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TRANEN EN TRANEN
ZIJN TWEE

Een broeder verkeerf in nood. Hef minste waf je
dan kunt doen is: meeleven met die broeder,
Misschien ben je in de gelegenheid hem te helpen.
Heel belangruk is ook het gebed: bidden voor wie in
nood verkeerf.
Nu gaat hef in dit artikel niet maar over een enkele
broeder, Het gaat over een hele groep in nood.
Hun verfegenwoordigers waren 2 7 sept. jl. bgeen in
de Joriskerk in Amersfoort. Daar belegde de
Gereformeerde Bond in de Nederlandse Henformde
Kerk een 'kerkenradendag', Ruim 7 700
mannenbroeders ontmoetten elkaar.
Broeders in nood. Verslagen om het verval van de
kerk. Gebukt onder Gods oordeel over de kerk.
Vandaag in De Reformatie een woord van
meeleven. Juist omdat het broeders betreft
Broeders in nood!
Uit het verslag in het Nederlands
Dagblad van 23 september wordt
duidelijk, dat de kerkenradendag
voord diende om 'de gelederen te
sluiten'.

De Bond liet de laatste tijd een toenemende verdeeldheid zien. N i e
mand is gelukkig met het Sarnenop-Weg-gaan van gereformeerdsynodalen, hervormden en luthera-

nen. Maar terwijl de ene 'bonder'
al hardop over een mogelijke afscheiding sprak, was de ander daar
nog lang niet aan toe.
Intussen gaat het Samen-op-Wegproces wel door. Hemifde ND van
23 septemkr dmt verslag van een
vergadering van de triosynde van
genoemde kerken. Daar werden op
organisatorisch gebied diverse spijkers met koppen geslagen.
Begrijpelijk, dat menige 'bonder'
er niet genist op is. Wordt de moeite van de Bond met bijvoorbeeld
de hoogde grondslag van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland wel serieus genomen? In die
grondslag is ook plaats voor de uit
lutherse knng afkomstige Leuen-
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berger Concordie, een geschrift dat
in tegenspraak is met de Dordtse
Leerregels. De moeite van onze
broeders en zusters uit de Bond is,
dat de Hervormde Kerk nú - tenminste op papier - nog altijd op de
gereformeerde belijdenis aangesproken kan worden. Dat dreigt
straks anders te worden.
HW moet het dan verder? De meningen zijn verdeeld.
Na intensief kraad in kleinere
b n g riep de Bond nu de kerkenraden bijeen om zoveel mogelijk op
66n lijn te komen.

ie oude lijn
Eén ding werd op de kerkenradendag al gauw duideli$ wat het
hoofdbestuur van de Bond betreft
wordt 'de oude lijn' vastgehouden.
Zelfs een verandering in grondslag
is voor de broeders geen &n
om
te zeggen: 'maar nu kunnen wij
geen deel meer uitmaken van deze
kerken'. Integendeel, opnieuw werden predikanten, ouderlingen en
diakenen opgeroepen 'orn binnen
de kerkmuren te vechten voor een
belijdende kerk'.
Afscheiding of iets dergelijks, zoals die de laatste tijd door sommige
voorgangers wel is bepleit, wordt
onomwonden afgewezen.
De secretaris van de Bond, dr. ir.
J. van der Graaf, daarover:
'We moeben onze kerk trouw blijven en onze hoop steilen op de Heilige Geest, want wij kunnen geen
réveil bewerken.' Even later: laten
we 'geloven op hoop tegen hoop,
dat God ons de gereformeerde kerk
in de weg van het recht zal weergeven'. (...) 'Dat is niet mdégaan
(met wat ongerefomeerd is, AdS).
Dat is: niet kunnen hééngaan en de
kerk prijsgeven aan wie er geen
recht op hebben.'
Van der Graaf wijst afscheiding
van de hand. Kuyger stichtte een
belijdenis-zuivere kerk. 'Ze bleek
uiteindelijk een misgeboorte. De
Gereformeerde Kerken verlieten
zelf het pad.. . '
Op dit punt aangekomen even een
eerste vraag onzerzijds: is het juist

om van een misgeboorte te spreken
op grond van wat er liter van iets
of iemand is terechtgekomen? Wil
je Kuyper, de Doleantie en de Vereniging rechtdoen, dan moet je kijken naar wat er tóen tot stand
kwam en dat dan eerlijk in het licht
van de gereformeerde belijdenis beoordelen. Wanneer br. Vari der
Graaf ook het vervolg van de geschiedenis erbij wil betrekken,
mmt hij wel volledig zijn: er zijn
gereformeerden afgedwaald, heel
ver zelfs, zodat we de vrees van de
'bonders' voor samengaan met die
gereformeerden best begrijpen,
maar het is onjuist te stellen dat DE
Gereformeerde Kerken zelf het pad
verlieten.

Ootmoed
Uit het verslag van de kerkenradendag bLijkt overigens, dat de 'bonders' er niet op uit zijn alleen maar
anderen de zwarte piet toe te speIen. Zowel u. Van der Graaf als ds.
G.D. Kamphuis, tweede voorzitter
van de Bond, riepen de aanwezige
broeders op tot diepe verootmoediging. Van der Graaf: & kaalslag in
& kerk staat niet los vami 'de slaande hand van God vanwege onze
kerkelijke zonden èn onze rechtzinnige zonden'. Ds. Kamphuis: 'Onze zonden getuigen tegen ons. Onderling wantrouwen, hmgmmd en
zelfoverschatting beheersen ons.
Hoeveel kansels zijn niet voor elkaar gesloten?'
De bmders pleiten zichzeK bepaald niet vrij van de ellende waarin de Hervorm& Kerk verkeert.
Maar hoe wonderlijk nu de conclusie die zij daaraan verbinden! Na
genoemde korte schets van de ellende waarin & kerk verkeert, stelt
ds. Kamphuis dize vraag: En 'wie
durft weglopen van onder Gods
oordelen?'
Als ik hem goed begrijp is de kdoding: dat kan en mag eenvoudig
niet, in m'n situatie & h k verlaten, dan loop je weg voor een last
die je van Godswege juist w d t opgelegd.
Ook een andere spreker, een ouder-

kerkeraad, die in zijn totaliteit niet
gereformeerd genoemd kan worden. In hun eigen wijkgemsente
kunnen 'bonders ' dan best de kansel trouw bewaken, maar ze dragen
toch echt mee verantwoordelijkSchriffuurlijke ootmoed?
heid voor bijvoorbeeld beroepsbrieven die van een centrale kerkeraad
Twee oproepen, zowel die van ds.
uitgaan naar een vrijzinnige prediKamphuis ais die van deze ouderkant.
ling, die ogenschijnlijk getuigen
In geval van een vacature in een
van een diepe bevinding en ware
hervormd-gereformeerde(wijk)geverootmoediging, maar waar ik
meente is het niet vreemd, dat een
twh graag - terwille van de broeniet-bunder als consulent wordt
ders en zusters in de Bond - een
aangewezen. Dit zijn zomaar een
paar kanttekeningen bij plaats.
paar mij bekende voorbeelden om
Of het ook goed is, om je door
te laten zien, dat het niet waar is,
Gods slaande hand tot bezinning te
dat je binnen de 'HervormdeKerk
iaten brengen. Die hand te zien!
met een in alle opzichten vrij geweMaar wat d m je er vervolgens
ten gereformeerd kunt zijn. Hoe
mee? Dááruit zal blijken of je hem
kun je God recht in de ogen kijken
ook echt hebt gezien. Met een sugterwijl je bijvoorbeeld je handtekegestieve vraag als 'mag je wel wegning zet onder een brief, een belopen van onder Gods oordelen?'
sluit of iets dergelijks dat on-rechtkun je onder de schijn van het tegendeel God zelf weleens buiten
zinnig is?
Begnjpt u iets van onze moeite met
spel zetten. Een pak daag geeft ieuw niet-door-daden-gevolgdeootmand soms een heerlijk gevoel. Je
hijgt je verdiende loon.. . Maar als
moed voor God? in Zijn naam wil
je gedrag er niet door verandert,
ik u d m ook druigend vragen opwat stellen je tranen onder dat pak
nieuw met mij 2 Korinthe open te
slaan. Aan het gedeelte waaruit we
daag dan helemaal voor? Er is verhierboven citeerden gaat een perischil tussen w e n en tranen!
coop vooraf, die aan duidelijkheid
In 2 Kor. 7 : 10 schnjft Paulus: 'De
niets te wensen overlaat: 'Vormt
droefheid naar W wil brengt ongeen ongelijk span met ongelovitrerouwelijke inkeer tot heil, maar
gen, want wat heeft gerechtigheid
de droefheid der wereld brengt de
gemeen met wetteloosheid, of weldood'.
ke gemeenschap heeft het licht met
Je kunt zuchten onder de gevolgen
de duisternis? Weke overeenstemvan de zonde, zonder met de zonde
ming is er tussen Christus en Bezelf te breken. En dat, broeders van
lid, of w e k deel heeft een gelovide Bond, is het nu juist wat wij van
ge samen met een ongelovige?
u maar niet kunnen begrijpen!
Welke gemeenschappelijke grondU bent (terecht, daarin staan we
slag heeft de tempel Gods met de
naast u) verontrust over de bemgafgoden? Wij toch zijn de tempel
de grondslag van de stxaks Verenigvan de levende God, gelijk God gede Kerk. Bet is onmogelijk te bousproken heeft: Ik zal onder hen wowen op een tevoren al verdeeld funnen en wandelen, en Ik zal hun
dament: belijdenisgeschriften die
God zijn en zij zullen mijn volk
elkaar tegenspreken. Maar is het
zijn. Daarom gaat weg uit hm midwaar dat de Hervormde Kerk tot healm en scheidt u af,spreekt de Heden nog altijd aanspreekbaar is op
re, en houals niet vast aan het onreide gereformeerde belijdenis? Op
ne. En Ik zal u aannemen, en Ik zai
papier, ja. Maar wat stelt dat voor
u tot Vader zijn en gij zult Mij tot
als het in de praktijk niet uitvoerbaar is?
zonen en dochters zijn, zegt de HeIn menige gemeente maken 'h- re, de Almachtige.
ders' mee deel uit van een centrale
Ditar wij nu deze beloften bezinen,
ling uit Kegteren, riep zijn medebroeders op tot ootmoed 'Zijn we
de kerk weleens aan God kwijtgeraakt?'

geliefden, laten wij o& reinigen
van die bezoedeling des vkzes en
des geestes, en zo onze heiligheid
volmaken in de vreze Gods'
(2 Kor. 6 : 14-7 : 1).
Toen in het begin van de jaren zestig door een hervormde predikant
het Evangelie van de verzoening
dom het bloed van Christus op lasterlijke wijze weersproken werd,
herinnerde prof. J. Kamphuis de
'bonders' aan dkze uitspraak van
één van hun geestelijke voorvaders, dr. Ph.J. Hoedemaker: 'Belijders en bestrijders (nl. van de
Christus der Schriften, van de
Christus wiens bloed de zonde der
wereld wegneemt) kunnen en mogen niet samen blijven in dezelfde
kerk.'
Dertig jaar later is het er echt niet
beter op geworden.
h een interview naar aanleiding
van de kerkenradendag (ND 27
sept.) merkt br. Van der Graaf op,
dat na een lange tijd van spanning
nu een diepe vrede over hem is
gekomen. Ik vraag: wat voor vrede? Dat de gelederen zich weer
sluiten? Of dat we de toekomst
van de kerk aan God mogen
'kwijtraken'?
Ik neem in goed vertrouwen aan,
dat hij vooral dat laatste kdmlt.
Maar de toekomst in Gods handen
leggen en weten, ontheft ons niet
van onze roeping ons door Zijn
hand ook te laten leiden en de weg
te gaan, die Hij in Zijn Woord ons
wijst.
In het licht van 2 Kor.6 : 1 4 w en
2 Tim. 2 : 19 ('Ieder &e de naam
des Heren aanroept breke met de
ongerechtigheid') zou ik br. Van
der Graaf in alle bescheidenheid
willen vragen: is uw nood niet uw
vrede?
Broeders, laat u door Gods oordelen over uw kerk wakker schudden
en gaat toch samen op weg met hen
die met u van harte de gerefomeer& belijdenis 1iefhp.hk.n.

