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Vorige week vroegen we uw aandacht voor de
Kerkenradendag van de Gereformeefde Bond in de
Nederlands Hetvormde Kerk,
Op die dag liet he7 hoofdbestuur van de Bond .
weten geen heil te zien in enige breuk met de kerk,
ook al gaafze 'Samen op Weg' met kerken van
een inhoudelijk andere confessie,
Naar aanleiding van deze kerkenradendag in
Amersfoort stelde het Nederlands Uagbfad een
paar vrogen aan dr. ìr, J van der Grad, de
secretaris van de Bond.
Eén van de vragen ging over de gevolgen van genmmd standpunt van
het hoofdbestuur voor de zogen m d e 'kleine oecumene'.
Zal een duidelijke stap van de
Bond de eenheid binnende 'gereformeerde gezindte' niet dichterbij
brengen?
Van der Graaf blijk geen hoge verwaditingen te h e b n van de zagenaamde kleine oecumene. Ook niet
als de Bond meeduet.
Eh nu even letterlijk Van der W.
'Ai die afgescheiden kerken vinden
het kst dat ze op ZichIf s-.'

Wanneer deze waarneming klopt is
er we1 iets mis rnet de 'gereform e d e gezindte'. k het niet jukt
gerefom&€rd
om voor kerkelijke
eenheid te zijn? Van een gerefmmemi mens mag verwacht worden
&t hij zich in alles wiI laten leiden
door de Schrift. NU,de S S C M
spreekt duidelijke taal:
Ef. 4 : 1-16, Joh. 17 : 20-26.Helaer
is ook de samenvatting van tal van
Schriftgegevensin art. 28 NGB:
het h ~ mbij
t >ij gehoonaamheid
aan Jezus Chnstus de eenheid van
de kerk te zoeken en te bewaren.

Als Van der Graaf gelijk heeft zijn
,al die afgescheiden kerken' kennelijk de Acte van Afscheiding van
1834 vergeten. Daarin verklaren
'de ondergetekenden, dat zij overeenkomstig het ambt aller gelovigen, Art. 28, zich afscheiden van
hen die niet van de kerk zijn, en
dus geen gemeenschap meer te willen hebben met de Nederlands Hervormde kerk, tot dat deze terugkeert tot de waarachtige dienst des
Heren en tevens gemeenschap te
willen uitoefenen met alle ware Gereformeerde lidmaten, en zich te
willen verenigen met elke op Gods
onfeilbaar Woord gegronde vergadering, aan wat plaats God dezelve
ook verenigd heeft. . . '
Toch zal van der Graaf zijn opmerKERNREDACTIE:
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king niet zomaar hebben gemaakt.
We doen er op z'n minst goed aan,
er niet aan voorbij te gaan.
Zelfbeproeving kan nooit kwaad.
Vorige week vroegen wij onze broeders en zusters uit de Bond zich eerlijk met de Schrift zelf te willen confronteren. Zij mogen het op hun
beurt ook van ons vragen, of we ons
ook werkelijk willen inzetten voor
de eenheid van de kerk zoals de
Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften daarover spreken.

Waarom niet verder met de
NGK?
Hoe sterk leeft het verlangen naar
kerkelijke eenheid met andere gereformeerde belijders? Zouden we
dat echt fijn vinden of zeggen we
het alleen maar 'voor de vorm'?
Die vraag is en wordt wel gesteld
naar aanleiding van het besluit van
de Generale Synode in Berkel
m.b.t. de Nederlands Gereformeerde Kerken. Berkel heeft uitgesproken op dit moment aan de Deputaten Kerkelijke Eenheid geen opdracht te geven om over te gaan tot
samensprekingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Spoort deze uitspraak wel met de
Acte van Afscheiding en - wat
meer is - het onderwijs van Christus en Zijn apostelen over de eenheid van de kerk?
Laten we eerst even een klein stukje teruggaan in de geschiedenis.
Tijdens de besprekingen van het
rapport van de toenmalige 'deputaten kerkelijke eenheid' ter generale
synode te ammen 1993 ging het
onder andere over hun opdracht
'landelijke ontwikkelingen in andere kerkgemeenschappen en groeperingen te volgen en daarop te reageren, wanneer daar uit het oogpunt
van kerkelijke eenheid reden voor
is'. De vraag werd gesteld of het sowieso niet goed zou zijn eens na te
gaan of de situatie bij de Nederlands Gereformeerde Kerken zo is,
dat er weer samengesproken kan
worden. Het gaat hier maar niet om
èèn willekeurige kerkengroep. Het
betreft broeders en zusters met wie

wij nog niet zo lang gelden één waren. Her en der wordt (terecht) de
pijn daarvan nog ervaren. En ook
al zijn er ontwikkelingen die vragen oproepen, van menigeen is bekend dat hij met ons van harte de
gereformeerde confessie onderschrijft. Wil je één en ander echter
goed in beeld krijgen, dan is een nader onderzoek op z'n plaats.
Tot dat nadere onderzoek heeft ammen toen besloten. Dus nog niet tot
samensprekingen zelf, maar een
voorafgaand onderzoek om zo bevestigd te krijgen wat oprecht werd
gehoopt: ook bij de Nederlands Gereformeerden leeft het verlangen
weer samen één te zijn op de 'oude
basis' (Schrift en confessie).
In Berkel diende nu het verslag van
dit nadere onderzoek.
Naar aanleiding van dat verslag
heeft Berkel besloten op dit moment met de NGK niet verder te
kunnen gaan.
Voor alle duidelijkheid geven we
hier een deel van de tekst van 'Besluit 2' met de daarbij behorende
gronden.
De synode besloot
'a. met droefheid en grote teleurstelling uit te spreken dat het
door deputaten in opdracht van
de Generale Synode van ammen 1993 verrichte onderzoek
geen perspectief heeft geopend
om op dit moment aan deputaten de opdracht te geven over te
gaan tot samensprekingen op
landelijk niveau met de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Gronden:
1. op grond van het verslag van
een zestal gesprekken van deputaten kerkelijke eenheid met de
Commissie voor Contact en Samenspreking van de Nederlands Gereformeerde Kerken
alsmede op grond van de besluiten van de Landelijke Vergadering 1994/95 van de Nederlands
Gereformeerde Kerken over het
Akkoord van Kerkelijk Samenleven en het ondertekeningsformulier (zoals weergegeven in
het aanvullend rapport) moet
geconstateerd worden:

*

r

a. binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken kstaat een te
grote vrijheid in het omgaan
met de belijdenis en tolerantie
van afwijking van & belijdenis;
b. de afsprakenbinnen het k&verband van de Nederlands GereformeerdeKerken geven zov e l ruimte, &t een
onbekrompen en ondubbelzinnige binduig aan de leer onvoldoende wordt g e w m
c. de Nederlands Gereformeerde
Kerken h e b h weliswaar in
1995 een nieuw onderkkeningsformuliervoor -ten
vastgesteld, maar de adhlen 2 en
3 van de preambule van het Akkoord vrui KerkeiijkSamenleven en het feit, dat dit formulier
niet als bindend is aanvaard,
verhinderen een effectieve h m tering van dit formuk,
d. in deze besluitvorming van de
Landelijke Vergderhg 1995
en in de stellingname van haar
Comrrussie voor Contact en Samensprekhg hebben de Nederlands Gereformeerde Kerken
duidelijk laten blijken dat zij de
door & om& Kerken
gekozen en door de eeuwen
heen uitdrukkelijk gehandhaafde wijze van omgaan met de
binding aan de gereformeerde
leer welbewust afwijzen en
voor een andere koen kiemn;
e. zolang de nederlauds Gereformeerde Kerken vasthouden aan
de huidige ruimte in & leer en
het toezicht daarop, is een verdere verkenning niet zinvol; het
verrichte 0x1-k
heeft duidelijk gemaakt dat het momenteel
niet mogelijk is op een verantwoorde manier met de Nederlands Gereformede Kerken
tot eenheid te komen in gebondenheid aan de leer van de belijdenis naar & regels van een gereformeerdekerkorde.'

Voor we verder gaan met Berkel
luisteren we een ogenblik naar een
paar reacties uit Nederlands-ga-

fom& hing. Toen uit het rapport van de deputaten, die het g e
noemde onderzoek verrichtten, duidelijk werd dat zij de synode helaits niet psitief d e n Irunnen adviseren, reageerde &. AJ. Mo&
als volgt: deputaten hebben 'op de
hun bekende manier de deur in het
slot gegooid'. Ds. W. Srnouter
vond dat deputaten de zaak wel
wat op scherp hadden gezet Hun
conclusie'verdere verkenning niet
zinvol' acht hij hud. Want: ook al
zijn er verschiüen, uiteindelijk bouwen we op hetzeifk fpndament.
Ikgeefdezedesdwruithet
jongste Infmmtiebaekjje van de
NederIands Gereformeerde Kerken, onder redactie van drs. H. Al&mOok ds. Algra is teleurgesteid.
Met ds. Moggré vraagt hij zich af
of de deur nu echt in het slot
moest. Hij weet best van vragen.
ook wel in eigen nederlmds gereformeerde kring, bij het A k k d
van Kerkelijk Samenlevenen 'de
wouw in het ambt', rmiar sluit dit
het verdere gesprek uit?
Nadat hij heeft geconstateerddat
de Nederlands Gerefomeede b r ken door deze zalren steeds meer in
een zedrer isohent b i e e n te mken, pleit bij echter rnet overtuiging voor wortgang op de ingeslagen weg. Een citaat:
'Wat zwhet een groot goed zijn
als bimm de Nederlands Gexeformeerde Kerken de liefde voor k t
Woord van God en voor de gereformeerde W t i e gepaard zou blijven
gaan met een zo groot mogelijke
ruimte m wagen op het gebied
van bijvoorbeeld schriftgezag en
ethiek te stellen (cursief van mij,
AdS). Wanneer biwen onze kerken, in het licht van een geopende
Bijbel, eerlijk en open, en met
groot g d d me$ eihm gesproken
kan worden, zoden de kerken (ondanks hun betrekkelijke isolement)
voor anderen m vcmheldfunctie
kunnen vervullen.'
Ik constaka twee dingen:
a) ds. Algra h e f t het over de gereformeerde mditie, niet over de gerefomeerde confessie. Traditie is
breder en ook mimer. Het kan bij-

