delen daarna horen bij het
houdelijk voldoende inzichtelijk
wordt.
'tafel'-gedeelte.
Toch vatonen de teksten in hun
Het heeft daardoor iets statisch. Dat
onderlinge volgorde, inhoudelijk
hoeft op zich nog niet negatief te
zijn. Wij hoeven nieî onze Westergezien, geen duidelijke compositie.
Er zit geen lijn in het geheel. Er is
se behoefte aan dynamiek aan de ligeen voortgang van een begin naar
turgie op te leggen.
Maar a1 met al heeft het 'ordinareen eind.
ium' iets van een lappendeken. Ook
Smeekbede en lofzegging
emotioneel gezien.
Dat kan wel anders. Uitgaande van
dezelfde uitgangspunten. Het
De teksten cirkelen rond twee poPsalmboek geeft het aan. Aan de
len: smeking en lof. Dat is een oerhand ciaavan kan ik nog wat duidestnictuur van de liturgie; zo gaan
lijker maken wat ik bedoel.
wij met onze God om; ook in de
Psalmen is dat zo.
Psalmen
De eerste tekst is een smeekgebed
Davids pscilmen vertonen twee grovanuit de diepte: Heer, Christus,
te groepen: aan de erie kant Haagheb medelijden! De tweede is het
en smeekliederen, aan de andere
Gloria; zoals gezegd: een lovende
kant dank- en lofliederen. Zetten
tekst met smelungen erin. Dan
we de verschiliende elementen uit
komt het Credo, de geloofsbelijdede beide genres achter elkaar, dan
nis. Dan het Sanctus, "Heilig...",
krijgen we hgrote lijnen het volmet het Benedictus:"Gezegend Hij
gende:
die komt in & naam des Heren!"l. Aanroepen van God: Here, U
een uitbundig lovend tekstgeheel.
bent mijn helper! Dat is in wezen
En tenslotte het Agnus Dei: " L m
een lofzegging.
van God, dat de zonden der wereld
2. Klacht: Ik zit in nood. Beschrijwegneemt, ontferm U over ons,
ving van de nood.
geef ons uw vrede". Het begin is

3. Smeking: Here, help mij!
4. Gelofte: Dan zal ik U prijzen!
5. Een woord van God, aangehaald;
God zegt: Ik ben je bevrijder, Ik zal
je helpen.
6. Dank: De Here he& mij bevrijd!
7 . Verhaal: Dit heeft de Here met
mij gedaan; ik heb tot Hem geroepen uit de nood, en Hij heeft mij
geantwoord.
8. Lof, met oproep aan de broeders
en zusters om daarmee in te stemmen:Loof met mij de Here, want
Hij is een reddend God!
(De collega-theologen verwijs ik
hierbij graag naar C. Westemarm
Lob und Klage in den Psalmen.)
Hier hangen smeking en lof ook
nauw samen. In praktisch elke afzonderlijke psalm komen beide elementen voor. Er is ook wel een zeker heen-en-weer tussen beide.
Toch is er een duidelijke voortgang
van begin naar einde; die is inzichtelijk, er zit een zekere logica in.
Er is op gewezen, dat in de klassieke gereformeerde liturgie deze
structuur is te bespeuren. Na een inleidend tot God gaan en zijn n a m
aanroepen, is er hei smeekgebed uit
de nood van de schuld, later klinkt
het Woord van God, en tenslotte is
er de lof en dank in geloofsbelijdenis, voorbede voor vele anderen,
het eventuele viering van het sacrament, danklied en het geven van
dankbare gaven.
Ik zeg niet dat dat de enig juiste
structuur van de liturgie zou zijn.
Maar het deze liturgie vertoont wel
structurele kwaliteiten waarin de
mdinariumstnictuur tekort schiet.
Als we behoefte hebben aan een
orde van dienst met een 'ordinarium' van vaste teksten,dan lijkt
het me mooi om een reeks van teksten, ontleend aan de Psalmen, in
een orde zoals boven aangegeven,
op te stellen, een soort 'David-ordinarium'.
Tot zover deze twee iaitische vragen rond de voorgestelde orde van
dienst. Volgende week nog een
aantal.
Ds. P. Houtman is predikant van de
Gerebrnerds K& van TWpd-Kd/umr-

-g.

KRACHTIG VERBONDEN
BLIJF JE VERSCHILLEND
...en zij zullen tot ikpi vlees Z@.
Genesis 2.24

"Op een nacht, nadat ik met m&
man weer & hoogste vervulling
van aarhe lief& m eenheid beb@# ha4 hg P in p l e van me
gebakkig voelend in te dupefl, lange #d in bed te tdberi, in radeloze
wanhoop. Ik lag te huikn en te
snikkm er^ ira de dWiahmbPI~
begon
ik me meedogeaaloos afte wagen

municeert met en zonder woorden
over de dingen die je bezig houden,
de taken waar je voor staat, over de
wereld waarin je leeft. Het is het
veilig mgaanmet elkaars kwetsbaarheid en het wlwlassen aanspreken op elkaat-s %n. Za vorm je
een team: krachtig v e r b d h met
e l k blijf je twee verschillende
personen.

Je proeft in het citaat vm ELisabeth
Haich (hierboven) datzelfde valantoch zo onbevredigden zo doodongen: om in een huwelijk meer
gelukkig wehk Ik vroeg mij af,
hebben dan de licbaraelijke eenwaarom? Ik heb faeh ailes wat e n
heidsbeleving. Zij voelt zich onbe
W A S gt?l~k&&
PT d@##?
v#vredigd (en vele huweiijkspartrim
waur &n deze o ~ ? " ~
net als zij na de gemeenschap).
Haar zoektocht leidt tot het imicht,
Het is zeer goed te hegrijpen dai
dat de ware eenheid juist niet liukmensen zingen over de hefde. De
melijk is. Seksualiteit en erotiek,
aanîdkingskracht tussen man en
dat zijn lage vibraties, die je te hom u u r is iets heel bijzonders. Het is
ven moet komen,Door het inzicht,
een ragfijn spel. Je moet de regels
dat wij allemaal het gdddijke in
weliswaar door ervaring leren,
ons hebben, krijg jecmtact met de
maar het spannende van naderkohogere sferen em mm,dan hmen en afstand houden leidt ons
h e r je je m g e r e h@s-),
dm
wezen bijna tot een hogere werkeweet je dat het uiteindelijk dlmml
lijkheid. Het kan de hele wereld in
draait om je ziel - die &n is met
sen d e r licht stellen - als je verGod. De depping is scheiding en
liefd bent bijvoorbeeld. En voor
de scheiding is schijn. De Al-eenwie het zeer intieme heeR ontdekt
heid zit overal in.
en geproefd, die weet zich soms gevangen in een oneindig verlangen
Er is inderdaad meer dan alleen het
naar herhaling. Want je verliest jemenselijke contact van lichaam en
zelf in een ander, voorbij de grengeest. Maar niet op &e New-Age
zen van redenen en deuken. Je
manier. De HERE gaf bet huwelijk
wordt &l.
niet om mensen in e
b te h t m

e

en te anutyseren wasmm i%

Dat alles merk je tot in de kleinste
hoeken van je lichaam. De uitdrukking 'tot é6n vlees zijn' heefi echter
meer op het oog. Het gaat om het
vormen vaa een eenheid in bestaan.
Daarbij is het contact van huid w
huid onontbeerlijk en aangenam
maar het krijgt z'n ware diepte door
het geestelijke contact. Dat je com-

A.S. van der Lugt

ap gaan, maar om samen sterk te
zijn met Hem! Daarom laat het
Nieuwe Testament zien, dat geloofsgemeenschap de basis moet
zijn voor een samenlevingsniand
tussen mensen. Als die eenheid met
Christus er is, komt het menselijke
op z'n plaats: geen spirituele aandacht voor de ziel alleen. Ook het
lichaam is van de Schepper. Daarom: weiger elkaar de seksuele omgang niet, tenzij met onderling
goedvinden m voor een bepaalde
tijd om u te wijden aan v m h en
bidden. Geniet ervan. Aan de andem kant ook geen slavernij van de
erotiek Zelfbeheersing is een
vmht van de Geest. Bedenk dat de
eenheid van de samensmelting je
doel niet is. Man en vrouw, zij blijven twee. Zo ook tussen God en
mens, tussen Christus en & gemeente. Paulus durft(in zijn brief
aan de kerk hEfeze) Genesis 2,24
gerust op Cbnstus en de gemeente
toe te passen, maar let op wat dat
betekent: Christus voedt en verzorgt de kerk.
Op zoek naar eenheid?
Let op het verschil!

' Elisabeth Haich, Imvijding, Deventer 1997
(zevende druk), 83i
Ds. A.S. van der Lugt á predikant van de
G m f o m n i e K e r kte Flofterdm-W.
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MOED HOUDEN

EBgn

met God

I n de Bmel kom je het veel tegen, het woord
moed. De Here Jezus zegt het meermalen te-

;

;

!
S

wel. Je gaat steeds meer merken:
Wat zijn we eigenlijk zonder God?
Wat machtig dat we van God zijn.

Heerlijkheid

met elkaar. W e ge.

verspannen mensen moeten veel wandel

j Nieuw
m

M.H. Síiggers

Hoe kun je moed nouaen? Paulus
zegt bijv. in 2 Korinte 4: door te
kijken vanuit onze kwetsbaarheid
naar onze vernieuwing. Onze uiterlijke mens, - onze buitenkant -,
raakt in verval. Je kunt je mogelijk
lang jong houden. Misschien blijf
je heel lang goed gezond. Toch ben
je aan het verslijten. Dat kun je niet
tegenhouden. We zijn kwetsbaar als
een 'aarden vat', een mooie pot die
zomaar ineens stuk kan vallen.

Maar de binnenkant, onze innerlijke mens,wordt van dag tot dag vernieuwd. Daar is G& Geest elke
dag mee bezig. Je leven met God, want dat is je binnenkant -, wordt
s t e d s verder nieuw ge&.
Dat
is moedgevend.
Gods Geest leert je om ook moeilijke dingen in je leven een plaats te
geven. Je draagt ze met je mee. En
je vraagt je meer dan eens af waarom dat moet. Wat de zin daarvan is.
Maar de Geest geeft je moed.
Draagkracht. Het verdiept je leven

Onze Medewandelaar roept ons
ook toe dat we naar de heerlijkheid
die komen gaat kijken moeten.Dat
helpt ook om de r n d niet te verliezen maar vast te houden. We leven nu vaak onder zware druk.
Druk van moeiten. Druk van onze
zonden mvan ons zwak zijn op bepaalde punten. Je moet die druk
maar eens afwegen tegen het gewicht van de komende heerlijkheid.
Leg ze maar eens in de schalen van
zo'n oude balans. Dan zd je zien
dat de schaal rnet het gewicht van
de heerlijkheid naar beneden ploft.
Dit gewicht is veel groter dan het
gewicht van wat je hier moet dragen.
Het is nog sterker: de last van je
moeiten van nu bewerkt het gewichî van de komende heerlijkheid.
Nou, nou, Paulus, overdrijf je nou
niet een beetje... ?
Nee, dat is i e t overdreven. Op een
braderie zie je wel eens een Momp e d e r met grote messen en lange beitels in een ruw stuk boomstam steken. Het gaat er hard aan
toe. &j spaart dat stuk hout met.
De grond ligt bezaaid met houtkrullen. Denk je eens in dai dat stuk
hout het koimoelen. En 'au!' kon
zeggen. Wat een pijn zou het doen.
Maar de klompenmaker is een vakman. Hij weet wat hij doet. En hoe
hij het doen moet. En aIs hij klaar
is, dan heeft hij van dat ruwe hout
een paar schitterede klompen gemaakt. En dat was nu precies zijn
bedoeling. God gebruikt ook de last
van de verdmkkiug om onze heer-

I+j&eId-ie'bewerken'. Als je dat
bedenkt verlies je de moed niet.

