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Een charisma.ziet Dufíïeiá als -n
bekwaming. Een bekwaming, waarmee de gemeente gediend kan worden, terwijl dmrde werking van de
geestesgaven de gelovigen zich bewust worden van de aanwezigheid
van Gd.P
Van dit alles kunnen wij niet anders zeggen, dan dat er een zekere
waarheid in schuilt. Maar toch
w& zo de kern niet gegrepen. Want voordat het h de âdwifi gaat
over charisma& (meewoud), komt
eerst HET charisma (enkelvoud)
aan de orde. En dat is in heel het
boek van Duffield C.S. niet terug te
vinden.
Het charisma is niet een hacht,
ook geen bekwaming. Het is het
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LEVEN, 6n wel 'het eeuwige leven
in Chnstus Jezus,onze Heer'
(Rom. 6 : 23). Zo is de 'genade die
God schenkt',schnjft Paulus daar,
en dan gebruikthij dit wmrd: charisma, genadegave.
Van d-t is het niet moeilÎjk te
begrijpen, dat het meervoud charie
rnata ziet op krachten, bekwamingen en mogelîjW e n . Want ah
God leven schenkt. geeft Hij niet
alleen het kaie -taan. Ne,dan
bedoelt Hij ook levensruimteen
ontplooiing.
En &N nag mmten we uitkijken de
charîsmata niet te versmallen. Zo
kan Paulus bijv. schrijven, dat gehuwden en ongehuwden elk hun eigen bijzondere gave (charisma)
van God hebben (1 Car.7 : 7)- Is
dit weer k geven in 'kracht' of 'kkwaming'? Het is veeleer een manier van leven, een eigen ontpIooiing, zoals G d aan ieder ve&l e d geeft. Maar hm onderSebeiden dit per perswim zich mmikkelt, HET charisma is gemeenschappelijk: wij M m het h e n
van onze Here Jezus Christus.
Hoe is het mogelijk dat dit in de
dogmatiek van M e l d C.S. mtbreekt? ik kan het niet afiders verklaren dan door de miskenning van
de ernst van &
De mens
zou de mogelijkheidWouden hebben en daarmee de roeping om zelf
voor God te k i e m . Als dat wam
is,kan dit geen geweldig geschenk
van de Heilige Geest meer zijn.6

Gave van de Geest
Belan@jk is de m g : wat bedoelde Jezus toen Hij zei: ' V r n a a r ,
voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest,
h hij het Koninlaijk Gods niet
binnengaan' (Joh. 3 : 5)?
In Pinksterhingen worden water
en Geest gezieh ais twee onderscheiden gaven, die dan ook op
twee w m h i i h d e mmenten worden ontvangen: m t de wa-p
(kgraven worden mapsttian met
Jezus), daarna de geestesdoop (vervuld w&
met h h t van omhoog).

Maar geeft de kb133
hier a d e i ding toe?
Opnieuw rnoekn we constateren,
dat deze gedachten alleen kunnen
bestaan bij de gratie van een los
tekstgebdc, zonder Schriftverband. Want de woorden van Jezus
komen niet uit de lucht vailen. Nicod&mus, de Schriftgeleerde, krijgt
dan ook een vawijt te horen, wanneer hij deze woorden niet herkent.
Jezus haalde vrijwel letterlijk
Ezech. 36 aan, woorden gesproken
tot een volk in ballingschap, in grp
te ellende d m r verharding in het
k w d . W e lezen daar Gods verrassen& aanzegging van genade en
herstel:
'Ik d u weghalen uit de volken en
u bijeenvergaderenuit alle landen,
en Ik zal u brengen naar uw eigen
land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al
uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reimgen; een nieuw
hart zal Ik u geven en een nieuwe
geest in uw binnenste; het hart van
steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zai u een hart van vlees
geven. Mijn Geest zal Ik huw binnenste geven en maken, dat gij
naarmijn inzettingen wan&lt en
mmtig mijn verordeningen onderhoudt' (Eze~ti.36 : 24-27).
Hier komtdus het spreken over
'water en Geest' vandarin. Maar
hoe zau he$ mogelijk zijn, dem
twee te splitsen en te zien als twee
hoogtepunten die wel jaren uit elk kunnen liggenT7Is het niet
veeleer zo, dat G d hier spreeh
over een apsmding uit de Bood in
het leven? E n opstanding, waarin
water en Geest smenwerken?Het
wam s p e l t & zonckn weg, de
Geest steltam qm voor God. Beiden schenken ons Gods g e m b in
Jezus Chnsais, die niet a deien
valt.

Vandartr,datJezusmleeate&
pen in de N m xan de Vader, de
ZoonendeHeiiigeige@eesr.
28 : 19).MWq wcden in t&
keer genoemd! HH is h e i i j k on-

mogelijk, wel de Zoon te ontvangen, maar (tijdelijk) niet de Vader
of de Geest.
Evenzo is het een menselijk gedachtenspinsel, dat wij in de doop
nog niet de volheid van de Geest
zouden ontvangen. In zekere zin is
dat wel waar: omdat wij nog geen
volkomen geloof hebben blijft
voortdurend geestelijke groei nodig. Maar dat geldt dan niet alleen
met betrekking tot de Geest, want
in Hem komen ook de Vader en de
Zoon ons hart en leven vervullen
(Joh. 14: 20, 23).
Waar het om gaat is dit: het is vol- .
strekt ondenkbaar en in strijd met
de Drieëenheid van God, dat onze
doop in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest ons zou
verzegelen, dat wij aan de drie Personen in verschillende mate deel
krijgen. Wie de Zoon heeft, heeft
de Vader en de Geest (l Joh.
4 : 13, 15).
Evenzo is het onschriftuurlijk, ondenkbaar en onwerkbaar, dat God
ons in de waterdoop wel afwassing
van zonden zou schenken, maar
nog niet de levendmakende kracht
van de Heilige Geest. Want wat is
vergeving zonder leven? Opnieuw
geldt, ook in dit opzicht, dat we
nooit de Zoon ontvangen (vergeving) zonder de Geest.
Daarom gebood Jezus zijn apostelen te wachten met hun evangelieprediking tot ze met de Heilige
Geest gedoopt zouden worden.
Dan zouden ze ook zelf die volle
doop kunnen bedienen.
Geheel in die lijn belijden wij in de
catechismus, dat wij in de doop
worden gewassen met 'het bloed
en de Geest van Christus' (zondag
26).

Geen 'doop in de Geest'
De doop in de Geest, die zo vaak
wordt genoemd, komt in heel de
Bijbel niet voor. Zo vaak in de
Schrift de 'doop' wordt genoemd,
gaat het over de doop in water,
eerst bij Johannes, daarna in opdracht van Jezus.
Wel komen we het werkwoord te-

gen, dat Jezus' dopen' zal in de
Geest. Maar het is exegese-op-deklank-af, om dan van twee soorten
'doop' te spreken. Als dat waar zou
zijn, zouden er toch tenminste drie
categorieën genoemd moeten worden, want Jezus zou ook dopen met
vuur.
Maar dit kan zo niet. Want de waterdoop is (slechts) een sacrament,
een teken en zegel van de waarheid
die in Christus is. Daarom is de waterdoop naar zijn aard eenmalig,
terwijl de waarheid zelf, waarnaar
hij verwijst, permanent wordt geschonken.
Welnu, als Johannes dan belooft,
dat Jezus met de Geest zal dopen,
gaat het dan om een eenmalig sacrament of om een permanente vervulling? Toch zeker het laatste!
Daarom kun je die twee niet op één
lijn stellen, want het water van de
doop hoort bij de eenmalige bediening, terwijl het leven door de
Geest behoren gaat tot de blijvende
inhoud.
Wanneer men toch (op de klank af)
spreekt van twee soorten doop,
wekt men daardoor de indruk dat
de 'doop met de Geest' net zoiets
is als de ' doop met water': kort en
eenmalig. Die vergissing is helaas
één van de rode draden door het
boek van Duffield.
Johannes de Doper heeft niet twee
soorten 'doop' met elkaar vergeleken. Maar hij vergeleek zijn eigen
onmacht met de macht van Hem
die komen ZOU.8
Latere uitstortingen van de Geest
op mensen die toch al wel gedoopt
waren betreffen die situaties, dat
men gedoopt was in de doop van
Johannes de Doper (bijv. Hand.
19 : 2, 3).

Doop met vuur
Klank-exegese kan ver gaan. Zo
schrijft Duffield steeds over de
'doop met de Geest en met vuur' ,
alsof die twee bij elkaar zouden horen en samen iets moois zouden
zijn.9 Kennelijk ziet men daarbij
dan ook op de vurige tongen op de
Pinksterdag.

Johannes de Doper evenwel was
bezig het volk indringend te waarschuwen: 'Reeds ligt de bijl aan de
wortel van de bomen: ieder boom
dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in
het vuur geworpen'. Dáárop volgt
dan de aankondiging van Jezus, die
zal dopen met de Geest en met
vuur. Met als toevoegende verklaring, dat Jezus de dorsvloer zal zuiveren: het graan zal Hij bijeenbrengen in de schuur, maar het kaf zal
Hij verbranden met onuitblusbaar
vuur (Mat. 3: 10-12). Het ondergedompeld worden in het vuur is dus
niet iets om naar te verlangen en
het is zeker niet hetzelfde als het
ondergedompeld worden in de
Geest. Integendeel, Jezus werd al
benauwd bij de gedachte, dat Hij
(in onze plaats) met die doop gedoopt zou worden (Luk. 12: 49,
50; Mar. 10 : 38).10

Kinderdoop
De doop met water en Geest gaat
niet alleen terug op Ezech.36. Daar
staat het wel letterlijk, maar de inhoud ervan is in heel het Oude Testament terug te vinden.
God schept leven uit de dood.
Dat liet Hij al zien in Abrahams
tent, toen Izaäk werd geboren uit
twee verstorven mensen (Hebr.
11 : 12). Dit nieuwe leven werd
verwekt door Gods belovend spreken (Gal. 4 : 23), als karakteristiek
voor het begin van alle leven in verbondenheid met God.
Leven uit de dood zag Ezechiël
voor zijn ogen geschonken worden,
toen hij in de geest werd weggevoerd naar een dal vol doodsbeenderen (Ezech. 37). Zo zag Israël
eruit, in Gods ogen. Maar op de
beenderen kwamen vlees en spieren, en in die lichamen kwam de levensgeest. De wedergeboorte, ten
voeten uit! 'En gij zult weten, dat
Ik de HERE ben, wanneer Ik uw
graven open en u uit uw graven
doe opkomen, 0 mijn volk. Ik zal
mijn Geest in u geven, zodat gij
herleeft...' (Ezech. 37 : 13, 14).
Overduidelijk is dus het begin hele-

m l uit God. Een hefisorde, die zo
niet begint, zet alles in & Schnft
ondersteboven.
God schenkt, uit vrije gunst, het leven aan wie Hij wil.
Het hangt er niet van af of iemand
wil, dan wel of iemand loopt, maar
van God die Zich ontfermt(Rom.
9 : 16).
Daarom heeft God zijn verbond laten verzegelen, van begin af aan,
aan volwassenen en aan kleine lunderen. De kleintjes in de wieg kunnen nog niet geloven, niet kiezen.
Maar God verheerlijkt zijn genade
door aan hen hetzet$& te schenken
als rtan de gelovige vaders en moeders: het leven in Christus, door
zijn Geest. Dat was vroeger reeds
de inhoud van de besnijdenis, zij
het nog in bedekte termen (Rom.
2 : 28,29; 4 : l l). Nu is dit ten volle de inhoud van de doop.
Wanneer op de Pinksterdag de Joden verbaasd naar de apostelen kijken en luisteren, zegt Petnis ronduit: deze belofte (gesproken door
Joël) is niet alleen voor ons, maar
voor u allemaal. Voor u en uw kinderen. Let wel: de belofte van de
Geest! Dat was het argument om
zich te laten dopen: laat uw zonden
afwassen en gij zult de Geest ontvangen.
Daarom is het niet aileen onjuist
om de Geest te scheiden van de
doop, maar ook om bovendien de
doop aan de kinderen te ontzeggen.
Dan wordt Gods genade verduisterd. Het 'leven' wordt dan iets
waamoor men zelf eerst moet kiezen, alsof het geen 'opstaan uit de
dood' zou zijn! Geen wonder dat
zo HET charisma verloren gaat, en
de herkenning van het leven gezocht wordt in de krachten en wonderen.