v e l d m k de gakformeerde
kerkorde omvatten, maar dat mem
ik nu juist bij een Nederlands-gereformeerde niet zomaar aan. Waarom gebruikt E
jdan, terwijl je weet
van wagen bij je broedersen msters op dit punt, &h het onduidelijke woord 'traditie'?
b) alle m o k woorden over liefde
voor het Woord vau Gad ten spijt,
blijft er bij deze opstelling mirnte
voor bijvmrkld de visie van drs.
H.& Jong, die de Bijkl niet het
Woord van God wil noemen (mals
collega Luiten oniangs nog in dit

blad aanwees).
De opmerking van ds Smouter over
'bouwen op hetzelfde fundament'
stelt de zaak dan ook mooier voor
dan ze is. Was het maar waar. dat
we zonder enige meme van de Nederlands Gereformeerde Kerken
konden zeggen: we staan op hetzeìfde fundament! Zolang zij d m
zelf geen echte duidelijkheid over
verschaffen, zijn srmempekingen
indedaad weinig zinv01.

En dus de deur maar dicht?
Nee,wie het zo stelt, doet Berkel
geen &t.
Er is nog meer besloten Bijvoorbeeld'aan de eerstkomende Landeli&e Vergadering van & nederh d s Gereformeerde Kerken' een
brief te schrijven'waarin duidelijk
verwoord wordt:
a. dat ons hart naar hen uitgaat
vanwege onze verbandenkid
aan en de liefde voor het evmgelie van onze Here Jezus
Christusen dat we graag mogelijkheden zoeken en gebruiken
om met hen tot verantwoorde
mensprekingente komen die
kerkelijke d i d beogea.
De synode infomeert de LV vervolgens over de d e n die een verhinderhg vormen voor vmkm sam e m ~ g e (vrijbeid
n
voor en
lerantie van afwijkingen van de gereformeerde belijdenis),om haar
brief zo te beëindigen:
'ons gelmi aan de HERE en ons
dringendapp&lop uisdatudeze

verhindering zult wegnemen,omdat deze naar ons oordeel de verdeeldheid van Gods kmderen bestendigt'.
Ook uit het laatste besluit over deze zaak wordt opnieuw duidelijk,
dat de synode en daarmee de kerken de deur allerminst in het slot
hebben willen gooien. Besluit 4 bevat de opdracht aan deputaten kerkeLijke eenheid om de Commissie
voor Contact en Samenspreking
aan te bieden mondelinge toelichting te geven op de besluiten en de
brief van de synode en 'de contacten met de Nederlantds Gereformeerde Kerken voort te zetten zodra zij zich bereid iierklmrd hebben om een weg in te slaan waarlangs (...) de bedoelde verhindering kcan worden weggenomen'.
Fijn dat de synode het w ruim
heeft geformuleerd: 'een weg in te
slaan'.
Een klein begin, een eerste stap,
een duidelijk gebaar, mbér vragen
we niet. Met 'minder' kan het gewoon niet, of je moet je gereformeerd-zijn opgeven.

De contacten met de CGK
Niet alleen de besluiten m.b.t. de
NGK bewijzen, dat dr. ir. Van der
Graaf wel wat al te generaliserend
heeft opgemerkt, dat 'al die afgescheiden kerken het best vinden op
zichzelf te blijven staan'. Ook het
contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken laat het tegendeel
zien. Tenminste,van de zijde van
de Gereformeerde Kerken.
Dankbaar en met vreugde heeft de
synode van Berkel kennis genomen
van verschillende uitspraken van
de christelijke gereformeerde synode van Zierikzee 1995. Daar
bleek namelijk dat de christelijke
gereformeerden 'niet langer spreken over ernstige verschillen, die
een klemmering vormen op weg
riaar kerkelijke eenheid'. In het verleden namen de christelijke gereformeerden bij herhaling een nogal afwachtende, om niet te zeggen afwerende houding aan richting de gereformeerde kerken.
Niet dat dat nu helemaal voorbij is.

De deputaten van de CGK hebben
bij alle overeenstemming die er inmiddels is bereikt (met name over
de 'toeëigening van het heil' en het
belijden omtrent de kerk), nadmkkelijk de kanttekening geplaatst,
dat het nog wel de vraag is, hoe
één en ander functioneert in de
praktijk van de 'vrijgemaakte' kerken. Is men daar toch niet helemaal
genist op?
Het viel me op, dat dezelfde vraag
terugkeert in het Jaarboek 1996
van de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Daarin verzorgt ds. H.J.Th. Velema het jaaroverzicht.
Over de contacten met de Gereformeerde Kerken schrijft hij niet
meer dan:
'Op grond van het rapport van deputaten met betrekking tot de (ge
sprekken met deputaten van de} Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
werd geconstateerd, dat er een toenadering tot een beter verstaan van
elkaar was. Maar er blijven ten aanzien van de toeëigening des heils
en het belijden omtrent de kerk
aspecten wer die verder doorgesproken dienen te worden. En verder: hoe knjgt datgene waarover
deputaten overeenstemming hebben bereikt in de praktijk gestalte?'
Jammer dat dit het enige is, dat het
*J
over de Gereformeerde
Kerken en de wreflsp~kingenvertelt. Moet dit het meeleven en meebidden van de kmkleden bevorderen? Van sen m magere formulering
verwacht ik gem 'brandende harten'.
Tegelijk beseffen we, dat die brandende' harten niet van 611s
moeten
komen.
Kerkelijke eenheid komt er niet
dan door de Here. Het is een vrucht
van het werk van Zijn Heilige
Geest. Maar juist a h zodanig is het
iets dat wel roept om ons gebed,
ons 'opgeheven hart'. Laten we elkaar daar dan wik we1 toe blijven
aansporen, bijvoorbeeld via een
jaaroverzicht.. .
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat 'Berkel' de uitspraken
van 'Zierikzee' wat al te positief
duidt, maar ben intussen blij dat is
bedoten 'het gesprek voort te zet-

ten om wegen en middelen te zoeken die tot kerkelijke eenheid voeren'. Want als de basis goed is
(Schrift en confessie), mag een wat
minder toeschietelijke gesprekspartner geen reden zijn, om niet door te
praten.
Om Christus' wil vinden wij het namelijk helemml niet best om onszelf te blijven staan.

Kerkelijke eenheid
Nog één ding naar aanleiding van
de opmerhngen van Van der Graaf
over de kerken van de 'kleine oecumene'.
Het zijn juist de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) die van het
begin af aan niet maar over'eenheid van gereformeerde belijders'
hebben willen spreken, maar over
'kerkelijke eenheid'.
Want wat is eenheid, als ieder uiteindelijk toch blijft zitten waar hij
zit? Ook de synode van Berkel
heeft haar deputaten voor kerkelijke eenheid weer de opdracht rneegegeven d e aan te werken. Als
doel van alle samenspekingen is
opnieuw geformuleerd: 'kerkelijke
eenheid van de aan de sarnensprelangen deelnemende gemeenten op
basis van de Heilige Schrift en in
gebondenheid aan de gereformeerde belijdenisgeschnften, naar de regels van een gerefonneerde kerkorde'. Aan dat dm1 behoren allerlei
misschien wel zeer geliefde 'eigenaardigheden' wel ondergeschikt te
worden gemaakt.
Anders wordt het nooit wat. Maar
dan toon je je ook niet gereformeerd.
Want wat is gereformeerd?
Toch alles, werkelijk alles, laten
brengen onder de gehoorzaamheid
aan Jezus Christus, die het Hoofd
is van Zijn gemeente. Hierbij p a t
geen 'geliever'. Het vereist wel gelóóf en vooral vertrouwen: niet rekenen, niet redeneren, maar gewoon gehoorzaam SAMEN achter
Jezus aan.
De in dit artikel nenoernde iaarboekies van
de Nederlands Gkformeekk ~ e & nen de
Christelijke Gerefomeerde Kerken ziin uitgaven van Buijten & Schipperheijnin-~msterdam en kosten rwp. f 16,W en f 1 6 9 .

HET EINDE IN HET MIDDEN

En de HERE zeide tot Jozua: Heden heb Ik de smaad van Egypte
van ulieden afgewenteld. Daarom
noemt men die plaats Gilgal, tot op
de huidige h g .
Jozua 5 : 9

Verkiezing
'Bent u zeker van uw verkiezing?'
Pardoes klinkt de vraag. Dat is een
moment om tenminste 6nige aarzeling te voelen. Zeker zijn van je
verkiezing klinkt zo definitief. Je
wilt niet de indruk wekken dat jij
wel eventjes de eindstreep van het
geloof zult bereiken. Je wilt niet gearriveerd overkomen. Er bestaat
toch de mogelijkheid dat je te
vrwg juicht? Belangrijk is het om
bescheidenheid in je antwoord te laten doorklinken.
Het valt niet mee om midden in het
geloofsleven over het einde te spreken.