Onzichtbaar
Moed houden we ook wanneer we
al wandelend met God zien op het
onzichtbare en niet op wat wel
zichtbaar is. Wat is dan zichtbaar?
En wat is onzichtbaar? Wel, zichtbaar, dus wat we zien h e n , zijn
d die moeiten die we maren. En
die je zo'n verlammend gevoel
kunnen geven. Die zien we, die
voelen we. Daar worstelen we nu
mee.
Het zijn ook de mooie. en fijne &ngen die we ervarm. Er is m e e l in
bet leven met @d waarvan je volop kunt genieten.
Onzichtbaar, wat we niet zo d i m t
zien, zijn de vele schatten die God
oris beloofd heeft in Christus. Veel
deelt Hij er nu d van uit: j e zonden
zijn je vergeven; je hebt vrede met
God ondanks drtt je verdrietig en
bang bent. Kun je niet in slaap komen omdat je piekert,-je richtm
op God, bidden tot God geeft mst.
h v r d e kun je s l a p . k leven
nragje leggen in de handen van
God. Daar ben je geborgen.

En dan de schatten die God siraks
p e n zal: het Vaderhuis met de
vele woningen, de nieuwe h e m l en
de nieuwe aarde, geen zonde meer
kunnen doen, niet meer weten wat
moeiten ziSn, geen angst meer hebben, - ja, dat gaat a l l e m l komen.
En deze nog onzichtbare schatten
zijn eeuwig. Ze blijven er aitijd.
Dat kunnen we van de zichtbare
dingen gelukkig niet zeggen. Die
zijn tijdelijk. Voor een poos. Misschien hwl lang. Misschien b e n
ze wel je leven lang. Maar wat zijn
zeventig, tachtig jaren vergeleken
met & eeuwigheid?

Er naar blijvenkijken
Wij 'zien op' dat onzichtbare, zo
heet het in 2 KWinte 4. Dat bkmt: we houden het in de gaten.
We leggen er alle nadruk op. &t is

het grote doel van ons leven.
Stel dat we met elkaar een fietstocht maken. We kijken om ons
heen. We genieten van alle mooie
plekjes die we tegenkomen. Maar
we worden moe. We krijgen pech:
een lekke band. Of een valpartij. Je
loopt schaafwonden op. Er raken
ribben gekneusd. Wat een narigheid! Maar we houden de moed
erin. We denken aan straks. Jongens, nog even volhouden. Straks
kunnen we fijn uihmím. En Ie&
pannenkoeken eten!
Alles draait in o m leven mde eeuwige schatten van God. Daar zijn
we pas echt gelukkig mee.

Beroepbaar gesteld: J. Haveman,
Simon Johannesstraat13,8271 TR
IJsselmuiden, tel. 03 8-3330965
(van 3 l juli tot 14 augustus afwezig}.

Ds. G.Hagens is 21 juli op de leeftijd van 92 jaar overleden.
Gerrit Hagens werd op I l de~emIiei 1906 te Rotterdam geboren. Hij
Mag je dan niet genieten van de
studeerde aan de Theologische Hozichtbare dingen? Van je baan?
Van j e ontspadag? Van alles wat .
geschool te Kamepen en aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
je bezit? Dat hebben w! todtaak
Op 14 oktober 1934 werd hij predivan G d gekregen?
Ja, z&+. Geai@e r ~ , v a x ~ % & t w ,
te Aspera. V d 1941 tot
1948 diende hij de gemeente te
iaat het d m niet m
m vad e r & s . ~ m s ~ w b d a e i Leeuwarden, waar hlj voor de Vrijmaking koos. Daarna voIgden nog
vwmt*m&j,
Sk hym
de gemeenten te Schiebtoek-Hikblijft leeg, k verliest de moed
gersberg<. (1948) m tim
Aieen de ondchth& dhgmd(1957). Op 17 november 1974 mg
len om levm. Geven b@adging.
hij met emeritaat.
Ds. Hagens was afgevaardigde naar
Toch is dat best moeilijk dat blijde g d e synoden van Grohgen
ven kijken naar het onzichtbare. Je
(1946) en Assen (l96 2). V d e r
vaelt w v& de spanning in j e geloof ik zie het nog niët, dat eeuwiwas hij mmtor van de Theologische Hogeschool te Kampen en
ge. Ik vind het zo rnwifi..mdam
m d t e bij deel uit vm vm~heídegoed op b richkm lk weei nu wat
ik heb. En ik weet niet hoe het
ne depumscbppen. DS. Hagas is
g o e d l m g m s t op &
s h k s war&, 't 1s ZO ongrijpbaar.
&r&. S
c h a 1k ~ ~
En w lamm genoeg bemachtigen
in de wereld om cm veednet en
Amersfoort.
Van zijn hand zijn onder meer veronze zorgen te mcompenseren. Maar
schenen Wat gebeurt er iïí-de Gereof je h& daannee redt?
formeerde Kerken, De Waarheid is
Moed houden we alken door de
bovenai en een schetsenbundelover
schatten die nooit vergaan. Ze valhet evangelie van Lucas.
len om nooit als breekbwe potten
uit handen.
,

Ds. M.H. Sligge~~
is predkwl van #e Gerefomerde Kerk te Amliem.
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zij dan uit zijn huis vertrokken,

Het is de bedoeling om in een tweetal arfikelen de BjbefseGegevens rond echfs,cheidEng
na #egaan m IImm-$ef~ek&wW-H"#-Oude
T&tamehf , ri&[h&fkuwe.
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Jwug' bekende
uitsprakem@verde~$cheidin~hebben
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stament behoren te lezen wat echfschei-

haars weegs gegaan eu de vrouw
van een ander geworden is; en als
dan de laatste man een afkeer van
haar krijgt, een scheidbrief
schrijft, haar die werhdigt en
haar uit zijn huis wegzendt; of als
de laatste man, die haar tot
vrouw genomen heeft, gestorven
is - dan zal & eerste echtgenaot,
die haar weggezonden heeft, haar
niet opnieuw tot vrouw mogen
nemen, nadeit zij veronheinigd is
geworden; want dat is een gruwel
voor het aangezicht des HEREN;
gij zult geen zon& brengen over
het land dat de HERE, uw God, u
ten erfdeel geven zal.

Al is deze wet geformuleerd voor
een zeer toegespitste situatie, toch
h e n wij uit haar formulemg
wel het een en ader over echtscheidmg in het algemeen leren.

Het eigenlijkepunf
van deze wet:

I

1

4

R.D. Anderson

Echtscheldlng in Gods wet
Dat echtscheidingonder bepaalde
omstandigheden wel is toegestaan
is uit de wet duidelijk. Meerdere
malen wordt er melding gemaakt
van gescheiden mensen, zie Lev.
22:13; Num. 30:9. Priesters mochten niet met een gescheiden vrouw
trouwen @ev. 2 1 :7, 14; Ezech.
4422). Voor hm gelden striktere
levensregels dan voor het volk in
het algemm (dat dus wel mt een
gescheidene mocht trouwen).'
Echtscheiding heeft altijd met zonde te makm en de priesters als heiligen - aan God toegewijd- mochten niet in &g
met mike zon-

& komen, In twee gevallen is de
mogelijkheid tot echtscheidingook
voor het v o k geheel verboden
(Deut. 2 2 19 29 - Bt kt volgend W e l ) .

In Deut. 24: 1-4 treffen wij ten &îad-wet over de echtscheiding:

Wanneer iemand een wouw genomen en gehuwd heeR, dan zal,
- als hij haar geen genegenheid
toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan h a r gevonden
heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd
heeft, waama hij haar uit zijn
huis heeft weggezonden; en als

Als iemand gescheiden is en daarna
mauwt met een andere persoon,
mag hij of zij nooit meer een tweede keer trouwen met de eerste echtgenoot (echtgenote). Merk we1 op
dat het feit dat mgescheiden persoon hertrouw op zich niet veroordeeld wordt (uit de uitzondmhgswet v m de priesters hebben wij al
gezien dat het trouwen met een gescheiden persoon wel mocht). Als
hertrouwenop zich zondig zou zijn,
dan had de wet dit tot overspel
moeten verklaren en een hele andere strafbepaling had moeten gelden.
Degene die nog een keer getrouwd
is geweest is waf de eerste k m e 1Ljhpamer betre$ veronwinigd.
Er kan geen terugkeer zijn als er
een ander huwelijk tussen gekomen

is. Dit is ook de manier waarop Jeremia deze wet verstaat en uitwerkt
i.v.m. de relatie tussen Israal m de
Here (Jer. 3: 1-5)~Deze wet &t
zien dat echtscheiding niet lí&t
voltrokken moet worden. Waar een
ander huwelijk tussengekomen is,
kan er geen weg temg zijn.

De gronden voor
echtscheiding:

Maar dat 'iets verfoeilijks' blijfi

mee zijn yriemd onverwracbtsthyis

een tamelijk vaag begrip. Is het niet
mogelijk vanuit de Schrift om hierop wat meer grip te lajgen? Dat
kan als wij aandacht geven aan

en ontdekt dat zijn vrouw in bed
ligt met een andere (ongetrouwde)
mm.Zij is &s betrapt q egn handeling die de doodstraf v&&

twee andere gegevens die te maken
hebben met echtscheiding in het
Oude Testament, a) het verbreken
van het huwelijksverbond via een
wettelijke toegepaste doodstraf, m
b) de echtscheidmgmaatregelingen
toegepast in Ezra 9-10.

(Deut. 22:22). Er zijn ook twee getuigen (de man en zijn vriend). Er
staan nu verschillende opties voor
de man open. Hij kan i) het huwelijksverbond annuleren door ee8
rechtszaak tegen zijn vrouw (en
haar minnaar) aan te spannen en de
doodstraf te eisen; ii) het huweiijksv e h d atiñuIeren via een scheidbrief. Als hij de tweede mogeiijkheid kiest, kan hij alsnog een
rechtszaak aanspannen tegen zijn
vrauw (en hitar minnaar) en &
doodstraflaten omtten in een
geldbete. ni) Hij kan kiem m
zich met zijn WOUW te vermenen
en het huwelijk te laten doorgaan.
In &tgeval zou hij ahuug h e n
kiezsnmr een rechtmaak wamin
d w t r a f omgezet wordt in een

Wij merken uit deze wet dat echtVerbreking van hef huwemk
scheiding onder bepadde omtandoor cloadstiiaf
dighedn toelaafbaar i&. Die omstandigheden w&
ook vemeld,
namelijk, dat er 'iets onkhmlijks'
Waar een dmdsttaftaegepastwerd,
in het gedrag van je parher i%. Letkwam h e e ook een defmitief
terlijk staat er 'naaktheid van een
eind aan de huwelijksrelatie. Wat
ding' wat vermoederr do& & het
âit betreft h e n wij d l m dat
een seksuele overmihg betreft.
misdaden wam & ~ ~ o ~ s & m n e s t
Hmwel seksuele overtreding w zeof mocht worden toegepast e m
ker onder valt, kan deze uitdrukwettige ,egelljkh&d bieden om het
lang m k overdrachtelijk worden
h w e l i j h m M te mbrekem.Dit
gebruikt. Dat is het wel in de enige
feit helpt om op een in~-mnffete
andere plaats wam de uitdrukhg
bijbehc h l i h g t e ~ +yn &t
te vinden is, namelijk, Deut. 23:14
'iets vdqeiiijh?.&B *-s&%&
waar het menselijke uitwerpselen
noot (of e,ehtgmote)bewijshe&
aansuidt. Rekening houdende hierdat zijn h u w e l ~ ~ e r ~ ~ k
mee m d e n wij eerder h e n
is bij een misdartcl ikarop mogelijk
spreken van 'ietsvdoeilijks' dan
doodstraf staat, dan wordt hij met
'iets onbehoorlijb'.
een keus gecwhnteerd. Er zijn
Wij merken hier dat echtscheiding
d m twee mogelijkheden waardoor
niet zomaar mag gebeuren. Er moet
het h y A i j h v e h d umlmky
'iets verfoeilijks?in het huwelijk
k m worden. q (af zij) kan een
voorgekomen zijn. Jer. 3:8 laat zien
rechtsza& a m s p ~ ? e g zip
n
dat overspel hier wel onder valt. Er
huw~lijbparberen de àm&tmf
is soms in de iiteraiïuur gesproken
eisen, of hij Iran kiezen m een
alsof dit niet het geval kon zijn gescheidbrief te regelen. Wij moeten
weestn4Moest overspel niet met de
er varíuit gaan dat halsmisdaden
dmdstmf gestraft worden? Het is
wel onder 'iets verfoeilijks' verwaar dat de gepaste straf in Gods
staan kunnen worden.
wet vmr overspel de d o d m x f is,
Echtscheiding bij m'n geval was
maar de wet laat ook de mogelijknatuurlijk niet verplicht. Als het beheid toe dat men,via onderkmdewijs voor de misdaad alleen in hanh g , een boete in de plaats van de
den is van de ech.tgmmt(echtgenodoodstraf regelt.' Zulke ondexhmte), dan kan hij kiezenom geen
delingen waren alleen verboden in
rechtszaak aan te spannen en zich
gevallen van moord en een paar mmet zijn huwelijkspartner te verdere misdaden @.v. vloeken), zie
menen (uitgaande van vergehg
b.v. Num.35:31-32.~De Spreuken
van de b~wustezonde!). Hij mu ook
echkr waarschuwen tegen het neeen rechtszaak kunna aanspannen
men van dit risico. Een kwade echten een niet bnfierroepelijke doodgenoot zou waarschijnlijkgeen Iossa£ laten vervangen door een geldgeld willen aammen (Spr. 6%hete (zie boven).Ter verduidelij35; vgl. 13:7-8).
king omschrijf ik een hypothetisch
geval: Een @ouwde man komt