Grote werken
Jezus heeft beloofd, dat ieder die in
Hem gelooft, grote werken zal
doen. Ja, nog grotere werken dan
Hij zelf deed (Joh. 14 : 12)! En wel
door de kracht van de Heilige
Geest, uiteraard.
M ~ e l haalt
d dit aan, om de nood-

zaak van de doop in de Geest te onderstrepen." Ook gaat hij daarbij
zover, dat hij uiteindelijk Christus
en de gemeente vereenzdvigt. De
beeldspraak, dat de gemeente het lichaam van Christus is, legt hij zo
uit, dat de gemeenteleden nu Christus' armen en benen en mond zijn.
Alles wat Christus op aarde doet,
dmt Hij door zijn gemeente.12
Dit is dus geen taal van de bruiloft
meer, van Bruidegom en bruid (Ef.
5 : 30), rnaar een vermenging van
Christus en christen, van Geest en
geest. Mensen gaan optreden alsof
ze Christus zijn, met de onfeilbaarheid van de Heilige Geest! Vandaar dat de gesprekken wel eens
moeizaam verlopen, dat tegenspraak evenvoudig niet wordt geduld. Nu zal dat niet in het algemeen zo zijn, maar in de praktijk
kom je dit wel tegen.

Voor wie het ziet
Toch mogen de grote werken er
zijn!
Maar wat heet groot? Jezus heeft
Zich nooit g m t s opgesteld, inte
gendeel, zijn presentatie was nede
rig. Toch reikt zijn heil tot aan de
einden van de aarde (Jes. 42 : 1-4,
49 : 6). Het zien van zijn grote werken vraagt dus om gslooJ Althans,
zo is dat nu nog. De dag komt, dat
de Zoon Zich in zijn heerlijkheid
openbaren en elke knie voor Hem
buigen zal. Maar zover is dat nu
nog niet.
Evenzo is de kerk in deze bedeling
nog niet verheerlijkt. Zij houdt zich
bezig met de verkondiging, die
voor de wereld een dwaasheid is.
Lijden, verdrukking en armoede
zijn voor haar geen uitzondering.
Toch is daar grote volharding bij
het onderwijs der apostelen en de
gemeenschap, het breken van het
brood en de gebeden(Hand.
2 : 42). Wereldwijd wordt de naam
van de Here aangeroepen (Hand.
2 : 21). Ontelbaar velen ontvangen
dagelijks de doop, sinds óe dag dat
3000 zielen in één keer werden toegevoegd. Zo heeft Jezus dit zelf op
aarde niet meegemaakt. Door zijn

verhoging is dit mogelijk geworden.
Cirote werken, inderdaad, ze zijn er.
Maar wat is groter: e n teken van
genezing, een spreken in tongen
6f.. . dat iemand opstaat uit de
dood? Is het niet het laatste? En dht
is dageiijks aan de orde, zo vaak iemand Christus van hark aanvaardt
(Joh. 5 : 24)! Wie dan de ene opstanding uit de dood na de andere
ziet en meemaakt, en G& charisma daarin herkent, zal zich wel
wachten voor een denigrerend oordeel over een 'gewmn' geloofsleven.

Winst
Tot zover de bespreking van de
'Hoofdlijnen van de pinksterbeweging'. Een hoofdlijn die ik nog niet
genoemd heb is, dat men in de toekomst een 1000-jarig rijk verwacht. Maar dat is een verhaal
apart en bovendien niet specifiek
alleen voor de pinksterbeweging.
Al met al is er aan de ene kant veel
herkenning, maar tegelijkertijd
staat er zoveel op een geheel ander
s p r . Goede woorden zijn terecht
gekomen in eeri kader, dat er
vreemd aan is. Het is mijn hartelijke wens, dat we dat samen helder
blijven zien.
Toch is met dit overzicht het verhaal niet uit. De vraag is, of ook
wij hiermee onze winst kunnen
doen. Dat zal wel mmten, want de
zuigimacht van een pinksterbeweging is niet los te zien van een kerkelijk leven, waarin we steken laten vallen.
Zo kunnen we met kracht naar voren brengen, dat 'tot geloof komen'
een groot wonder is, dat in kracht
gelijk staat aan de schepping en
aan de opstanding uit de d o d
(Rom. 4 : 17), rnaar dan mag er
ook gevraagd worden naar het nieuwe leven en naar de inhoud daarvan.
Wanneer wij met dure woorden b
lijden dat wij samen égn leven delen, waarvan de viering van het
avondmaal een uiting is, dan mag
er verwacht worden dat je ook al
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het wezenlijke in dat leven met elkaar wilt delen. Om iets te ncemen:
de liefde tot God, het denken vanuit de verlossing, de strijd tegen de
verleidingen, het vallen en opstaan,
de vragen van het leven, de bernoediging en de toerusting, enz. Kortom: leven delen is communiceren,
in geloof, verbondenheid, openheid
en vertrouwen. Als dat leeft, is met
het geloofsoog direct te zien dat de
Geest er is. Maar als bijv. door gebrek aan openheid veel stagneert,
wordt het leven-delen tot een te
weinig ingevulde belijdenis. Dit
voorbeeld is helaas geen theorie.
Gelukkig kan het tegenwoordig
hardop gezegd worden, maar het is
dan ook wel de hoogste tijd.
Ons kerkelijk leven lijkt in hoge
mate voorspelbaar. Veel is vastgelegd in vormen van een vorige tijd.
Is het dan gek, dat dit van buitenaf
oogt als een eeuwenlang stoilingsproces waarin de Geest niet bewegen kan? Hebben we niet te gemakkelijk deze kritiek altijd naast ons
neergelegd, afkomstig ais ze was
van een secte die toch geen gelijk
had?
En vraag eens aan een willekeurige
voorbijganger, hoe hoog voor hem
de drempel is om eens een kerkgebouw binnen te stappen. Van het
antwmrd word je niet vrolijk. Zijn
het niet keer op keer de religieuze
groeperingen rondom de kerk,
waar vastgelopen mensen zich het
eerst thuis voelen? In hmverre zijn
we eigenlijk elitair geworden, mede door het wijdvertakte kerkelijk
leven waarvan zeer vee1 diep doordacht is? Let wel: zo op het oog
wil ik niets daarvan kwijt, maar
kunnen we met dat alles niet wat terug naar het gewone leven dat iedereen volgen kan? Want drempels
ervaart men niet alleen als buitenstaander. Enz., enz., enz.
Ik wil maar zeggen: andermans ongelijk betekent nog niet, dat wij gelijk hebben. Zo'n houding kunnen
we ook beslist niet aannemen naar
gemeenteleden toe, die zich naar
een Pinksiergemeente aangetrokken voelen. De meeste dwalingen
grijpen zich vast aan een stuk waar-

%

heid, dat in de kerk te weinig aandacht ZOU ontvangen. Dus wordt
ons de spiegel voorgehouden.
De pinksterbeweging gaat met de
geestesgaven op de loop, dat wijzen we af. Maar nu graag bij ons
de gaven op tafel. Allemaal. Zodat
ieder gelovige daarin het leven
dmr de Geest kan herkennen, om
het met ons te delen.

l

We ronden vandaag de bespreking af van

G.P.Duffield N.M.Van Cleave, Woordw
Geest. Hoofdlijnen rrde theologie van &
Pinksterbew@ging,Kampen 1996.
Alle verwij=ngen zonder
aanduiding
Faan terug op dit boek.
Blz. 299; daarbij dient bedacht te worden,
dat & prediking volgens M e l d nog
steeds gernspireerd b ziJn, evenals
fetie, de tongen en de openbaringen, blz. 31.

Blz. 327.
%1z.348,349.
Zie mijn 'Pinkstervuur?' in De Rejömsatie
dd. 2 1 september 1996.
Haewel deze dogmatiek gematigd is, lig-

gen hier wel degelijk & wortels van e x m
me gedachten.Zo lezen we bij de voorganR van Diemen, in zijn
ger van fi
b h u r e Weten de g e r e f o m s m k ~her
wel?, de volgende opmerkingen: het begin
van onze relatie met Gad ligt in het jawoord van de mens, God geeft Zich helemaal niet m ons voordat wij naar Hem
vroegen, want God verbindt Zich niet met
ongelovigen(blz. 4). En verder: de eigen
keus van de mens staat totaal centraal, G d
dwingt de mens niet en Hij 'vermurwt'
diens hart niet (blz. 7,s).
Hiex ontstaat het totaalbeeld, dat de mens
eerst helemaal op eigen h ~ hvm
t God
moet kiezen; dararna ontvangt hij Jezus,die
immers gekomen is voor de gelovigen (waterdoop); t e ~ i o n ontvangt
e
hij de Heilige
Geest (geestesdoop).
Op die manier blijft er geen ruimte over om
het leven zelf als een charisma te zien: de
mens kiest zelf voor het leven met C
Wm
pas h m ontvangt men de geestesgaven.
Blz. 336.
Zie ook: J. van Bruggen, Htt evangeie
G A Szoon. Kampen 19% blz. 199 e.v.
Blz. 323,335.
' O Zie ook: J. van Bruggen, MatteUS, Karn?,en i99û, blz. 65.
Blz. 327.
lZ

Blz. 472.

Rectlflcatles

In het artikel 'Wanneer is onderwijs goed?' van 28 september jl. zijn op twee
plaatsen storende fouten geslopen. In het midden van de derde kolom van
bladzijde 986moest staan: 'een opvatting van waarheid die zich niet tot de rationele beperkt' (en dus met 'relationele'). En bovenaan de derde kolom op
bladzijde 887 moet niet staan 'In de huidige groei', maar 'In de huidige samenleving met zijn eenrijdlge aandacht voor technologie en economische groei'
(missen mensen een eigen origntatie en houvast).

In het nummer van vorige week, 5 oktober, eindigde het artikel "Achtergronden' van Jos Douma met een terugblik gevolgd door aantekeningen en daarna opnieuw een terugblik.
De bedoeling van de auteur was dat de tweede terugblik alleen geplaatst zou
worden.
Wij bieden onze excuses aan voor de gemaakte fout.
De uitgever.

UW VERLOSSER
IS UW GOD
'hebIk de smaud van Egypte van
uiieden afgewenbeid'

Joz. 5 : 9

itatief

G d s vijanden op.
Het uithouden in de kerk Lietekent
dus niet, dat je maar zwijgt over
het verkeerde. Toch is w meer te
overdenken.

Uithoudingsvermogen
Draadje
Preken die niet aanspreken. Kerkmensen die zich onuitstaanbaar gedragen. Vormen die je ervaart als
een knellend keurslijf. Ontwikkelingen in het kerkelijk leven die een
diepe bezorgdheid opwekken. Zo
maar een paar omstandigheden die
je kunnen opdrijven naar de vraag:
'Hoe houd ik het nog vol in de
kerk?' Je kerkelijk uithoudingsvermogen kan flink op de proef gesteld worden.
Hoe houdt G A het eigenlijk uit
met zijn volk?

Bespottelijk
Israël had zich in de woestijn bespottelijk gedragen. Namelijk zo,
dat vijanden van Gods volk de spot
met Israël konden drijven. De
HERE liet Israëls ongehoorzaamheid niet ongestraft. Hij strafte
soms w erg, dat heel de verlossing
uit Egypte op een mislukking leek
uit te draaien. Daarom kon het lijken dat Egypte t6ch de ondergang
van Gods volk zou worden. Zoals
een zwaargewonde ondanks een
reddings-operatie bezwijkt, zo leek
het met Israël af te lopen. Een dankbaar onderwerp voor de grappenmakers over Gods volk.
De HERE houdt het vol met zijn
volk - Hij is de God van het verbond. Maar dat betekent niet, dat
Hij zwijgt over de zonden van zijn
volk. Zijn trouwe liefde is een liefde met recht. Hij stelt Israëls klaarblijkelijke zonden openlijk aan de
kaak. Ook al wekt dat de spot van

De spot van G d s vijanden laat de
Here niet koud! Hoe zwaar &j zijn
volk mk straft, het komt er nooit
van dat zijn reddingswerk mislukt.
Altijd zorgt de God van het verbond voor een draadje om aan verder te spinnen. D m zijn straffen
beoogt Hij geen vernietiging, maar
juist herstel van zijn volk. Zijn
slaan is geen d66rslaan, wals mensen onbedoeld kunnen doen in hun
pogen om dingen in de kerk recht
te zetten. Gods recht blijft instnrment van zijn liefde.
Gods hhandeling van zijn volk
kan spot oproepen. Maar Hij zorgt
er ook voor, dat de spot afgewenteld wordt. Hij wil in geen geval
het gelijk van vijanden van de kerk
bewijzen. Hij neemt het telkens
tóch weer op voor zijn geplaagde
voik.
Er is geen barmhartigheid zonder
recht. Daarom kan een liefhebbende God straffen.
Maar er is ook geen recht zonder
barmhartigheid.Daarom neemt de
liefhebbende God het tekens tóch
weer op voor zijn volk.
Blijft het dus maar doormodderen?
'Ja', zou je zeggen, ware het niet
dat je weet van Jezus Christus. Hij
verlost echt en fundamenteel. Dan
kun je het telkens weer proberen &n
vertrouwen dat het goed afbopt.