Te vroeg
Tussen Egypte en Gilgal liggen 40
jaar woestijn. Toen, bij Gilgal de
smaad van Egypte afgewenteld?
Dan ligt het toch voor de hand om
te vragen: p k toen? Dat is laat!
Het is wel verklaarbaar, dat de HERE het zo laat zei. Israël had de bevrijding uit Egypte vaak op het
spel gezet. Met dit voik mmt je
niet te vrwg juichen.
Juist daarom kun je ook denken: is
dit niet veel te vroeg gezegd door
de HERE? Israël heeft een klein
bruggenhoofd over de Jordaan.
Veel Kanaän moet nog veroverd
worden. Het machtige Jericho
doemt voor hen op. Er kan nog van
alles misgaan,zeker met dit volk.
Ja, ze hebben bij Gilgal geloof ge-

toond door zich zwak te laten ma-

ken met sterke vijanden voor zich:
de HERE was hun kracht tuen veel
soldaten ziek waren door de besnijdenis. Straks zal Jericho alleen
door geloof ingenomen worden.
Maar vlak erna komen Ai en
Achan al. De verovering van Kanaän zai ai stroperiger gaan. De uittocht uit Egypte kan alsnog op een
mislukking uitlopen. Israël zit nog
midden in het proces van bevrijding. En er dán al over spreken als
een afgeronde zaak? Zó v m g over
het einde?
Een mens kan z'n bedenkingen
hebben tegen het spreken van de

JERE.

Volbracht
Te vroeg. Dat idee kan je ook bekruipen bij het kruis, waar Jezus
zegt: Het is volbracht. Natuurlijk
weet je wat daarmee wordt bedoeld: door zijn bloed heeft de Here Jezus de prijs voor de zondeschuld voldaan. De verbondseis is
volbracht. Aan Gods vraag is voldaan. Dit is het beslissende moment in de geschiedenis. Het is volbracht!
Maar er moet nog zoveel beginnen.
Gods antwoord in Jezus' opwekking wacht. Heel dat roepen en verzamelen van de kinderen van het
nieuwe verbond staat voor de deur.
Eeuwen en eeuwen kerkgeschiedenis gaan zich aandienen. En het
zijn niet alleen maar flonkeringen
die je daaruit opvangt. Het lijkt ook
nu steeds stroperiger te gaan. Het is
volbracht?

Gods 'ja'
De Heidelbergse Catechismus wil
me leren belijden: 'ja, alsof ik zelf

al de gehoorzaamheid volbracht
had die Christus voor mij volbracht
heeft' (zondag 23). Daar heb je het
weer. Midden in de zonde - zondag 23 belijdt onze vrijspraak spreken over het einde van de zonde.
In het midden spreken over het einde. Dat wil de HERE ons blijkbaar
gmd leren. Zijn toezeggingen zijn
zeer groot!
Als kleine mensen hebben wij een
groot 'ja' van de HERE nodig. Het
ja van 'het is volbracht'. Daarom
spreekt de HERE in het midden
van het einde. Anders kunnen wij
het niet volbrengen. Wij bezwijken
als wij niet steunen op Gods volbrengen.
Wij hebben zelfs het 'ja' van de
verkiezing nodig. In de verkiezing
spreekt de HERE in het begin al
over het einde. Gods 'ja' kan voor
ons niet p o t genoeg zijn. Geloof
het!

J. T. Oidenhuis

ABBA

G e t h m e i . Eikt mment is vol
sparining. AUes is eigedijk ai gezegd. Judas is al bezig. De dmipeUDeI
l m merken zijn angst. Tegen &
Wie 'abba' zegt,
laatste drie die nog bij k&zijn,
Iers. Een woord, gevormd door de vier voorle#ers
speekt Hij er nadrukkelijk over.
Hij
loopt eeri eindje van hen weg
van eigennamen. Een groep, /ntiternationaal been knielt. Dat moeten ze hebtien gekend geworden, Maar eigen!@al
historie.
zien. Hebben ze het n@
dat Hij toen het w& Abba ge2'0 nu en dan Aoorje Abba nog eens een keer#je,
h i k t e ? Riep rnisst:@? Of heeft
De naam zal vervliegen. Misschien is ze d wel nief
Hij hef I a ~ ~ l Hoe-dat
d ? zij,
meer bekend bij hen die leven op de ri.tmas van
Mmw Precht er er dat we weien
dat Jehis toen dat waor;d gebruikte
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En het is 'deGeest van Gods
Zoon', welke in de lezers van de
Galatenbrief roept: Abba. Het is
dus maar geen uitroep *e een
mens heeft bedacht, iets intiems,
iets moois of iets emotioneels. Wie
de Géést heeft gekregen, die zegt
het. En die alleen mag het. En dat
is de Geest die 'ontvangen' is of
'uitgezonden' is 'in de harten'. Het
gaat dus om iets dat bij een bepaalde positie behoort. En die positie is
niet onduideiijk: het is de positie
van'zonen'. Kinderen dus. Dat
w&
Abba komt niet zo maar 'uit
de lucht vallen'. Het past juist bij
die speciale positie van kinderen.
h die positie is het verankerd als
het wam, verankerd in de vezels
van je bestaan. Je zegt aiieen maar
'vader' tegen iemand, als je zijn
'kind' bent. Een ander heeft dat
recht niet. Abba zeggen tegen God,
dat is iets dat je niet zomaar doet!
Dat moet je 'gegeven' worden. Geschonken door G d zelf. Natuurlijk. U hebt dat allemaal 'ontvangen' zegt Paulus tegen de Rorneinen. Die Geest is in onze harten
'uitgemnden', schrijft hij aan de
Galaten. Dat zijn tmh merkwaardige bewoordingen: ze zeggen ons,
dat er van een verbondenheid sprake is met God die op de noemer
van het 'zoonschap' wordt gezet.
Kinderen ben je niet zo maar. Aangenomen k i n d e ~ nhelemaal niet.
Maar als je het bent, dan mag je
'vader' zeggen. Allemaal.
En tenslotte gaat het beide keren
om 'roepen'. Dat is op zijn minst
krachtig spreken: de emotionele geladenheid en de diepe verbondenheid komen daarin mee. Het is
maar geen los woordje dat zomaar
ergens heen naar toe geworpen
wordt als een snipper papier. Het is
een woord waarin een verhouding
is gestold.

Pappa?
Men heeft in dat vreemde woord
'abba' een kinderwoord vermoed.
Je zou het dan eigenlijk moeten vertalen met 'pappa'. En het werd een
strelende gedachte gevonden, dat

je sinds Jezus dit woord heeft gebruikt, nu ook zo kinderlijk met de
vader in de hemel mag omgaan.
Dat zou nu het nieuwe zijn in de
omgang met de grote God, dat je
zomaar als een kind tegen hem
brabbelen mag. Abba is een 'brabbelwoord'. En bidden wordt babklen. Alles is goed. Het kindje
spreekt met zijn pappa.

Die theorie is al lang losgelaten.
De vademaam wordt wel niet vaak,
maar wel heel nadrukkelijk in het
OT gebruikt. Wat dat betrefi is er
dus niet zo maar even een tegenstelh g te construeren tussen de afstandelijkheid in de omgang met G d
in het Oude Testament en de intimiteit van die omgang hhet Nieuwe.
De Aramese citaten moeten de bedoehg hebben gehad om een heel
belangrijk moment vast te leggen.
Niet maar van gebabbel, maar van
uiterste e m o t i d t e i t en diepe afhankelijkheid. Jezus gebruikte
ineens dat woord.Hij m m het uitgeroepen hebben. Paulus neemt het
over. Hij zet het op de noemer van
de Geest. Dat is nu het woord waarmee je God rnag aanspreken. In dle emotionaliteiten diepe afhankelijkheid. Er zit volume in dat
woord.Het wordt geroepen. Uit de
diepte. Naar omhoog. Het is de
Geest zelf die dat leert. De Geest
van het zoonschap. Er is iets gebeurd: er is een nieuwe verhouding
gelegd, je mag dichtbij komen. En
tegelijk is het de grote God,tegenover wie je afhankelijkheid betuigt.
Abba, is geen brabkIwoord, het is
het woord waarin verbindhg en
eerbied zich samenvoegen in vier
letters.

Bidden
Dat is nu bidden: je komt tot Vader. Hij is dicht bij. En tegelijk
hoog verheven. Abba. En ieder
mag dat woord gebruiken, in alle
talen. J o d e n Griek, Nederlander
en Portugees. Daarin staan ze even
ver van God af en even dicht bij
hem. Het is een internationaal
woord geworden dat dwars door al-

le tijden en culturen heen breekt.
De misvatting, dat het in dit woord
om een kinderwoordje zou gaan
kan leiden tot gebrek aan eerbied.
Bidden vergt nadenken. Tot wie
spreek je? Abba. Dat bepaait de 'afstand'. Dat bepaalt de 'nabijheid'.
Bidden vergt voorbereiding.
Vraagt nadenken. Vraagt bewustwording van de verhouding. Vraagt
kennis van de woofden die de
Geest in de mond legt. Vraagt kennis zelfs van kieine woordjes, die
de bijbelschtijvers met opzet onvertaald gelaten hebben, om ons des te
te zetten.
meer aan het &&en

h deze mbriek schrijven we over
de omgang met God.Het gaat vaak
om praktische dingen. Het mmt eigenlijk direct landen in de aiiedaagse wakelijkheid. Dat is wat anders
dan exegeses geven en woordstu&es betrachten. Ziet u intussen dat
de omgang met God gediend is met
stukjes exegese en met spitse
woordstudies?
=n woordje. Vier letters. Abba.