EEN MONUMENT

J.J. Dronkers

itatief
Daarom noemr men die plaats
Gilgal tot op de huidige dag.

Wie de betekenis van de naam 'Gilgal' op gaat =ken komt bij de verklaring 'steenkring' terecht. Blijkbaar v m d e een stel stenen een opvallende kring. Het was een herkenbaar punt: een natuur-monument.
Toch legt de bijbel daar een verklaring overheen. In 'Gilgal' is het Hebreeuwse woord voor 'afwentelen'
te horen. Gilgal heet zo, omdat de
HERE nu de smaad van Egypte
weggewenteld heft. Gilgal is een
monument voor Gods daden. De
natuur schiet ter verklaring tekort.
De bijbel moet open om deze stenen evangelie te laten spreken.
Hier trok Israël de Jordaan over.
Gods voik werd er opnieuw besneden. De HERE trekt er de conclusie, dat de verlossing uit Egypte geslaagd is. Dit Gilgal is de plek
waar het pascha na vele jaren weer
gevierd kon worden. Hier kwam
een eind aan zo'n 40 jaar hemelbrood. Gilgal heeft d e s van een
nieuwe start!
Aan een ieder die vermoeid en belast is: het ligt vast in Gilgals duurzame steen, dat de HERE afwentelt
wat Hem van zijn vok als een
steen op de maag ligt. Gilgal - G d gotha: meer dan een klank alleen
verbindt beide plaatsen.

Bruggenhoofd
In de naam Gilgal ligt heel duidelijk GMs verlossingswerk vast:
'Heden heb Ik de smaad van Egypte van uiieden afgewenteld'.
Opmerkelijk is, dat deze naam-

geving niet metéén na de doortmht
door de Jordaan staat. Toen had de
HERE de smaad van Egypte toch
weggewenteld? Er moet nóg iets
gebeuren, voordat Hij van zijn GoddeIijk afwentelen spreekt.
Tijdens de woestijntocht is de besnijdenis achterwege gebleven. Alle m m e n van 40 jaar en jonger
moeten hier onder het mes, beveelt
de HERE. Blijkbaar is de verlossing uit Egypte eerder niet af.
Israëls God verlost wel onbesneden, maar is geen God van onbesnedenen!
Da's een risico, deze besnijdenis.
De ruggengraat van Israëls leger
ligt een paar dagen plat, uitgeschakeld door de gevolgen van de besnijdenis. FA dat op dat kleine bmggenhoofd ten westen van de Jordaan. De HERE vraagt Israël te
c k n , wat iedere ùwaze generaal
zou doen: een bruggenhoofd verzwákken in plaats van versterken.
De meeste soldaten, vrouwen, kinderen, vee, bezittingen: ze liggen
een paar dagen vcm het grijpen
voor die machtige Kanaänietische
vijand.
De HERE beproeft dus zijn volk
als het zwak is. Juist op die momenten &t je denkt 'nu kan er niets
meer bij', doet Hij er een schep
bovenop. Dgt is moeilijk! Dit vergt
een geloof! De God die afwentelt
kan ons eerst heel zwaar beladen.
Zo zwaar dat je kan denken,dat
deze God van geen h e n t e l e n
weet. Ook dat is Gilgal.

Looft de HEER
Gods verlossing mag ook in Gilgal
geen eenzijdige zaak blijven. Door
de besnijdenis uit te voeren moet
Israël geloof tonen. Roept het ongeloof en de zonde van Gods volk

niet telkens de spot van Gods vijanden op? Voordat de smaad van
Egypte verwijderd is, is het nodig
dat Góds verlossing een tweezijdige zaak blijkt te zijn.
Anders dan bij de 12 spionnen,
toont Israël nu wel gelmf. Het vertrouwen in Gods verlossingswerk
blijkt z6 groot, dat Israél bereid is
zich uiterst kwetsbaar te gedragen.
Het kan ook, want Isr&ls vijanden
durven niets te ondernemen. De
schrik van de HEREligt op hen.
Niet altijd kunnen Gods vijanden
gebmik maken van zwakke m e
menten van Gods volk. Zo'n grote
verlosser is de HERE.
Onksneden kun je dom de Jordaan trekken. Inderdaad, je wordt
verlost terwijl je zondaar k n t .
Maar als verlosten kun je niet onbesneden blijven.
En onbesnedenen kunnen geen
pascha vieren. Voor het feest van
de verlossing zijn er twee nodig: de
HERE dn zijn volk. Gilgal is ook
dáárvan een monument. Op een
kwetsbaar bruggenhoofd valt er
ook feest te vimn. Gods verlossingswerk krijgt cak een bmggenhoofd in het hart van zijn volk.
Looft de HEER.Denk ook eens
aan het monument Gilgal, wanneer
je als kwetsbaar Godsvolk in deze
wereld opgeroepen wordt tot vreugde in de m,
de enige Verlosser!

ALS DE KAPPERBES NIET
MEER HELPT
De amandelboom
Vroeger zag ik de oud- voord
als een bloeiende amandelboom. in
het gelijknamige bejaardencentrum
zag ik ze biljarten. En m'n tante bewmnde daar een rustieke kamer
met uitzicht op het bos. Ook kwam
ik wel eens op bezoek bij een oudere man, die ik opa mocht noemen.
En ik genoot van zijn leefwijze.
Elke dag nam hij een slokje vmr
de maaltijd. En hij verontschuldigde zich met een knipoog.Dat is
g& voor mijn eetlust, zei hij. En
ik dacht: de oudere, die heeft het
w slecht nog niet.

De kapperbes
Inmiddels ken ik ze wat beter. Het
is m'n werk om hen te bezmken.
En dan vraag ik naar hun welstand.
En best wel vaak h m ik het verhaal van een weinig bloeiend &staan. En ik denk dan aan dat andere woord van de Prediker, dat hij
met de vermelding van die boom'
in een zin neerschreef: '...op de
dag dat de amandelboom bloeit en
de kapperbes niet meer helpt' (Prediker 12 : 5).

De ouderdom
Deze zin staat in een brede beschnjving van de ontwikkeling
van de levensfase die wij de ouderdom noemen. Het is een dichterlijk fraaie beschrijving van wat
toch heus een kwaad proces moet
zijn. Prediker heeft het dan ook
over de kwade dagen. En hij zet
die af tegen de goede dagen van
een gezonde en wilskrachtige
jeugd.

Waarschuwing a a n de
jeugd?
U kent die tekst wel. Het begint
met een oproep aan de jeugd'Gedenk dan uw Schepper in uw jongeLingsjaren...' deze woorden worden wel gelezen als een waarschuwing aan de jeugd. Een waarschuwing die d m de verwijzing naar
de oude dag lijkt te worden onders q t .

G. Zomer Jzn

en met God
God voor mij altijd de Schepper
geweest.
Deze vrouw verhaalt verder van
haar - roomse-jeugd. Hoe ze eens
tegen een pater verzuchtte dat ze
het w naar vond dat we moesten
streven naar volmaaktheid via de
weg van de versterving. Dat ze niet
begreep waarom ze zichzelf het genieten moest ontzeggen. Toen moet
die pater haar handen vastgepakt
hebben en hij zei: Kind, geniet jij
maar.

Belofte v w r de ouderen!

De God van de oudere
Ik zou er liever een belofte in willen lezen. En dan vertelt dit woord
mij wie mijn God is. Hij is de God
van mijn jeugd. De God van de jonge jaren. In die tijd voel ik me
sterk, en ik heb een positieve kijk
op het leven. Ik ben toekomstge
richt. En mijn belangstelling is zo
breed als de wereld. Die wereld
van God! Gods geschapen wereld,
die me uitdaagt en m'n zinnen prikkelt. Mijn verlangen gaat uit naar
de dingen van & wereld. Ik wil genieten van het leven in de wereld.
En die belofte is niet maar aan de
jeugd gegeven. Ook de oudere
wwdt door de Prediker met deze
belofte aangesproken! Oudere, gedenk de God van uw jeugd. Gedenk op uw oude dag, de God van
de jonge jaren. Gedenk... de
Schepper.

Het geloof van e e n oudere
In een intewied met een vrouw
van 89 jaar las ik: God heb ik nooit
geassocieerd met 'het eten van hemelse pap met een gouden lepel'.
Omdat ik me van jongs af aan met
de natuur verbonden voelde, is

Dat lijkt op de boodschap van de
Prediker, maar het zit er gmd
naast! Onze God is de Schepper,
die eens het volmaakte leven aan
de mens gaf te genieten. De mens
zou dat leven lang genieten. Iets
van de lengte van dat leven is af te
lezen uit de leeftijden van de 'oudvaders' van Genesis 5. En heeft Jesaja niet gesproken van een honderdjarige jeugd (Jes. 65 : 20). Zo
zal het straks zijn op de nieuwe
aarde als het - ook in de kracht! gebroken leven van de oude aarde
hersteld zal zijn.
Laten de ouderen deze God gedenken! Hij is de God die geniet
van spelende kinderen (Zach.
8 : 5). Hij beloofde Job-in-zijnverval een lichaam frisser dm in
zijn jeugd (Job 33 : 25). Hij laat
ons zingen, dat onze jeugd wordt
vernieuwd als die van een arend
(Ps. 103 :5). Hij zegt de ouderen
toe, dat ze fris en groen zullen
zijn (Ps. 92 : 1 5).
Ouderen, gedenk uw Schepper.
Vooral ook als uw kwade dagen komen.Dagen waarin we misschien
geneigd zijn om vooral omhoog te
kijken, en we hopen op een goede

opvang in het eeuwig huis hierboven. Laten we vooral ook temgkijken!