Benauwend?
Wat is een mogelijke conclusie?
De volgende conclusie? Als God

het uithoudt, moet ik dat ook maar
doen? Zoiets zou heel benauwend
kunnen uitwerken.
Kerkelijk uithoudingsvermogen
wordt gevraagd. Maar trek niet als
conclusie, d8t je het maar moet volhouden. Zie h& je het vol kunt
houden. Door het oog op Jezus
Christus te richten. Als je hem niet
meer ziet of ds Hij onzichtbaar
wordt gemaakt, is het niet meer vol
te houden. Laat een scherp oog
voor wat ontbreekt en mankeert in
de kerk,ook een scherp oog zijn
voor de genade van Jezus Christus
voor die kerk.
Proef er iets van hoe groot die genade moet zijn.
Uw verlosser is uw God.
O HEER, laat 6w genade ook mij
aan h o r d houden!

DE MACHT VAN EEN ENGEL

C.J. de Ruijter

In hemel en op aarde
Natuurlijk is het vergezicht van
Openbaring 12 een bemoediging
voor ieder die van Christus is.
Maar tegelijk komt de vijandschap
van de duivel grimmig op je af:
Wee de aarde! (vers 12)Ab de engelen in de hemel de m l o g kunnen winnen, waarom dan niet op de
aarde? Hebben zij hier soms minder rnacht dan daar?
Dat laatste kan eigenlijk nauwelijks waar zijn. Als het geheim van
hun macht in Christus ligt, dan is
hun bescherming in ons leven een
machtig schild. Het is belangrijker
om te lenen op de volgorde waarin
Christus zijn koninklijke macht
laat voelen.
De vrede die Hij vestigt begint in
de hemel. Die vrede werd daar bedreigd door de boze. Hij klaagde er
Gods kinderen aan (vers 1O}. Zo
probeerde hij scheiding te maken
nissen God en wij bij Hem horen.
Denk maar aan de manier waarop
hij Job probeerde los te scheuren
van God. AL dat in de hemel lukt,
dan boekt hij op aarde ook succes.
Maar andersom is dan ook waar:
Als het de satan in de hemel niet
lukt, dan zijn op aarde zijn dagen
ook geteld. En daar ligt nu juist de
bemmdiging van dit vergezicht.
De oorlog in de hemel hebben de
engelen gewonnen. Het geheim
van die overwinning is de rnacht
van hun Koning. Maar dat belooft
veel aan wie op aarde zijn.
In de hemel kan de boze niets meer
ondernemen om scheiding te maken met God. Maar dan zal hier op
aarde ook niets ons meer kunnen
scheiden van Gods liefde in Chnsnis. Natuurlijk is de vrede hier nog
niet compleet. Het is volop oorlog.
En dat betekent dat er nog steeds
veel is dat ons bedreigt. Soms voel
je de boze dwars door je eigen leven lopen. Maar zelfs de dood kan
geen scheiding met God meer betekenen. De dood, dat betekent dat
de laatste vijand in mijn bestaan
heel veel ruimte krijgt.Maar zelfs
dan kan hij geen scheiding maken,
want de engelen dragen me in de

schoot van Abraham.
Wat in de hemel gebeurd is, belooft veel voor ons hier op aarde.
De macht van de Koning heeft daar
de engelen gemobiliseerd. En het
werd vrede. Geen scheiding meer
met God.En dat is het wat Hij
waar maakt hier op aarde, tot in
mijn laatste uur. De macht van een
engel is groot, want hij staat in
dienst van de Koning. Een engel,
dat is hier op aarde Gods arm om
je heen.

uitgekomen
Hi&ia, verklaring van een bijbelgedeelte door dr. Wilken Veen (Hervormd predikant te Amsterdam).
Het b e e f t het Hizkia-verhaal zoals het voorkomt in 2 Koningen 1820 en Jesaja 36-39. Uitgeverij Kok,
f 22,50 (88 blz.).

Daarom ben ik gedoopt! Het b e
treft een eenvoudige uitleg van het
klassieke formulier van de heilige
Doop door dr. M. Verduin (Hervwmd predikant te Zeist). Voor gebruik op verenigingen zijn aan elk
hoofdstuk gespreksvragen toege
voegd. Uitgeverij J.J. Groen en
Zoon,f 17,50(80 blz.j.
Het nieuwe Leven, door Andrew
Murray (1828-1917)(predikant Nederduits Gereformeerde Kerk te
Zuid-Afrika), is speciaal geschreven voor hen die pas tot geloof in
Christus zijn gekomen. Gazon Uitgevenj Den Haag, f 17,50 (192
blz.).

Jezus, de geneesheer van zieken,
eveneens van Andrew Murray
(1828-1917). In dit boek gaat de
schrijver in op vragen van christs
nen over ziekte en genezing. Gazon Uitgeverij Den Haag, f 15,50
(152 blz.).

Dit grote verhaal, Paulus over de
grote gevolgen van Pasen. Ds. G.
Gunnink (geref. predikant te
Amersfoort) laat zien dat het paasverhaal niet zomaar een menselijk
verhaal is. Uitgeverij De Vuurbaak, f 19,75 (100 blz.).
De weg van God, een boekje dat
zowel jongeren ais ouderen wil helpen de zingeving en de betekenis
van hun leven te vinden. Geschreven door drs. N. Dijkstra-Algrae.a.
Kok Voorhoeve, f 14,W (88 blz.).

A. Kamsfeeg/A. de Ruiter/H.J. D. Smit
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ens bent? Of moeten we nog altgd zeggen dat 2;

sjeechts zondig zun? Kunnen wo iets goed doen
mf is alles wat we doen hoofa'zakelfi zonde? V O

Nieuwe of oude mensen?
Verschillende schrijvers hebben in
diverse bladen aan dit onderwerp
artikelen gewijd. Daarbij kwam als
vanzelf Romeinen 7 geregeld in
het blikveld. Want Paulus zegt daar
toch, dat hij niets goeds kan doen.
Paulus is tot geloof in Jezus gekomen en zelfs apostel geworden.
Maar hij zegt: 'ik ben vlees, verkwht onder de zonde' (7 : 14) en
'waar ik een afkeer van heb, dat
doe ik' (15). Verder: 'ik weet dat
in mij, ..., geen g w d woont. Immers.. . het goede uitwerken kan ik
niet' (18). Ook zegt hij: 'niet wat
ik wens, het goede, dot ik, maar
wat ik niet wens, het kwade, dát
doe ik' (19).
De conclusie lijkt dan heel logisch:
als zelfs Paulus z6 over zichzelf
spreekt, zouden wij dan betere
woorden over onszelf kunnen zeggen? Wie zou dat durven? Kortom:
wij zijn nog altijd in de macht van
de zonde. Oude, niet echt veranderde mensen.

k
U ~

Christus' ziet. En vervolgens: we
kunnen ook echt anders gaan leven, doordat Christus in ons is
(Gal. 2 : 20). Zij zeggen: door de
kracht van de Heilige Geest kan de
levensheiliging echt merkbaar en
beheersend doorbreken in je leven.
Je kunt geestelijk echt gmien. Met
veel enthousiasme wordt dit verkondigd en het steekt velen aan.
Anderzijds ontstaat er verontnisting over deze boodschap. Is dit
wel gereformeerd?

Centrale vraag
Een belangrijke vraag in dit gesprek is: wat zegt Paulus in Romeinen 7 van zichzelf? Als die vraag
duidelijk beantwoord is, kunnen
we de vraag bezien: zijn wij nu oude of nieuwe mensen? Hoe moeten
we in geloof onszelf zien?

Bedoeling
Verschillende scribenie~iKeeruw1

Toch zijn er mensen (o.a. de schrijvers van dit artikel) die menen dat
christenen zichzelf moeten kren
zien als nieuwe mensen. In de eerste plaats: omdat God ons m 'in

zich tegen uitlatingen van de brs.
Kamsteeg, Smit (e.a.) over Rom. 7
en de levensheiliging. Men vreest,
dat door deze broeders zoiets als
perfectionisme de kerk binnen ge-

bracht wordt. Er wordt zelfs door
sornrnigen indringend tegen gewaarschuwd. Meerdere scribenten
menen, dat we aan Romeinen 7
geen serieuze aandacht geven.
Dit vertwnaakt bij vele kerkleden
op zijn minst enig wantrouwen tegenover de bodschap die wij laten
horen.
Als antwoord op die publiek geuite
zorg,zijn deze artikelen geschreven.
We willen onze gedachten over
Rom. 7 duidelijk publiek kenbaar
maken met de vraag om reactie
(NB: Liefst eerst persoonkijk!! Dit
mmisverstanden en onnoàig
kwetsen te voorkomen en om de Iezen niet onnodig te vermoeien!).
We willen immers graag samen
met iedere gereformeerde buigen
voor Gods Woord. Door het
Woord willen we ons denken
steeds weer reformeren en laten
corrigeren.

Het is mogelijk de vele schrijvers
aan te halen, die iets over Rom. 7
gezegd hebben in het afgelopen

jaar en daarop dan te reageren. Dit
Iijkt ons echter vermoeiend voor de
lezers en niet zo zinvol.
We hebben ervoor gekozen & aandacht te bepden bij: Wat zegt Paulus in Rom. 7? Daarna willen we
nog op enkele centrale punten van
kritiek ingaan (in het derde artikel).

Anders
Laten we met & kern beginnen:
wij menen, dat Rom.7 anders gelezen moet worden dan gangbaar onder ons is. Dat neemt niet weg dat
ook wij menen, met velen die kritiek geuit hebben, dat in de verzen
13-26 de bekeerde Paulus aan het
woord is. Hij spreekt van een werkelijkheid, die hij in zijn leven ais
gelovige ervaart. Vandaar de tegenwoordige tijd waarin hij spreekt.
Mmr... dit is niet de enige werk@[ w e i d die hu ervaart. Er is ook
eeri &re werkelijkheid,die zelfs
meer is. En vmr die andere werkelijkheid is ons inziens onder ons te

weinig oog. Er wordt nog wel eens
de indruk gewekt dat Romeinen 7
een volledige typering van de wedergeboren christen geeft. En daar
verzenen wij ons tegen. In dat verzet kan onze formulering misschien wel sens eenzijdig geweest
zijn. Maar hier gaat het wis om.

Gemis
Romeinen 7 is in de discussie over
levenshediging van centrale betekenis. Daar zijn allen het over eens.
Maar het v i d op, dat in de discussie vrijwel niemand echt uitgebreid
aandacht aan Rom. 7 geeft. Wanneer dat wel gebeurde, dan gebeurde dat via de bril van anderen. Men
gaf dan citaten uit oommentaren
van oude of nieuwe theologen. Dat
moet dm de doorslag geven, zo
lijkt het. Nu zijn commentaren en
autoriteiten waardevol, maar uiteindelijk beslist het W&, en niet
een of meer theologen, hoe betrouwbaar zij ook mogen zijn.
In de discussie tot nog toe hebben
we de aandacht voor wat Paulus
rondom Romeinen 7 geschreven
heeft gemist. Daardoor worden er
o.i. verkeerde of eenzijdige conclusies uit dit bijbelgahlte getrokken.