ge&&.
Ah Inrij halesdatdm onder 'iets
verfoeilijks' magen verstmian, dan
k
hebben
m wij, ander meer, ais mogelijke graad& voor echtscheiding de
volgende: moord (Exod, 2 1:12;
Num. 35:16-18); doodslag door
ernstige nalatigheid ( E x d 2199);
overspel (Lev. 20: 10; Deut. 2222);
incest (Lev. 20:11-12); hornrrseksueel gesiachtsverkeer (Lev. 20:13);
bestialiteit e v . 20: 15-16); @jke afgaderij @&. 13; Lw. 262);
het lasteren van Gods naam (Lev.
24: *
l;
vgl. Heid Cat. v/a l 00);
waarzeggerijl toverij (Lev. 20:6,
23; Emd. 2 2 1 8); m het werken op
de sabbat (Exod. 31:15). Dit geeft
ons richtlijnen bij het bepalen van
wat als 'iets verfoeilijks' geldt.
Halsmidaden waarbij Sprake is
van een mkmoepe1ijke doodstraf zouden mísschien mk de
mogelijkheid geboden hebben
om een scheidbrief te regelen in
plaats van een recht&.
Ter
verduidelijking =heb k het volgende hypothetisch geval: een
getrouwde mrtn komt met zijn
klant onverm~htsWis en ontdekt dat zijn wouw bazig is om

de geest van haar overleden zus
cip te roepen. Zij is dus betrapt op
een handeling die de doodstraf
verdient (Lev. 20:27). Er zijn ook
twee getuigen (de man en zijn
kIant). Als de man wil, kan hij
een rechtszaak aanspannen opdat
zijn vrouw hiervoor ter dood gebracht wordt. Bij zo'n rechtszaak
is er waarschijnlijk geen mogelijkheid om de straf om te zetten
in een geldboete (hg zelf is niet
echt de 'benadeelde partij').
,h
Maar zijn vrouw heeft berouw
over haar zonde. Zij bekent dat
het een daad was geboren uit oriverwerkt verdriet was. God had
ze daardoor niet willen kwetsen,
C'1;' en ze ziet nu in dat deze poging
volstrekt verkeerd. De man wil
niet dat zijn vrouw hier sterft en
-met instemming van zijn klant
- besluit hij geen rechtszaak aan
te spannen. Hij zou alsnog een
scheidbrief h e n regelen op
grond van 'iets verfoeilijks' (namelijk, de geest van een dode oproepen). Of hij kan ook kiezen
om door te gaan met zijn vrouw.
h principe muden alle bewijsbare
halsmisdaden de mogelijkheid bieden voor echtscheiding wanneer de
aanklager of geen rechtszaak aanspant, óf de doodstraf laat omzetten
in een geldboete.

De echtscheidingsrnaafregelen in Ezra 9 en 10

bekeerd hadden tot de godsdienst
van Israël. De echtscheidingen b e
treffen huwelijken die gesloten zijn
tussen gelovigen en ongelovigen.
Dit is duidelijk uit Ezra 9: 1 waar
het verwijt niet tegen buitenlandse
vrouwen als zodanig is, maar tegen
vrouwen die nog voluit te maken
hebben met de 'gruwelen' van hun
volk (d.w.z. praktijken tegen Gods
wet, bv. afgoderij).' Er is sprake
van 'trouwbreuk' tegen de Here
@=a 9:2,4).

slachtsgemeenschapplaats gevonden heeft voor de huwelijkssluiting,
Deut. 22:292 en ten tweede een huwelijk waar de man zijn pas getrouwde vrouw ten onrechte in opspraak heeft gebracht over haar
maagdelijkheid, Deut. 22:19. In
deze gevallen zou, in het slechtste
geval, alleen sprake kunnen zijn
van een voortdurende scheiding
van tafel en bed waarbij de man
steeds de plicht heeft om zijn
vrouw financieel te ondersteunen.

Dat huwelijken met buitenlanders
niet per se verboden waren is, onder meer, duidelijk uit Num. 12. De
enige persoon in Isratl aan wie het
absoluut verboden was om een buitenlandse vrouw te nemen (ongeacht of zij gelovig was) was de hogepriester (Lev. 2 l : 14).

In Deut. 22:13-21 laat God zien
dat verwacht mag worden dat een
vrouw maagd is bij het begin van
een huwelijk (de man ook trouwens, maar dat is moeilijker te
bewijzen). Als de man bij de eerste huwelijksnacht merkt dat zijn
vrouw geen maagd is, mag hij
een klacht indienen en de rechtbank kan het huwelijk annuleren
als bewijs voor de rnaagdelijkheid van het meisje ontbreekt.
Het bewijs van de maagdelijkJ
heid van het meisje behoorde in
bezit te zijn van haar ouders die
de lakens voor de eerste huwelijksnacht verschaften. Om misbruik van deze wet te voorkomen
werd ket door de rabbi's verboden dat verloofden ooit sarnm alleen zouden zijn, niet alleen om
de schijn van ontucht te vermijden, maar ook om Gods wet te
h~noreren.'~
De rabbi's stelden
dat indien twee verloofden ooit
samen alleen waren geweest vóór
het huwelijk~(waarornen wat ze
samen gedaan hebben maakt
niets uit), de man het recht om
zo'n aanklacht hte dienen zou
verliezen. Het punt van deze regeling is evident. Er moet voorkomen worden dat een jongen
een aankIacht over het ontbreken
van maagdelijkheid bij zijn pas
getrouwde vrouw brengt terwijl
hij zelf degene is die (vóór de huwelijkssluiting) dat meisje ontmaagd heeft.

In de tweede plaats moeten wij opmerken dat deze huwelijken nooit
gesloten hadden moeten worden.
Ten derde, als deze vrouwen nog
steeds handelden naar & 'gruwelen' van hun volken, dan waren zij
hoogstwaarschijnlijk schuldig aan
openlijke afgoderij.
Deze passage leert ons niet alleen
dat huwelijken tussen gelovigen en
ongelovigen niet gesloten mogen
worden, maar dat zulke huwelijken
behoren ontbonden te worden. De
kerkelijke tucht mag hier aan de
orde komen omdat deze zaak de
trouw aan onze Here raakt. Deze situatie (waarin een gelovige trouwt
met een ongelovige} is volstrekt anders dan de situatie die de apostel
Paulus op het oog heeft in 1 Kor.
7:12-16. Daar betreft zijn advies
huwelijken die gesloten waren tussen twee ongelovigen waarvan een
van de huwelijkspartners later tot
geloof komt. In dat gevai behoeft er
geen echtscheiding te komen tenzij
de ongelovige partner weigert samen te leven met een gelovige.

Wij kunnen, ten tweede, ook iets
meer leren uit de geschiedenis van
Ezra 9- 10. Na de ballingschap ontdekte Ezra op een zeker moment
dat velen onder de Israëlieten huwelijken aangegaan waren met
vrouwen uit andere landen.' Er
wordt besloten dat al deze vrouwen
weggezonden moeten worden.
Weigering om deze echtscheiding
te voltrekken leidt tot afsnijding uit
de gemeente van de ballingen (Ezra
10:8). Deze echtscheidingen worHet verbad op echtscheiding
den voltrokken 'volgens de wet'
(Ezra 10:3).
Het eerste dat opgemerkt moet worEr zijn ook twee gevallen waar
den in verband met deze passage is
echtscheiding nooit toegestaan is:
het feit dat deze vrouwen zich niet
ten eerste een huwelijk waar ge-

' Nog striktere levensregels golden voor de
hogepriester die ook geen weduwe mocht
wouwen, noch een vrouw die niet maagd
was, noch een buitenlandse vrouw (Lev.

21~14).
Al is deze wet geformuleerd vanuit het
standpunt van een man die zijn vrouw wegzendt, mogen wij aannemendat andersom
hetzelfde principe geldt (vgl. Mark. 10:12; 1
Kor. 7: 13). Voor de Joodse praktijk in de
eerste eeuw zie J. van Bruggen, Het lasswelijk
gewogen. 1 Korinrise 7(Ton Bolland: Amsterdam, 1978) 123-26.
'Jeremia's punt is dat Israël nu (na haar hoereij)niet moet ve.rw&chten dat zij zomaar
tot de Here terug kan komen.
' Zie, b.v., J. Dourna, Echchsidng(Ton
Bolland: Amsterdam, 1982) 16; J. Murray,
Divorce (Presbytdan and R e f m e d : Philadelphia, 1961) 10.
De Here Jezus bevestigde dit toen hij stelde
dat echtscheiding zonde i s behalve in het geval van overspel (zie het volgend anikel}.
Ook Jezus ging er van uit de tdemf in
dat geval niet nmdzakelijk is. Dit is trouwem ook de achtergrond bij b gedrag van
Jozef, Matth. 1:19.
Een duidelijk voorbeeld van vervanging
van de doodstraf door een geldboete zien wij
in E x d . 2 1:2&30. Wat overspel ktreft,
waarschuwt Spr. 6:32-35 (vgl. 13:7-8) ons
dat in e n rechts& v m r overspel & aanklager {de gekwaste huweiijksparher) zo
kwaad zou kunnen zijn dat Rij niet eens
mmgeld in plaats van de ddstraf wil ontvangen. Het recht mde officieleopgelegde
straf te laten -gaan
ligt wei bij de aanklager.
Wie overspel pleegt met e n vrouw, i s verstadeloos:
wie dit doer, richt zichzevbe gronde. ...
Want jaloersheid is vuurgloed in een m,
hij kent geen rnitisbdogen zen &ge der wraak
(d.w.z. bij de rechtszaak)
hij nanvanrdt geen enhl m m i d d e ì ,
en blifi onvcrbid$elijlb al geeft gij een mg
zo groot gesched. (d.w.z. aI b i d t je een
vermogen aan als zoengeld)
Zie verder mijn artikelen, 'DeDaxhtraf in
Gods Wet', De Refinnatie 74.14 (9 jan.
1999) 294-97;74.15 (16 jm. 1999) 317-19.
De landen waaruit &m wouwen k w m
waren niet heperkt tot de v o l h u binnen het
land KanXin die onder de ban waren gepIaatst (Ezra 9: l).Er kan derhalve niet geredeneerd worden dat de echtscheidingeneen
bijzondere regeling zijn omwille van huwe
i'ken met volken die onder & ban waren.
,E''
p:14 s p d t Iemiijk vin *b
volken van gruwelen' (vgl. de Staten Vertaling), d.w.z. 'deze volken die gmwelen
plegen' (niet zoals NBC 'deze gruwelijke

volken').
g Hoewel Reut. 2228 s m k t over twee
mensen die 'betrapt' zijg, gaat de Bijbel er
van uit dat als er oprecht berouw i s over een
zonde, de zondaar zich vrijwilHg zal aangeven en rijn '$wafof verantwo-ijkbeden
nakomen.
'O Voor de Joodseregels, zie M i s j m Kesubot 4:4; 1:s en K i d w i n 4: 12.