A. Kurnsfeeg/A. de Ruifer/H.J.D. Smit
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In Romeinen zes,

en zeven het normuk cAristei#ke!even schfldeif,
enzudig is en schipbreuk Ieid-f op de uibprakm
n de apostel zeif. We hebben Wemaar)@we

dat Gods kinderen op de weg zijn
daarnaar toe: 'Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder
straalt tot de volle dag' (Spr.
4 : 18). Wat ons in deze tekst opvalt, is
a. dat er volgens de Bijbel rechtvaardigen bestaan, zo u wilt geloofshelden;
b. dat deze helden zich niet als
'elite' kunnen op stelien, vanwege het feit dat zij & volle
dag ook nog niet bereikt hebben;
c. dat het leven met God vergekken kan worden met de opgang
van & zon, en dat God zo in
zijn wijsheid zijn kinderen wii
laten groeien in gehof en goe-

de werken.

Onze vraag blijft, of er onder wis
voor dit pad der rechtvaardigen wel
vokimnde m gen oor is.

Een tweedeling?
Allereerst de algemene vraag of
een hernieuwde aandacht voor genade en heiliging niet een tweedeling in de gemeente veroorzaakt.
Een tweedeling tussen mensen die
wel en niet 'het licht' hebben gezien. Is dat geen elite? Zijn er gevorderden, dorren en uitvallers?
Dit is wel verwijtend gevraagd,
want dit zou volgens de schrijvers
geheel onbijbels zijn. De eenheid
van de gemeente wordt m immers
stukgebroken.

Maar wie in de gemeenten om zich
heen kijk zal moeilijk kunnen ontkennen dat er verschillen zijn. Zuike onderscheidingen komen we
ook in onze eigen belijdenissen tegen.' Dit onderscheiden in de gemeente is vanzelfsprekend. Want

waar groei is (Ef. 4 : 15, 16) zal
vanzeif ook verschil in vordering
zijn.
Het onderscheid wordt echter misbruikt als gelovigen zich aan elkaar
gaan meten. Dat is ongeestelijk.
Want wat hebt u dal u niet ontvangen hebt? Dan zouden mensen zich
boven elkaar gaan verheffen. We
moeten onszelf niet meten aan elkaar, maar aan God. Wie zich vergelijkt met andere christenen zal of
vervallen in wanhoop of in een ondrageiijke zelfvoldaanheid. Geen
van beide is de bedding van het
evangelie.
Wat dan wel? Gods Woord laat ons
Wen, wat zijn doel met ons leven
is. 'Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaak is'
(Matth. 5,48). Dit duel zal Gud in
ons leven realiseren op de nieuwe
aarde. Hier en nu gaai het erom,

Zondag 44
Sommigen h e b h gevraagd:
spreekt zondag 44 van de catechismus geen heldere UI,ais hij zegt,
dat zelfs de allexhtilqsten niet
meer dan een klein begin van de gehoonaamheid aan God h e b h ? Is
n & & leggen op heiliging en spreken over groei en verschillen Wsen gelovigen dm niet vreemd?
We zouden hierop willen antwoorden, dat juist cak de catechismus
her zegt, dat er alleheiligsten bestaan. Bestaan er allerheiligsten,
dan leven er ook heiligen. Lopen er
heiligen op deze aarde rond, dan
ook memm die verlangen naar
geestelijke grmi.'
Het is maar van welke kant je het
bekijkt. De allerheiligsten in de
kerk zou je kunnen vergelijken met

1

woikenkrabbers. Sta je als mens
aan de voet van zo'n immens gebouw, dan m& je wel onder de indruk raken van zo'n fantastisch
bouwwerk.Maar, stellen wij ons
v m , zou God nu zo onder de indruk zijn van de grootte van een
woikenkrabber, wanneer Hij van
boven uit de hemel omlaag kijkt?
Jesaja was m'n allerheiligste uit
het Oude Testament. Oog in oog
met God heeft hij volgens Jes. 6
niets meer te vertellen.. .

Uitleg van Romeinen 6 : 7
Paulus schrijft in Rom. 6 : 7 het
volgende: 'Wie gestorven is, is
rechtens vrij van de zonde'. Wat
betekent 'rechtens' in dit vers?
Dit is belangrijk, want iemand beweerde dat Paulus hiermee bedoelt
dat o m bevrijdmg van de macht
van de zonde wel een rechtswerkelijkheid is, maar dat we niet moeten denken, dat die meteen ook
daadwerkelijk zichtbaadernaarbaar
wordt. Het is eigenlijk een beiofte.
Bevrijding van de zonde is hloofd, maar we hebben die tievrijding nog niet.
Het hele betoog in Romeinen 6
maakt ons echter wat wantrouwig
ten opzichte van deze uitleg van
vers 7. Paulus zegt toch keer op
keer,dat we zijn vrijgemaakt van
& zonde en daarom anders kunnen
leven! En hij heeft niet één keer de
behoefte deze uitspraken te nuanceren met het woordje 'rechtens'.
Als we het nader bekijken blijkt,
dat hij &ze behoefte in vers 7 ook
niet heeft. Het woordje 'rechtens'
is in de bijbelvertaling van het
NEG ingesmokkeld. Iedere bijbellezer kan dat met & Staten-Vertaling in de hand controleren. Het
staat er niet. Ook geven de Statenvertalers in de kanttekeningen als
uitleg: hier wordt gesproken over
de vernietiging van de macht van
de zonde (niet alleen de vergeving).
Het dogmatisch onderscheidtussen
belofte en werkelijkheid heeft haar
goed recht. Maar laten we dit onderscheid als het gaat over heiliging precies zo gebruiken als wan-

neer we het hebben over bijvmbeeld de vergeving. Door het geloof worden Gods beloften ons
deel. Zoals dat geldt voor de bevrijding van de schuld van de zonde,
zo geldt dat op precies dezelfde manier ook voor de bevrijding van de
macht van de zonde.

Op mijzelf teruggeworpen?
Sommige mensen voelen zich op
zichzelf teruggeworpen,als ze horen over de mogelijkheid van geloofsgmei. Ze zijn bang terecht te
komen in een wettisch kiimaat van
moeten, moeten en nog eens moeten. En als je niet groeit in je geIoof, dan.. . Volgens sommigen kan
dit zelfs broeders en zusters in psychische nood schade berokkenen.
Hierboven hebben we al gesclme
ven over elkaar de maat nemen.
Hieraan wiilen we nu toevoegen,
dat Paulus ons in zijn Romeinenbrief juist wil afhelpen van dat =uwige geploeter in eigen kracht.
Wie het heeft over de bevrijding
van de macht van de zonde, heeft
het dus onmiddellijk over Degene,
die de mens uit deze macht bevrijdt. Heel het christelijk Ieven
mag nisten op Gods genade. Dat
leert Paulus in een brede verhandeling in Romeinen 3 t/m 5. Waar de
zonde toenam, is de genade meer
dan overvloedig geworden!
Maar worden wij nu, wanneer Paulus in de hoofdstukken B t/rn 8 gaat
spreken over heiliging, teruggeworpen op onszelf? Het verrassende is,
dat er juist sprake is v m het tegendeel. Paulus laat in Rom. 6 zien,
dat Gods genade ook alles te zeggen heeft op het 'gebied' van de
heiliging! Het blijft genade! De
rechtvaardigmaking is genade,
rnaar de heiligmakhg is dat ook!
Dat is de d i v betekenis van Rom.
B : 14: 'De mnde zal over u geen
heerschappij voeren, want gij zijt
niet onder de wet, maar onder &
genade'. Daarom is gelmfsgrwi
mogelijk, omdat God in zijn genade ons niet aiieen vrijmaalct van de
schuM, maar ook de macht van de
zonde (zie ook Heid. Cat.mm.86).

Hier komt het op aan: wij zullen
ons in geloof telkens weer richten
op onze verbondenheid met Christus. Over 'op jezelf teruggeworpen' gesproken! Neen! Op Christus
geworpen!
Ons inziens bespreekt Paulus in Romeinen twee manieren om God te
dienen. De eerste is God dienen in
de oude staat van de letter. Nota bene, daarin kunnen zelfs wedergeboren christenen terugvallen. Helaas
zitten vee1 christenen gevangen in
een wettÎsch leven. En dat juist
werpt mensen terug op zichzelf.
Het treurig resultaat van deze ijvenge Godsdienst uit en met onszelf
laat Paulus ons scherp horen in
Rom.7. En dit dienen van God in
de oude staat van de letter is zo'n
constant en reëel gevaar, dat Paulus niet schroomt zijn woorden in
de tegenwoordige tijd neer te zetten. Dat wil zeggen, ook Paulus
zelf beleeft dit gevecht. Hoe vaak
leven wij niet in de Geest (verbonden aan Christus), maar toch m
maar weer opnieuw in het vlees
(vanuit eigen kracht). Zie ook ons
tweede artikel.

Maar let nu op. Rom. 7 is niet Paulus' eindstation, zoals sommigen
schijnen te denken. Paulus wil ons
juist leren dat er door Gods genade
een nieuwe manier is om God te
dienen: in de nieuwe staat van de
Geest (Rom. 7 : 6)! Dat is de jubel
van Rom. 7 : 25: Wit zal mij verlossen uit het lichaam van deze
dood? God zij dank.Door Jezus
Christus! Wij zijn niet aan onszelf
overgeleverd, rnaar mogen God dienen in de Geest.3En dat begint in
dit leven. Al zullen we de volkomen verlossing pas bij de dood of
bij Christus' wederkomst e r v r n .
Misschien is het goed hier nog te
wijzen op de profeten, die van deze
omwenteling, die Gods genade teweeg m u brengen, geprofeteerd
hebben: 'Mijn Geest zal Ik in uw
binnenste geven en maken, dat gij
naar mijn inzettingen wandelt en
naarstig mijn verordeningen onderhoudt' (Ezech 36 : 27, verg. Jer.
31 : 3 1-34).