Uitspraken in Rom. 6
We willen allereerst aandacht vragen v m r een paar uitspraken, die
Paulus in Rom. 6 doet. Wat zegt hij
daar?
In vs. 2 lezen we:'Hoe zullen wij
die aan de zonde gestorven zijn
daarin nog leven?'. Paulus heeft
het hier niet over de eeuwige t=komst, maar over ons leven hier op
aarde (zie vs. l).Het is blijkbaar
volgens Paulus mogelijk, dat we hier op aarde al -niet in de zonde
leven.'
De apostel zegt verder dat we met
Chnstus gestorven zijn en opgestaan (2000 jaar geleden; door het
geloof hebben we daar nu deel
aari). Dan vervolgt hij: 'opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt

.

is .. zo ook wij in nieuwheid des
levens zouden wandelen' (4): Wanneer zullen wij in nieuwheid des levens wandelen? h de toekomst?
Nee, nu: in dit leven. We zijn irnmers medegekruisigd, 'opdat aan
het lichaam der zonde zijn kracht
oninomen zou worden en wij niet
langer slaven van de zonde zouden
zijn' (6).
Rechtens zijn we vrij van de zonde
(7). De zonde heeft het niet meer
over ons te zeggen en heeft ons
niet meer in de macht, zodat we
haar moeten gehoorzamen! De zonde-macht is gebroken (de kanttekeningen bij deStatenvertaling zijn
hierbij verhelderend).
Wij zijn echt met Jezus gestorven
en opgewekt (8-10). Daarom roept
Paulus: 'Zo moet het ook voor u
vaststaan, dat u wel dood bent voor
de zonde, maar levend voor God in
Christus' (11).
Wie na dit d e s nog niet overtuigd
is, dat Paulus het hier heeft over
een bevrijding van ons leven hier
op aarde (dus niet na de dood),
moet zich laten ovemiigen door
wat er dan volgt in vs. 12: 'Laat
dan de zonde niet langer als koning
heersen huw sterfelijke lichaam,
zodat gij aan zijn begeerten zoudt
gehoorzamen. Enz. enz. (12, 13).

1 Glashelder
Wat hier staat is helder, menen wij.
In 6 : 17 wordl het nog eens weer
benadrukt: 'u was slaven van de
zonde, maar u bent van hark g e
hcmaam geworden aan ... en, vrijgemaakt van de zande, bent u in
dienst gekomen van de gerechtigheid' (17, 18).
Dan weer de oproep: '.. .zo stelt nu
uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging' (19).
Christenen hebben een ander leven
ontvangen. Vandaar dat Paulus kan
zeggen dat de christenen te Rome
'slaven waren van de zonde' (20).
Even verder: 'Maar thans bent u
vrijgemaakt van de zon& en in
dienst van God gekomen en hebt u
als vrucht uw heiliging.. . ' (20-22).

I

In 7 : 5 lezen we het nog een keer
'Want toen we in het vlees waren,
werkten de zondige hartstochten ...
in onze leden,' ...maar thans...
'dienen wij in de nieuwe staat des
Geestes en niet Ui de oude staat der

Door het gelaof

die naar Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest' (5).
'Gij daarentegen zijt niet in het
vlees, maar in de Geest' (8).
'...indien gij door de Geest de werkingen des lichaam doodt, zult gij
leven' (13).
Ons inziens zegt Paulus m k hier
duidelijk, dat leven als wsdergeboren mensen hier op aarde mogelijk
is. Door de band met Christus en de
Geest van Christus in je, ben je als
christen niet meer uitsluitend als
'zondaar' te typeren. Je mag jezelf
zien, ja je moet jezelf zien als iemand die levend gemaakt is. Je bent
'in Christus' en Christus is in jou.
Door dat geIoof ga je anders leven.

Paulus weet: door het geloof in
Christus ben ik niet meer in de
greep van de zonde! Die zondemacht is er nog wel, maar beheerst
mij niet meer. Jezus beheerst mijn
leven. Nee,Paulus bedoelt niet dat
hij volmaakt leeft (Filipp. 3 : 1216). Maar hij staat wel in de vrijheid! Door het gelÓ6f heeft de zonde geen macht meer over hem. Dat
Vraag en conclusie
er nog overblijvende zonden zijn in
Zou Paulus in hfdst. 7 nu dingen
dit leven, wordt veroorzaakt door
zeggen die helemaal in strijd zijn
het nog onvolkomen zijn van zijn
met wat hij zegt in hfdst. B en 8?
geloof. Door het nog altijd te weiDat is volgens ons niet te geloven.
nig vertrouwen op en rekenen met
Daarom menen we, &t het vanuit
Christus ('onvolkomen kennen'
de context onmogelijk is 7 : 14 te
1 Cor. 13 : 9, 10, 12). Daardoor
lezen alsof het een volledige uitdoen we de zonde zomaar weer.
spraak is van Paulus over zijn l e
Maar hoe onvolkomen ook nog;
ven als christen.
Paulus ziet zichzelf in Rom. 6 als
In 7 : 14 zegt hij: 'ik ben vlees, vereen nieuw mens. Hij is immers 'in
kocht ond& de zonde'. Maar in
Christus'. D- de band met ~hris6
: 6 zegt hij juist dat hij geen slaaf
t u s wordt je denken, gedrag en voevan de zonde meer is. Ja, we zijn
len ande', nieuw. Concreet en
zelfs levend voor God in Christus
merkbaar ('Gij geheel anders', Ef.
en
kunnerdmoeten daarom de zon4 : 20). Door het geloof besef je: ik
de
niet
meer ais koning laten heerben anders en ik kan door de Geest
sen.
We
waren slaven van de zonde
anders.
(6 : 17) maar zijn van harte gehoorzaam geworden aan het onderwijs
van Jezus.
Rom. 8
Het woord 'kben vlees, verkocht
onder de zonde' kan daarom onmoDezelfde gedachte kom je tegen in
geiijk een volledige beschrijving of
Rom.8. Daar lees je uitspraken als:
typering
zijn van de christen PauGod heeft ons door Christus verlus.
Hij
lijkt
het hier te hebben over
lost, 'opdat de eis der wet vervuld
zijn
natuuríijke
aard, zijn vlees, los
zou worden in ons, die niet naar
van
C
h
r
i
s
t
u
s
.
Wie
eerlijk de uitsprahei vlees wandelen doch naar de
ken
van
bfdst.
7
legt
naast de uitGeest' (4). Nieuw bven als heilispraken
van
hfdst.
6
en
8 mwt ons
gen is kennelijk mogelijk. De eis
inziens
tot
de
conclusie
komen:
van de wet (liefdegeboden) is zich
Rom.
7
kan
niet
zo
over
& w&ral aan het vervullen in dit leven
geboren
Paulus
spreken,
dsof daar(8 : 4). Daarvoor ontvingen we
mee
alles
is
gezegd.2
Christus en de Geest van Christus.
In hfdst. 6 en 8 spreekt ook duide'Zij, die naar het vlees zijn, hebben
lijk de wedergeboren Paulus. Maar
de gezindheid van het vlees, en zij,

dan h m je krachtige geluiden en
oproepen. In Mdst. 8 hoor je nog
wel over 'nichten' naar verlossing
van de vergankelijkheid. Maar je
hoort in 6 en 8 niet die machteloze
kreten, vanwege het in en onder de
zonde gevangen zitten, die je hoort
in Rom. 7.

Volgende artikelen
Maar wat zegt Paulus dan in hfdst.
7? Hij spreekt daar toch mk in de
tegenwoordige tijd?
Daar willen we nader op ingaan in
het volgen& artikel.

Hoewel onze vakren zich ook bewust waren van onze zondige aard hebben zij toch in
ons avondmaalsformulierhet gebed opgeno-

men: 'Geef dat wij ... niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem'
(Geref. Kerkboek p. 525). Dit z u h ze ook
g e h m hebben in aansluiting bij o& Rom.
6:2.
1.1. Packer zegt hebelfde in zijn boek Wandelen door L Geeb Ivertalina van K e e in
~
Step with the ~ ~ i r i t ) . . Ò
p.p265 schrifl'hij
over Rom. 7 het volgmde:'De stelling van
dit e&lte 'ik ben vlmliik. verkocht onder
de lonk' w o r d categori&h en zonder kwalificatie gesteld, niet oripdat dit de hit waark i d owr Paulus als christen zou zijn (cursivering van ons), maar omdatk t het enige
de waarheid over hemzelf is dat de
deel
wet hem kan leren'.

sckiftu:

Even daarvoor
komtpa"lus' theologische zeifke&s alsFhRsten aan
de orde: niet het volledig beeld, (De aride
re zij& van Paulus' zelfkennis, dat hem
dms het evangeIie wordt gegeven wordt uiteengezet in hoofdstuk 8)'.
Even verder lees je de uitdrukking 'dat de
zonde nog steeds in hem aanwezig i s en dar
hij daardoor tot op zekere hoogt@nog steeds

...

een krijgsgevangene daarvan is'.

NAAR CHRISTELIJKE
BASISVORMING?
De inhoud van christelijk
onderwijs
Voor het eerst sinds vele jaren gaat
er iets veranderen hde leerinhoud
van de vakken in het voortgezet onderwijs. Dat is het geschikte moment om ook weer eens fundamenteel na te denken over die h o u d .
Over de keuze ervan, maar w k
over de doelstellingen en uitgangspunten. Over de relatie tussen wat
wij met ons christelijk onderwijs
willen en de plaats van de leerinhouden daarin.
Er ligt de komen& tijden een gouden kans om ons weer eens serieus
te bezinnen op & verhouding tussen de identiteit van de school en
de inhoud van de vakken, in dit geval van de basisvorming. De invoering van de basisvorming is een uitstekend moment voor bezinning
over en heroriëntatie op de wijze
waarop leraren in het christelijIr ondenvijs vorm geven aan hun taak
als vakdocent.
Vanaf het begin heeft in het christe
iijk onderwijs & overhiging geleefd dat de identiteit ervan ook in
de leerstof tot uithkking kon en
moest komen. Onze vurige hoog is
dat zij die vandaag in dat christelijk onderwijs werken dat ook in
de praktrjk willen en kunnen beleven.
Aldus drs. K. de Jong Ozn als voorzitter van de Stichting Identiteit Basisvorming Christelijk Orderwijs
(Sibco) in een woord vooraf van
Levensbeschouwing en o d e w i j s .
Dit boek verscheen in 1993 als
Handboek voor basisvoming in
het christelijk onderwijs. Het was
e n inleidend deel, dat gevolgd zou
moeten worden door zes Handreikingen voor de verschillende vakken. Na de eerste Handreiking zijn
echter geen andere delen meer verschenen.

Overheersing dam de
economie
Het onderwijsbeleid wordt volgens
de schrijvers veel te veel door economische motieven beheerst. Je
leest trefwoorden als: kostprijsverlaging, rendementsverbetering,
kwaliteitsverhoging van het product, flexibel reageren op marktontwikkelingen. Dat zijn temen die
duidelijk passen in een bedrijfsgerichte managementsfdosofiedie
geprojecteerd wordt op het onderwijs.
De schooi als pedagogisch instituut
verdwijnt zo uit beeld Ook over
het punt levensbeschouwing wordt
nagenoeg gezwegen.Het lijkt erop
dat die gezien wordt als een persoonlijk toegevoegde waarde, die
alieen van belang is voor het hdividu.
Achter de beleidsopvattingen rond
de basisvorming gaat een zeer bepaald wereldbeeld schuil. En dat
wereldbeeld verdraagt zich niet
goed met een wereldkld dat kpaald wordt door een aantal wezenlijke noties van de christelijke levensovertuiging.