Het geloof op een sterfbed
Ik herinner me een sterfbed. De familie moest machteloos toezien
hoe hun oude vader door de naderen& dood werd benauwd. Een
dochter zei me: Dominee, wilt u
vader alstublieft van de hemel vertellen? Ze hoopte dat vader daardoor wat mstiger zou worden. Irnmers, zo zei ze, vader lijkt geen afscheid van dit leven te kunnen nemen. Ik aarzelde. Want wat wilde
vader zelf dat ik hem zeggen zou?
Ik vroeg het ook eens aan een nog
niet echt oude vrouw, die sterven
zou. Ze bleef me echter tot vlak
voor haar dood vragen of ik wilde
bidden om haar genezing. Ik wil zo
graag blijven leven, zei ze. En ik
maak het vaker mee, dat ouderen
eerder vragen naar het gebed van
Hizkia (Jes. 38 : 2,3) dan naar dat
van Paulus (Fil. 1 : 23).
Dat behoeft geen correctie. Het is
gezond, her is gewoon Schriftuurlijk om te verlangen naar het leven
in zijn kracht. het blaeiende leven.
Een bloemetje in de winter ziet uit
naar de bloemenzee van het vmrjaar. En het is de herinnering aan
wat was die dmt verlangen naar
wat dus weer worden zal.

de middelen', als u me goed wilt
begrijpen. En als de kapperbes
niet meer helpt, steun dan op de
belofte van God. Met een herinnering aan uw doop. Immers, toen
werd reeds God gevraagd of u tenslotte door Gods beloften getroost
dit leven zou mogen verlaten.

De belofte van het leven
Een van die beloften is, dat G d ds
de nacht valt zal zorgen voor een
goede opvang in zijn hemels Huis.
Maar er is meer. En ik zou dat willen zeggen met een verwijzing naar
de hemel. Immers, als mij ggs
vraagd wordt om van de hemel te
vertellen. 'Wat is dat, waar is dat
en wie kan ik daar verwachten?'
Dan vertel ik als vanzelf van & Here Jezus, en ook graag van iemand
als Henoch. Neem nu Henoch! U
zult ook hem ontmoeten in de hemel. Hij,die - opvallend- in de
kracht van zijn leven bij de Here
werd geroepen. Hij heeft het verval
van het leven, zozeer zichtbaar en
voelbaar in zijn aardse bestaan,
niet meegemaakt. God riep hem
van de gebroken aarde naar de volmaakte hemel. Aldaar is dus ook
Gods geschapen leven in zijn
kracht. Veilig in Jezus' armen. En
eens komt dat leven terug. Naar de
nieuwe aarde. En daar zullen we
gestimuleerd dmr Gods Geest g e
nieten van & eeuwige jeugd.

Oudere, geniet het leven
Ik hoop dat vele ouderen lang genieten van het leven. Wel dienen
ook zij te beseffen dat God hen
om alles in het gericht zal doen
komen! Dat is dus niet maar een
waarschuwing aan het adres van
de jeugd. Dat is ook een vermaning voor de oudere! En zoals dit
de jongere zou kunnen remmen in
zijn levensdrift, zo mag dit de oudere stimuleren om het leven te
pakken zolang het nog dag is.
Wel kan de avond lang zijn, en
voor somrnigen is het vroeg donker. Kan het kunstlicht nog wat
levensruimte geven? Schroom
niet het gebruik van 'stimuleren-

Wat is precies de betekenis vm de bloeien& amandelboom? Daet zijn witte bl-m
denken aan een hoofd met grijze haren7 Of
moet bedacht worden dat de bloei van deze
h o m reeds in de winter plaats heeft. En ligt
dan de M Mop de winter of moet in de
blwi & aankondiging van het voorjaar wwden gezien? Wat betreft de kapperbes,die
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IN HOEVERRE IS
ROM. 7 WERKELIJKHEID
VOOR DE CHRISTEN?
Idie nog ultjjd hoo fdzuk8Ilijk zondaar zijn? f
beanfwoording van &e

I
A -

'

waag is Romeinen 7

Macir hm is dat mogelijk?
Om dat ctuideiijk te maken, maakt
Paulus in 7 : 1-4 een vergdjjkaig
met een huweiijk. Hrj zegt: eenhuwelijk blijft van kracht totdat de
daad scheiding maakt. Daarna behoort hertrouwen p tot de mogelijkheden.
Welnu, zegt Paulus. ik en vele anderen waren gebonden a d g 6
trouwd met de wet.' We leefden onder de wet. weahh. Kon & band
met de wet(de man) losgemaakt
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enfiggende hoofdstuk.
In dif tweede arfikel wi/len we Romsrinen 7 nader

Twee manben van leven
In 6 : 14 zegt Paulus 'De m& zal
over u geen heerschappij voeren,
want gij zijt niet onder G% wet
nmaronder&g&.Datiseen
-t
w d
D m t c sluit hij samenvattend
6 : 1-14 af.
Dat we niet onder de wet m wder de genade zijn, komen we w k
al in 3 : 21 tegen: 'Thmis er buiten de wet om gerechtigheidGods
openbaargewonien'. In 4 : 13.14
gaat het ook al over deíx tegenstelling. In & tijd van het OT was werkelijke verlossing er ook a i k a

dat de wet dtijd activiteit van mensen vraagt. Maar een mens kan uit
zichzelf niet aan de eis van de wet
voldoen. Denk d e e n maar aan de
memattende liefdegehxkn. De
wet 9teh eisen, maar helpt de mem
niet om de z o n & d t of bet gebrek aan liefde in zijn bvente overw h .Hoe meer een mens met
de wetbenggaat,deatemeerzai
hij ontdekken 'dat hij vlees is, vakmht onder & zonde' (7 : 14).
Want een mens km uit zichzd

niets anders dan zo fl^!
Maar er is gelukkig een andere manier van Ieven mogelijk gemankt
door God. Buiten de wet om: leven

door het geloof en niet door de
0nderfkgmade;doorhetbloed
wet. Daî kan aok nie4 aders 'want
(vergeving) en & k t van i n c h r i s & wet bewerkt toom' (4 : 15).
€US (vernieuwing). Daardoor is het
De wet is erbij gelmmen. W m ?
werkelijhd gewwden, dat menOm aan Be mensen meer duidelijk
sen, die slaven vm & zwde w m n
te maken wat zon& is. De wet kan
(6 : 171, nu Mgenmaktvan de zonmet en aitn mensen niet meer doen
de (181, echt van harte gehoormam
dan de zonde ontmaskeren (3 : 20).
(17) in dienst van G d anders gaan
Ja, de wet prilckelt & mdige
leven (22).
mens zelfs, &t de zondeer des
te meer uit gaat komen f7 : 8,9).
Twee huwelijken
De wet is dus nooit een reddingsweg geweest. Waarsm k t ?OmDie verandering is iets geweldigs.

de dood geen scheiding brengt. ben
je immers rian je huwdijk gebonden.

De man van in huwelijk is een
vohaakte, maar veeeiSemide man:
de wet van God zelf!&ze mm/
wet eist alles,tot in de puntjes en

totop&bodemvanjehart.Maar
het blijkt, dat een mens niet aan die
eisen kan voldoen. Want & wet is
geestelijk. Ikze m m eist dus een
Geestelijke manier van leven, maar
wij zijn vleselijk (7 : 14). De wet
en wij passen eigenlijk helemaal
niet bij elka.!Het is in feite een
onmogelijk huweiijk. Dmr de mde in ons loopt dit bipw~li&vast!

~uiu~wemelijk~jn,dat
dit huwelijk ontbcAidea w e d Maar
cìatgebeintrriet.Dewet,Gcdseis,
blijft eeuwig kaam en geldig. Geen

t i t t d ~ f j & a z a l ~ ~ &
leszaizijn&es~hied,z~g~le9usin
-5:
18. Jezitalsmmmmindit
huwelijk en je kirrit er niet uit.
Scheidhg van deze seeisende
man {de wet) h alleai maar door
deddDewetzelfster£aniet.
Dus de enige mogelijkheid is,dat
de m w w sterft. En om daarma ver-

der te kunnen leven, zou zij daarna
ook weer moeten opstaan.
Welnu, zegt Paulus, dat wonderlijke is inderdaad de weg. De mensen,die getrouwd waren met de
wet, maar in Christus zijn gaan geloven, zijn inimet Christus gestorven en begraven en opgestaan (zie
Rom. 6 : 2 e.v.).
Zo zijn we, door ons geloof in
Christus en door onze eenheid met
Hem, vrij geworden van de verplichtingen jegens de wet (de eerste
We zijn (in Christus) dood geweest
en opgestaan. En daarom leven we
niet meer onder de wet, m= onder
de genade. Een nieuw huwelijk is
gesloten. Niet met de wet, maar
met Christus. Zie 7 : 4.
En Jezus Christus is een heel andere man.
kent ook de eis van
God en stelt die ook! Ja, nota bene,
nog scherper (zie Matt. 5 : 17 e.v.
en Joh. 13: 34). Maar het verschil
is: Jezus laat het niet bij eisen, wals de wet; Hij geeft ook hulp en
kracht om aan die eisen te kunnen
voldoen. Ja, Hij gaat zelfs met zijn
Geest de eis van Gods wet vervullen in ons leven (8 : 4).
Het huwelijk met de strenge, alleen
maar eisende man (de wet), is vervangen door het huwelijk met de
liefdevolle, ixhuipzame Man (Jezus). Die gaat maken dat je als gelovige gaat leven naar de eisen van
God. Het nieuwe leven! Zo vergelijkt Paulus de wet en Christus als
twee mannen.

Geest en letter
Wij dienen nu in een ander huwelijk, juicht Paulus in 7 : 6. 'We zijn
van de wet ontslagen', niet meer
getrouwd met de wet, 'dood voor
haar, die ons gevangen hield, zodat
we dienen in de nieuwe staat des
Geestes en niet in de oude staat der
letter' (Letter = de geschreven wet).
Paulus gaat dan verder met de
vraag: betekent dat, dat de wet
slecht is en waardeloos? Nee. De
wet is van God en goed, heilig,
rechtvaardig (7 : 7, 12). Maar als ik

als mens alleen de wet heb, dan betekent de goede wet mijn dood.
Want ik kan er niet aan voldoen,
dmr de zondemacht in me (7 : 712).
Is dan die heilige man (de wet), die
terechte eisen stelt, de schuld van
mijn dood geworden? (7 : 13).
Nee. De oorzaak: daarvan is niet de
wet maar de zondernacht in me,
waardoor ik niet aan de wet kan
voldoen.
'De letter doodt' (2 Cor. 3 : 61,
dnjft zondaren naar de dmd. Want
de wet geeft geen leven aan m d a ren. De Geest doet dat we1 (zie ook
8 : 3,4).