Zondag 23
Ook antwoord 60 van de catechismus zou ons ontmaskeren ais dwa-

lenden. Beiijden we daar immers
niet, 'dat wij nog altijd uit zijn op
elk kwaad'? Hoe kunnen wij dan
spreken van de bevrijding van de
macht van de zonde?
In de eerste plaats: niet wij spreken
over kvrijding van de macht van
de zonde, maar dat doet de apostel
Paulus(Rom.6 : 2,4,22,8 : 24).
In de tweede plaats: de belijdenis
van de kerk spreekt hier ons inziens over ons vlees, over hoe wij
zijn en doen als wij niet 'de hand
van Chnstus vast houden' (zie ons
vorige artikel). Wij muden deze
confessionele uitspraken in een lijn
willen zien met Paulus' betoog in
Romeinen 7. Maar nogmaals, dit is
niet het hele verhaal: ook de catechismus leert ons, dat het niet anders kan, of i&r die door waar geloof (!) in Christus ingeplant is,
brengt vruchten van dankbaarheid
v m (antwoord 64).
Dit had de catechismus ook al eerder anders verwoord in antwoord
8. Daar wordt gevraagd: 'Zijn wij
zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit
op elk kwaad?'.De Heidelberger
antwoordt nu niet met een simpel
'ja', maar belijdt de weg van God
tot een nieuw leven. 'Ja,' we zijn
helemaal onbekwaam (Rom. 7!)...,
'behalve wanneer wij door de
Geest van God opnieuw geboren
worden'. We stemmen hier van harte mee in. Immers, om het nog een
keer met Paulus k zeggen: De zonde zai over u geen heerschappij
voeren, want gij zijt niet onder de
wet, maar onder de genade (Rom.
6 : 14).4
'

Bevestigingen
Helder is ook antwoord 127: 'wij
zijn van onszelf zo zwak,dat wij
zelfs geen ogenblik kunnen standhouden.. . D m m bidden wij U:
wil o n s toch sterken door de kracht
v m uw Heilige h s t , zodat wij in
deze geestelijke strijd niet het on-

derspit delven, maar altijd krachtig
tegenstand bieden (!), totdat wij
uiteindelijk de volkomen overwinning behalen'. Zonder wedergeboorte en kracht van boven zal het
ons dus nooit lukken om krachtig
tegenstand te bieden. Maar met
wel.
Duidelijk wordt het ook gezegd in
de Dordtse Leerregels hfdst. V.
Daar staat dat de gelovigen in hun
zwakheid elke dag weer zondigen.
Maar in één adem vervolgt de
kerk:'Ook gaan zij steeds meer het
vlees doden door de Geest der gebeden en door zich te oefenen in
een godvrezend leven en zij verlangen vurig naar het h i k e n van de
volmaaktheid' @.L. V.2).

Ook deze belijdenis gegevens bevestigen dat Romeinen 7 niet alles
zegt als typering van de christen.

Spanning
Je zou kunnen zeggen, dat er een
spanning zit in onze belijdenissen
en in onze fomulieren tussen aan
de ene kant verootmoediging en
schuldbelijdenis en aan & andere
kant gelwfsgrmi en in Christus
zijn. Aan de ene kant stelt ons
avondmaalsformulier, dat we midden in de dood liggen, omdat wij
ons leven buiten onszelf in Jezus
Christus zoeken. Aan de andere
kant bidt het formulier in geloof:
Geef dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ms en wij
in Hem.
Het is deze spanning van de g e
loofsswijd, die we ook aantreffen
in de hoofdstukken zes, zeven en
acht van Romeinen en bijvoorbeeld
ook in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk I en 2. Aan de ene
kant misleiden wij onszelf als we
zouden beweren geen zonde te hebben (l Joh. 1 : 8.10; 2 : 1.2). Aan
de andere kant valt het op, hoe onbekommerd bijna Johannes in een
adem door (!) kan spreken over de
noodzaak en het feit van een christelijke levenswandel: 'Dit schrijf ik
u, opdat gij niet tot zonde komt'

(1 Joh. 2 : 1, vergelijk 1 Joh.
1 :6.7;2:6;3:4,7).

Wie slechts aandacht vraagt voor
één kant wordt eenzijdig en haalt
de spanning of beweging uit het
christelijke leven. Het gevolg is
dan frustratie òf grijze matheid.

' Zie o.a D.L. I, 12, 16; V. 4
We venvijzen hier met instemming naar
G. Gunnink (Re$ 71, pag. 684 ev.), die aandacht waagt voor de mogelijkheid vm 'forse grmiverschillen' binnen de ene gemeente
van Christus.
Voor de ga?& orde: een b e r q op Rom.
7 : 26 kan deze jubel van Paulus, die hij in
vs. 25 niet meer kan imhouden, niet te niet
doen. Vs. 26 is een afsluitende zin, waarmee
Paulus slechts zijn h o g van Rom.7 mmenvat. Dit vers is nier & afgeronde conclusie van het hele betmg van Paulus in &
hoofdstukken 6 t/m 8, zoats sommigen lijken te denken. Dit strijdt rechtstreeks met
vs. 25 en ook met het feit, dat heel hoofdstuk 8 nog volgt. Ook zou vs. 26 als eindconclusie strijden mef bijvoorbeeld 8 : 2 en 4.
Maar ook met & spits van heel Paulus' b
toog. Wanneer 7 : 26 als Paulus' eindmnclusie zou moeten gelden, dan zou Paulus ons
eigenlijk met het mes van de zonde in de
buik iaten zitten.Dat zijn bedoeling een
gana andere is, blijkt uit Rwn. 6 : 1.2! M W
gen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? V o h k t niet! Immers, h= zullen wij, die voor de zonde gestorven zijn,
daarin nog leven?
Het gaat ons, gezien al de bijbelse en confessionele gegevens, dan ook veel te ver,
wanneer met een beroep op Rom. 7 zonder
nuancering geschreven wordt: 'Padus weet
van zichzelf dat hij onder de zonde verkocht
is: een gedwongen slavernij.' (NaderB e k ken,febr. 1996, pag. 33-34).

SALOMO EN HET HOOGLIEC
'Hooglied. Van Salomo.' (1 : 1)