Overheersing door de
wetenschap
Economische belangen dreigen het
onderwijs te gaan bepalen. Dat
gaat gepaard met het beheersen
van 'de' wetenschap, die welbeschouwd een heel bepaalde manier
van omgaan met kennen is.
De schrijvers geven met instemming de opvattingen weer van de
Leuvense hmgleraar Wielemans.
Hij ziet het zo, dat ons onderwijs
een bepaalde manier van redeneren
wtl Lievorderen, namelijk de analytische, waarin we de dingen uit elkaar halen. Het onderwijs houdt

G.J. van Middelkoop

zich niet bezig met de volheid van
de werkelijkheid. Het breekt die
eenheid in stukken, houdt zich hzig met fragmenten en doet dat op
een beperkte manier.
Verder wil het onderwijs de overtuiging verbreiden dat het normaal
is om via de wetenschappen de natuur te beheersen en te overheersen. Daarachter ligt de opvatting,
dat onze wereld en het heelal als
een mechanisch systeem kunnen
worden beschouwd. Dat geeft je
het recht de natuur te manipuleren.
Een onbegrensde economische en
technologische groei zijn immers
absoluut noodzakelijk.
Ware wetenschap kan en moet o b
jectief en waardenvrij zijn.
De natuurwetenschappen moeten
daarbij het ondermeksmodel leve
ren voor alie andere wetenschappen. Daarom hebben alomvattende
systeemvragen geen zin,omdat onze huidige wetenschappen daar methodisch niets mee kunnen. Heel
wat bescheidener is & benadering
van de broem& natuurkundige
Casimir. Hij gaf een drievoudige
relativering van natuurkundigekennis als 'benáderende beschrijving
van een bepdrkt gedeelte derfysische verschijnselen die op hun
beurt slechts een hpsrkt gedeelte
van de menselijke ervaringen uitmaken'.

Ruimte voor e e n
pedagogische bnaderlng
Een van de belangrijkste kenrnerken van het moderne denken is, dat
normen en feiten bewust uit elkaar
worden gehouden. Als je goed onderwijs geeft, geef je je leerlingen
echter ook inzicht in de verhouding
tussen werkelijkheid, feiten, kennis, waarden en levensbeschouwing.

De kennis die leerlingen op school
meekrijgen, heejftpas werkelgk betekenis, als die kennis geplnatst
wordt in eer%perspectief. De wetenschappelijke kennis moet in het onderwijs een plaats knjgen in een
breder kader. Wat is de betekenis
van wetenschappelijke kennis? En
wat zijn de Merkingen ervan?
Wat kun je ermee doen, ethisch ge- zien? Wat betekent kennis sociaal~coriomischen religieus?
Als je je rnet deze vragen kzighoudt in je onderwijs, ben je vormend en pedagogisch rnet je leerlingen bezig.in de cfirisklijke traditie is & school altijd ais een pedagogisch instituut gezien. Naar de
overmiging van de schrijvers is de
op output gerichte bedrijfsmatige
benadering van onderwijs ten diepste nier te veqmnen met deze p e
dagogische benadering.

Verantwoord
rnadschappelijk handelen
Wat is goed voor leerkmgen vanuit
het oogpunt van verantwoorde opvoeding? Niet dat het onderwijs
jonge mensen pasklaar maakt v m
de samenleving zoals die vandaag
draait. Dan ben je alleen maar uit
op aanpassing. En je leidt hen niet
op tot een zeifstandige, kritische
houding.
De s c h ~moet
l de leerlingen erop
voorbereiden hm ze straks moeten
functioneren in de maatschappij.
Dat is een doel van de basisvorming. Ook het Sibco-projectziet
ais doel van het onderwijs: voorbereiden op maatschappelijk handelen. Maar het Sibco-project b i d t
dit nadrukkeiijk uit tot verantwoord maatschappelijk handelen.
Wat is verantwoord? Hoe bepaal je
dat? Wie over 'verantwoord'
spreekt,legt een verband met maatstaven. Die maatstaven liggen in de
waarden en norrnen die voor jou
gelden.

Waarden e n normen

Bezig zijn met waarden en normen

sen'.

Over identiteit moet je niet praten
in temen van 'meerwamde'.Als
je dat doet, vat je identiteit op ais
toegevt~gdewaarde aan een algemeen maatschappelijk. in wezen
neutraal, verschijnsek 'een' school.
De christelijke identiteit als een
meerwaarde is dan ieîs &t ook
weer vermUiW a f g e t r o k losgepeld kaan worden.
Eigenlijk k m je alleen mtsnappen
aan dit denkschema als ja kwaliteit
en identiteit met eikaar verbindt zoals Niet bij kennis alleen doet.Er is
een samenhang van drie kwaliteitsaspecten; onderwijskwaliteit, o p
voedings- en vorrningskwaliteit en
levensbeschouwelijkekwaliteit. h
deze drievoudige benadering ligt
de identiteit besloten. Zij komt concreet tot uitdrukhg in het hele onderwijsaanbod, het godScliwistonderwijs, het ter sprake brengen van
de betekmis van het geloaf voor
het staan in de wereld en in het b e
vorderen van de eenheid van het l e
ven van de individuele leerling.

1 Geen overdrachfrnaar

Het Sibco-projectis erop uit, dat er
een communicatie over waarden en
normen komt in de lessen van &
basisvming.

vakken en tioe kan waardengericht
onderwijs vorm en inhoud Inijgen?
Het Sipcu wil dit doen in de geestelijke situatie van vandaag.
In de chrisklijke wereld is het eigen grote verhaal voorbtj. Er is niet
langer een eenduidig en helder omschreven levensbeschouwelijk kader. Daardoor is de godsdienstige
vorming in & lucht komen te hangen. Ook de ethische vorming
heeft geen basis meer.Bovendien
is de behoefte aan mnormatieve
@agogiek weggevallen.
f)e zuilschaol is vervangen door de
christelijke school met open karakter. Het echte confessionele(op de
kerkelijke belijdenis @te)
onderwijs werd opengegooid en vervangen dmr een oriëntatie op het bijMse v e W van 'God-met-men-

betekent voor àe individuele docent dat hij bezig is met zijn vak,
maar daarbij tevens kijkt naar de
vooronderstellingen van dat vak en
de keuzes die daarin besloten Liggen. ICeuzes die ook praktische betekenis hebben voor het maatschap
pelijk handelen. Weke opvatting
van kennis ligt achter de dingen die
we onderwijzen?
Bezig zijn met waarden en normen
betekent voor de school als geheel
vorm geven aan de eigen doelskllingen van de schml, zodat de algemene wettelijke vereisten door de
school w d n ingekleurd Dus
werken aan een eigen profiel van
de school.
Bezig zijn met waarden en normen
met leerlingen bekkent meer dan
kennisoverdracht: het is een invulling van de pedagogische taak van
de school. Bier raken we aan de
identiteit van de school.

Hoe zijn waarden en nomen nu
van Mekenis voor de inhoud vm
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Deze veranderde blikrichting is
van belang voor het Sibco-project.
Het S i b wil niet werken aan
waurden-overdrueht,want dat
wordt gauw indoctrinatie. Het kiest
voor waurdencopnnaaanícuiie.Daarin doe je recht aan de eigenheid
van de leerlingen. Je indoctsineert
hen dan niet, maar leert hen kiezen
in een situatie van pluriform waardemanbod. Daarnaast heeft deze
bem&ring aandacht v m ethische
principes die geworteld zijn in l
e
vembeschcawdijketra~~s.
Om pedagogische en ethische redenen kan en mag het onderwijs niet
indmhinerend zijn. Je mag de leerlingen en docenten niet slechts &n
mening, één w&,
één keuze
vooxhoudm.
Het is volgens het Sibco juist de
Bijbel die erop wijst dat er open en
genuanceerde standpunten ingencmen moeten worden. Het is daarbij
zeker niet zo dat de Bijbel ons
voerschrijft hoe in conerete situaties te kiezen. Dus past het niet de
leerling 'gesloten' te benaderen
met normen en w a d m . Levensbeschouwelijke waarden moeten
niimte hebben in een open ,nsehsol,
behsuve wanneer d~ pedagogische
situatie van de school fundmenteel in het geding komt. Dat getieurL wanneer de vrijheid van een
ander mens met voeten getreden
w d t vanuit sectarische/dogmati-

sche opvattingen. Dan moet ingegrepen worden.
Bij waardencommunicatie is er ook
ruimte voor het 'verhaal van buiten', uit Bijbel of geloofstraditie.
Bijbelse verhalen kunnen ah inspiratiebron dienen binnen deze communicatie van waarden. We moeten de Bijbel dan vanuit een open
verstamsproces tot ons Iaten spreken. Het gaat daarbij om het inspirerende van het verhaal, niet om
het echt waar of echt gebeurd,
maar om de symbolen en verhalen
van spirimalireir.
Met deze teleurstellende en dubieuze opmerkingen over de betekenis
van de Bijbel besluiten we onze
weergave van het meest wezeniijke
dat het Sibco-project wil. De k n a dering die men voorstaat, laat zich
- zo zeggen de schrijvers - heeI
goed verbinden met het concept
van de programschool.

De school als
vormingsinstiuut
9 febmari 1994 hield prof. dr.
S. Miedenaa zijn inaugurele rede
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was daar benoemd als
hoogleraar Christelijk oladenvijs
op de leerstoel die genoemd werd
naar Hendrik Pierson, van wie hij
het woord aanhaalt: 'Het verschil
msen de christelijke en de neutrale school is niet sheologisch, mmr
pedagogisch'. Voor Miedema is opvoeding vooral vorming. De school
is in de eerste plaats een pedagogische instelling, een vormingsinstituut. En het hart v m het onderwijs
is het vorrningsproces van kindaen
en jongeren.
Dat vormingspoces vindt plaats
binnen een levende, levensbeschouwelijke traditie van omgaan met
het evangelie en de traditie van het
christelijk onderwijs. En deze vorming heeft tot doel, dat leerligen
straks maatschappelijke verantwoordelijkheden kunnen dragen.
En een bijdrage kunnen leveren
aan de overdracht en de vemieuwing van de cultuur. De leerlingen
moeten gevormd worden tot =fstandige en kritische mensen. Om

dat te bereiken moet je hen ook
met andere opvattingen in aanraking brengen dan die van hun eigen îraditie.

Die vorming is breed. Net zoals het
rapport van de Besturenraad Niet
bij kennis alleen, noemt Miedema
levenskieschouwing, opvoeding, en
leren van kennis en vaardrgheden;
samen moeten zij uitdrukkelijk &n
geheel zijn.
De programschool van de Unie
voor Christelijk onderwijs wil ook
werken met dit drieledig kwaliteitsbegrip. Maar daar gaat het vooral
om een methodische benadering.
De Hendrik Pierson-leerstoel wil
daarbij een theoretisch pedagogisch d e l voor een programschool ontwikkelen.

Tussen inspiruiie en

engagement
Miedema wil geen christelijke b e
ginselpedagogiek. Hij wil een pedagogisch vertrekpunt nemen en
een vwmingsconceptie onhvikkelen.
In die vorming moet het levensbeschouwelijke een belangrijke dimensie zijn.Zo is de identiteit van
de christelijke school geen aanhangsel, maar ze maakt deel uit
van het wezen van de school. Miederna is er echter niet voor dat je direct verwijst naar de belijdenisgeschriften. Dat geeft een band aan
met een institutionelekerk. En m
doet het afbreuk aan de relatieve
autonomie van de christelijke
school als vomingsinstituut.
Wat we al heel lang missen, is een
uitwerking van het christelijk onderwijs vanuit pedagogisch perspectief- En dat hebben we nodig
om de vorming van onze leerlingen
zo gestalte te geven, dat zij vanuit
inspiratie komen tot betrokken inzet in de samenleving, tot engagement.

Geen eigeq leerstof
Op deze gedachten borduurt J . Hordijk voort in het boekje Christelijk
onderwijs in ontwikkeling dat als
'Jaarhek 1994' verscheen onder

redactie van S. Miedema en
H. Kiifman. Hordijk schrijft in deze bundel een hoofdstuk Hoopvol~e
onauikkelingen In het vormingsaanbod Christelijk onderwijs. Het is
&n ding om in het christelijk onderwijs een goede basis te formuleren en een mooi schoolwerkplan op
te zetten. Maar de doonvérking
daarvan naar de inhoud en de organisatie van het onderwijs, is een andere zaak. Jarenlang is er te weinig
gedaan aan een verdere didactische
en pedagogische doordenking van
christelijk onderwijs. Dat leidt makkelijk tot een tweedeling: de dagopening en het gdsdienstonderwijs aan de ene kant en het gewone
onderwijs aan de andere kant. Deze
tweedeling, dit dualisme, moeten
we te boven komen. We hebtien
een pedagogische visie nodig die
levensbeschouwing en levensoriëntatie kan verbinden.