Gelukkig, we zijn niet meer onder
de wet maar onder & genade. We
zijn getrouwd met Jezus die ons
verzoent rnet God en ons ook zijn
Geest geeft. Om ons echt tot nieuwe, andere mensen te maken.Daarvoor maakte Hij ons volledig vrij
van welke wetseis ook (zie nogmaals noot 2).

Verschil wet en Geest?
Het grootste en typerende verschil
is dit: de wet eist van ons, terwijl
de genade of de Geest aan o m

geefr.
Bij de wet moeten wij iets doen.
Bij de genade doet God het en
wordt het ons geschonken.
Maar de moeite is dat mensen vanuit het tweede huwelijk zomaar
weer gaan leven alsof dat tweede
huweLijk net zo is als het eerste
(wem wettisch en het dus weer zeif
gaan doen in plaats van 'in Christus' te blijven).
En het is gewoon levende realiteit
wat Paulus in Rom.7 : 13-26
schrijft. Ieder mens,zefs een wedergeborene, die (weer) onder de
wet gaat leven en dus zelf (weer)
wil gaan voldoen aan wat de wet
zegt, loopt vast en komt ertm te
gaan schreeuwen: 'ik ellendig
mens, wie zal me verlossen van de
zonde-macht die in me is, uit mijn
lichaam des d d s ? ' (7: 24).
Ook de wedergeboren Paulus - als
Hij weer onder de wet gaat staan

en dus(weer) wettisch gaat leven,
eigen prestaties belangrijk gaat vinden - komt tot die noodkreet. En
die fout maken alle christenen mmaar. Een vmdurend gevaar voor
zondige mensen. Dat beleeft Paulus ook nog altijd als werkelijke
strijd in zijn leven (zie Gal. 5 : 1618). Vandaar dat Paulus ook in de
tegenwoordige tijd hierover
schrijft. Je valt zomaar in de valkuil van het tòcb zelf weer doen;
van het toch weer uit eigen kracht
leven in plaats van uit kracht van
Christus. Ook Paulus heeft te vechten met dat gevaar. En als hij er
toch weer in valt, dan ondervindt
ook hij weer zijn onmacht om de
zonde uit eigen kracht & baas te
worden of te blijven.

Zo is het echt ook met Paulus gesteld. Net als met iedere wedergeboren christen. Zo zijn we als mensen. Machteloos tegenover de zonde-macht in ons eigen lichaam.
Maar gelukkig, na weer in die valkuil gevallen te zijn, staat hij door
het geloof weer op. Door het geloof ziet hij het weer: ik ben niet
m m onder de wet, maar onder de
genade! Ik leef niet meer op mezelf
en onder de wet. Nee, ik weet dat
Christus in me leeft (Gal. 2 : 20) en
ik in Hem (8 : 1 j. En de kracht van
de Heilige Geest is sterker dan de
macht van de zonde in mij. Dat
mag en moet ik geloven. Het is
steeds een gelmfs-strijd; een strijd
om in het geloof te blijven.
Die macht van de zonde is nog altijd reëel aanwezig, in ons, dat wil
zeggen in ons vlees (7 : 18). Ja,
echt waar. Maar wie in Christus Jezus is (8 : l) hwft een andere,ptere kracht in zijn leven ontvangen.
Paulus wil dat we dat echt geloven
als redikit. Dat moeten we 'weten'! (6 : 6) Dat moet voor ons
'vaststaan'! (6 : l l j De zonde in
ons heeft echt geen heerschappij
meer over ons! (6 : 14), want we
zijn echt getxouwd met een ander.
Doordat we 'in Christus' zijn, zijn
wij echt nieuwe mensen die anders
h e n leven ( B : 4,7 : 4). De totale eis der wet h e f t Hij voor ons

Z), maar Hij
gaat die eis van de wet nu mk vervuilen in ons concrete riiitdse leven

Verwarrend?
Misschien iijkt het wat verwarrend,
ah we enerzijds schrijven 'de
macht van de zonde is reëel ia ons
aanwezig', en anderzijds 'de zonde
heeft echt geen heerschappij meer
over ons'.
Met woorden van Paulus gezegd,
bedoelen we dit:
Wij zijn met Christus gestorven
(6 : 8,2 Cor. 5 : 17). G d ziet ons

'in Christus' als een nieuw mens.
En dmr zijn gmade en zijn -t
stelt Christus ons vervolgens in
staat &in te volpn (Gal. 2 : 20).
Want Christus beheerst ons leven.

Andersgezegd:&znndeiskming
af(6 : 12-14); o f x d s we al a a p :
wiJ zijn getrouwd met een andere
man(7 : 4-6). Onze omnacht is
door Hem veriedm tijd! I)oor Hem
war& het onmogelijke mogefijl.
Maar aan & andere h t h e b h
we in ons kvcn nog veel lasist van
ms vlees. Want wij zijn wel domi
voor de d e(6 : 1 l), maar dat is
wat~danzeggandat&zonde docd is (6 : 12; 7 : 24). Is ons
haaenkvennuvan~toch is & zonde mg &mis actief
(in ons vlees)? We willen dit niet
het k l d van het huwelijk, dat Paulus zelf ge-,
vddefijh.

Is de wouw ineens anders?
De vrouw in de vergelijking van
7: l d i s n a k d o d e m ~ t m ding getrouwd met een nieuwe, b e
hulpzame m m (Jezus), Ze &£t
d a d m r een nieuwe @tie, een
nieuw leven.
Maar betekent dat, dat zijzelf
ineens volkmmm anders is en d e s
kan wat aau ierechte eisen gesteld
wordt? H m pitie is hderdad
anders. Ze is nu de wouw van een
ander. Ze heeft een man waar ze altijd bij
kan en die haar kan,

wil en zal helpen om te leven naar
Gods wil. Maar de vrouw is zo gewend te leven op sen andere manier. Oude gewoontenzitten er nog
zo ingebakken.Ook angst voor eigen bestaan zit haar nog altijd in
het bloed. Vaak vertrouwt ze haar
nieuwe man ook nog maar amper.
Vaak is ze bang en gelooft ze niet
&t, dat haar m altijd bij haar is

en haar liefdevol zal ondersteunen,
dragen en vullen met zijn Geest!
Soms geeft ze dwm urniaar aan
deuudeneigingenm~~
aandacht dan aan de inwmen&
Geest van t n t u s , Dan staat het
niet voor haar vast (6 : 11) dat ze
onder de genade is. En dan s&hlt ze weer. Soms denkt ze
maar, dat ze het zeifweer moet
d m en vertrouwt ze te weinig op
haar man. Het gevolg is, dat het geregeld zomaar weer m i s g a . Want
zonder de hand van bar m vast
te houden, km ze de zon&-neigin-

-

gen en v~~
niet bedwing n . Ook kan ze uit zichzelf niet
Gdswil~tdoen.aatlranztdleen d m hitar
Je- zei k
t
ook al in Joh. 15 : 4 5 'zonder Mj
kun jeniets dmn'. ZwderHern
kan ons l m geen m h t dragen
voor God. Dat km aileen als we

echt in Hem blijven en H m in ons
laten waken. Paulus zegt: 'zij die
in k t vlees zijn kumie9 G d niet
behagen' (8 : 8).
(a18 g e l d is vaak nog Heingel&, weifelend of te be@t van
W Endamdamiser zomaar
weer zonde in ons leven.

HoelcttenwedeGaestin

ons werken?
ik maag m g gesteld w+,
hoe
we doar de Geest de werkingen
van het vlees doden (8 : 13). Hm
doe je dat? Hm gaat dat in zijn
w&
Door zelf ons in te s p a m m ? Velen
dmmdat,maarze~dan
steeds niet verder dan de realiteit
van het 'Ikellendig mm'(Rom.
7 : 13-24).
Kunnen we zelf de werkingen van

het vlees doden, door tegen neigingen tot zonde te vechten met alle
h h t die in je is? Niet uit eigen
kracht. Want dan zijn we weer v l e
selijk hzig.
Misschien moeten we wel weer kren, orn onze moeiten en zonde-neigingen bij de Here n e a te leggen
en t~ mqm'ik ellendig mens, ik
kan het zelfniet. Heer Jezus, help
me,doet U het hmij. V d m e
nietUwGeest,opdatdmUGds
wil in mijn leven volbracht worde;
opdat inmijnvleesdoor Udeeis
der wet vervuld W&'
(8 : 4). Misschien veçbten we vaak verkeerd,
vieseiijk. en moeten we ophouden
met vechten en weer leren meer in
geloof te gaan doen wat G d wil
(wem, vaststaan. &t je onder &
genade en dus'in Christus' een
nieuw mens knt, dat Christus echt
in u is). Dat is & strijd van het geloof. Latwigelovigen maar veel
bidden: O Heer, geef ons geloof
(zie Marcus9 : 23,24).

We denken dat over die gelmfsstrijd meer geschreven moet gaan
w d n dan tot nog toe onder ons
gebruikelijk is. Het is niet vemonderlijk &t velen gretig grijgen naar
lectuur die daarover gaat en dat
avonden en congressenhierover
veel deelnemers trekken. Laat een
en ander uit Amerika komen.Het
zal wat. Zolang er in onze eigen
lahg niet zoveel aandacht voor deze dingen is, zullen we ons over deze zaken moeten laten voeden door
anderen. En ach, moeten we het
dan a l 1 4 per se zelf, in eigen
kring, kxknken? Zo'n gedachte
lijkt ons niet van wijsheid geiuigen. Het is zeker niet bijbels. Is het
geen rijkdom, dat de Hem elders
mensen in de wereld geeft die ons
mogen en kunnen helpen?
In de Bijbel staat heel vaak het
woord'samen'. Samen met aiie gs
lovigen, m zegt Paulus in Ef.
3 : 14-21. Dat geeft on&p&g,
om het g& van elders aan te pakken! Als gaven van God.

'

Niet allen ledden onder de wet. Slechts de
@en Ook Paulus was een+
en onder &
wet. Je h m mder de wet zijn en toch geen
zicht M b e a op genade.. 13ie s i e b e d o e t t
~auiushier(zieookRome~n2:
12,13).
Dit wordt in de catechismus de rechtaar&gmahng genoemd. Die htvaarûígmaking houdt meer in dan dat alleen de =huid
voor onze zondenis betaald Christus heeft
niet deen ome s m f g e b g e n (l),maartegeiijk m l d e Hij v o k o n b de
~ eis van de
wet voor ons.HIJ leef& m k volmaakt rechtvaardig, vohaakt vol van liefde tegenover
Qod en tegwov~~zija
naaslen. Hij was volmaakt (actief) gekoonaam voor ons in de
plaats (2). Zelfs zijn hart en gevwlens waren tot op het diepste heilig. Zo leefde Rij
ook innerlijk als heilige voor ws in de
piaats (3).
Bij de rechtvaardignmhng worùt dat &i&lei werk van Jezus a l l d op onze&ning gezet. Zo zijn wij'in Christus' volmaakt w totaal tot G d s kinderen
aangewmen.De Heid. Crit.zegt in antw.
60.'Gd schenkt mij... de volkomen voldoening (l),& volkomen gerechtigheid (2)
en de volkwien heiligheid vhu Christus (3).
Toerusting met vier aspecten
God rekmmij die tot, alsof. ik zelf a i de
gebooruiamhtidvolbr~cbthad die CRnstus
Met het onderwijs dat we aan onze
volbracht heeft'.