zijn uiterlijkheden, komt de zuiverheid van de liefde tussen de werkelijke hoofdpersonen nog beter uit.
t boek ~oo~lied-is
l
Een soortgelijke opvatting, maar
gen. Dat geldt voor dlerlei details, maar meer &&ii dan nog sterker, vinden we bij S.H.
I .nog
voor de grote Iun: hoe moetje dit boek b
van der Hoeven. Volgens hem is
.:
Salomo de figuur die laat zien hoe
I,-meren? Waar vinden we de sleutel
het ge
het niet moet. Het boek Hooglied is
eel? De figuur van Salomo speelt dowb&i
een ze
een 'protesr-song' tegenover Salomo.
rol: hij wordt genoemd in het eerste vers, het
Je zou dan echter een ander opschrift mogen verwachten, waarin
die tegenstelling wat duidelijker
wordt verwoord. Maar 1 : 1, hm
vaag geformuleerd ook, geeft toch
wel aan dat het Hooglied en Salomo bij elkaar horen: niet een lied
aan het woord als de verliefde bruidat zich tegenover hem plaatst,
Auteur?
degom. Dus niet het Hooglied
maar een lied dat bij hem past.
Vanouds bestaat er de opvatting
'van' Salomo, maar het Hooglied
Datzelfde bezwaar heb ik tegen de
'op' Salomo.
aanpak van Ohmann: bij hem
dat Salomo gezien moet worden als
de schrijver van het boek.Salomo
Hierin is Adders bestreden door
wordt Salomo wel heel erg tot een
als auteur. Zo is het bijvoorbeeld
H.M. Ohrnann. Die wijst er op dat
randfiguur. Eigenlij k kan hij wel
de mannelijke geliefde steeds
gemist worden. De prominente
gesteld door de Kanttekenaren bij
plaats van Salomo, in het opschrift
wordt beschreven als een jongen
de Statenvertaling.
van het boek, komt zo niet geheel
van het platteland, een herder (zie
G.Ch. Adders heeft daar echter
tot zijn recht.
twee bezwaren tegen ingebracht.
bijv. l : 7,s). Het hele doen en laDe eerste is dat de vertaling 'van
ten van deze figuur i s moeilijk te
Salomo' niet dwingend is. Het Heverenigen met een machtige koHulplijn bij de uitleg
breeuws heeft namelijk een extra
ning als Salomo was.
Aalders heeft gelijk dat de verwijwoord, asjer, dat wel aanduidt dat
Verder meent Ohmann dat het
er een zekere betrekking is tussen
Hooglied nogal afstandelijk over
zing naar Salomo in l : l wat vaag
is geformuleerd. Al zou ik dat niet,
Sdomo schrijft, vooral in 8 : 12:
Salomo en het Hooglied, maar niet
'de duizend laat ik aan u, Salomo'.
zoals hij doet, verbinden aan dat exprecies aangeeft hoe die betrekking
tra woordje asjer. G. Gerleman
Laat Salomo geluk hebben met zijn
dan wel is.
heeft dat woordje anders verklaard.
harem van duizend vrouwen, de
Zijn tweede bezwaar is dat het
jongen van het Hooglied heeft geOmdat het woord 'Hooglied' in het
boek Hooglied wel enkele malen
noeg aan zijn ene.
Hebreeuws een samengestelde
over Salomo spreekt (met name in
term is, zou een extra voegwoord
3:6-11en8:11,12),maardat
passend zijn. Maar er zijn ook wel
doet op een manier die niet goed
andere verklaringen gegeven.
past bij Salomo als schrijver.
Belangrijker is wat er volgt na dat
Ohmann denkt daarom eerder aan
Salomo als 'randfiguur', als 'deasjer. Daar staat de uitdrukking lecor'. Hij vormt de achtergrond
Salomo. Een soortgelijke uiàrukking ds we aantreffen boven veel
voor dit liefdesgebeuren. En dm
Zelf meent Aalders dat Salomo te
psalmen. Daar is het meestal le-Davooral met contrastwerking: tegen
zien i s aìs hoofdpersoon in dit
vid, in de vertaling 'van David'.
de pompeuze achtergrond van Saloboek.Hij heeft het niet zelf geMaar dat hoeft niet altijd te betekemo met zijn grote aantallen en al
schreven, maar komt we1 telkens
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nen &t David zelf ook de dichter
teur is de Heilige Geest, die ons
was. Vergelijk bijvmrbeeld Psalm
voor het gwd verstaan van de
1 1. 'Voor de koorleider. Van DaPsalm een duidelijke aanwijzing
vid' staat daar boven. Maar je kunt
geeft: weet je nog van David toen
het evengoed omgekeerd veaalen:
hij vluchtte voor Absalom? Welnu,
'Van de koorleider. Voor David'.
daar gaat deze Psalm over.
Want zowel die 'koorleider' als David hebben in het Hebreeuws het
Salomo als 'referentie-kader'
voorvoegsel le.
Het punt is namelijk dat dit voorzetTerug naar het Hooglied. Met Aalsel niet zozeer wil aanduiden wie
ders kunnen we instemmen dat de
nu precies de auteur is van de
verwijzing naar Salomo in het o p
psalrn. Daarin zijn wij wel geïnteschrift niet bwft te betekenen dat
resseerd. Als wij een gedicht in
Salomo & dichter is. Eerder valt
handen krijgen,willen we graag
met Ohmann te denken aan Saloweten wie het heeft geschreven.
mo d s 'referentiekader'. Hij
Maar de opschrifkn boven de psdvomt & achtergrond, het decor
men hebben een andere bedoeling.
voor dit lied. We hebben immers
Zij vertellen ons in weke richting
vastgesteld dat k-Salomo wil zegje moet denken bij die bepaalde
gen: kijk maar naar Salomo! Dan
psalm. Dat is namelijk de normale
begrijp je pas goed wat dit Eed te
betekenis van het voorzetsel Ie: het
zeggen heeft.
wijst een bepaalde richting aan.
Alleen blijf k met Ohmann van
Als een p s a h le-David is, wil dat
mening verschillen over de verdere
zeggen: denk bij deze psalm aan
invulling van dit decor. Zoals geDavid. Meestal zal dat betekenen
zegd wordt Salomo bij O h m m tot
dat David de sprekende persoon is
een randfiguur, een decor dat
in die psalm. Ook kan het betekeslechts op de achtergrond aanwezig
nen dat David de &&ter is. Maar
is en steeds meer contrastwerking
dat laatste is slechts bijzaak. I
k
krijgt: laat Salomo zijn gang maar
hoofdzaak is dat door de verwijgaan, wij doen het anders. Naar
zing naar David de psairn aan duimijn mening vraagt het opschrift
delijkheid zal winnen. De psalm
om een meer positieve invuiling.
wordt in een bepaald kader gezet.
Kijk maar naar Salomo! Dan zie je
Om diezelfde reden wordt in de oppas goed welke heerlijkheid in dit
schriften van de psalmen een paar
lied beschreven wordt.
keer verwezen naar concrete gebeurtenissen uit het leven van DaAfstand is nog geen afwutlng
vid. Psalm 3: 'Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn
Het argument van Ohmann is voorzoon Absalom'. Bij zo'n opschrift
al dat in het Hooglied zo afstandemoet je je niet gaan afvragen of Dalijk over Salomo geschreven wordt.
vid er wel tijd voor had om tijdens
Ik kan daarmee instemmen als hij
de vlucht nog zo'n psalm te dichnet als Aalders daarmee bedoelt dat
ten. Want dat is niet gezegd! Het
het lid niet de indruk wekt door
opschrift wil alleen maar zeggen
Salomo zelf geschreven te zijn.
Maar dat is iets anders dan dat &
dat we bij deze Psalm aan David
moeten denken,op de vlucht voor
dichter van het Hooglied bewust
Absalom. En dan kan het best zijn
erop uit zou zijn om afstand te nedat David dit lied pas veel later gemen van koning Salomo.
schreven heeft, om achteraf te verDie afstand proef ik tenminste niet
woorden wat hij tijdens die vlucht
in 3 :6-11, met een beschrijving
heeft gedacht en gebeden. Het kan
van Salomo's draagkoets. Ohmann
zelfs zijn dat een hofdichter dit
merkt op dat daarbij wel veel aanvoor David heeft gedaan. Wat
dacht uitgaat naar de voorwerpen
geeft het? De menselijke auteur is
in plaats van naar levende mensen.
van minder belang. De hoogste AuEr wordt wel verwezen naar een

bruiloft, maar bruid en bruidegom
blijven buiten beeld.Toch lijkt me
dat onvoldoende om het op te vatten als een contrast met wat volgt
in hoofdstuk 4, de levendige beschrijving van het lichaam van de
vrouw. Er wordt immers nadrukkelijk aandacht gevraagd voor die
pracht en praal van Salomo. Er
wordt vol bewondering over geschreven, zonder een kwaad
woord. Geen contrast, maar een
passend decor voor wat volgt.
Sterker lijkt de verwijzing naar
8 : 11 en 12, v o d als daarin een
toespeling gemaakt mu zijn op de
duizend vrouwen van Salomo.
Maar is dat zo waarschijnlijk? In
vers 11 wordt gesprolren over duizend zilverlingen, als kostprijs voor
de vmchten uit Salomo's wijngaard. Veis 12 zegt dan letteriijk:
'de duizend voor u, Salomo! ' Met
andere woorden, de persoon die
hier spreekt is bereid de prijs te betalen. Duizend zilverlingen voor
Salomo, en ook nog eens tweehonderd voor de kwakers.
Waar dat precies betrekking op
heeft, blijft dan nog de vraag. De
beeldspraak van deze verzen is niet
zonder meer duidelijk. Maar in ieder geval lijkt het mij dat je er geen
argument aan kunt ontlenen voor
een afwijzende houding tegenover
Salomo. integendeel zelfs.

Het rijk van Davids zoon
We beschouwen Salomo dus in positieve zin als kader voor het boek
Hooglied. Waarbij het lied zelf verwijst naar de grote welvaart die er
in de tijd van Salomo gekomen is.
Het meest duidelijk gebeurt dit in
3 : 6-11 (de draagkmts van Salomo
is aan dle kmten schitterend versierd), heel kort m k in 1 : 5 (de
kleur van de gordijnen van Salomo
geeft de toon aan), en waarschijnlijk toch ook in 8 : 11, 12 (de wijngaard van Salomo levert IJ&#+
-.
kostbare vruchten q).
Dat komt overeen met het beeld
dat de boeken Koningen en Kronieken geven van deze tijd: een overvloed aan kostbare schatten, een

-

tijd van ongekende welvaart, ge-
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waarborgd door een stabiele vrede.
Wel vertelt het boek Koningen in
een nabeschouwing over de duizend vrouwen van Salomoen de afgoderij die zij met zich meebra&ten. Maar het is beslist niet d~ bedoeling dat deze minpunten de
beeldvorming over Saimo gaan
b k e m n ! De Here zelf zegt dat
met mveel woordwi in I Koningen
l l : 34. Salomo iA ondanks zijn
zonden levenslang aanblijven aIs
vorst in vrede, 'terwille van mijn
Imecht David'. Cfod had W aan David beloofd: uw zoon zal voor Mij
een huis bouwen en zijn Ironinkrjk
zal d i e l zijn (2 S m . 7). David
heeft ben wel begepen dat deze
profetie v&
re*
dan Salomo;
uiteindeiijk gin% het mhet eeuwige wederijk van de grote Zoon van
David. de Christus. Maar het rijk
van Salomo mocht d m al een eerste afke1dhg van vamen. DaarmweigertckHerewnhetkmhgschap van Sdww, Mverwe$e a€te

breken. Terwille van David, beter
gezegd terwdle van de Chrisais
m t Salomo zijn taak &aken.
HijmoetenzaiZa~dekoningdîe
vertelt over de grote Koning. En
zijn koninkrijk zal iets laten zien
van het eeuwig Koninkrijk,dat
niets dan d en rijkdom kent.
H&Hoogliedisv~aan~
Ssiiarao.N~tian&Sakam,&nlet
zijn vrouwen de fout in ging, maar
aan de Salomodie model staat voor
het vmhijk van Qlristus. Het Hoog-

liedguntoriseenkijkjeindatvr&rijk. Het geiuk dat h m t bij Gods b
~jkwordtopeen~pimt
uitvergma: dat van de liefde tussen
manenvrnuw.