Dr. #.D.Andersofl is predibnt van de
&rebeer& Kerken te Kaiwiïk en
Valkenbug 0.

H. Prin$

We kondigen kier kort enkek nieuw uitgekomen boeken m.Mogelijk komî
om blad in een bredere bespreking op
één of meer titels nnder terug.

Tuu, Karr en ls witmeppsepa
door P.R. Baas.
Deze roman geeft een niet-geromantiseerd beeld van de weerbarstige p d j k van het zendmgswerk
in Irian Jaya (Indonesië). De auteur
heeft bewust geen zendingsgescbiedenis willen schrijven, maar een
realistische m a n , waarin iemand
uit Irian centraal staat, die binnen
zijn cultuur van heiden christen
werd. Het verbaal geeft m passant
em
vde*@fJ
die
het Citakvoik de laatste 40jaar

heeft doorgemaakt. Heel duidelijk
wordt hoe w de Idoof
de
westerse en de inlandse culiuw is,
en hoe moeizaam het p c e s is m
elkaar te begijpi. DGroman is
een vervolg op Pi, $e kappemneller.
Uitgeverij Kok Voorhoeve Karnpen, f 29,90 (211 blz.)
Het taaásel van de Bhuwe vafen;
Deel 9 uit de Ch~"is
m Jorieke-serie
door B. Wiersema.
Het is midden in de nacht. Een
klein vrachtwagentje rijdt het ind u s t n d a i n van Barneveld OP. OP
het terrein van een chemisch bedrijf
staPt er een m a uit, die P k
we vaten begint in te laden in zijn
wagen. Zonder dat iemand dat ziet,
tenminste, dat d& hij. Maar om
de hoek van de fabriek staat een
man met een camera, die alles fotografeert.
Wie zijn deze mannen, wat doen ze
daar stiekem in het donker? Chris
en Jorieke, die op vakantie zijn in
Bmeveld gaan op onderzoek uit. . .
Uitgeveij De V u d a a k Bmeveldf 16,75 (119 blz.)
Avonfuurop Terschelling; Deel 10
uit de Chris en Joriek-serie

door B. Wimema.
Eindelijk een rustige vakantie voor
de familie Huizinga, tenminste, dat
is de bedoeling. Met z'n allen 8ze logeren in het vakantiehuisjevan
oom Jaap en tante Jeannet op Terschelling. Maar een nistige vakantie wordt het zeker niet. Het begint
al wanneer ze op de boot naar het
eiland een norse man met een zonnebril tegenkomen. Als Janneke
s m e l t over zijn koffertje, reageert hij heel vreemd. Wat zou er in

F

ui+gekamen

&t koffeqe
H& duurt niet
lmg of
en ~oriekeweten dat,
maar daar is die vreemde man niet
echt blij mee,.
Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld,
f 16,75 (128 blz.)

De houten speelbal; Avonturen in
$e middeleeuwen

door H. Koesveld.
Deze roman gaagaat over Folcmar, een
kerling in het Sint-Agathaklooster.
In dat kiooster heeft hij maar één
echte vriend, broeder Sirnon. Wanneer deze up zijn sterfbed aan
Folcmar vertelt dat hij een vondeling is, voelt Folcmar zich na de
dood van Simon nog minder thuis
in het Hooster dan ooit. Als hij dan
ook nog verdacht wordt van een
diefstal. die Gj niet gepleegd heeft,
gaat hij ervandoor. Onderweg naar
een nieuwe toekarust komt hij allerlei mensen tegen: edelen, geestelijken, goochel-,
eerlgke mensen mw ook oplichter, e, &even. Zou hij ook de oplossing vinden van het raadsel van
,ij, aflcOmst?
Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld,
f 29,75 (232 bh.)

Vreemdelingen en Q # w m s
d,, C. ~
~
~
b
~
~
m
Met deze roman voltooit de auteur
zijn roman-tnlode over het Zeeuwse gezin Westsirate. Na In Zijn arm
de l ~ ~ m e r eover
n , de jonggestorven Fransje, en Het scharlaken
kaord, over Fransjes zus Wantje,
dit b& bmr
Gentraal. Het verhaal speelt in de nadagen van de Duitse bezetting. Kees
maAtspannende en ontroerende
door tijd- de bevnjding
Walcheren. Later treedt
hij ,l, tolk dienst van
cana&se leger. De liefde bloeit op h a sen Kees en Rie, een liefde vol problemen.dlerlei vragm komen op
Kees af. Na een emotionele onthqzoekt Kees een ieuwe
weg. ';
Uitgeverij Van Wijnen Franeker,
f 29,50 (3 16 bh.)
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HET GPV
EN EEN CHRISTELIJKE
POLITIEKE UNIE
Het GPV telt p~rfukdendie slechts &n enkele vorm van landelijke samenwerking met
leden van politiek verwante andere partijen
WenSen. Als GPV-Kamerleden zijn gekozen na
hei indienen van homogene GPV-lusten en
dan binnen de Kamer een ufsprquk maken
m& cabga-leden Van andere fmcfjes Om

I
L

k e vertegenwoordjgende organen Samen mef
nief-GPV-leden ieis publiek zouden wjl\en gereedmaken, komen de bezwaren snel q.
Zeg

lokkeert, dan antwoorden

teurs wèl zouden aanbevelen of
goedkeuren. Dit is het opvaliende
tekort van de bundel. In art.4a van
& G P V - ~ t ~ t u tstaat
e ~ i dat de leden
de wil des Heren inzake de roeping
van overheden en onderdanen in de
politiek zuilen betrachten en doen
betrachten. Dit 'doen betrachten'
slaat op anderen en als je dan in een
boek als dit vrijwel niets over mogelijkheden tot samenwerking aangeeft, ben je niet meer in de lijn van
de 'vaderen' die art.4a opstelden.volgensdoor de plaatselijke
GPV-verenigingen of besturen ingevulde wagenfomulieren kiezen
zeer vael GPV'ers vandaag v o d
doeltreffende samenwerking met de
RPF &n voor een GPV dat het eigen
ledenbeleid bepaalt. De grote vraag
is dan uiteraard hoe je dit moet organiseren. De bundel geeft hierop
geen antwoord. Ook over het doel
waarop sameawerl&g gericht moet
zijn, is niet veel te vinden.
Gaan we op deze bundel af, dan
blijft alles bij het oude. Slaap zacht,
goedenacht. Als we straks wakker
worden, gaan we iets anders doen
dat boeiender is dan gereformeerde
politiek.

Omslag bij het GPV?
Voor een zelfstandig blijvend
GPV
Politieke schrijvers die tot bovengenoemde partijleden van het GPV
behoren, zouden de auteurs kunnen
zijn van de 124 blz. Mende bundel
getiteld Naar een Refomtorisch
Politiek VerboM, dat half juni in
de serie 'Woord en Wereld' (Postbus 7,9780 AA Bechun) verscheen.
De auteur5 zijn ds. J.W. van der
Jagt, econ.drs. E.P.Hagens en
oud-senator J. van der Jagt (medewerkers van Nader Bekeken) en de

eerste drie redacteuren van Tetwille
van he6 Kminbijk Marcel Flipse,
Uartin Jonkex en Arjen Karssenberg (s.t.), ex-landelijke bestuursleden van de Geref,Pol.Jmgd Clubs.
Hiermee is niet gezegd dat alle zes
auteurs metterdaad tot & hierboven
gememde tegeristanders van politieke samenwerking behoren. Wel
blijkt uit de bundel duidelijk dat zij
zich keren tegen fusie van het GPV
met & RPF. Maar hoewel in de
bundel in verband met fusie heel
wat waarschuwìngenstaan, komt
de lezer er niet achterwat de au-

Ds.J.W.van der Ja@ schrijft dat als
er bondgenoten zijn en als w een
goede vorm van samenwerking is
gevonden, je dit moet doen. Maar
het gaat hem er niet om een concrete vorm van sarnenwerhng voor te
stellen (blz.30). En daar gaat het
dus jukî wel om! Waarom nu niets
gezegd over de bekende andere
vormen van samenwerking(gecombineerde lijsten, open unie, confederatie, federatie)?
Maar goed, waarom dan geen fusie? De auteur ziet een afwijking

.

.,

&vande historische lijn en van de
daadwerkelijke politiek aankomt.
principiële. Wat het historische beKort na het Congres van Gerefortreft signaleert hij een omslag in het
meerden in 1948 (het startsein voor
denken bij het GPV na 1979. h dat
het GPV) had prof. K. Schilder in
dit blad zakelijk hetzelfde geschrejaar verscheen bij de Groen van
ven: Politieke studieclubs, jonge
Prinsterer-St. een brochure met tirenorganisaties, enz. kan k me dentel: Kerk en politieke partg; de poken uit &n kerk. i k begeer ze ook.
litieke relevantie van de kerkkeuze.
Maar als 't op de practische politiek
Dit lijkt me geen goed ijkpunt.
aankomt, zal men moeten spreken
Want deze brochure was zelf het
(afspreken) met anderen (De Reforresultaat van een omslag. Namelijk
matie, 19-6-1948, blz.322). Volvan een terugslag. Het GPV was na
zijn verkregen elan met een eigen
gens JWvdJ stond Douma echter op
program, met Jongeling in de Kagespannen voet met de eenheid tusmer en een bondgenoot voor hetsen de ambten van kerk en politieke
organisatie onder het ene koningzelfde program (het Nat. Evangelisch Verband) in 1979 in een perischap van Christus.Wel erkent
JWvdJ dat er een verschil is tussen
ode van windstilte terwhtgekomen.
Het NEV had afgehaakt. De kiehet ambt van een politieke organizersaantdlen liepen flink terug, het
satie en de ambten van de kerk.
oude percentage van 1,8 bij een opMaar je moet dit niet te sterk accenkomst van 82,9 % bij de Karnervertueren(blz.14). Vraag: hoe sterk
kiezingen van 1972 is later - ondan wel?
danks brede waardering voor
Elders in de bundel wordt een stuk
Schutte en Eimert van Middelkoop
uit 1984 van oud-senator J. van der
- nooit meer gehaald. De EuroverJa@ afgedrukt, waarin als 'Stelling
kiezingen van 1979, waarvoor de
6' a.m. staat @h. 112): De gedachte
toenmalige GPV-top samenwerking
om het GPV te beperken tot een inmet de SGP had geweigerd, werden
terne gesloten bezinningsorganisavoor vrienden van de Ned. Geloofstie en de politieke arbeid een bedbelijdenis een flop. Het was een tijd
ding te geven in een open interkerom maar niet veel meer over polikelijke organisatie, is in strijd met
tieke samenwerking te praten.
het doel en karakter van het GPV.
Daarom ging deze Groen-brochure
De auteur van deze stelling had in
voornamelijk over de thuishaven
2979 bijgedragen tot de nipte meerban de geref. vrijg. leden. Woordderheid voor het afblazen van de
prediking en confessie van de kerk
samenwerking van het GPV met de
van Christus zijn het goede richtSGP voor de Euroverkiezingen van
snoer van deze leden in de politiek.
dat jaar. Thans schreef hij achter
Geheel akkoord, maar hoe verder?
zijn stuk een 'Naschrift' voor 1999.
Maar hierin staat niets over Stelling
Als je vandaag deze brochure uit
1979 als ijkpunt kiest, leg je wel
6. De lezer kan vragen of de redaceen fundament maar ontbreek je als
tie er juist aan deed dit (wellicht
tijdgebonden) stuk zonder cornerop moet worden gebouwd. Zand
en onkmid zullen zich over het kale
mentaar in de bundel op te nemen.
fundament verspreiden tot het voor
De lijn van Schilder en
het oog bedekt is en nergens meer
Douma voorbij
voor dient.
Ds. Van der Ja@ beschrijft hoe volDs. JWvdJ gaat in zijn hoofdstuk
gens hem na 1979 een verkeerde
ontwikkeling inzette.In 1 984
van de bundel meteen van Douma
in 1984 over riaar 1992, als de 2e
schreef prof. J. Douma in Politieke
druk van Het Iaen is één van drs.
Veranbwoordeljkkeiddat kerkelijJ.P. de Vries verschijnt. Deze uitgake (confessionek?) geslotenheid
ve van De Vries eindigt met de vervoor bezinning en voorbereiding
klaring dat een organisatie op
van beleid juist is, rnaar dat sarnengrondslag van de gereformeerde
w e r h g noodzakelijk is als het op