G.J. van Middelkoop

VOORBEREIDING
OP DE MAATSCHAPPIJ

..

Dewetkftdanwkechtgemembk
claim meer a leggen op hen die het ware geloof hebbeo. Want daardmbtnje totaal 'in
Cbtistus' ai.dus mgeiiefd W van God.
God h&t dm van mij, alsaf ik een volmaakt kind van Hem ben. De band met de
wet (het eerste huwelijk) is damkm Bcht
vwbroken. Een nieuw huwelijk met Christus
wordt mogelijk. Via Christus komt veel van
de wet weer toi ons. maar nu geheel anders:
Hij gaat die wet nu in onze harten &rijven.
Ditzelfde belijden we als de werkelijkheid
inons leven in D.L. Hoofdst. V at 1,2.
WGverwijzen M weer mm het avondmdsfmnuiier. Bij Q vitring Mijden wc
iedere keer weer: 'wij hebben geen volkomtn geloof; wij dicrmenGod niet met wveei
ijver ais wij verplicht zijn w we hebben dagelijks met & m h i d van ons geloof en
de kwade begeenen van ons vlees te strijden. Maar we heblwm. ..Wij kgerw...'
(Geref.kerkboek p. 523).

kinderen geven, willen we hen
voorbereidenop hun Womst. Op
het leven dat ze dan m o p leiden.
Dat leven mag verbonden zijn met
God. Hij nag daarin een grote
plaats innemen. En het leven mag ondanks m d e en gebokenheid het stempel dragen van een m g devolie dienst aan de HERE,
In dat leven mogen wize W e r e n
zich ontplaaien met d e gaven die
ze kregen. Wambij z i j zich ook verder v d e p in de wereld waalin
ze kvm. En plezier beleven aan
kennis en kunde die steeds groter
worden.
Ze mogen hun capaciteitenen hun
kennis d immen ten dienste van
hun medemensen en vaai de samenleving als geheel.
En dat alles in het licht van het dienen van Gd, dat aan hun leven
richting=ft
m het als een gist
doortrekt.
Zo zijn o m k m i j s en vonnirtg gericht
op vem&&
doelen, Ikisleven
kent immersvemhillende d i m sies: een ~ligieum,een pmonitjie,
sen miale en een mkeiijlre.Onderwijs en vorming willen dan mk wat
betkenen v m vier &&s: met
God, met jezelf, met je
en met de w e d d waarin je leeft. Dat
zijn de elementen in de taakgerichte
kijk op o m k m i j s die we in M o r rum& kring ontwikkelden

Overwaardering wan het
madschappeiijje
De laatste weken kbben we een
aantal publicaties besproken die in
protestants-cMsielijkehing verschenen over de vormgeving van
christelijk onderwijs in &ze tijd.
Daadij werden al diverse Mtische
kanttekeningen geplaatst. h dit artikel willen we een iifs1riitende beo o r d e h g geren. Dat waagt ook
om een eigen ~
tin ieder geval op hoofdlijnen. Beide val- hierna.
I
k overheid legt in zijn beleid
sterk de nadruk op de maatschapp
lijke dimensie van het onderwijs.
DB andere dimensies dreigen m op
& achterpnd te rakm en ia ck
knel te komen.
In & bezinning binnen bet protestants-christelijk onderwijs vraagt
men wel aandacht voor de persoonlijke en lever&whouw&jke
rtspecten van onderwijs en vorming. Sommigen wilhm m
t
ook consequenties t s e l h n vaor &
inhoud van het omkmijs en het
denken aan a n k leerstof.
Met veel elementen uit die k z b
ring kunnen we helemaal htwimen.
Verschiüende opmerkingen kunnen wij pMna gehiken bij ortze
eigen keinning. Er zijn vruchtbare
gedachten bij.
M k r toch is er mik in dit p m s tan~-christelijkdenken een over-

waarkring van het rnaatsclmp@jke. Het christelijke wordt g e m h t
in het handelen. En dm v d in
het (verantwoord) maatschuppeiijk
handelen. Deze overwaardering
trekt de dingen scheef. En doet andere dimensies van M bestaan te-

kort.

Aandacht voor andere

dlmemi8s

I

En niet aiiesbpaiend zijn. De andere dimensies van ons kstaan ver-

dienen m k afzonderIijkeaandacht.
Er mogen ook elementen in je persoonlijke ontplooiing zijn, die niet
direct zo nuttig zijn voor anderen.
Ie doet aan sport of aan muziek. Je
bezoekt mus een museum.
Er is ook kennis die alleen maar
veel betekent voor de verrijhg
van je geest. Je leest een intemsant boek. Je neust graag in een zaterdagse bijlage van een h t of in
een p ~ p W k - ~ e & I l S C ~blad
li~%
over & nieuwste ontwikklingeri
in wetenschap en techniek.
We mogen ons in al ons doen m laten omgeven weten door de HERE.
Maar er moet in ons leven ook
apart ruimte
voor een persoonilijk omgaan met God. Hij heeft er
recht op, dat wij w s ook m d e r bijbedmiingen verâkpen in de rijkd o m van wat Hij heeft -nbaard. (Je merkt dan trouwens ook
van hoeveel Mekenis &t is voor
alle andere aspecten van je leven).
H. Berkhof -f
hierover eens:
'Het Evangelie kent ons niet alleen
in onze rnaatschappiijke mi en
roeping,maar ook als nmet
een onherleidbaar eigen geheim,
ais klddrager van God,geroepen
tot kind van God.' ( f 'In de Bijkl
is de pwsoon, dacht ik, 661r doel in
zichzelf,of liever, in zijn verhouding tot God.'

De vewhillende dunensies van het
menselijk bestaan zijn niet vier afzonâerlijke gebieden, die van elkaar gescheiden zijn. Ze zip met
elkaar verweven. Maar daarnaast
kbben zij ook recht op eigen mdacht.
Eerst over de onderlinge verwevenheid.
De persoonlijke ontplooiing staat
niet op zichzelf. Ze is ook van belang voor wat je kunt betekmen in
de omgang met a n h en in de samenleving als geheel. Inzet voor de
medemens en d e v i n g heeft
omgekeerd ook weer betekenis
voor je persoonlijke 0ntpIooiing.
Het tilt je uit boven de beperkingen
van een egecmtrisch bestaan en
maakt je leven vruchtbaar.
Aan kennis en vaardigheden kun je
veel plezier bekven. Maar in je
eentje wijs zitten worden is &n
ding; iets anders is het om die kennis ook te gebiken in een breder
verband. ten nutte van je medemensen en van de maatschappij. Zo kan Te grote verwachtingen van
het heel g& zijn, dat je je studiede maatschappij
keuze mee laat bepalen door wat in
de kleimm of grotere samenleving
Er is nog een andere reden waarom
vandaag nodig is.
we luitiek moeten hebben op de
ûns dienen van de HERE raakt ons
grote nadruk op het maotr3cbappelijhele leven. G e r e f m r d - z i j n beteke.
kent immers,dat we geen onderIn de orthodox-christelijke visie op
scheid willen tussen de zondag en
de werkelijkheid en de toekomstverwachting die daarbij hoos.
de maandag, tussen natuur en genade. Ook in onze inzet voor de taken
krijgt de maatschpplijke werkein de samenleving zijn we bezig
lijkheid een bepèrkte plaats. De
met het dienen van
Heer.
aardse samenieving heeft een beZo heeft de maatschappelijke ditrèkkelijke waarde. &k zij is aan
mensie ook betekenis voor het perde vruchteloosheid onderworpen
&&e,
het zakelijke en het relien deelt in het nichten van de
gieuze. Dat is de verwevenheid.
d q q i n g tot de wedmkomst van
Maar het maatschappelijke mag die
christus.
andere aspecten niet overheemn.
Dat brengt met zich mee, dat we

-

van onze inzet voor & sarnedeving niet alles mogen verwachten.
De christelijke tdcornstverwachting gaat uit van het geloof dat Gòd
alle dingen nieuw ml maken. En
dat niet langs wegen van geleidelijkheid en binnen de horkm van
ons aards kiestaan. Maar door een
ingrijpend optreden aan het eind
van de tijden brengt Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De moderne theologie neemt afstand van deze visie op de werke
lijkheid en van uize bijbelse toekomstverwachting.Zij vervangt dit
geloof door een visioen van een geleidelijk doorbreken van hei Rijk
Gods in deze aardse werkelijkheid.
In die visie wordt ons rnaatschappelijk handelen van groot gewicht:
werken wij mee aan het komen van
Gods Rijk? En waar de toekomst
van een nieuwe hernel en sen nieuweaardebinnen&grenzenvan&
ze tijd wordt getrokken, krijgt de
maatschappelijke werkelijkheid
een overtrokken betekenis. Ze
wordt makeiijk tot een surrogaat
voor het grote kader waarin het
orthodoxe geloof het leven ziet.

Ondanks verschillende gode elementen in de bezinning in protestants-christelijkeonderwijskringen
kunnen we dmtanim vaak m h niet
meegaan met de opvattingendie
daar worden ontwikke1d. En dat
om systematische, maar vooral ook
bijbelse redenen.

Onderwaardering bij
orthodoxen?
Wij willen dus niet alles zo sterk
richten op de maatwbppelijke dimensie.Betekent dat nu, dat we
vooral. gericht zijn op de persoodijk verhouding met God?Denken
wij, dat de verlossing die M
brengt,zich vrijwel -t
tot &
mens en zijn ziel? Laten we àe wereld maar aan het boze over. in &
gedxhte dat het hier op aarde toch
nooit goed wordt?Dat de wereld
een zinkend schip is, niet meer te
d e n ? Zien wij het aardse, het lichamelijke, het hier-en-nu, het tij-

delijke ais dingen die zeer ondergeschikt zijn en van minder of geen
belang? Richten we ons in de opv
~ en onderwijs
g
daarom v m al op de ziel, de hemel, het hiernamaals en de eeuwigheid?
Zulke tekeningen van orthodox onderwijs kun je wel tegenkomen. En
sommige opmerkingen lijken ook
wel die kmt uit te gaan. De scriba
van de Dordtse Synode, Festius
Hommius, noem& de scholen
phnthven van & gemeente, waarin de 'jonge luyden' niet d e n in
'lezen en schijven' of in enige and m eerlijke konsten', 'maar voornamelijk in de kennisse en de vreze
Guds onderwezen en opgetrokken
moeten worden'.
En in het begin van de negentiende
eeuw zag de Rotterdamse schoolmeester W.K.Post dit als pedagogische doelstelling: "t Is goed, zo
mogelijk, te zorgen dat de leerlingen door de wereld komen; maar
hoofdzaak is dit zorgen te houden
onder de beheersing van de vraag
hoe zij eenmaal deze wereld zuilen
verlaten'. Is hier geen sprake van
een onderwaardering van het leven
op aarde?