Christelijke scholen moeten niet
streven naar eigen leerstof, vindt
Hordijk. Daarmee wordt de werkelijkheid van het bestaan zoals je &t
beleeft, ontkend of vertekend.
Waar het om gaat, is dat je leeriingen de achtergronden van & bs
staan& leerstof leert zien: de kerstof is een afspiegeling van het
maatschappeiijk en w e t e n s c h a p
lijk denken. En dat je je leerlingen
leert daarover eigen standpunten te
ontwikkelen, mee op basis van bijklse oriëntatiepunten.
De eigenheid van christelijk onderwijs moet je niet zoeken in eigen
leerstof, maar ze moet liggen in
een eigen wijze van omgaan met
leerstof. Kennis is nooit waardenvrij. De vraag is alleen met welke
waarden we de leerstof verbinden.
Alleen op die manier kan het vorrningsaanlmd een eigen kleur krijgen en dat in een opvoedingsperspectief dat uitgaat van het geloof,
dat aan mensen een ievensopdracht
is gegeven.
N.a.v. Stichting Identiteit Basisvorming
Christelijk Onderwijs, hvenshschouwing
en odewijs, Haiidbwk voor basisvorming
in het cluistelijk o d e n v ~ sKarnpen
,
t993;
S. Miedema, Identiteit tussen impiratie en
engagement, Amsterdam 1994en S. Miderna en B.Klifman, Chrisielgk onderwijs in
ontwikkeling, Kampen 1994.