belijdenis ook wel leden kan toelaten die voorbehoud op een onderdeel van de belijdenis maken en beloven op dit punt geen oppositie te
voeren . Tenslotte wijst de auteur
op de visie van dr. K. Veling in het
Kort Commentaar van nov.l 998
van de &.v.Pr.-St. Veling pleit
hierin voor een verbrede chnstelijke politieke groepering gevormd uit
GPV en RPF, die werkt in 'de gereformeerde traditie', rnaar ook christenen van bijv. evangelische signatuur die de belijdenis niet onderschrijven, als leden aanvaardt. Dit
standpunt is sterk verwant met de
aanbeveling uit het Rapport van de
GPVIWF-Commissie Politieke Samenwerking Cjuni 1998) voor een
samensmelting (fusie) van beide
partijen tot een nieuwe groepering.
Hier lijkt de lijn van ScQilder en
Dourna inderdaad overschreden. De
functie van het GPV als confessioneel centrum van politieke bezinning en studie wordt niet genoemd.
Omdat de RPF een andere beteken i s hecht aan de grondslag van
Schrift en volle confessie dan het
GPV,wijst JWvdJ na brede argumentatie het fusievoorstel af. Bij
een fusie wordt de dienst van de
kerk in de prediking van het evangelie op afstand gezet voor de politiek. Het GPV geeft zijn eigen karakter prijs en de leer van Gods
Woord wordt ingepast in een subjectivistische structuur (30).

Het verschil in grondslag
in de gehele bundel wordt repeterend aangetoond dat de grondslag
van de RPF verschilt van die van
het GPV. Voor het GPV geldt als
grondslag de Schrift met als
'hoofdsom' de gehele belijdenis
(art.2 Statuten).Wel is niet alles
van de belijdenis dtijd en overal
actueel (biz.28).Maar binnen de
RPF bestaat de neiging om te zeggen dat sommige d e n van de belijdenis (bijv. de kinderdoop) voor
de politiek niet relevant zijn. Dit
laatste betekent iets anders. Wel wil
de RPF dat men meelevend lid is
van een christelijke gemeente, maar
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thisanten die de belijdenis in de
Zo wordt de bijzondere plaats van
m wordt de samenwerking gefungrondslag
willen &n sympathisanten
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die
iets
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ideële leegheid gaan zien als een
Memm Rasch, blz.25). Maar van
Soms wordt gevraagd of er in zo'n
prof. Roe1 Kuiper kan men vaak
natuurgegeven waarbij jje je moet
unie voor de eigen landelijke bestumeer bezielende geluiden horen
aanpassen. Als we samen optrekken
ren van GPV en RPF nog wel wat
dan hier. In het openingsartikel
met de RPF, m g d a m worden
te doen overblijft. U i t e d blijven
schrijft hij dat we primair geen inverwacht dat ook op dit punt de
de eigen bestuurlijke taken over (en
grijpende wetswijzigingen moeten
RPF een doel aanwijst en dingen
die bij de samenstelling van het
nastreven, rnaar samen laielpunten
zegt die ons uit het hart gegrepen
'Unieparlement'), maar bovendien
moeten signaleren, bestuurlijke rezijn.
h dan bijv. het GPV-bestuur einparaties voorstellen e.d. (blz.5).
delijk wat meer aandacht besteden
Vanzelfsprekend moeten bestuurlij- Offensieveopstelling met
aan het 'aangeven van de lijnen
ke zaken van management en logis- behoud van idsntieit
voor de principiele en actuele voortiek in een program staan, maar is
lichting aan de verenigingen'
er ook voor de politfek niet iets anC.J. van Middelkoop, keruredac(art. 11 a-c van de Statuten). Dit
ders, dat ons allemidl duunaam
teur van dit blad, wees onlangs op
verhoogt de kans op meer leven in
pakt? We presentem ons toch niet
de positie van gerefoxnuerdenin
de discussie. D e vorige partijsecreprimair als de partij die zo en zo
onze plurale, geindividualiseerde,
taris drs. H. Fosi zei bij zijn &edenkt over gasboringen op het
geseculariseerde samenleving.
den in 1997 dat de Verbondmud
Wad, de stedensamenveeging in
Houdt eerst vast aan de bewaring
van het GPV best wat 'politieker'
Twente of het woonwagenbeleid ?
van je gereformeerde identiteit is
voor den dag mocht komen en dus
Dan ontbreekt de politieke spanzijn parool. Maar kies dan niet voor
niet slechts eenzijdig bestuurlijkning en lijkt het m
o
p &t & ~01gwadrninis@atief.Dit betekent dat de
reactie en tmgîrekkmI m m kies
de d o e l - s a m e n w w 5%
~ ~juni
~~
voor een oEemieve opstellsng. 2 b
plaatselijke leden wel eens wat
in Ede juist is omgekeerd:Eerst
bewaren w e de levende b a d aan
meer politieke en publieke woorden
gaan we integreren en d m pas vinonze Heer en Zijn woörden, maar
en verklaringen m n d e onderscheiden we dat het tijd wordt om te mdat is dan ook van b e t e b vwr
den bestuursleden mogen horen !
gen welke politieke doelen we zulieder die luisteren wil(De Re&rAls er sprake moet zijn van een oflen stellen (blz.3).
matie, 26-6-1999, bk837).
fensieve opstelling, kunnen beZo liever niet. Wat ons primair en
Toegepast op het GPV zouden we
stuursleden niet zeggen: die laten
werkelijk raakt, is dat de secularisah e n zeggen: dus geen opsmelwe maar aan onze Kmededen
tie dagelijks doorvreet mede als geten zoals eerder beschreven, maar
over. Bashiursleden staan bij àe
volg van de neutralistische politiek
wel een stevig netwerk buiten de
presentatie van een offensieve opvan onze parlementaire verstandseigen kring. Gelukkig kon voorzitstelling voor een verwante taak.
democratie (De Reformutie, 29-5Tijdens de 15 jaren waarin het GPV
ter hossen van het GPV na afloop
1999, bl2.76 l).Vmdaar dat het cennog geen Kamerleden had, moest
van de discussies op 26 juni besluitrale politieke doel volgens mij
ten dat een confederaal sammwerde landelijke presentatie van de
moet zijn een publieke samenleving
langsmodel zal worden uitgewerkt.
'politiek' ook van het bestuur kodie tot in de Grondwet de aanweDit is een model, waarbij het GPV
men.
zigheid en eer van God en (3hristus
evenals de RPF eigen grondslag,
Confederatie als tussenstap
doet blijken. Een publieke koerssimctuur en bestuur behoudt,maar
wijziging in deze zin zal ook bewaarbij beide partijen afgevaardig- naar fusie?
schermend kunnen werken tegen de
den simen naar een gezamenlijk
dagelijkse vervlakkmde invloeden
Intussen blijkt dat binnen het GPV
'Unigiaflemeut', waarvoor een geop gezin en kerk (zie'De grote
zamenlijk 'Uniebestuur' van beide
een minderheid vandaag toch wel
controverse' in De Reformatie, 28meent eenfusie boven een cadedepartijen (politiek) veran!xcurdelijk
2-1998, b12.437). Is dit onhaalbaar?
ratie te moeten verkiezen.Een van
is. Dit 'Uniebtuur' stelt lijsteai
Dit weet aileen God. Maar wie de
met landelijke valaezingskandidade argumenten daarbij is dat een hten (voor de Tw.K.) en program
id&le leegheid ziet van de samensit leidt tot een soort van eenheidsleving na de verzuiling, ziet ook
partij zonder 'blmdgraepen', die
ma's voor en kan bijv. masi de Kamogelijkheden. Bovendien is het
&tic
van de 'Unie' warden
naar buiten steviger oogt dan een
voor onze politiek-geestekijke gebelast met een deel van de contacunie. Maar het js juist de taak van
zondheid nodig dat we deze strijd
ten met de media van de gevormde
een goed 'Uniebestuw' om de eenstrijden en dan zowel publiek als
'RPFIGPV-Unie'. (Je zou volgens
heid van de voorgestelde en door
aan onze kinderen tonen, dat de iimij beter h e n spreken van een
het 'Unieparlement' bekrachtigde
beraa1-demuatischestaatsorde
politieke lijn naar buiten te men.
'Chstelijh Politieke Unie' of waasin we leven, auaanvaardbaar
meer getekend dom het vestighgsEn wat de 'bloedgroepen' betreft
tekort schiet. Dit is beter dan dat
gebied van de kerkelijke leden zolang er geen kerkelijke eenheid
we er publiek over zwijgen en de
'Nederlandse Christelijke Unie').
is, kan het spreken hierover wel

-

naar de achtergrond worden geschoven, maar het zal nooit helemaal lukken. De interkerkelijke
partijen CDA en SGP houden bij de
vaststeIling van hun k a n d i w i j s ten nauwkeurig rekening met de
kerkelijk-politieke c.q. kerkelijke
achtergronden. Het grootste bezwaar tegen een fusie is voor mij
echter dat er dan geen confessicnee1 bezhings- en politiek morbereidingscentnim meer is. Hieraan
zit veel vast. Verder is er nog een
heel andere zaak, die de samenwerkingscommjssie niet vermeldde.
Zowel grondslagwijziging als opsmelten (opheffen) van het GPV
eist e m meerderheid van 314 op een
algemene vergadering. Dat is niet

niks.
Daarom zijn de berichten in de
pers, als zou een confederatie op de
lange duur wel tot een fusie leiden,
een speculatie. Bovendien is de lange termijn in de politiek m onzeker, dat je daarover beter geen
voorspellingen kunt h.
Voor de korte termijn kan je (en
moet je) w&ldenken wat er kan gebeuren. Een vraag is bijv. wat je
moet doen ais de 'Unie' door haar
parlementair en verder optreden als
herkenbare eenheid ingang vindt
(dat willen we immers) en zich
nieuwe leden melden. Zullen zij
zich dan bij het GPV of bij de RPF
laten inschrijven? Vermoedelijk
kijken velen van zulke nieuwe
'Unie' -sympathisanten (bijv. exCDA) vreemd aan tegen expliciete
beklemtoning van de kerkelijke belijdenis in de grondslag.De mogelijkheid is dan groot dat nieuwe l e
den meestal voor de RPF met haar
ruimere ledenbeleid kiezen, z d a t
het GPV gaandeweg onzichtbaar
wordt (verg.àr.K.Vehg in Ons
B~rgerschap,10-7-1999, blz.14).
Hoe dit laatste te voorkomen? Je
moet ermee rekenen dat eventuele
nieuwkomers die zich door de
'Unie' aangelrokken voelen, vaak
primair ook voor de 'Unie' willen
kiezen,dus niet voor het GPV,
maar dus ook niet voor de RPF.
Wil je hen niet teleurstellen, dan
moeten ze een keus uit ' h e ' kun-

nen maken: W GPV, bf RPF, of
' g e t i n i d als derde groep in de
confederatie (De Reformatie van
2-5-1998 , blz.626). Ook waar
plaatselijk GPV en RPF de confederatieve lijn ten opzichte van elkaar niet willen volgen en op eigen
initiatief tot fusie willen overgaan
(dus tegen de bedoeling van bestuur
en landelijke meerderheid van het
GPV), kunnen zij een plaatselijh
verenigmg van 'geunieerden' vormen, onderscheiden zowel van
GPV als van RPF. Op vergelijkbare
manier als GPV m R.PF kunnen z i j
deelnemen aan het optreden van de
'Unie' naar buiten.
Ik behoor te weten dat er binnen het
GPV voorstanders van een mnfedemtie zijn, die de erkemhg vsn
een groep 'geunieerden' in e
m unie
te ver gaat. Maar als het doel de
vorm van samenwaking moet hpalen, kan je de hier bedoelde sympathisanten niet afwijten.
Daarom tenslotte dit. Het lijh wenselijk dat een christelijke politieke
unie van RPF en GPV wordt voorzien van stevige statuten,met daarin enkele artikelen die moeilijk
kunnen woden gewijzigd (zoals in
de GPV-Statuten het grondslagartikel). In zo'n moeilijk te wijzigen
artikel van een unie moet het concrete praktische doel van de 'Unie'
zijn vastgelegd* Dit is dan de kern
van een politiek lange-termijn program, bijv. rneîîerdaad streven naar
een aanvulling op de Grondwet, die
de eer van God als doel van de staat
vermeldt. En ook zal door een
moeilijk te wijzigen artikel een zo

-

por\*'- ing. J
72OPa9.1

goed mogelijke waarborg moeten
worden ingebouwd voor de invloed
van een confessioneel schriftuurlijk
bezinnings- en voorbereidingscentnim voor de politiek van zo'n unie.
Hierin kan een minimum-aantal
vanuit het GPV aan te wijzen leden
(en evenzo een minimum-aantal
vanuit de RPF LUUI te wiJzenleden)
op eke vijfîig leden van een mieparlement worden vastgelegd.