Gist in de wereld
Een kleine eeuw later constateerde
Herman Bavinck echter, dat de
mensen heel anders tegen de dingen gingen aan kijken dan hun
voorouders. Vroeger werd het leven aan deze kant van het graf
vooral gezien als een voorbereiding voor de hemel. Nu heeft het
een eigen zelfstandige waarde. Er
is een hoge waardering gekomen
van het aardse en een ijverige behartiging van de materiële belangen. We gaan allen mee in het streven dit leven m draaglijk en zo
aangenaam mogelijk te maken.We
willen de eiiende verzachten, het
sterfiecijfer laten dalen, de gezondheid verhogen enzovoort. En Bavinck vindt, dat de christen hier
niet negatief tegenover moet staan.
Je mmt je niet piëtistisch kmgtrekken, maar het leven her-vormen
naar de eisen van Gods Woord.

Groot lijkt het geloof van wie alles
verlaat en zich in eenzaamheid o p
sluit. Maar nog groter vindt Bavinck het gebof van hem die het
Koninkrijk der hemelen als een
schat bewaart, maar het tegelijk als
een zuurdeeg indraagt in de wereld.
Het heil dat God brengt, raakt immers niet alleen de ziel van de
mens, maar zijn héle persoon en
zijn héle bestaan. God, die verlost,
is de Schepper van het aardse l e
ven. En zijn verlossende werk ornspant zijn hele scheppingswerk.
Het Oude Testament legt nadruk
op de waarde van de aarde en het
leven daar. Dat moet ook vandaag
voor ons wat te zeggen hebben.
Ons leven en werken in & wereld
heeft betekenis voor God. In & levaperiode die we op aarde doorbrengen, mogen we allerlei taken
vervullen in dienst van Hem.

Waardering van het aardse
leven
AISons gelmf niet ook veel te zeggen krijgt voor deze taakvervulling
in het tijdelijke aardse leven, dreigen we ons christelijk leven in
tweeën te delen.
We beleven veel positiefs aan ons
bestaan op aarde, maar weten dat
vaak niet goed te laten samengaan
met onze gelovige kijk op het leven. We komen maar moeilijk tot
een geïntegmrd geheel. En dat is
niet goed voor ons geloof en ook
niet v w r ons leven. Om deze tweedeling te overstijgen en te komen
tot een samenhangende visie, moeten we letten op wat de Bijbel zegt
over de wereld.
De Bijbel tekent de wereld enerzijds als positief: ze is G d s goede
schepping, die Hij met liefde onderhoudt en die nog steeds Zijn rechtmatig eigendom is. Daar staat echter tegenover, dat de wereld bezet
is door een boze macht: de duivel
is & overste van deze wereld, de
god van deze eeuw. Maar rechtens
heeft hij hier geen bevoegdheden;
zijn dagen zijn geteld, want alle
macht is aan Christus gegeven.

In dem wereld, eigendom van God,
maar wedemchte1ijk nog door de
duivel bezet, leeft de christen. Enerzijds kan hij zich hier nu niet echt
thuis voelen. Hij is burger van een
hemels konukrijk, op weg naar
een hemels vaderland, pelgrim,
vreemdeling en bijwoner. Hij
neemt afstand van de leefwijze van
de ongelovigen (1 Petrus 4 : 4).
Maar aan de andere kant kan hij
vandaag hier op aarde als christen
een stil en rustig leven leiden (1 Timotheus 2 : 2). Rechtvaardig en
vroom leven in deze wereld, in de
verwachting van de komt van
Christus (Titus 2 : 11-14). Hij mag
het leven iiefhebben en g& dagen zien (1 Petrus 3 : 9-12, Psalm
34).
Leven in de wereld zonder van de
wereld te zijn betekent dus twee
dingen: aan de ene kant aanvaardden en waarderen, aan de andere
kant afstand nemen en mijden.

Innerlijke distantie
Beide elementen komen we ook te
gen bij Calvijn.
Hij heeft een positieve waardering
van het gewone aardse en tijdelijke
leven. Elk werk kan tot eer van
God worden gedaan,als het maar
verricht wordt voor Gods oog. Je
mag G d dienen op aarde en in de
aardse omstandigheden. En je mag
ernaar streven God ook in de politiek en de samenleving zeggenschap te geven; vandaar zijn streven naar een theocratie in Genkve.
Daarnaast ziet Calvijn, &t een
mens al gauw een 'beestachtige
liefde' voor de wereld heeft. Daardoor dreig je helemaal op te gaan
in het leven nu. Daarom benadrukt
hij, dat gelovigen op aarde niet
echt thuis zijn. Ze zijn vreemdelingen en pelgnms en moeten zich op
het toekomstige leven richten.
De midddeeuwse monnik ging het
kimster hen nam zo Ietteriijk afstand van de wereld. Calvijn laat
de gelovigen wel midden in deze
wereld leven, maar vraagt evengoed wel om afstand, een innerlijke distantie. Deze distantie komt

tot uiting in soberheid, matigheid
en eenvoud. Je moet ervoor waken
dat je niet door de wereldse dingen
beheerst wordt. Paulus zei: we hebben hier op aarde maar een kort bestaan en daarom: ga wel om met de
aardse goederen, maar ga er niet in
op. Want de wereld in zijn huidige
vorm is aan het voorbijgaan
(1 Kor. 7: 29-31).
Zo vinden we bij Calvijn een haten
van de wereld naast een werken in
de wereld voor God. Zo kan er in
je leven in principe eenheid komen: je geloof heeft te maken met
hemel èn aarde. Je dienen van God
beperkt zich niet tot de kerk, maar
heeft evenzeer betrekking op je dagelijkse leven en werken in de wereld; heel je leven is godsdienst, integraal. En dat werken in de wereld
gaat gepaard met een afstand nemen van het zondige in de wereld,
dat tegenover God staat.
Op het voetspoor van Calvijn wil
het Gereformeerde geloven niet
meegaan met een piëtistische mijding van de wereld en een onderwaardering van het aardse leven.
Maar evenmin met moderne 'progressieve' geloofsopvattingen,
waarin hemel en hiernamaals verbleken en vervagen en een evangelisch rijk van vrede en gerechtigheid wordt nagestreefd binnen de
horizon van het aardse bestaan.

In bijbels
toekomstperspectief
Deze geloofsovertuiging heeft gevolgen voor onze kijk op onderwijs
en vorming. De voorbereiding op
het leven betreft het aardse bestaan
in het perspectief van de hemel. Op
die manier kunnen we dilemma's
te boven komen. Het religieuze in
ons leven en in ons onderwijs is
niet iets afzonderlijks en iets hogers. En het bezig zijn met kennis
en met de samenleving is maar niet
iets tweederangs. Deze verschillende dingen horen bij elkaar als onderdelen van een integraal christelijk leven, een leven uit één stuk
voor het oog van God.

We trekken ons dan ook niet onder
afkeurend gemompel uit de samenleving terug. We willen onze leerlingen toerusten om ook aan de
maatschappij deel te nemen. Onze
samenleving seculariseert, onttrekt
zich aan het beslag van God. Daarom is toerusting nodig tot weerbaarheid. Maar daarnaast ook tot
een actief en constructief deelnemen. Zodat onze leerlingen hun
verantwoordelijkheden kennen en
mee kunnen helpen aan de ontwikkeling van de samenleving.
De samenlevingsverbanden zijn gebaat bij navolgers van Christus die
zout der aarde en licht der wereld
kunnen zijn. Christen mag je zijn
in woord en daad, in overtuiging en
optreden, in kennis en gedragingen. Allereerst elk op eigen plaats.
Of dit bredere uitwerking heeft en
hoe, moeten we aan God overlaten.

E kERkEN

Aangenomen: naar Bedum: G. Zomer te 't Harde.

Intrede
Harderwijk - Op zondag 13 oktober jl. deed ds. 1. Boersma intrede
in de gemeente te AmersfoortNoord.
In de morgendienst werd hij bevestigd door ds. H. Strating predikant
aldaar.
Nieuw adres ds. Boersma: Amelisweerd 121, 3813 XE Amersfoort,
'lr (033) 480 30 53.

Adreswijzigingen
Maar bij dit alles moeten we blijven beseffen, dat de aardse samenleving maar betrèkkelijke waarde
heeft. Al onze inzet neemt niet weg
dat de schepping onder de doem
van de vruchteloosheid ligt. Ons
werken - waartoe God ons roept staat in het perspectief van de bijbelse toekomstverwachting, dat
niet wij, maar God alle dingen
nieuw zal maken.
Dat geeft de juiste proporties aan
ons maatschappelijke handelen. En
ook aan de voorbereiding op de
maatschappij die we aan onze leerlingen geven in het onderwijs.
En hiermee besluiten we een stukje
nadenken naar aanleiding van een
aantal boeken die in protestantschristelijke kring de laatste jaren
verschenen over de vormgeving
van christelijk onderwijs in deze
tijd.

e.d.

Amsterdam-Centrum * Scriba:
M. van Loon, p/a Oosterpark 5,
1091 AC Amsterdam, 'lr (020)
69589 18
Mariënberg - * Diakonie: p/a A.
Ramaker, Hesselinkkamp 1,7692
AS Mariënberg.
Deputaten voor de relatie tussen
kerk en overheid * Voorzitter:
J. Ophoffte Grootegast. * Secretaris: drs. P. de Vries, Heiligenbergerweg 116,3816 AM Amersfoort.