Paradtjselljk
Natuurlijk is dat niet toevallig zo
gekozen. Was de lief& nissen man
en vrouw ook al niet het toppunt
van Gods scheppingswerk? Zo
staathetimmersinGeraests l en2.
Genesis 1 loopt uit op & scheg
ping van de mens, als man en
vrouw. Genesis 2 gedl ons van dat
iaaîsre een uitvergroting:de beschrijving van het paradijs, waar

man en vrouw elliaar in liefde vinden. De bedoeling van het h e k
Hooglied zou je dan ook zo kunnen
samenvatten:het &rijk
van
Christus brengt ons terug in het paradijs!
Vandam m k de titel 'Hooglied',
letterlijk 'lied der iîederen'. E n
Hebreeuwse manier om de overtreffende trap aan te duiden, 'het hoogste W. Hier vind je het allermooiste van & hele Bijbel, ja van
de hele wereld.
Zo'n titel zou overdreven zijn als
kt
ging- me n j a geIlenu>maareen~isjEdiein
liefde naar e i b r toegroeien, Zeker, ais je midden in die p i d e
zit, kun je het gevoel hebben &t er
in de hele wereld niets belangrijkers bestaat dan dat.hlrrar in W
Woord Widt dat beslist g- stem:
daar wordt tekens gewam&uwd

voor mensen die blindvaren op hun
verliefde gevoelens. Het koninkrijk
van Christus gaat voor!
Maar het boek Hooglied h& juist
ook het m g op dat konidaijk viin
G d in Christus. Dat zit in die verwijzing naar Salomo. Zijn vrederijk is het decor voor het schimrende leven van de liefde, zoals dat
hier beschreven wordt. Het k&rijk van C!brktus geeft de &&
orn weer te genieten van het hoogste geluk dat God aan de mensen
gegeven heeft.
Venvezen is naar & v o l ~ n &werken:
G*Cn.Adders, Het Hooglid, Kampr
K& 1952 ( n u k Cwimemaar op het Oude

Tesmmm).

G.Gcrltman, RuiMDm Hohelied, Neukychen-Wuyn: Neukkchener Verlag, 1981
(serie: Bibhscbr Kommentar Altes Testamcnt).

3.H. van der Hoeven, Het H o o g l i d (asen bij het C a h i i ~ h J o n g e I i n g s b l a d ,

vmjaar 1983).

BM.Ohmann, Hei Hooglied.De Roning te
rijk, Barneveld: De Vuurbaak 119881.

Mensvormig
Aan L.V.*

O Gd,geen zon wijst ons uw spoor,
geen kiem meldt hoe U heet;
wie kracht benut als metafoor
stelt U als energiebron voor
waar hij ook niets van weet.
O God, ik noem U dus geen Kracht,
geen Al of stille Grond,
of wat een bang hart meer bedacht
omsloten door de dodenwacht
van onze horizont.

O God, u w mond bxeekt hier doorheen
met macht. Uw lichaamstaal
(UW arm beweegt aIs spier op been)
stemt met de ribben overeen
waar ik in ademhaal.

Willem L. Meijer
*kV-

ORGANISATIE VAN
GEREFORMEERD ONDERWIJS
IN BELLVILLE, ZUID-AFRIKA

J. Moes

D e z e zomer brocht
de heer J. Messelink,
plaatsven/angend
directeur van het Gereformeerd Pedagogisch
Centrum fe Zwolle, een
werkbezoek aan ZuidA frika. Hij sprak daar
onder andere met de
heer J. Moes, vooniffer
van het schoolbestuur
van de Gereformeerde

school heeft een kerkelijke verblntenis met Die
Gereformeerde Kerk WEU9een zuserkerk
de Gereformeerde Kerken CVriJgemaakf)in
ederland. Hef aantal leerlingen vanuit de VGK is
fe beperkt om slechts met hen een bcrslsschool in
stmd te houden. Daarom wordt gezocht naar
een vorm om ook ouders van burfen de VGK b

basisschool in Belhrille,

roberen zowel het gereformeerde kurukfervan

een voorstad van Kaapstad, over de problemen die deze kleine
school ondervindt en
de wijze waarop de
leden van Die Vrye
GereformeerdeKerk
daarmee omgaan.
Op verzoek van de
heer Messelink schreef
de heer Moes daarover
hef volgende instruc-

de basisschool, waar gereformeerd
onderwijs gegeven wordt en waar
gereformeerde ouders zelf verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan hun kinderen. In 1940
is begonnen met een 'zaterdagschool'. Daar ontvingen kinderen
van de kerk van de leeftijd 8 tot 15
jaar op zaterdagmorgen onderwijs
in bijbelkennis en kerkgeschiedenis.

tieve artikel.

van 60. Op 14 november 1992 kon
op het nieuwe terrein van de kerk
ook een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen worden met moderne ruime lokalen. De bouw van deze school is gefinancierd door de
Nederlandse Stichting Hulpverlening aan Gereformeerd Onderwijs
in het Buitenland.

2. Recente ontwikkellngen

G.J. van Middelkoop

1. Inlelding
Op 13 juni 1955 heeft een aantal leden van Die Vrye Gereformeerde
Kerk te Kaapstad de Vereniging vir
Gereformeerde Skoobnderwys opgericht. Deze vereniging is tot
stand gebracht om te streven naar
het oprichten van een gerefonneer-

1

Op 19 januari 1977 kon de gereformeerde school geopend worden,
waar onderwijs gegeven werd door
twee leerkrachten aan 24 leerlingen, verdeeld over vier klassen van
'Sub-Standerd A' (Groep 3) tot
Standerd 2 (Groep 6). De school
groeide uit tot een volledige Zuidafrikaanse basisschool met zeven
klassen (Groep 3 tot en met het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs) met een leerlingenaantal

1

Als gevolg van de politieke en economische omstandigheden in ZuidAfrika en van de leeftijdssamenstelling van de kerkelijke gemeente, is
het aantal leerlingen de laatste jaren afgenomen. Indien de huidige
samenstelling van de gemeente gehandhaafd blijft, zuilen er in de
kerk ongeveer veertig basisschoolleerlingen zijn.Een aantal van deze
kinderen w o n t te ver van de

schoolom deze te kunnen b e m e
ken. Dit zou betekenen dat in de
kerkelijke gemeente gemiddeld ongeveer 35 k i n h gerefonnecrd
ondemijs zouden Immenontvangen. Verdeeld over de zeven klassen &tekent dit gemiddeldvijf kinderen per klas.

De huidige fmancBle situatie van
de school is,dat van de totale onderwijsbegrothg 21% bijgedragen
wordt door overheidssubsidie,13%
door donateurs in Nederland
(meestal familie en vrienden), 32%
dmr de ongeveer 25 ouders Af en
34% door cageveer 50 kerkleden
die zeIf geen icimhm op school
hebben. Het is waarschijnlijk dat
de overheidssubsidie voor privéscholen sterk zal ahemen. Dit bete
kent &t de financiële last om de
school in stand te houden voor de
m j k e gemeenschap zal toemi
men,met een verwachte voortgaan& daling van & levensstandaard.

ken van hun ouders bij &
school moet niet ten koste gaan
van de kwaliteit van gerefwm d onderwijs. Het mag ook
niet het VGICeigenaamhap
van de school rumrasten.

Uit bovenstaande overwegingen is
daarna verder nagedacht over de
vwmgeving van deze uitpgspunten. Daar zijn vetschillende m o p
lijkheden uit voortgekn die in
de volgende opties samengevat
kunnen worden.
1. i
k $choolmganisatieblijft zoals het is, namelijk een kerkeiijk
gebon&n s c W , met wel toelating van leerlingen van bnim

de VGK,maar -r
invloed
van hun ouders op de schoolorganisatie. De ZW&
worden& financiële last voor het mderwijsmoet indatgevaldus
grotendeels door h gammte
gedragen worden. Deze optie
zal echter niet v d h aan overwegingen 1 en 2 hierboven.
2. De schoolorgariisatie wordt volledig opengesteld voor aiie oudas die g a e f ~ ~

In het licht van dedeze ontwikkelingen zijn de vol@
overwegingen
op e ~-Vn
van de s ~ h o ~ l v d g i r i g in April 1955 geformuleerd:
1. Erkstaateenpmeenschpp
lijk visie dat g & d mwijs voor hun k h h m zaeken.
Dit betekent dat de schml van
denvijs belangrijk is en uitgeeen kerkelijk gebwden school
k i d moet worden. Kleine
verin een co~essioneel
~worden~liggeacht
gerefontteer& school. Deze qvam & sociale onlwikkehg
van het kind. Omdat het aantal
tie zal ~ evoldoen
t
aan averwekinderen van binnen de VGK
ging 3 hiiierbwen.
afneemt m t de groei van &
3. Een tussen-opldg w& taeschol van gereformeerde ougepast,waar m b belangrijke
ders van buiten de VGK komen.
facroren, a s & b e n d g
2. Gereformeerde ouders zijn volvan gereformeerde anderwijsgens hun doopbelofte verantkrachien, wor&n vemnkerd.
wmrdetijkvoor& opvoeding
en het omiewijs vm hun kindeNa een reeks Wringende bespreren. Alle ouders moeten damkingen,waarbij de gernoede~n
om ~ t r w o h bij
~ dit werg ia k m & g kwamen, is
derwijs. In de Zuid ' *'
bij memderbid besloten om optie
context kunnen ouders van bui3 te aanvaaden. Deze optie is inten de VGK tot hun voordeel
middels vorm gegeven. zoals hierkennis nemen van ervaring met
onder beschreven.
beirekking tot de b e w 1 e n praktijk van gmefmmrdonA Priorsteiten van
derwijs uit Nederland.
gereformeerdondewljs
3. De tdatingrao Iriraderenvau
Een d a e voorwaarde voor gebuh&VGKenhetkmk-

reformeerd on&rwijs is dat dit onderwijs gegeven wordt door bekwame leerkrachen die overtuigd geref o m e r d z i j n mdit ook in hun leven weerspiegelen. Dit houdt in dat
deze lmkachterr actieve leden zvn
van een gerefomeräk kerk die
erns mwkt met knar ger4omar& roeping. In zo'n geval staan de
leerkrachten dus onder toezicht van
een kerkenraad die in hun geestelijke en h e d a l i j k leiding de leerlaachten wil bemoedigen. aansporen en, indien ndig, terechtwijzen.
Er moet dus een grote mate van
kerkelijke eenheid zijn voordat
men feeriaachten aan kan trekken
uit andere keken dan de VGK.