* Als het h l g d vastligt behoeven in
deze statuten geen verschiihde uitgangspunten in & vorm van een gemeenschapp
lijk, wel of niet bijgesteld^ RPF&GPVgrondslag te worden opgenomen (verg. Ons
Burgsrschq, 10-7-1999, blz.]7). Een gemeenschappelijke formulering van verschillende achtergronden is hetzij generaiiserend,
hetzij een opteisom, en kan d a d m r gemakkelijk tot verkeer& conclusies aanleiding
geven.
Dr. A.J. Verbrugh is ou&Twe&e Kamerlid
voor het QerefomieerdPoüM V e M en
woont la M r e c h t .
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HET ORGELSPEL VOOR
EN NA DE KERKDIENST
A
n ~ n g e ~ j het
e n orgelspel Voor UmVUng en
na afloop van de kerkdienst als muzak funcfioneerf,dien t het afgeschaft
feworden.' Dat
as één van de stellingen die in november
7 997 mijn proe f~chriffvergezelde. De stelling
trok in kerkelijk Nederland enige aandacht. DiVerSe dagbladen en fudschtiffen citeerden d

r

Voor een goed begrip van het verschijnsel 'orgelspel rondom de
kerkdiensten' is het zinvol deze
praktijk vanuit historisch perspectief te belichten. Gewapend met die
gegevens h e n we vervolgens
ons licht laten schijnen op de huidige situatie. Natuurlijk kan het onderwerp in ékn artikel niet voidoende uitgediept worden. Diverse aspecten zouden beslist een uitgebreidere bespreking verdienen. U kunt
dit artikel dan ook het best zien als
een aanzet om in plaatselijke kerken een gedachtenwisseling over
het oxiderwerp op gang te brengen:
'Waar zijn we nou eigenlijk mee
bezig...?'

Het is algmem Wend dat het orgelspel in de kerk W e n het zestiendsseuwseHederlmds calvinisme een heet hangijzer was. De Provinciale Synode van Dordrecht, die
van 15 tot 28 juni 1574 werd gehouden, was van oordeel dat het

i

'speelen der Orghelen in den
K a k e n ' afgeschaft diende te worden. De vergadering verwees daarbij naar Paulus' woorden uit 1 Koriute 14:19: 1.. indegemeente wil
ik liever vtjfwoorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te

onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong. ' De synode merkte
ook op: 'Ende hoe wel men het [orgelspel - JS] alsnoch in sommigen
deser Kercken alleen int eijnde der
predicatiën ghebruijckt opt scheijden vanden volcke, soo dienet
nochtans meest om te doen vergheten, watmen te vorm ghehoori
heeft, ende is te besmghen dat het
hiemae tot superstitie ghebruijckt
sal worden, ghelijck het nu tot
lichtvaerdicheijt dient.' %synode
vond dus dat het orgelspel na de
dienst voorriamelijk diende om te
vergeten wat men zojuist gehoord
heet, en bovendien leidde tot bijgeloof. [Voor de goede orde: met
het woord 'predicatie' werd destijds niet dleen 'preek' bedoeld; er
werd ook wel de hele kerkdienst

mee aangeduid.]
Vier jaar later, in 1578, sprak de
Nationale Synode van Dordrecht
zich uit tegen het gebruik van het
orgel. In het bijmider vond men
orgelspel v66r de 'predicatien' niet
goed. Ook de g e n d e synode die
in 158 1 te Middelburg werd gehou&n was van oordeel dat het orgelgebruik 'in de tempelen' niet goed
was, 'insonderheyt voer die predi-

'

catitie'?
Nu kon je als kerkelijke overheid
wel afschaffing van het orgelspel
verlangen, maar het probleem was
dat stadsbesturen er vaak anders
over dachten. En 'orgeis' en 'organisten' behoorden tot het domein
waarover de wereldijke overheid
zeggenschap had. Als kerkenraad
kon je het orgelspel wel willen afschaffen, maar de organist was in
dienst van het stadsbestuur en ontving dus alleen orders van dit bestuursorgaan. Tekenend is de opmerking die de stadssecretaris van
Leiden, Jan van Hout, in 1579
maakte naar aanleiding van het synodebesluit contra het orgelspel:
volgens hem behoorden predikanten zich niet met het orgelgebruik
te bemoeiem4
Niet alieen de Leidse maar ook andere stadsbesturen trokken zich
dikwijls niets aan van kerkelijke
besluiten inzake het orgelspel. Zij
waren van oorhel dat bevordering
van de kunsten (dus ook van het orgelspel in de kerkgebouwen) uit
educatief en ethisch oogpunt in het
belang van het voIk was. In veel
steden werd daarom het orgel voor
en na de kerkdiensten bespeeld. Dat
gebeurde niet alleen in Leiden,
maar bijvoorbeeld ook in Delfl,
Haarlem, Hoorn, Kampen, Montfoor4 Utrecht e r ~Rotterdam. Zelfs
in Dordrecht, uitgerekend de plaats

waar synoden zich heftig tégen het
orgelspel hadden gekeerd, werd het
orgel vanaf 1579 voor en na de
kerkdiensten bespeeld.

We zien dus dat de praktijk van het
orgelspel voor en na de kerkdiensten niet door de kerkelijke maar
door de wereldlijke overheden
geïnitieerd werd. De strijd over het
orgelgebruik speelde overigens niet
in alle kerkelijke gemeenten. Met
name op het platteland waren er tot
ver in de negentiende eeuw veel
plaatsen waar het kerkgebouw geen
orgel bezat.6Het ligt voor de hand
dat daar discussies over het orgelgebruik niet of nauwelijks gevoerd
werden.
Het blijft de vraag in hoeverre de
praktijk van 'orgelspel rondom de
kerkdienst' een algemeen voorkomend verschijnsel was. Aan het begin van de negentiende eeuw vond
Joachim Hess de praktijk in ieder
geval opmerkelijk genoeg om het
apart te vermelden. In Over de vereischten in

eenen

organist (Gouda,

1807) merkt hij namelijk op dat in
Friesland en Groningen de organist
speelt wanneer de gemeente de
kerk binnenkomt.
Bovendien waren er ook andere
manieren om de tijd voor aanvang
van de kerkdiensten in te vullen: zo
kon men de gewoonte hebben dat
de voorlezer een aantal hoofdstukken uit de Bijbel voorlas, eu/of dat
er psalmen werden gezongen. Zo
stelde de provinciale synode van
Dordrecht in 1574: 'Men sal Sondaechs smorgens ende snamiddachs
int vergaderen des volx den Ghemeijnten vrij laten te lesen beneffens t' Psalmsinghen, of alleen te
singhen.7
Aardig om te weten is dat de praktijk van orgelspel voor en na de
kerkdiensten van oudere datum is
dan het begeleiden van de gemeentezang door het orgel. De discussie
over de orgelbegeleiding kwam pas
in de zeventiende eeuw op gang.
Vóór 1631 waren er plaatsen in het
Noorden des lands waar de organist
de gemeentezang begeleidde. In de

~

overige delen van de Nederlanden
kwam dit gebruik iets later in
zwang. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw werd in de meeste stadskerken de gemeentezang
door het orgel begeleid. In gemeenten waar men geen orgel bezat,
kende men uiteraard geen orgelbegeleiding en was men aangewezen
op de voorzanger.
In de loop der tijd wijzigde de houding van de kerkelijke overheid ten
aanzien van orgels ingrijpend. Typerend voor die verandering is de
gewoonte die tijdens de achttiende
eeuw ontstond, dat de plaatselijke
predikant bij de ingebruikname van
een nieuw orgel een deftige inwijdingsrede hield. Daarin werd het
nieuwe 'blaastuig' in alle toonaarden geprezen. Bij de inwijding van
een nieuw orgel in Roodahuizen in
1785 betóogde predikant Joh.Jac.
Groenewoud 'dat het godsdienstig
psalmzingen, vergezeld met de verrukkende orgelklanken, een der
voortreffelijkste deelen van den
christelijken godsdienst is.,8 Dat
had iemand als G. Voetius hem anderhalve eeuw eerder beslist niet
nagezegd.
Repertoire
Wanneer het orgelspel voor aanvang en na afloop van de kerkdiensten - al dan niet oogluikend werd toegestaan, kwam meer dan
eens een ander probleem om de
hoek kijken: het repertoire dat organisten ten gehore brachten.
In de notulen van de Dordtse kerkemaad van 31 december 1598 lezen we dat de organisten opgedragen zal worden 'dat sij in de kercke
willen spelen psalmen ofte motetten ende lichtvaerdige stucskens
achterweghen laten,.9 Tot deze organisten behoorde de beroemde
Henderick Speuy (::H575-1625),
die in 1610 zijn bekende verzameling met tweestemmige psalmbewerkingen publiceerde. IQDe aansporing van de kerkernaad had
blijkbaar geen effect, want precies
een jaar later besloot de kerkernaad
de burgemeester in te schakelen om

de organisten te bewegen 'alle
lichtveerdige musique op d' orgel
te vermijden.' In februari 1600
werd in de acta van de kerkernaad
gemeld dat de schout en burgemeester de organisten stevig vermaand hadden.
De Dordtse kwestie over dit onderwerp was in de Nederlanden geen
uitzondering. In veel meer plaatsen
werd regelmatig geklaagd over de
wereldse en 'lichtvaerdighe' muziek die organisten ten gehore
brachten. Veelvuldig hebben kerkelijke vergaderingen bepaald dat organisten voor en na de diensten
'psalmen' of in ieder geval stichtelijke muziek dienden te spelen. Zo
gaf de kerkernaad van Utrecht op
19 mei 1608 opdracht dat de organisten 'nae de predicatie int scheyden van 't volk sullen eerst spelen
den psalm, dier in 't laeste gesongen is' .11Er was blijkbaar voldoende aanleiding om voortdurend met
dergelijke bepalingen te komen.
De uitdrukkelijke opdracht aan organisten om rondom de kerkdien- ---sten psalmen te spelen, had te maken met de wens van kerkernaden
om de 'wereld' en het wereldse
vermaak buiten de kerkmuren te
houden. Tevens zullen educatieve
motieven een rol gespeeld hebben:
het spelen van de Geneefse psalmmelodieën op het orgel was een
zinvolle manier waardoor het kerkvolk deze melodieën kon leren en
ermee vertrouwd kon raken. In de
zestiende eeuw waren de melodieën
bij de kerkgangers immers volstrekt
onbekend. En al spoedig bleek dat
de gemeente grote moeite had om
ze correct te zingen. Het is daarom
ook niet vreemd dat we vanaf de
zestiende tot aan de negentiende
eeuw in instructies aan organisten
lezen dat voor en na de dienst psalmen (eventueel ook: verantwoorde
gezangen) gespeeld moesten worden.
Klachten dat organisten verkeerde
muziek spelen voor en na de kerk~
diensten, is van alle tijden. Niet alleen in de zestiende maar ook in de
negentiende eeuw zijn er klaagzan929
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gen over aringeheven. Zo klaagt
F.C. Kist in 1 8 4 dat organisten
zich na de kerkdienst 'langs eenen
verkeerden weg, aan eenige onHnuidigen slechts, zich meester op het
orgel willen Woonen, door stukken
uit opera's, marschen, wereldsche
rondo's of bravourpassagies met
het volle werk en dan nog gebrekkig voor te dragen.'12
Een eeuw laîer is het wat dat betreft
nog niet alles koek en ei. D. W.L.
Mlo meldt in 1946 dat de eredienstem wel eens omlijst worden door
'de brutaalste, brallen&, of ook
snoeperig-sentimenteelstefantasie& van 'inodeme" grootheden'.
l 3 George Stam ziet tweejaar later
ook reden m zich expiieiet uit te
spreken tegen (religim) muziek
die niet bij de eredienst p i t , zods
hgmenten uit symfonie& het
Adagio uit Beethovens Path&ique
of het Largo van Hbdel. l4