Samenkomsten
MunsterjBergen
Zuidlaren - De Contactcommissie
Geref. Garnizoenskerken (CCGG)
is voornemens op zondag 10 november in Bergen (BRD) samenkomsten te gaan organiseren voor
militairen. Dit in het kader van de
schietserie tussen 4 en 11 november door de Koninklijke Landmacht. Plaats van samenkomst:
PMT 'Baan 41'. In verband met de
organisatie worden zij die aan de
schietserie deelnemen verzocht
contact op te nemen met de buitenlandcoördinator van de CCGG, de
heer A.A. Sluiter; "B'(050)
4092049.
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PSALMBOEK IN BEELD

t e n psalmboek, zo waardevol dat het bijna
altijd in de kluis ligt. Voor wie dagelok z'n Bijbel
openslaat, moet zo 'n veilig w e ~ ~ e h f g eschriftrr

Bijkls of psahboeken rnet iiiuskaties komen niet m veel meer
voor. Kinderbijbelsnatuurlijk,en
ook Groot Nieuws had her en &r
een tekening. In het nieuwe Evangelische~Kirchengesangbuch staan
heel wat r e p d i m i e s van oude en
m h e (christelijke)kunst.In oude staîmbijkls treffen we ook
vadi platen aan. Maar een bijbelboek dat doorlopend geillustreerd
is, blijft een unicum.
Het uit & achtste eeuw datexen&
'Utrechtse Psalter' is zo'n bijzond-id.
Het bijna tweehonderd
bladzijden tellen& boek is niet dleen met & hand geschreven, maar
het bevat bij iedere psalm een uitv*
tekening. Of het ooit regelmatig gebruikt is, is zelfs de vraag.
Het verkeert namelijk in een prima
conditie, wat van veel (resten van)
middeleeuwse boehn niet gezegd
kan wwden.
Dit psalrnbmk met z'n M e tekeningen Woort tot de toppen van
de Karolingische kunst,de peri&
van Kmel de Grote en zijn directe
opvolgers in de 9e eeuw.In ieder
redeLijk Irunsthandbmk is er wel
een tekening uit gerepduceerd.

gen uit het leven van Christus, v m
zover dat o v e m kwam met het
profetische karakter van de psalmen. Andere illustraties hadden het
leven van koning David, als dichter
van het boek, tot onderwerp. Bijzonder bij het Utrechtse Psalter is,
dat de tekeningen ktrekking hebk n op & letterlijke tekst. Psahn 1
bijvoorixeld begmt rnet de beken&'man die aan des HEREN wet
zijn welgevallen heeft, en diens

Het Catharijnemvent in Utrecht
heeft als museum voor de geschie
denis van het christendom, het
&k voor enkele mafuiden in h i k leen van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Op de expositie is ook
een belangrijk gedeelte van wat
nog aan karolingische lauist mteert, bij elkaar gebracht. Op die
manier komen een aantal bladzijden christelijke kunstgeschidenis
echt tot leven.

Het boek d e r boeken
Het p d m b k heeft een belangrij-

h plaats in het leven van eea tbsten. Met muziek erbij is W een gezangboek voor eike dag: lofprijzing van onze God, gebed om vergeving en smeekbede om verlossing. O& in de middeleeuwen was
dat het geval. Kloosterlingen zongen of reciteerden door de dag en
de week heen het hele psalmboek,
jaar in jaar uit. Het werd gehikt
als gebedenboek en als hulpmiddel
om te leren lezen.
Het psalter is dan ook onnoemelijk
vaak overgeschreven en van illustraties voorzien. Daarbij waren er
grofweg drie mogelijkheden. Die
afóeeldingenbetroffen v m k l l i n -

Psalm I: de gelulaaIige man

wet overpeinst bij dag en bij
nacht'. De daarbij horende ilìustsatie toont een voor een rond gebouwtje zittende man,die ijverig het
voor hem liggende bijbigedeelk
overpeinst, in de mg ongemerkt gesteund d m een hemelse afgezant.
Een prachtige, vlotte en trefzeker
neergezette voorsteling, die duidelijk temggaat op laat-romeinse
voorbeelden. De tekening bij
Psalm 150 laat onder andere vier
m m e n zien die met enorm veel in-
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HENDRIK VAN BREDERODE
EN CORNELIS COOLTUYN MEER DAN TIJDGENOTEN!
I wee boeken van rede/@bescheiden omvon
.
i9
74

wil ik u voorsfellen. Twee interessante uitgaven
alles te maken hebben met de jaren waarin an
land - en de gereformeerdekerken vooral - o p
een hevige manier werd onderdrukf. Ik doel op
de tijd die van de historicus Roberf Fruh de klusiek e aanduiding verkreeg van 'Hetvoorspel van de

Brederode
En ik begin met het werk over BEdemde. Dat doe ik allereerst uit bewondering voor de man die het geschreven heeft, de intussen zeer
oud geworden dr. A. van Hulzen in de jaren '30 promoveerde hij op
een onderwerp m.b.t. de Beeldenstom te Utrecht. Dat hij nu nog de
veerkracht wist op te brengen om
een door hem bewonderde figuur
als Hendrik van Brederode eens
goed te beschrijven, dat dwingt in ieder geval. mijn - respect af!
In een vlot leesbaar geheel wordt
zo goed als maar op grond van de
(schaarse) bronnen mogelijk is, een
beeld geschetst van deze 'Grote
Geus' en 'het falende Driemanschap'. Hiermee wijst de schrijver
op de in 1566167 nog altijd voorzichtige edelen Oranje-EgmondHoome tegenover Brederode. Deze
leider van het Verbond der Edelen,
durfde het in deze context aan om
op kleine schaal. gewapende strijd
te voeren tegen de centraliserende
en tiranniserende macht van Philips ii (en diens assistenten in de
Nederlanden).
Niet dat die strijd positief resultaat

heeft geboekt. Maar toch. Hij was
de initiatiefnemer, de eerste leider.
Maar hij is, afgezien van zijn rol in
het aanbieden van het Smeekschrift
der Edelen (15661,bijna in het vergeetboek terechtgekomen. Dat laat
zich gemakkelijk verklaren als we
letten op de datum van zijn overlijden: 15 februari 1568 (hij is dan 37
jaar oud) in het Duitse Recklinghausen, waar hij een inval in de Nederlanden voorbereidde. Dus nog
voor de grote strijd begint die Oranje d h wel aandurft - zods in Heiligerlee, Jemmingen en h de zuidelijke gewesten. Alva heeft wel nog
de moeite genomen om Brederode
door de Bloedraad bij verstek ter
dood te laten v e r d e l e n (28 mei
1568).
Het is een goede zaak dat Van Hulzen aan een relatief onbekende leider uit die beginfase van de Opstand op deze wijze aandacht heeft
gegeven.

Vervolgens informeer ik u over een
heel fraai uitgegeven boekje dat
'de vader van de Hollandse reformatie', CorneLis Cmltuyn ( l 526-

spreking
1567), beschrijft. Ook deze 16eeeuwer heeft niet de eigenlijke oorlog van de opstandige Nederlanden
meegemaakt, maar stond wei aan
de wieg van het gereformeerd kerkelijk leven dat k m na zijn dood al
een vaste plaats in de Lage Landen
zou mogen innemen.
Wie was Cooltuyn? Laat ik beginnen met & waarschuwing hem niet
te verwarren met de misschien wat
bekendere Caspar Coolhaes (die
wel beschouwd wordt als de voorloper van de Remonstranten).
Cornelis Cooltuyn behoort tot de
moedige Hollandse evangeliepredikers uit de beginjaren van de regering van Philips fl (dus na 1555).
Begonnen als pastoor te Enkhuizen, brak hij met Rome en legde de
vermaningen om met de evangeliebediening te stoppen naast zich
neer. Hij bleef actief in Noord-Holland. Maar martelaar worden achtte hij niet noodzakelijk. Hij vluchtte uit Alkmaar naar Emden (1559)
en is daar vele jaren werkzaam geweest. Waarschijnlijk heeft hij ook
invloed kunnen uitoefenen op de
hervorming in de naburige Groningse en Friese gewesten. Ook
bracht hij een bezoek aan de Nederlandse geloofsgenoten in Engeland.
Nog in Alkmaar had hij het boekje
Dat Evangeli der Armen geschreven, een troostboek voor vluchtelingen-om-het-gelmf.
Comelis Cooltuyn een Calvinist te
noemen wordt wat moeilijk; hij is
eerder als evangelisch/refmatorisch te typeren. Een figuur dus die
wat minder makkelijk te plaatsen
is, zoals zovelen in die boeiende
overgangstijd.
Hij werd in Emden getroffen door
de pest en overleed er op 28 s e p
tember 1567. De dag daarna werd
hij begraven in de Grote Kerk van

Emden, nadat ds. Albertus Rizaeus
Hardenberg op indringende wijze
het Woord van God had verkondigd.
Over deze Hollandse predikant in
de spannende jaren van 'vluchtelingenkerken' en van de 'kerken-onder-het-kruis' heeft de historicus
G.N.M. Vis (zelf van huis uit
rooms-katholiek) een beknopte biograf~everzorgd, geheel gebaseerd
op de bronnen die over Cooltuyn
beschikbaar waren en op een uitgebreide literatuur. Vis had al eerder
een b i o g d ~ verzorgd
e
over een
collega van Cooltuyn, nl. Jan
Arentsz.
Een boekwerkje dat, mee door een
gmd geselecteerde illustsering, een
prima indruk achterlaat. Van harte

aanbevolen!
N.a.v.: A. van Hulzen, De Grote Gcus en
het falende Driemamschap. Uitg. Verloren,
Hilversum 1995, ISBN 9û-6550-500-8. Omvang: 142 pag., geïilustreerd. Prijs: f 29,50.
N.a.v.: G.N.M. Vis, Cornelis Cwlhiyn
(1526-1567).De vader van de Holiandse reformaiie. Uitg. Vcrioren, Hilversum 1995
(Zeven Provinciën Reeks X),ISBN 90-6550133-9. Omvang: 85 pag., gelllustreerd.Prijs:
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G.J. van Middelkoop

Graafland: uitwendig
mensenwerk

bezwaar tegen hebben. Maar hoe
het dan verder moet? Die vraag
komt nu aan de orde. Dat hoop ik

Het Nederlank Dagblaà publiceerde,
een reeks artikelen over 'reformatori-

ahhans.

sche verzuiling', waarin af en toe ook
de 'gereformeerde zuil' aan de orde
kwam.Op 1 oktober gaf de Nederlands Hervormde prof. dr. C. Graufland daarover een en ander ten beste,
wat hij als een meer geestelijk-dogmatische benadering kwalificeerde. Wat
hij schrijft over de reformatorische
zuil maakt een harde en onwelwillende indruk en getuigt van weinig invoeling, waartoe hij toch zeker wel in
staat is. Jammer is ook wat hij tendot-

Als organisaties een poosje bestaan, kan het terecht zijn de vraag
te stellen, of de oorspronkelijke bezieling uit de tijd van de oprichting
ook vandaag nog beheersend en
motiverend is. En of we waakzaam
blijven tegen een zekere verzakelijking. Maar Graafland gaat zover
dat hij zondermeer vraagtekens zet
achter onze geloofsbezieling en
vooral uitwendig mensenwerk ziet.
Daarin gaat hij te ver. Wij kunnen
ook wel onze vragen hebben over
zijn theologische en kerkelijke positiekeuzen. Wellicht komen we daarop in een ander verband nog eens
terug. Maar we willen daarbij
graag &lijven van zijn integnteit.
We zouden het op prijs stellen ais
hij dat ook ten aanzien van ons
deed. Zijn benadering lijkt op die
van het conventikel, de eigen k m g
waar men elkaar de geestelijke
maat nam. h mijn ogen niet echt

te meent te moeten opmerken over de
'vrijgemaakt-gereformeerde zuil':