LACHEN MET JAN STEEN

Jan Steen heeft hard gewerkt. Honderden schilclerijen verlieten zijnatelier. Uiteraard zjjnze niet allemaal op de tentoonstelling i e zien, Maar Steen
krijgt in Amsterdam een faire kans, De mensfe felIers van de expositie selecteerden 49 stukken o p
kwaliteit. Ter vergelok/hg:de Vermeer-mppeni~7g
was opgebouwd rond 23 stukken, En ferwo! hef
~~~~Ma~~r~tsi-iuis
de Vermeexs in krappe zaalves moest
:ionen, heeft het Rijksmuseum een ra yale afdeling
pgebouwd, met opvullend rcds#g ingedeelde z a
en, Zo kan Steen .tof z'n recht komen.
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Jan Steen, De strenge schoolmmcter, ca. ?W1688.

sexualiteit te verwijzen. Gecombineerd met de slechts gespeelde of
geheel afwezige moraliteit en de
theaterachtigevoordracht, ontstaat
een weinig gezonde vorm van toneel. Meer dan eens is de sfeer zo
broeierig dat je liever zou zien dat
de kunstenaar ons een helder naakt

Ook andere thema's dragen maar
weinig bij aan een serieuze kijk op
mens en samenleving. Of is dit gezichtsbedrog? Soms krijg je het gevoel dat de historische afstand groter is dan we beseffen. Op Steens
graf staat te lezen dat zijn kunst
tmnt 'hoe rnenschen de tucht ontwend, steeds verwilderen.' Bedoelde Steen dan Wh te waarschuwen?
Er zijn tenalom ook heel wat christelijke thema's door hem verbeeld.
Daarbij valt echter op dat ze - zie
bijvoorbeeld de E m u s g a n g e r s veel minder sterk gecomponeerd
zijn dan het 'amusante' werk.
Heeft men het element van tucht er

motief kiest, bijv. de ontering van
Tamar, wil de ernst vm het geI
beuren niet goed tot de kijker
doordringen.
Regelmatig wordt losbandigheid,
zoals op het topstuk Vrolijk gezelschap (hiernaast afgebeeld), voorgesteld als een voiksvermaak waar
ieder geacht wordt veel plezier aan
te beleven. Dan geeft de grootse
stijl mSteens werk een merkwaardige frictie, alsof iemand in de
v m van prachtige dichîregels
schuine moppen vertelt.

Ongezond toneel
In 1958 vond de laatste overzichtstentoonstelling van Steen plaats.
Sindsdien is men aanmerkelijk gevorderd op het gebied van de iconograf~e:het ontcijferen van betekenissen in schilderijen. De doeken
blijken meer zwoele lading te bergen dan op het eerste gezicht is af
te lezen. Allerlei voorwerpen (zoa19 een volle kmik, een leeg glas,
eeri pijp, sen fluit) en tal van combinaties (zoals twee uien met een
haring) blijken rechtstreeks naar
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later graag bijgedacht? Immers,
ook de taferelen van schoolmeesters hebhn een gezichtspunt dat,
zoals de catalogus constateert, nergens echt positief is.

Catalogus
Dit laatste valt op door te kijken
naar hetzelfde onderwerp bij een
collega als Gerard Dou. Door
werk van twee meesters naast eikaar te leggen, vallen de verschillen op. Vergelijkbaar werk van
tijdgenoten wordt steeds afgebeeld. Aan mike dwarsverbindingen is de catalogus rijk. In deze
uiterst verzorgde publicatie wordt
het werk van Steen onder meerdere aspecten belicht. Zoveel rnogelijk tasten de schrijvers de grens
af waar de zeventiende-eeuwse
realiteit ophoudt en & 'vrolijke'
fictie begint. Wie zich hier goed
inwerkt, krijgt Steen te zien in het
raam van de Gouden Eeuw.
Tentoonstellingtot 12 janurmri
1997, kaarten op de h g van het bezeek. Tijdblokken alben voor groepen. Rijksmuseum Amsterdam. Catalogus Jan Stken. Schìlder en verkUm. P r i j s f 49,50.

DE EVANGELISCH REFORMATORISCHE
KERKEN IN MINSK, ROVNO EN STEPAN
Jonge kerken met een oude leer

was een grote vraag. Op zijn zwerftocht kreeg ds. Nap contacten met
groepen in Rovno, Minsk en Moskou, die naar de gereformeerde leer
kerk wdien zijn.

Pionierswerk

De zendende kerk Van Hattern
kreeg in 1992 opdracht van de kerken in Geldwland en FlevoM m
mogelijkheden voor het zendingsHet resulteerde in vaste contacten
werk in Ukraine te onderzoekn.
tussen Hattem en Moskou en Tver
Ds. M. Nap werd kroepen als pi*
in
Rusland, Rovno en Stepan in
nier-zendeling en besteedde anderW
n e en Minsk in Belms. Mohalf jaar aan een intensief ondergelijkheden
om bij aan te sluiten en
zoek naar de mogelijkheden in het
te
ondersteunen.
genoemde gebied.
De opdracht was: zo mogelijk aansluiting zoeken bij restanten van de
Het werkgebied van
Evangelisch gereformeerde k a k
van voor de oorlog en niet m d e r
Gelderland en Flevoland
meer beginnen met zeding drijven
Ukraine werd vanaf het begin van
in de traditionele zin van het woord.
het
werk ah het hoogde werkgeOp zijn zoektocht deed ds. Nap
bied
beschoiawd. Het zou de spangeen spectacukre, maar wel verh
z
h
t van Hamm te boven gaan
rassende ontdekkingen.Dat er in
om
ook
intensief met kerken in ande vroegere Sovjetlanden in de vodere
gebiaden
te blijven werken.
rige eeuwen gereformeerde kerken
De
gemeenten
in Moskou en Tver
waren en er een goed ontwikkeld
bleken
goed
opgeleide
voorgangers
kerkelijk leven was, was wel hte
hebben.
Deze
gemeenten
hadden
kend.Hoeveel er na 70 jaar comal
een
flinke
mate
van
zelfs<andigmunistisch regime van o v a was,
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heid. inmiddels hebben deze gemeenten een zusterkerklatie met
onze kerken aangevraagd. Op de
synode van Berkel is hier positief
op gereageerd door deputaten BBK
de opdracht te geven: 'de bestaande contacten uit te bouwen met het
oog op de ontwikkeling van een
zusterkerkrelatie'. Hattem zal samen met BBK zoeken naar een
kerk in Nederland die de verdere
assistentie aan de kerken in Moskou en Tver kan overnemen.
Hattem concentreert zich nu vooral
op de kerken in Ukraine. Zowel in
de stad Rovno als in het 80 km verderop gelegen dorp Stepan zijn
kleine evangelisch gereformeerde
gemeenten. Beiden staan onder de
leiding van de 85-jarige ds. Philemon Semenjuk. Beide gemeenten
vragen en knjgen steun van Hattem. Ds. Nap, die zich in Kiev
heeft gevestigd, assisteert deze gemeenten bij het kerkelijk opbouwwerk.Een belangrijke vraag van
ds. Semenjuk was vanaf het begin
of Hattem kon meewerken aan het
opleiden van jonge predikanten.
Hierop is positief gereageerd door
in Kiev een bescheiden theologisch
seminarium op te zenen. Vanaf september 1995 studeren aan dit serninarium de twee studenten Wasja en
Slavik, beide jonge gemeenteleden
van de genoemde gemeenten. Ds.
en mevr. Nap besteden als docenten en begeleiders veel aandacht
aan deze opleiding.
Kiev is als vestigingsplaats gekozen om enkele redenen.
- Voor de studenten is er de mogelijkheid om ook colleges te volgen aan een van de Universiteiten. Dit kan van belang zijn in
het geval de toekomstige gemeenten niet volledig een predikant
kunnen onderhouden. Door ook
een ander specialisme te leren,
kunnen de toekomstige predikanten eventueel voor een deel in
hun eigen onderhoud voorzien.
- Voor de zelfstandigheid van de
kleine gemeenten Rovno en Stepan is het beter dat op enige afstand assistentie wordt verleend.

Ds. Nap heeft in Kiev de mogeEen werkbezoek
lijkheid om aan een Hogeschml
les te geven en om op deze maVooral met het oog op de vragen
nier contact te knjgen met studenvan de plaatselijke gemeenten om
ten.
materiële ondersteuning bij het ker- Ds. Nap kan hier ook werken aan
kelijk werk is er in augustus jl.
de wens van Hattem om in Kiev
door de Ukraine commissie van
Hattern een afvaardiging naar deze
een gereformeerde gemeente te
helpen ontwikkelen.
kerken gestuurd om dit onderwerp
te bespreken.
Dan is er nog de gemeente in
Minsk. We kunnen rustig stellen
dat de Here deze kleine gemeente
Minsk
op de weg van Hattem heeft geplaatst. Ook al ligt Minsk in BelaEerst werd de gemeente in Minsk
rus en dus niet direct binnen het
hzccht. Deze gemeente heeft elf
zendingsgebied van Hattem, we
leden en een twintigtai hoorders.
h n n e n deze gemeente niet in de
De voorganger is br. Lipen, die
zijn opleiding heeft gehad in de
kou laten staan. Daarvoor is het beroep dat deze gemeente op ons
journalistiek en zeer geïnteresseerd
doet
te
dringend.
Het
zou
goed
zijn
is
in de gereformeerde en in de cal.
als er binnen ons kerkverband een
vinistische leer. Hij heeft veel stuandere kerk zou zijn die de g e
die gemaakt van de geschiedenis
meente in Minsk verder kan assiste
van de evangelisch-gerefwmeerde
ren. Maar daarover straks meer.
kerk in B e l a s . Het geleerde is
voor hem een geweldige stimulans
om de gereformeerde kerk weer tot
ontwikkeling te brengen. Men orgaHet beleid van Hattem
niseert hiervoor evangelisatieactiZoals gezegd was het uitgangspunt,
viteiten.
zo mogelijk aan te sluiten bij b s
Tijdens ons bezoek werd er gesprostaande gemeenten of groepen en
ken over hulp bij kerkbouw en mdeze te assisteren bij hun verdere
schaf van een mini-bus en muziekontwikkeling. Hulp bij de ontwikinstrumenten voor het evangelisakeling naar kerkelijke zelfstandigtiewerk. Opvallend is hierbij dat
heid en bij evangelisatie in de ornmen niet eerst uitgaat van een eigeving. Bij hun evangelisatie-argen bijdrage hierin, maar dat van
beid richten de jonge gemeenten
het Westen volledige financiering
zich sterk op plaatsen waar vroeger
wordt verwacht. Een argument hiergereformeerde gemeenten zijn gevoor is dat de Baptisten en de Pinkweest.
stergemeenten dat ook doen. Een
Bij het kerkelijk opbouwwerk en
belangrijk motief voor een eigen
rnidkerkgebouw
is dat hierdoor wordt
de geestelijke toerusting zijn
delen (materieel) nodig. Bijvoorvoorkomen dat men als een sekte
beeld een kerkgebouw, een pastowordt beschouwd. We hebben er
rie, lectuur, literatuur, enz. De jontijdens ons bezoek sterk op aangege gemeenten zijn niet in staat deze
drongen dat er minimaal een eigen
middelen allemaal zelf aan te schafbijdrage van 25% van de eigen ge
fen. Ze vragen hiervoor de steun
meente moet komen. Het moet hun
van Hattem. Hattem is van mening
eigen kerkgebouw worden en niet
dat deze materiële ondersteuning,
een gebouw van Hattem. Men
moet zich voor het onderhoud volgericht op het krkdijk opbouwwerk, W t bij haar zendingstaak
ledig verantwoordelijk voelen. Dit
hoort. Er is daarom intensief overzal eerder lukken als men er zelf ofleg met de jonge gemeenten over
fers voor heeft gebracht. Een arguhoe op een verantwoorde wijze gement om niet zelf k hoeven bijdraholpen kan worden.
gen is vaak het lage inkomen dat
-

men heeft. Wij hebben er op gewezen dat een tiende van dat inkomen
dan ook maar een gering bedrag is.
Maar dan komt het probleem dat
het beschikbare geld niet toereikend is voor een groot kerkgebouw. (Een groep van 20 personen
stelt rustig voor een gebouw van
300-500 zitplaatsen te bouwen.) Na
uitvoerig overleg, waarin we duidelijk maken dat er in Nederland
door de kerkleden ook voor wordt
geofferd en dat men de wensen zal
moeten aanpassen bij de mogelijkheden, komen we in zo'n situatie
tot een overeenstemming en kunnen we afspraken maken voor financiële steun voor de komende jaren.
Alhoewel Minsk niet binnen het eigenlijke zendingsgebied van Hattem valt, is het reeds bestaande contact en de serieuze inzet van deze
groep een belangrijke reden om
door te gaan met steunverlening.
De uitspraak dat Hattem de enige
buitenlandse kerk is die helpt bij
geestelijke &rusting is voor ons
een sterke stimulans om ook te helpen bij materiële hulpverlening.
Binnen de zendings-commissie van
Hattem wordt er over gedacht in
Nederland een gemeente te zoeken
die de taak van Hattem t.a.v. Minsk
zou kunnen overnemen. Als er zowel in Ukraine als in B e l m s grmi
plaats vindt zal dit de spankracht
van Hattem te boven gaan.

Een zondag in Minsk
Op zondag 4 augustus zijn we te
gast bij de kleine gemeente in
Minsk. De kerkdienst voor vandaag is i.v.m. met de beschikbaar- .
heid van de tolk verplaatst van 's
morgens naar 's rniddags. Het g e
bouw waar de kerkdienst wordt gehouden ligt een half uur rijden vanaf het centrum van & stad.
Het is een trainingscentnim van
een aantal Duitse ondernemingen,
waarin men voor de zondag een
zaaltje heeft gehuurd. Nadat de
zaal op orde is gebracht, kan de
dienst beginnen.
Er zijn 10 kerkgangers waaronder

de tolk en de pianist. Niet iedereen
had bericht van de wijziging van
de tijd van de dienst gehad, hetgeen wellicht geen positieve invloed had op het aantal deelnemers
aan de dienst. Voorganger Lipen
verschijnt in vol ornaat, dat wil zeggen in de pas door Nederland g e
schonken toga. Ook een belangrijk
attribuut om zich te kunnen onderscheiden van sekten. Jammer genoeg wordt door de tolk niet simultaan vertaald en gaat hij ook niet
bij ons zitten, zodat we op een paar
voor ons verstaanbare namen na, inhoudelijk niets van de preek hebben meegenomen. De tolk leest
wel een schriftgedeelte, maar in het
Belanisis. Daar schieten we ook
niet veel mee op. Na dit optreden is
hij al snel onder zeil.
Pas achteraf horen we dat de
schriftlezing was Jeremia 4 en dat
de preek (die meer dan een uur
duurde) ging over Markus 10 : 22.
Na de preek gaat de gemeente in
een kring hand in hand staan en
bidt een formuliergebed. In de
dienst wordt veel gezongen. Aan
het eind wordt gezamenlijk het Onze Vader gebeden.

Na de kerkdienst drinken we gezamenlijk thee en eten cake.
We maken van de gelegenheid gebruik om de hartelijke groeten van
de gemeente in Hattem over te
brengen.
We wwden uitgenodigd voor een
bezoek aan een oud kerkgebouw in
het dorp Zaslawje. Het kerkje is
volgens Lipen van grote historische betekenis voor de evangelisch
gereformeerde kerk in Belms.
Voor het bezoek aan het kerkje
hijst Lipen zich weer in toga en als
een groot reformator toont hij rondschrijdend, ons de kerk en vertelt
van zijn plannen. Hij heeft nl. een
brief geschreven aan Filaret, de leider van de pravoslaafse kerk in Belarus, die het gebouw nu in eigendom heeft. Hij hoopt nog altijd de
kerk weer in bezit te krijgen van de
evangelisch gereformeerde kerk.
Immers hier op deze plaats kreeg
de reformatie in Belanis gestalte.

Rovno en Stepan
Ook in de plaatsen Rovno en Stepan zijn we enkele dagen om met
de broederschap te overleggen over
financiële hulp bij kerkbouw en
evangelisatie-activiteiten.
In Stepan is een kleine gemeente
die door ds. Semenjuk weer is opgericht en in hoofdzaak bestaat uit
oudere leden die voor de oorlog in
deze plaats een Evangelisch Gereformeerde kerk vormden. De hulpvraag is hier vooral gericht op de
aankoop van een woning die dan
gebruikt zal worden voor de zondagse kerkdiensten en als woning
voor de toekomstige voorganger.
Als knelpunten vmr groei van de
gemeente worden o.a. genoemd het
ontbreken van een voorganger en
een eigen kerkgebouw. De zondagse diensten worden nu in huis
van een gemeentelid gehouden. Dit
schrikt geïnteresseerden af en doet
weer te veel aan een sekte denken.
Opvallend is hier ook weer dat volledige steun van het buitenland
wordt verwacht. Men wil ons zelfs
over de prijs van de te kopen woning laten onderhandelen. We houden ons daar verre van. Deze zaken
behoren tot hun eigen verantwoordelijkheid. Hattem wil geen mede
eigenaar zijn van hun gebouw. Wij
zouden ook het risico lopen om verkeerde prijzen te hanteren; we kennen hier immers de markt niet. Bij