Huidige praktijk
We hebben gezien dat het orgelspel
voor en na de dienst geen kerkelijke instelling was. Het kWrun er
meer ondanks dan daPikzi;i de kerkelijke overheden. De plaats en waardering van het orgelspel in en rand
de Iituxgie b e n uiteraard -k
samen met de algehele visie op rnuziek. In het gerefwmeerd-protestantisme werd (Iiturgische) muziek
doorgaans als een wezensvreemd
element in de kerkdienst beschouwd. Naar mijn inschatting is
dat tegenwoordig nog steeds de
heersende gedachte. Muziek functioneert niet ais heenwijzing naar
de Schepper, of als gave van de
schepping die te aanschouwen geefì
wat van Hem niet gezien kan worden CPJGBart. 2). Typend voor
deze houding t.o.v. iiturgische muziek is de veelgehoorde opmerking
dat orgelmuziek of koomng geen
plaats in de dienst kunnen hebben,
omdat we niet in de kerk komen om
'een concert' te horen.
Deze ahijzende visie op het gebruik van muziek in de eredienst
maakte het m.i. mogelijk dat het orgelspel voor en na de kakdienct in

de zestiende en zeventiende eeuw
door kerkelijke ovwheden fel bestreden is. @k het feit dat het orgelspel momenteel tot muzak is
m m d e n , is alleen denkbau wanneer aan muziek dezelfde status
wordt toegekend ais aan slingers op
een verjaardag: het is leuk en gezellig, maar daarmee houdt het op.

Het orgelspel voor en na de kerkdienst is voor ons zo'n vanzelfsprekendheid, dat we er niet af nauwe
lijk nog bij stilToch is h&
op z'n tijd &al om J& eens afte
mgen waarom het wgel bespeeld
wordt.De oorspronkelijke redmen
en £uncties waarom het ingevoerd
of gehandhaafd werd, zijn m.i. niet
(meex) geldig. Idealen van overheden over,bevordming van de kunsten (c.q. orgelspel) ter beschaving
van het niw en ongedisciplineerde
voetvolk waren in v d g e eeuweu
zonder twijfel goed bedoeld. Alleen
zijn ze in de praktijk voldomde gelogenstraft. In ieder geval zijn dergelijke idealistische motieven in
onze tijd volstrekt verouderd.
Het argument dat door het orgelspel
onbekende melodieEn aangeleerd
kunnen worden, lijk mij eveneeris
achterhaald. Of de gemeente kent
de melodieen al wel. Of er Eijn veel
betere methoden om melodieb aan
te Ieren. Trouwens, de eis dat organisten. uitsluitend psalmen (en vrijgegeven gezangen) mogen spelen,
wordt - voomver mij bekend - alleen nog gehandhaafd in kerkgenootschappen waar men niet-ritmis& zingt (zoals de Gereformeerde Gemeenten). In vergelijking met
vorige eeuwen heb je als organist
tegenwoordig zeer gr& vrijheid,
en je moet het wel hed erg bont
maken, wil de kerkemiad ingrijpen.

Wanneer de oorspronkelijkebeweegredenen niet meer gelden,
mmten er dus adere motieven zijn
om het orgelspel voor en na de
dienst in stand te houden. Plaatselijk d l m er best verschillen zijn,
miar over het geheel genomen
functioneert het orgelspel toch

voornamelijk als achtergrondmuziek bij andere bezigheden, zoals
het uitwisselen van de laahie
nieuwes. Dat er organi%tenzijn
die zelf muzikaal behang produceren, laat ik hier buiten beschouwing. Ik ga uit van de vele goed
functionerende organisten. Waar
het om gaat is, dat alle orgelmuziek
(of het . ugaat om werken van
Bach of van Zwart) gedegradeerd
wordt tot m u z W behang. Misschien heeft het orgelspel altijd al
zo gefunctioneerd, maar dat is nog
geen reden om de @tie in stand
te hoindea
Het wordt m.i. tijd dat de kerken
een keuze maken:af er wordt gemusiceerd of er is gelegenheid om
met e l k w te praten. Wanneer we
kiezen voor bet laatste, humen we
ons afvragen af we daarbij ook muzikaal behang wensen. Is dat het
geval, dan zou ik willen pleiten
voor g o d behang, d.w.z. behang
dat ook als z-ig
optima1 functimeert. We moeten dan muziek
hebben die niet te opdringerig, niet
te hard of te o m t i g is. Er moeten
kianken zijn, maar ze mogen niet
opvallen of storen. De muziekjes
moeten een lekker relaxed sfeertje
scheppen, en zo onze goede sociale
contacten bevorderen. Weken uit
de orgeliiteratuur h e n niethgeren als achtergrondmuziek. Ook
goede improvisaties over koraalmeIodia&izijn voor dit:doel ongeschikt. Warmeer we behang willen,
m o e t . we het ook g o d aanpak-'
ken:er zijn vast wel mwzak-productiebednjven die niet alleen het kdrj'fsleven, ?naar ook de kerken
W e n dienen met kant en klare
geluidsdragers w m p passende
achtergrondmuziekjesstaan.

Willen we het inleidend orgelspel
echter handhaven, d m zal de plaats
enfinctie heroverwogen moeten
worden. En de stelling waarnee dit
d e l opende, wordt met opzet gesproken over orgelspel &t 'voor
aanvang' en 'na afloop' van de
kerkdienst klinkt. Daarmee is imm m aangegevendat het gaat om
muziek die geen onderdeel van de

we de gewoonte kunnen aannemen
&Yvormt. Er zijn echter ook
om het inleidende
om de weg van onze zitplaats tot de
orgelspel binnen de
z3nuitgang in stilte door te brengen.
vol te laten function&r~
Wie wei
Wanneer we dat niet willen, zou
eens in Duitsiad mvkdxiiemt
ook hier goede muzak via de luids van de Evangelische Kireh heeR
sprekm de voorkeur verdienen bobijgewoond, zal opgevallenzijn dat
ven orgelspel.
1%- het daar voor aanvang van de dienst De synde van Dcmirwht keerde
stil is. Pas wameer de voorganger
zich ia 1574 tegen orgelspel na de
w:;j binnen is gekomen(en eventueel
dienst, omdat dit v 0 0 4 mu dienen
:,;,e" woorden van w e h m heeft gesproom te vergeten wat men tevoren ge2ken), speelt de organist een muh m d h&. Gezien de huidige situg: ziekstuk.
atie en praktijk h& ik de neiging
Deze p d j k m u ook binnen de
om dat voor ctme tijd om t kemr
. gerefonueerdekerken uibîekend
het orgelspel m de s l e g e n is nog
--: ~
~ ~ ~ H d . k t e k het
e enige
n t dat mm herimiat dat we
dus dat bij bhenkumsî pan de gezojuist een aediemt gehad heb
u. =- meente niet wordt g e m m i d . Pas
ben....
wanneer de kerkenrarmd binnenkomt,wordt het mgel [enlof andere
' F.L.Rutgem, Acta wii de Nederhdwhe
Syrmkn der zedei& eemv. 's4hwnhge
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G.J. van Middelkoop

Dagelijks spreken met God

L.Kramer schreef in Credo over het
bidden. Dat hoeft niet op een bepaalde
plaats te gebeuren. Wel op bepaalde
tijden?

Wanneer moet je bidden en hoe
vaak moet je bidden? Zijn er bepaalde vaste tijden dat een christen
het aangezicht van zijn God moet
zoeken? Ook hierover worden door
de Bijbel geen strakke aanwijzingen gegeven. Al lezen we wel dat
het belangrijk is om geregeld en
met regelmaat te bidden.
Van Daniël, vice-president van het
Perzische Rijk,vernemen we, dat
hij de gewoonte had om dnemaal
daags naar zijn bovenkamer te gaan
om tot God te bidden en Hem te loven (Dan. 6: l l). Deze man met een
druk bezet leven, nam hiervoor elke
dag vaste tijden in acht. Voor hem
was de krachr van zijn leven het gebed
De Here J a s offerde een deel van
Zijn nachtrust op om te bidden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond
Hij daarvoor op van Zijn bed (Mk.
I:35). Wanneer dan de dag begon,
was J e m bekleed met de kracht
van omhoog om Zijn taak aan te
vangen.
In Efezze 6:18 lezen we dat we elke
gelegenheid moeten aangrijpen om
door het gebed de omgang mm God
te verdiepen.
Conclusie: ook over het tijdstip van
het gebed mag je van mening verschillen. Het gaat er om, dat we dagelijks tijd uittrekken om ons leven
met God door te spreken.

Kind en geloof
Ben Ketting schreef in het Hervormde
Confessioneel van 15 juli over zijn er-

varingen met het spreken over het geloof met hnderen en jongeren:
De laatste jaren merk ik meer en
meer dat geloven en geloofsbeleving absoluut niet meer zo 'gewoon' is als 20 jaar gelden. In gesprek met landeren merk ik in toenemende mate dat men 'de verhalen van God' niet meer kent. Secularisering in combinatie met de
multiculturele samenstelling hebben er binnen de scholen toe geleid
dat kinderen weinig bijbels kader
meer hebben. Het woord 'God'
moet daarom gedefinieerd worden.
Kinderen zingen en praten wel over
God, maar aan details van essentiële geloofzaken ontbreekb ket
dikwijlJ.

van God zijn onontbeerlijk in gesprek met kinderen en tieners.
Kennis van God
Een zekere vakmanschap, toewijding en liefde zijn vereisten voor
het communiceren van het geloof.
Eerlijkheid over twijfel, angsten en
blijdschap zijn van groot belang.
Kennis maakt macht en kennis van
God begint bij het horen over Hem.
Geloven is een zaak van hart, ziel
dn verstand en verstand speelt Binnen geloofsbeleving een duidelijke
rol. De Bijbel spreekt ons regelmatig aan op dat wat we weten.

Kennen en liefhebben
Geloven gaat niet over een hnderhandje in de lucht praten maar over
eerlijke gesprekken en informatie
over wie de Here Jezus is. Geloven
gaat niet over verbaal geweld maar
over liefde. Ik worstel nog steeds
met het feit of kinderen 'bekeerd'
moeten worden. Ik hou meer van de
aanpak en de opdracht van de Here
Jezus Christus zelf als Hij de kinderen ziet en van hen zegt: 'Laat de
kinderkeus tot mij komen en verhindert ze niet want hunner is het
Koninkrijk Gods'. In deze woorden
zit geen dreiging met de dood. Integendeel. De toenaderhg tot Jenis
resulteert hier in de hoop en belofte
voor ieder kind dat tot Hem komt.
U mag dat bekering noemen. Het
simpele bijbellezen en praten met
de kinderen(aan tafel), een echte
interesse in wat zij denken en ervaren legt een basis voor geloven in
een relatie met de Here Jezus
Chstus.