De oorspronkelijke Kuype-

'zuil' leek heel anders dan de huidige reformatorische.Dat is echter
schijn. In wezen is d deze 'zuil'
ten onder gegaan, omdat zij niet gedragen werd door een echt gelovige,
g m f w m e d e gezindheid. Ze heeft
van het begin af aan geleden aan een
innerlijke, geestelijke erosie.
Helaas meen ik van de vrijgemaaktgereformeerde mil hetzelfde te
mmten zeggen,omdat ik haar zie
als een variant van de Kuyperiaanse 'zuil'. Zij gaat ook al duidelijk
scheuren vertonen met alle internontbindende gevolgen daarvan. De
diepste reden k a n is een geeste
lijke. Ze heeft wel gedaan alsof het
blakend geloof was, dat haar Liezielde. In feite was het overwegend uitwendig,godsdienstig (mensen)werk. Dat houdt niet op den duur.
Het gaat net zo lang goed, totdat
het ineenstort.
Dat begint nu te komen. Ik vind dat
niet jammer. Ik denk dat dat w
moet. Het is het uur van de waarh@,ggdaar kan een christen nooit

Kleren en wut ze uitstralen
TijdSchrij?,het jongerenblad van de
Hemormd Gerefomeerde Jeugdbond,
wijdt zijn oktobernummeraan het onderwerp kleding. Dr MJ.Paul schrijft
over de vraag of vrouwen en meisjes
in de kerk beslist een hoed moeten dragen. Hij ziet dat niet als een verplichting, maar vraagt wel aandacht voor &
geest die achter je kledmggedragzit:

In onze kleding en haardracht laten
we iets zien van onszelf. In het uiterlijk komt het innerlijk naar voren. De apostel beseft dat we d m
onze houding en kleding iets uit-

stralen. h onze maatschappij is dat
nog steeds zo. ERn punker laat zien
in kleding en haardracht dat hij
zich verzet tegen & maatschappij.
Een chrrsten mag laten zien in zijn
levenswandel, &t is inclusief kleding en haardracht, dat hij God
dient.
Laten we daaraan denken als we in
de kerk zitten, als we voorin &
kerk staan voor de bediening van
de Doop, en bij de viering van het
Avondmaal. Dit geldt zowel vmr
mannen als vrouwen: Is er eerbied?
Is er het besef: God is tegenwoordig? Dan wil je toch niet slechts je
eigen zin doen? Dan wil je W h
niet expres aanstoot geven en laten
zien wat je allemaal wel durft?
De maatschappij is gericht op nivellering. ledereen hetzelfde.
Mannen en vrouwen moeten zoveel mogelijk dezelfde kleding
dragen, en in de haardracht mmt
gelijkheid toch ook kunnen? Nee,
zegt Paulus, want besef wie je
bent. Besef wie je bent in Chstus. Je bent geen eigen baas. AIS
Christus je gekocht heeft met zijn
bloed w je Zijn eigendom bent,
dan wil je toch luisteren naar
Hem? Dan mag Hij de leiding
toch nemen in je leven.
Dat vraagt bekering.Bekering van
onze starre tradities en van ons vrijgevochten gevoel. Op dit gebied
van uiterlijkheden zal er altijd wel
verschil van mening blijven. De
kern is onveranderlijk, maar de
vormgeving km veranderen. Laten
we in liefde en verdraagzaamheid
hierover spreken. Daarbij mogen
we de les van Paulus ter harte nemen,die zegt in vers 16: 'Doch indien iemand schijnt twistgierig te
zijn, wij hebkn zulke gewoonte
niet, noch de gemeente Gods'.

De kerkenradendagvan de
GereformeerdeBond
In De Waiarheidsvriend van 3 oktober
geeft dr. ir. J . van der Graaf puntsgewijs aan wat aan de orde kwam op de
kerkeradendag van 21 september 1996
in Amersfoort:

Hier volgt nog eens puntsgewijs
wat op de dag is gezegd omtrent de
weg van de hervormd gerefonneerden in de toekomst, uitgesproken
vanwege de situatie op dit moment.
Hoe de zaken over tien jaar ervoor
staan valt nu niet te bezien.
1. De grondslag voor de Verenigde
Protestantse Kerk in Nederland is
voor m,gegeven de Konkordie
van Leuenberg en de onveranderde
Augsburgse Confessie, onaanvaardbaar.
2. Wij blijven ons inzetten voor
een gereformeerdekerk. Dat wil
zeggen dat we ons blijven verzetten tegen alles wat de Hervormde
Kerk vandaag wederrechtelijk
wordt opgelegd. We noemden dit
'vrijmaking van de Hervormde
Kerk'.
3. We voelen ons, menais G m n
van Prinsterer in de vorige eeuw,
gemepen op post te blijven. In zijn
dagen werd de kerk en daarin haar
gereformeerde belijdenis overheerst door de Reglementenbundel
van Koning Willern I, waardoor zij
onmachtig was belijdend te spreken. Nu dreigt de gereformeerde
belijdenis te worden overheerst
door belijdende elementen, die aan
de gerefwmeerde belijdenis
vreemd zijn. Dat vraagt op &zelfde wijze maanzet: 'om het recht
van de hervormde gezindheid'.
4. We geven de Hervormde Kerk
niet prijs aan d i e p e n , die er
krachtens de belijdenis gem recht
op hebben. Daarom dienen we op
post te blijven, niet wetende hoe de
uiteindelijke ontwikkeling binnen
het SOW-proces zal zijn.De weg
van Afscheiding kan de wize niet
zijn. We kiinnen niet weg!
5. De Hervormde Kerk voortzemn
zou betekenen,dat hier en daar een
gemeente, een gescheurde gemeente die kerk voortzet. Het zal niet de
Hervormde Kerk zijn, om wier herstel wij gestreden hebben, maar
een afgescheiden kerk, hier en daar
en slechts in enkele delen van ons
land.
6. Op post blijven betekent, dat we
op alle plaatsen, waar we geruepen

zijn, het deugdelijke van de basis
en van het p m e s als zodanig aan
de orde zullen blijven stellen en
zullen bestrijden. Maar dat geding
voeren we binnen de kerk.
7. De classicale vergaderingen hebben hun eigen grondrecht tegenover de synode.
In concreto kan hier op dit moment
worden gedacht aan de kwestie van
de arkidsorganisatie, waartegen
we ons krachtig teweer hebben gesteld

Wat is het Confessioneel

Gereformeerd Beraad?
Evert Matkies sprak voor Kerkinform t i e met de voorzitter van het CG3
in de synodaal Gereformeerde Kerken, ds. A.W.W. de Ruiter. Waar staat
&ze organisatie en wat wiI ze?

'Oude stempel?'
'Wat is het ConfessioneelGereformeerd Beraad, zijn dat gereformeerden van de oude stempeI, een
beetje star?', vroeg een hervormde
ambtsdrager onlangs. Dat is dan
m k het beeld dat veel buitenstaanders van het CGB hebben. Het
vreemde is dat nogal wat mensen
op de rechtervleugel van de hervormde kerk de rol van het CGB
kennelijk 'vergeten' als zij alle gereformeerden over ékn (niet meer
zo aan de belijdenis trouwe) kam
scheren. Geen wonder dat gereformeerden wel eens pijnlijk worden
getroffen door de kwalificaties vanuit de hervormde rechtervleugel.
Het gesprek met ds. De Ruiter verschaft de nodige duidelijkheid. Hij
bevestigt dat CGB-ers inderdaad
erg hechten aan het gereformeerde
belijden, maar ontkent dat zij star
zijn. Verder laat hij weten dat zij
star zijn. Verder laat hij weten dat
hij het CGB zeker niet afwijst.

Het CGB werd opgericht in 1973,
midden in de periode waarin in de
gereformeerde kerken heftig werd
gediscussieerd over de theologische uitspraken van dr. H. Wiersinga en dr. H.M.Kuitert. De initiatiefnemers tot het CGB waren van

mening dat de tijd van scheuring of
afscheiding vowbij was ('dat doe
je niet meer'). Zij kozen voor, wat
nu wordt genoemd, de modaliteit,
zoals ook de hervormde kerk die
kende en kent.

Ds. De Ruiter: 'Het CGB ontstond
dus uit hmrgdheid over ontwikkelingen in de gereformeerde kerken.
Wat wilden en willen we? Midden
in de gereformeerde kerken, als
een beweging een wezenlijke bijdrage leveren aan de opbouw en
vernieuwing van onze kerken, door
op eigentijdse wijze te laten zien
dat het gereformeerde belijden ook
nu nog steeds actueel is'. De verscheidenheid in de gerefonneerde
kerken is naar zijn oordeel in de afgelopen decennia sterk gegroeid,
zodat men niet aiieen van pluriformiteit (de vorm), maar ook van pluraliteit (de inhoud) kan spreken. h
1973 organiseerdende toen verontrusten (bekende namen, onder andere die van dr. B. Wentsel, dr.
B. van Oeveren en ds. R. van den
Berg) zich in het CGB.
Herbezinning
In de afgelopen jaren heeft volgens
De Ruiter een herbezinning plaats
gehad. Bijvoorbeeld rond de vraag
wat de eigen positie binnen het
SoW-pmes is.
De hervormde kerk kende al vele
decennia haar modaliteiten,maar
de gereformeerde kerken niet. In
deze kerken wilde men heel lang
niet in modaliteiten denken; voor
allen stond en staat de kerk (gereformeerde kerken) als geheel cenW.'Daarom vormt het CGB
gem blok in de kerken. CGB-gemeenten kennen wij niet. Het is
een beweging ten dienste van de
kerk als gehékl, een kerk met een
belijdend karakter. Wij verwierpen
en verwerpen de gedachte van een
hotelkerk. Nu worden we in 'Mensen en smmmn'een modaliteitsorganisatie genoemd. Dat verraste
ons. Daar staat tegenover dat we
worden erkend als gesprekspartners.

!...l

Het CGB is bezorgd over de situatie in de gereformeerde kerken.De
Ruiter: 'We constateren een enorme teloorgang van het kerkelijk leven; p t e aantallen leden nemen
afscheid van de kerk, een verschijnsel dat je ook in andere kerken ontwaart.De 'rand' groeit en brokkelt
af, terwijl je, sprekend vanuit je gelmf, moet zeggen: de kerk mag
groeien, want we hebben een
Woord voor de wereld. Centrale
vraag is hoe we vanuit het hlijden
van de kerk kunnen bijdragen aan
een vernieuwende beleving van Jezus Cliristus'.
(...)

Samen op Weg
Ten aanzien van het SoW-pmes
neemt het CGB een 'positief htische houding' aan. De Ruiter:
'Veel van onze leden, ook van de
predikantleden, werken in een
SoW-situatie. Als wij ons tegen
SoW muden opstellen zouden wij
die mmsen in de steek laten en dat
willen wij hgeen geval'. De CGBvoorzitter keert zich niet tegen de
concept-kerkorde van de VPKN.
'Een belangrijk pluspunt is naar onze mening dat de gereformeerde
kerken, die nu een 'regel-kerkorde'
hebben s m k s met een kerkorde te
maken krijgen waarin het belijden
wordt verwoord'.
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