het spreken over een eigen bijdrage
wordt door ds. Semenjuk opgemerkt dat het de mensen nooit is
geleerd om iets voor de kerk te geven. We spreken af dat de gemeente van Stepan aan Hattem een uitgewerkt voorstel zal voorleggen.

Aan de gemeente in Rovno werd
reeds eerder financiële steun bij
kerkbouw toegezegd. Tijdens dit
bezoek moet dit worden geconcretiseerd. Moeilijk punt van discussie
is hier vooral de eigen bijdrage van
25%. Dit hoeft echter niet in contanten te zijn. Men kan in natura
bijdragen, door goedkoop materialen te verwerven, te helpen bij de
bouw, het leveren van hulpmidde-

len, enz. Ook hier moeten de plmnen worden aangepast bij de redikit: de wensen versoberen en aanpassen bij het draagvlak. We kamen er wel uit met elkaar. Vooral
het punt van e n eigen bijdrage van
de gemeente en offm brengen
voar de kerk blijken nieuwe ele
menten, maar bespreekbare punten
te zijn. Er is blijdschap bij de leden

G.J. van MiddeIk00p

zen
Spreekt de preek de jeugd

garandeert bepaald niet dat er vervolgens ook werkelijk iets speciaal
tot hen wordt gezegd! De laatste de jeugd apart aampreken- is iets
wat m.i. zeker regelmatig moet g e
beuren (zie bijv. Ef.6 : 1-3; Col.
3 : 201, maar de. gerichtheid van de
preek op jongeren hoeft zich daartoe niet a beperkn. In de preek
wordt immers M é 1 de gemeente
aangesproken;de gemeente waarmee de Heere Zijn genadeverbond
heeft opgericht. Wij weten - en dat
dient ook in de prediking verdisconteerd te worden - dat de doop
niet zahg maakt, m m het is uiteraard niet niets dat anze kinderen en

dat we nu concrete afspraken hebaan?
ben. Er km de komende jaren in fasen worden gebauwd. Eeri eigen ge- Vandaag nog enkele stukken uit het
bouw is belangrijk voor de uitstrathemanummer:dat De W e k r op 30
ling n m buiten. Het is een belmgaugustils jl. W over de jeugd. Het
rijk middel bij evangelisatie en de
eerste siuk is van ds. P.D.J. Buijx en
verdere ontwikkeling van de ge
gaat over de plaats van He jongeren in
meente. Een van de wensen van de
de preek Het gaat dan niet om af en
oude ds. Semenjuk kan nu worden
toe een aanspraak: 'jongens en meisgerealiseerd. Nu nog een tweede
jes'. Of om het incidenteel trekkm
wens: een opvolger. Hij zetf is imvan de aandachr door een al of niet gemers al 85 jaar! Voor deze wens
slaagd grapje. Het gaat m m met heel
vervuld kan worden is wat meer
de preek ook de kleintjes en de pubers
tijd nodig. Maar er wordt aan geen de jongvolwassenen te kaeiken.
werkt! Ds. Nap is met & opleiding
van twee studenten al met het tweeDe indruk zou kunnen postvatten
de jaar bezig. De studenten zijn
dat we ons op glad ijs kgeven,
zeer gemotiveerd.We zien aak
wanneer we het h&bn over de
hier het wereldwijde kerkvergadeplaats van onze jeugd in & p e k .
rend werk van onze Here Jezus
Hïer en daar valt imfnerste haren
Christus!
dat jongeren zich niet zo aangeken weten door de zondagse preek.
Het gaat niet over hen; het is hun
niet duidelijk wat zij nu met de
woorden van het Evangelie kunnen
in hun l e e f w e d . Bovendien zijn
er jongwen die grote vragen hebben over het waarheidsgehalte van
het Evmgdie in relatie met de hun
omringende wereld en de verschillende godsdiensten.
Aan de andere kant valt het - naar
mijn indnik - nogal wat p m l h r s
niet gemakkelijk om in hun preken
de verhalslag naar dejongeren van
vandaag te maken. Wat is hun leefwereld eigerilijk, waar 'zitten' ze;
hoe kun ja het Evangelie 26 vertolken dat het ook hen m s p k t ?

jongeren het merk- en veldteken
van Koning Jezus aan hun voorhoofd dragen (art. 34 PICiB). Vanuit deze werkelijkheid die onze
jeugd in een bijzondere en bevoorrechte positie plaatst, mag en moet

er een a d 1 op hen gedaan worden
om de God van hun doop ce zce
ken.De noodzaak van een nieuw
hart is anno 1996 bepaald niet v a ouderd; de bereidwilligheid van de
Heere om het te geven evenmin.
Maar dan is het ook nodig dat de
prediker vanuit de Schrift op een
pastorale wijze leiding geeft aan
jongeren die er zin in hebben gekregen om de Heere te vrezen. De
vraag dringt zich op: hoe moet dat

dan?

(...l

(---l

Het moet vmr ons vaststaan dat goed verstarur - de jeugd er recht

op heeft in de preek aangesproken
te worden. Dat wil niet zeggen dat
er altijd een npnrteaanspraak dient
plaats te vinden. De aanspraak 'jongelui' enlof 'jongens en meisjes'

'I

In de prediking mag tegenover alle
relativisme dodinken dat de
Waarheid m n Persoon is, bij Wie
je geen nummer bent, mmar Die een
relatie met je wil leggen. Een Persom, Jezus Christus, Die tegelijk
de Weg en het h u e n is (tegenover
alle pluralisme).
Zo mide prediker vanuit het
Woord de lijnen naar het ,leven
doortrekken. Temidden van een er-

varingsgerichte wereld, waar ook
onze jongeren van doordrenkt zijn,
zal het kader van Gods waarheid
als absolute maatstaf worden aangegeven.
Wat het taalgebmik betreft: laat dat
eenvoudig zijn. Laat er geregeld
een vmbeeld worden gebruikt dat
ook jonge kinderen aanspreekt. We
mogen ernaar staan om wmrden
van deze tijd te gebruiken. Tegelijk
zullen bijbelse woorden en begrippen, die onvervangbaar zijn, aan de
orde komen - daarmee mmten onze jongeren v e m u w d raken.
Het is een niet-gemakkelijke, maar
wel heerlijke opdracht om uit de

schat van het Woord nieuwe en oude dingen tevoorschijn te brengen,
en dan 26, dat ket eeuwig-blijvende
Woord van God tot klinken komt
in de taal van déze tijd. Ik pleit niet
voor 'turbo-taai', niet voor gewildpopulaire taal; wel voor begrijpelijke t
d
.

Doorleefderegels
Mevrouw E. W. Sonnenberg, directrice
van jeugdhuis De Stuw in U m h t ,
schrijft overjongeren en zingeving:

Het is in de lijn van de Bijbel dat
jongeren komen tot een eigen over-

Uw kerkgebouw is toch wel
bij Donatus verzekerd?

tuiging, tot eigen keuzes, tot een eigen visie.
Het kan voorkomen dat jongeren
wel opgevoed zijn met de Bijbel en
precies gehoord hebben wat mag
en wat niet mag. De regels zijn er
ingeprent. Ruimte voor eigen g s
loofsvragen is er nauwelijks ge
weest en discussie hierover is niet
mogelijk. Er wordt nog weleens beweerd dat jongeren het huis ontvluchten vanwege de strakke regels. Mijn ervaring is dat jongeren
niet de veiligheid van het huis verIaten vanwege deze regels, a i s ze
voelen dat de regels doorleefdzijn
bij de ouders. Fxhter voor een
scheiding tussen leer en leven zijn
jongeren erg gevoelig en daar prikken ze snel doorheen. Wanneer de
sfeer goed is en jongeren ruimte
krijgen om zichzelf te ontplooien,
nemen ze de regels, ook al zijn die
niet altijd de hunne.

De gemeente als geestelijk
gezin
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Tenslotte een stukje uit het artikel Wat
kan de kerk voor onze jeugd doen?
van H.H.K.:
Een m&
bidt voor haar kinderen. Dat gebed is er al vanaf het
pnlste begin. Die voorbede blijft,
ook al is het kroost straks uitgevlogen. En wat gaat die tijd in de luwte van het gezinsleven snel voorbij.
Daarom is de geestelijke investe
ring zo btlangnjt Via de ouders
loopt het eerste contact met gezin,
familie, de grote wereld en ook de
kerk. Met die moeilijke bijbeltaal.
De kinderdoop, genade, vergeving,
vrede door het bloed van het Kruis.
Zal een lund dat snappen? Die diepe woorden van de Heere? Laat
toch de gemeente de plaats zijn
waar dat grootkapitaal van Gods
goedertierenheid wordt omgezet in
de klinkende munt van het kleingeld. Door de persoonlijke geloofsbeleving van ouderen en ouders.
Zodat het komende geslacht het
aanvoelt: dit is echt! Dit is van de
Heere!

van 27 september jl. boven het volgenOuder wordende kinderen komen
de verslag van de kerkenradendag:
in een meer kritische levensfase.
Kntkk kan soms een vorm van
Ondanks zijn afieer v a n het Sumn
toetsen zijn: houdt die stelling het?
op Weg-proces bli$ de GereforOf houdt die het niet! Is het geloof
meerde B o d t r o m aan de Nedervan mijn pa doorleefd? Of van buiE d e HervePwPde Kerk De rechtten geleerd uit een boekje! Laten
zinnige hewonn.de vleugel zal zun
we van die ktiek niet te erg schrikstrijd voor de waarheid ook in de
ken. Maar er bijbelvast en geeste
toekomstige Verenig& Protatantiijk wijs leiding aan mogen geven:
se Kerk in Neckerhnd blijven voortdan houd je die jongen, dat meisje
zetten.
vast. Ook al behoeft hun standpunt
duidelijk correctie. Ze moeten nog
Dat was de belangrijkste conc1usie
hun plaats vinden. Ten opzichte
van de kerkenradendag die de Gerevan zichzelf, hun familie en omgeformeerde Bond zaterdag in h m ving en tegenover de Heere. l31
fmrt hield over de voorgenamen
daarvoor krijgen ze nu in de christevereniging van hervormden, gerelijke gemeente tijd en ruimte. Urn
formeerden en lutheranen. Temidte leren met vallen en opstaan. Op
den van Maagzangen over Samen
de catechisatie, de jeugdvereniging
op Weg en schuldbelijdenissen
of bijbelstudieknng en ook thuis.
over het eigen tekortschieten in het
Waar moet dat op een verantwoorverdedigen van de rechk leer,
de manier anders? Opdat de Heere
klonk een krachtige waarschuwing
in hun hart zou werken die persoontegen 'programs vrui afscheiding'.
lijke gelmfskeuze - door Zijn
Tot ongenoegen van de Bond heeft
Woord en Geest, zoals Hij heeft
een aantal behoudende hervormde
toegezegd aan OW jeugd.
gemeenten in het afgelopen jaar'
Alleen: let u er dan op dat er ook
verklaard geen onderdeel van de
gelegenheid is voor echte ontmoetcekomstige Verenigde Protestantting. Waarin hij af zij kan zeggen
se Kerk in Nederland te willen zijn.
wat op het Iiart ligt. &n open sfeer
'Voor ons besef W e n t weglopen
is daarvoor belangrijk. Een goede
en
afscheiden ontwuw', hield voorband tussen ouders en kinderen.
zitter
dr. A. van Brurnmelen de
Tussen de dominee of ouderling en
1700
mannenbroeders
in cle St. Jozijn caWhsanten. Een ontmmting
riskerk
voor.
als voor Gods Aangezicht. Ik weet
Volgens algemeen secretaris dr. ir.
het: wij maken &t niet. Maar dat
J.
van der Graaf rest de Bond
hoeft ook niet: God geeft die geleslechts
de voIharding in bijbelgegenheid! En wij zijn instrumenten
trouwe
prediking en de hoop dat
in Zjn heiinjke handen.
God de kerk eens zal terugvoeren
naar haar grondslag van de gereforDe trouw van de
meerde belijdenis. 'Menselijk g e
Gereformeerde Bond
zien hebben wij nederlaag op nederlaag
g d e d ~ n,'was zijn balans
Zaterdag 21 september hield de Gerevan
het
hervormd-gereform6
formeerde Bond een kerhradendag
verzet tegen Samen op Weg.
in de Joriskerk in Amersfoort. Wat
Uit de toenemende invloed van het
moeten de Hervormd-Gereformeerden
'rechtzinnige deel der kerk' in herdoen, nu het Samen op Weg-proces
vormde kring putte Van der Graaf
dreigt te leiden tot een kerk die nog
weinig h-.
Hoewel volgem hem
minder Gereformeerd zal zijn dan de
veertig procent van de hervormde
Nederiandse Hervormde Kerk al is?
kerkgangers op eeri gewone zonTwh maar trouw blijven aan dit gedagmorgen zich tot de Gerefornootschap, ook al blijft dat niet trouw
meerde Bond rekent, maken Bonaan de leer van Christus. Gerefomerders in de synode niet meer dan
de B o d betuigt trouw csan H e r v m een kwart van de l&n uit. 'Verh Kerk, kopt het Centraal Weekblaù

trouwen op macht of getal wordt
ons ais een rietstaf uit handen geslagen', aldus de secretaris,
Van der Graaf waarschuwde wel
dat gehoorzaamheid van regionale
kerkvergaderingen[classes) aan de
synode niet vanzelfsprekend is. Als
gemeenten volgens de nieuwe kerkorde verplicht zouden worden om
kerkelijke inzegening van alternatieve samenbvingsvormen mogelijk te maken, zouden rechtzinnige
classes die bepaling niet moeten
uitvoeren, vond hij.Ds. P. Visser
uit Bergambacht was het
niet
mee eens. !Het is gevaarlijk om
dingen te zeggen didie je niet kunt
waarmaken.'
De sprekers staken ook uitgebreid
de hand in eigen boezem. Tweede
voorzitter ds. G. Kamphuis riep op
tot 'een vmrtdurende schuldbeiijdenis over onze kerkelijke,ambte
lijke en persoonlijke zonden'. Van
Bnimmelen Haagde over 'het ontstellend individnalism' en de versplintering in eigen knng. 'Wanneer deze twee verschjnselen geen
halt wordt toegeroepen, zal Samen
op Weg onder ons een ruïne tevoorschijn roepen.'

Beroepen te Almkerklwerkendam:kand. M.J.C.Blok te K a r n ~ n .

Driesom - Op zondag 6 oktober jl.
deed A. Kn~gshskd,kandidaat te
Uithuizen, intrede in de gemeente
te Driesurn C.A.
Hij werd in de morgendienst in het
ambt bevestigd door ds. A.G.
Bruijn te Stadskanaal en deed in de
middagdienst intrede.
Nieuw adres ds. Krijgsheld: Kerklaan 1,9113 PJ Wouterswoude,=
(05l l) 422250.

WijnjewouddOosterwoIde- Op
zondag 6 oktober jl. deed R. IJbema, kandidaat te Kampen, intrede
in de gemeente te Wijnjewoude
i.c.m. Oosterwolde.
Hij werd in de morgendrenst door
ds. J. Kruidhof te DrachtenZuidOost in het ambt bevestigd en
deed in de middagdienst intrede te
Wijnjewoude en 's avonds te 00sterwolde.
Nieuw adres ds. mema: Te Nijenhuiswei 23,9241 EA Wijnjewoude, (0516) 481107.

Afscheid
Gouda - Op zondag 6 oktober jl.
nam k.P.M. de Wit te Gouda afscheid van de gemeente aidaar. Hij
heeft een beroep aangenomen naar
Wezep en hoopt daar op 20 oktober a.s. intrede te doen.

Emeritaat
Hattem - Op zondag 6 oktober jl.
nam h.B. van &ijlekom te Hattem afscheid van de gemeente aldaar.
Bastiaan van Zuijlekom werd op
27 september 1931 te Rotterdam
g e h e n . Hij studeerde aan de

Theologische Hogeschool te Kampen en deed op 6 april 1958 intrede
te Wetsinge-Sauwerd.
In 1962 vertrok ds. Van Zuijlekom
naar Leens en ging vandaar in
1965 nadergentheim.
Verder diende hij de gemeente van
Groningen-Zuid (1968), Assen
(1976), Assen-Zuid (na splitsing
van de gemeente in 1977) en tenslotte de gemeente van Hattem.
De afscheidsdienst werd gehouden
in kerkgebouw 'De Open Poort',
Veldhoeve 1 .

Collecten Schooldag
Kampen - De opbrengst van de
twee collecten, gehouden op de
laatste SchooIdag, was resp.
f 29.312,35 en f I6.989,SQ.
Het totaalbedrag,f 46.302,15, was
ong. f 6.000,- hoger dan het vorige
jaar.

Adreswijzigingen e.d.
Amersfoort-West * Diaconie:
H. Dam, Paladijnenweg 54,
3813 HA, (033) 4721707 (pag.
l W).
Drogeham * Scriba: L. van Abbema, Postbus 22,9289 W, w
(0512) 332320 (pag. 55).
Mildam * Scriba: J. Krol, Schoterlandseweg 89,8454 KD (pag. 56).
Steenwijk * Scriba: G.D. Sap,
Dophe& 24, 8331 2 3 Steewijk,
.a (052 1) 523084.
Vereniging Samenwerking Emeritering * Adres: Venetstraat 1,
745 l DL Holten, (0548)361069.

De voorlichtingsdagvan de Theologische Universiteit wordt D.V. gehouden op zaterdag 19 oktober a.s.
in het gebouw van de universiteit,
Broederweg 15 te Kampen. De

vmrlichtingsdag is bedoeld v m
apirant-studenten die eindexamens VWO hogen af te Ieggm of
afgelegd hebben. Belangstellenden,
bijv. ouders van jongelui die overwegen in Kampen te gaan stude
ren, zijn ook hartelijk welkom.
Ieder die van plan is deze dag bij te
wonen, wordt verzucht zich v66r
14 oktober schriftelijk of telefonisch aan te melden met opgave
van het aantal personen waarmee
men denkt k komen.
Postadres: Postbus 5026,8260 GA
Kampen. Telefoon: 038-3312878,
tussen 11.00 en 12.30 uur.