Laksheid en desinteresse
Deze hiaten binnen geloofsbeleving
worden zichtbaar in de talloze gesprekken en discussies die ik heb
gevoerd met tieners in het TV-programma 'Als je durft'. Het accent
dat de laatste jaren is gelegd op het
spirituele 'gevoel' wordt in deze
gesprekken zichtbaar. 'Geloven
moet je voeden en als ik hef niet
voel dan geloof ik heet ook nier ' Dit
zijn letterlijke uitspraken van tieners. Binnen de spirituele beleving
is het verstand achterwege gebleven. Door dit feit merk dat er weinig kennis meer is van bijbelse zaken. De gesprekken die gaan over
het geloof en God zijn flinterdun en
zijn niet gegrond op schriftuurlijke
kennis. Ik merk laksheid en desinteresse bij grote groepen tieners
met een kerkelijke achtergrond.
Voor mij is het belangrijk geworJournalistiek in geestelijk
den dat er met hnderen gesproken
perspectief
wordt over het hoe en het waarom
van God. Een enigszins apologetische benadering en kamkterstudies In het evangelische Uitdaging van
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julilaugustus schrijft Daniël Gillissen
onder de kop De zichtbare en onzichtbare werkelijkheid met elkaar in verband brengen over de vraag hoe je
christelijke journalistiek moet vamigeven. Hij interviewde daarvoor onder
andere Els van Dvk en Dolf Lok:
Volgens Els van Dijk, docente massacornmunicatie en chnstelijke
journalistiek aan de opleiding
S&V/ESJ, is het belangrijkste kenmerk van christelijkejournalistiek
dat het 'diemtbaar k aan de waarheld '.
Van Dijk:'Jezus Christus is de
Waarheid en journalistiek kan indirect dienstbaar zijn om door middel
van die Waarheid ook de werkelijkheid kenbaar te maken.Een journalist moet de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid met elkaar in verband weten te brengen. Dat wil
zeggen: de werkelijkheid is meer
dan de feiten die we zien. Alles is
vervat in Gods heilsplan. Wanneer
gebeurtenissen in een groter kader
worden geplaatst, is er sprake van
christelijke j o d i s t i e k ' .
In haar optiek is christelijke journalistiek een belangrijke stap verder
dan als christen journalistiek bedrijven. 'Christelijke journalistiek beperkt zich niet tot het bedrijven van
het vak vanuit de christelijke
grondhouding die je ds mens hebt
ten opzichte van je medemens',
vindt Van Dijk.
DolfLok is opIeidingscoördinator
van de opleiding Journalistiek en
VoorlichtingESJ en was daarvoor
eindredacteur van EO's Tvhein.
Hij stelt, in tegenstelling tot Van
Dijk, christelijke journalistiek wel
gelijk met het houden van ethische
codes.
'Christelijke journalistiek is joumlistiek die bedreven wordt door
christenen. Als je chnsten bent en
ook joumalist, dan weet je dat je
hogere nonnen en waarden stelt
dan alle codes die voor de joumalistiek bij elkaar geschreven zijn. Je
haalt die rechtsmeks uit de Bijbel.
De Bijbel reik ons voor de beroepsethiek van jourdisten enorm

veel punten aan. Je moet dus werken met de Bijbel in het hart en in
het hoofd.'
Uit de Bijbel zijn volgens Lok heel
wat ethische regels voor joumalisten af te leiden.'Denk maar aan de
Tien Geboden, de Bergrede en
Spreuken. Daar zijn regels uit te halen over partijdÎ&eid, hoor en wederhoor, het hanteren van de waarheid, laster, het doorgeven van geheimen, enzovoort. Verder moeten
wij laten zien wat het KoninkrGk
van God in deze wereld betekmt.
Dat km door de leugen te ontmaskeren en de waarheid aan het licht
te brengen'.

consumenten. Het feit dat zoveel
mensen afhankelijk zijn van de media geeft je een extra verantwoordelijkheid. Jk denk dat we daaa heel
bewust mee bezig moeten zijn'.

Van Dijk: 'Wij zijn in Nederlanu
best gezegend. Er is veel op dit gebied. Toch ontbreekt weleens &
fnsheid in het analyseren van de
werkelijkheid en de dingen in een
bredere context plaatsen. Ze missen
vaak het essentiële van de christelijke journalistiek. Soms is het alleen de algemene ethische journalistiek die wordt beoefend'.

Bij mist niet uitvaren
Volgens Lok betekent dei2 concreet
voor de maatschappij 'dat de consumenten niet eenzijdig geïnformeerd worden, maar dat ze ook reg e h t i g de boodschap horen van
het echte heil en geluk in deze wereld. Verkeerde n o m en waarden
komen vaak via de media binnen.
Het feit dat euthanasie zo breed geaçcepteerd is, komt v m een goot
deel doordat de media het heel
'soft' gebracht hebben. Als er ook
kranten en omroepen zijn die in dat
geval op de gmde manier hoor en
wederhoor toepassen, kan dat de
opinie veranderen'.
Van D$ sluit zich hierbij aan: 'Het
is erg belangrijk dat je maatschappijkritisch bent. Dus niet meelopen.
In het Nieuwe Testament wordt
heel vaak gezegd dat wij de geesten
moeten onderscheiden. Als er iets
belangrijks is in deze tijd, d m is het
dat. In een samenleving die zo plun f o m is, kan christelijke joumalistiek dingen on6magkeren en de
koer-s die God gaat zichtbaar maken. Ook door christen-journalisten
wordt teveel meegegaan met de
waan van de dag: 'Je moet mee'.
Maar het 'gij geheel anders' geldt
ook voor de andere k i ~ die
k wi,i op
deze wereld hebben en die mag best
goed naar voren komen. We moeten de timgen plaatsen in een breder perspectief. Dat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de

Het Hervormde blad De Waurheidrvriend van 25 juni publiceerde een
brief die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond aan de hervormde
synode stuurde. De eerste synode van
de oud-christelijke kerk was eendrachtig bijeen en kwam tot een eenparig
besluit, volgens Handelingen 15. Die
eenparigheid is thans ver te zoeken:

Onze Nederlandse Hervormde
Kerk is diep verdeeld 'Samen op
Weg'. Van eénparigheid is geen
sprake. In de beleving van velen
binnen de kerk is er zelfs sprake
van een nieuw juk, dat wordt opgelegd; lasten, die te maar zijn
om te dragen.

Impasse
U hebt a h synode op de maartvergadering van 1998 een hoopgevende poging gedaan om een uitweg
te bieden uit de diepe impasse,
waarin de Hervormde Kerk in het
verenigingsproces is gekomen.
Hieruit blijkt, dat u als synode
zorg hebt voor het geheel van de
kerk. Helaas is gebleken, dat de
uitvoering van uw besluit niet tot
meer eenparigheid of eendracht
heeft bijgedragen. De gebrokenheid van de kerk, niet in het minst
ook in hervormd gereformeerde
kring is eerder nog duidelijker aan
het licht getreden.

Wat de hervormd gereformeerde
knng betreft wijzen wij u op de
buitengewone ledenvergadering
van de Gereformeerde Bond, die op
19 december werd gehouden en
waaruit is voortgevloeid een 'Pastorale Brief die het hoofdbestuur
in april laatstleden heefi gestuurd
aan hervormd gereformeerde gemeenten en waarvan u een afschrift
ontving.
In het kader van de besluitvorming
op de maartsynode 1998 is u het
éne na het andere voorstel aangereikt, waarin structuren zijn bedacht, om samen, hoewel verdeeld,
tot één kerkelijke weg te komen.
De voorstellen zijn vooral gekenmerkt door organisatie van stnicturen, zoals het hele kerkelijke v e r s
nigingsproces in hoofdzaak organisatorisch van aard is.
Ook het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft u voorstellen
aangereikt. Wij staan, gegeven de
besluitvorming op de maartsynode
van 1998 en de daarin aangegeven
marges, onverminderd achter de
voorstellen, die wij indienden.
Daarin is het centrale element de
vrijheid van de classis om hervormd te blijven. Intussen beseffen
wij, dat ook deze voorstellen ten
dele zijn en mede zijn bepaald door
de impasse, waarin de kerk zich bevindt. Ons dunkt, dat gegeven de
verschillen, die in de afionderlijBe
voorstellen tot uitdrukking komen,
een éknparige weg in het Samen op
Weg-proces op dit moment niet mogelijk is. Het lukt ons als kerken
niet - en dat stemt ons ook als hervormd gereformeerden tot verootmoediging - om de hoge woorden
uit Handelingen 15 op de lippen te
nemen, namelijk dat het de Heilige
Geest en ons goed heeft gedacht
om de weg samen te gaan, die we
nu samen gaan.
Herbezinning
Daarom dringen we er bij u op aan
te komen tot een herbezinning,
waarin eerlijk de vraag onder ogen
wordt gezien of op deze wijze de
weg naar vereniging moet worden
vervolgd.

Wij roepen u op voorlopig niet verder te gaan dan de nu vigerende samenwerking.
Als wij pleitten voor hèrbezinning,
zal deze naar ons oordeel ingevuld
dienen te worden op de volgende
punten:

1. Herbezinning dient zich (opnieuw) te richten op de grondslag
v a n de kerk. Het rnoge u gegeven
worden het grondslagartikel zodanig te herovemegen, dat daarin de
gereformeerde kerk in haar historische gestalte herkenbaar blijft, met,
wat ons betreft, onderscheiding van
de Lutherse eigenheid.
2. Htsrbezinning dient schuldbelijdeflis hzich te hebben vanwege

het beeld, dat de kerk naar binnen
en dus ook naar buiten vertoont.
3. Herbezinning dient zich ook te
richten op de vraag hoe het samengaan van de kerken in de gemeenten wordt gewaardeerd. Wij doen
dan ook een dringend beroep op u
om gemeenten en classis uitdrukkelijk opnieuw bij de bezinning te b e
trekken. Uit publicaties van de laatste tijd is gebleken, dat het draagvlak voor Samen op Weg in de N e
derlandse Hervormde Kerk niet
sterker maar zwakker wordt. Wij
roepen u derhalve dringend op het
draagvlak ernstig te nemen.

4. Nog steeds is ex in de kerk diep
onbehagen over het feit, dat enkele jaren geleden de federatiegedachte geen kans van bezinning
heeft gekregen, ondanks het feit,
dat vele classicale vergaderingen
daarop hebben aangedrongen.
Derhalve is helaas ook volstrekt
onduidelijk gebleven, wat een federatie-optie mag betekenen. Nu
de kerken aan de vooravond lijken te staan van een besluit, dat
fusie van de kerken moet betekenen, zou zo'n besluit op dit moment eenzelfde miskenning van
gemeenten en classicale vergaderingen betekenen.

Bij mist niet uitvaren!
'Bij mist niet uitvaren ' is een bekend gezegde uit de scheepvaart.
Het schip van de kerk van Chnstus
is na Pinksteren over de wereldm
gegaan. In de loop van de geschiedenis zijn er vele scheqjes op binnenwateren terecht gekomen. Zo is
het toch ook in feite met de kerk,
waartoe we in dit land behoren. Wij
bidden, dat een nieuw vastlopen
van het schip voorkomen wordt.
Moge bovendien het vaarwater
open blijven voor hereniging met
alle kerken van gerefomeerde signatuur,die uit Afscheiding (1 834)
en Doleantie (l 886) zijn voortgekomen.Willen wij Afscheiding en
Doleantie werkelijk ongedaan maken, dan dient ook recht te worden
gedaan aan andere kerken, die wegens geschiedenis en belijdenis
daarvoor ook in aanmerking komen.Mede door onze hervormde
schuld zijn immers afgescheiden
kerken ontstaan?! Laat uw beleid
daarom in wijsheid en voorzichtigheid zijn, in het besef, dat het een
ingrijpend besluit is om te komen
tot kerkelijke vereniging, terwijl er
geen sprake is van geestelijke eenheid.
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