De kerkelijke situatie in Zuid-Afrika is zodanig, dat er in a n d e gere~
formeerde kerken, zoals de Gereformeerde Kerken, de Nederduits
Gereformeerde Kerk, de Nederduits Hervmde Kerk en de Verenigende Gereformeerde f i r k , nog
k t r e b l i j k weinig belangstelling
is voor gereíbmeerd mbwijs,
Onderwijs words nog veelal gezien
als een v e m n t w ~ l i j k R e i van
d
de staat, wmmr de on&rs hmen
belashg betaien. Verder was
het onderwijs in Zuid-Afrika in het
verleden een steunpilaar in het bevorderen van de taal en cultuur van
het Afdmnse volk. De hoop van
de ouden is doorgaans dat het
sîaat6onderwijs nog enigszins een
christelijk-nationaalkarakter zal behouden. Er is een geinzk aan overtuiging van de namhak van gereformeerd onderwijs vanuit de doop
belofte. Er is steeds een mate van
historische v h - i d
met de
staatsscho~lin de buiat. Bovendien
heeft men het k i d dat privéach*
len duur zijn. Gelukkig zijn er wel
die er andew over M e n , maar dit
zijn vooralsnog 'sîemma van HKpenden hde wwstijn'.
i *;i,v
k FT
Om & v+te
teriteaanzien'van
Eet
selecteren a benoemen van overtuig& g a f o m e e d e leedzachten
te handhaven, moet het orgaan dat
;?dj&

*DOT
verantwoordelijk is dus
ook volledig ovemUgd zijn van de

belangrijkheid van gereformeerd
onderwijs. Het personeel en het
schoolbestuur dat hen benoemt vormen samen een team dat v e m t woordelijk is v m het opstellen
van een visie en het realiseren van
de doelstellingen voor het gereformeerde onderwijs. Er moet dus tussen hen een grote mate van geloofseenheid bestaan. Dit betekent dut
het bestuur van de sckoolvereniging, net zoals het personeel, actieve I e a h moeten zijn van een gereformeerde kerk die ernst m a k t met
huar roeping.

vijf leden. De taak van het VGS-bestuur wordt hoofdzakelijk beperkt
tot die van werkgever vun het personeel en eigenaar van de gebouweu en inboedel. Dit houdt in dat
het VGS-bestuur bij vacatures
nieuw onderwijspersoneel benoemt. In de Grondwet van de
VGS is vastgelegd dat de leden van
de VGS, evenals het onderwijzend
personeel, leden van de VGK moeten zijn. Dit is de 'verankering' van
het gereformeerde W e r van het
onderwijs, in overeenstemming
met overweging 3 van parapaf 2.

Vanuit een gereformeerde visie dragen gerefoieerde ouders, door
hun doopbelofte,verantwoordelijkheid voor de gereformeerde opvoeding en onderwijs van hun kinderen. Wanneer kinderen van ouders
van buiten & VGK toegelaten wor&n tot een gereformeerde school,
kan die ouders deze verantwoordelijkheid niet ontzegd worden. Daarom moeten ook gereformeerde OU-.
ders van buiten de VGK betrokken
kunnen blijven bij het onderwijs
van hun kinderen. Toch moet juist
de basis van hun belangstelling
voor gerefomwrd onderwijs niet
ondermijnd worden door het verzwakken van het gereformeerde gehalk van dit onderwijs. Dit vereist
een zorgvuldig uitgewerkt compromis. Een compromis waar een optimum gevonden wordt tussen een
m groot mogelijke betrokkenheid
van alle ouders, terwijl het gereformeerde karakter van de school gehandhaafd blijft.

Het VGS-bestuur is ook verantwoordelijk voor de zakelijke aspecten van de school. Dit betreft fondswerving, subsidie, werknemersvoorwaarden en -voordelen, instandhouding van de gebouwen en
terreinen, publiciteit, enz. Verder
blijft de VGS verantwoordelijk
voor de richting en & kwaliteit van
het gereformeerde onderwijs. Dit
laatste betreft bijvoorbeeld de
voortgaande bekwaming van het
personeel door studie van onderwerpen die te maken hebben met
het gereformeerdegehalte van het
onderwijs, zoals het behalen van
het in Zuid-Afrika aangeboden Diploma Gereformeerd Onderwijs.
Naast de VGS bestaat er dan een informele Ouder-Onderwijz~r
Vereniging (OOV),
waarin alle ouders
van de kinderen op school automatisch zeggenschap hebben. Op dit
moment heeft de school in Bellville 40 leerlingen, waarvan 33 van
VGK-ouders(waarvan twee van de
zendingsgememtein BeLhar) en zeven kinderen van vier ouders van
buiten de VGK. De OOV heeft ook
een bestuur, dat bestaat uit drie ou-

Op grond van hvenstaande overwegingen heeft de Vereniging vir
Gereformeerde Skoolonderwys
(VGS) besloten om een kerkelijk
gebonden vereniging ie blijven.
Maar zij zal een deel v m haar taken afstoten. De vereniging zal dan
bestaan uit de ouders en de begunstigers die leden zijn van Die Vrye
Gereformeerde Kerk (VGK). De
vereniging kiest jaarlijks uit zijn leden een bestuur van (momenteel)

ders die verkozen worden door alle
ouders samen, &n vertegenwodiger van het VGS-bestuur en de vier
leerkrachten. Dit bestuur heeft
meer een cöordinerendefunctie.

De taak van de OOV is om als samenwerkingsorgaan te functioneren tussen de ouders en de leerkrachten. Door de OOV kan het onderwijzend personeel overleg voeren met de ouders om praktische
onderwijszaken met hen te bespreken. Dit betreft bijv.-het vieren van
openbare vakantidagen op school,
discipline en straf, gebruik van
commmi8e onderwijsmodules,
begeleiding van sport, muziek,
houtbewerking en naaidwerk, excursies, PC's, software, enz. Op deze manier worden alle ouders bij
de praktijk van het onderwijs betrokken. Dit is & realisering van
overweging 2 in paragraaf 2.

In het OOV-beszit een lid van
het VGS-bestuur om te zorgen
voor de coördinatie van gemeenschappelijke zaken. Te denken valt
aan zaken waarbij geld uitgegeven

moet worden: zoals bij de aankoop
van onderwijsmodules, en waar het
onderwijsbeleid ter sprake komt.
Op het ogenblilr heeft ook een van
de ouders van buiten de VGK zitting in het OOV-bestuur en het kleid is om &t minstens zo te houden.

In aanvulling op de VGS en de
OOV bestaat er ook nog een Personeel Advies Raad (PAR). Deze
PAR heeft een wisselende samenstelling afhankelijk van de behoefte van het onderwijzend personeel

en de beschikbaarheid van onder-

EKHANDEL

enbestellijn 010-4820488

wijskundigen. De PAR geeft, op
v e m k van het personeel, aan hen
advies over vaktechnische onderwijszaken.
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De verwachting is, dat door deze
mganisatiestnictuw overweging 1
van paragraaf 2 gerealiseerd zal
worden en dat de school zal groeien dmr kinderen van gereformeerde ouders van buiten de VGK. Dit
moet ondersteund warden door actieve publiciteitscampagnes.In het
licht van de opmerking in paragraaf4 over het kerkelijk kürnaat
in Zuid-Afrika,verwachten we
geen dramatische -i
maar wel
een geleidelijke groei gedurende de
kornende jaren.

6. Opsomming

'

S

'

De huidige verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking
tot het gereformeerde onderwijs in
Bellville, is nog maar een jaar in
werking. Verschillende zaken moeten nog verder uitkristalliseren. Tot
nu toe is de ervaring echter positief
en zijn er geen conflicten inzake
belangen of verantwoordelijkheden
opgetreden. Deze oplossing geeft
voldoende waarborgen dat het gereformeerde karakter van ket onderwijs gehandhaafd blijft, hoofdzakelijk door het beheer over de aanstelling van onderwijspersonee1.
Verder is er m k voldoende ruimte
voor ouders van buiten de VGK
om daadwerkelijk betrokken te raken bij het onderwijs van hun kinderen. Zij kunnen op &ze wijze
hun doopklofie nakomen.Op deze manier kunnen we onze school
tot een wijdere zegen lateri zijn in
deze omgeving,voor gereformeerde ouders. Onze ervarhg is dat op
deze manier gereformeerde ouders
in & omgeving van de school zich
meer hwust zijn geworden van het
bestaan en het gerefomeedekarakter van onze kerk en onze
school.

De Beheerders van de Sfichting Greljdanus-Kruifhof Fonds maken
txkend, dqt voor studerenden aan de Theologische Universiteit,
Broederweg 15 te Kampen de mogelijkheid bestaat ult genoemd

fonds een beperkte toelage te ontvangen,
Hiervoor komen allereerct in aanmerking studerenden die zich
voorbereiden op een promotie. Eventuele verzoeken om in de
cursus 199611997 een toelage ult dlt fonds te ontvangen. dienen
vmr 14 november 1 9 6 in ons bezit te zijn.
Aanvraagformutierenkunt u opvragen bij de administratie van de
Theolcgische Hniverslte#, Postbus 5026,8260 GA Kampen. telefoon
038-3312878.
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verdienen. Hier lichten we er
slechts enkele uit.
- De kerk heet in het Grieks: 'katholikos' , het woord' katholiek'
stamt daar van af. Zeggen we nu:
katholiek, dan bedoelen we vaak:
rooms-katholiek, maar er zijn
toch ook oud- en Grieks-katholieken? En zouden de SoW-kerken
zich niet met goed recht reformatorisch-katholiek kunnen noemen? Het vaak gebruikte woord
,algemeen' is in onze samenleving zo algemeen, nietszeggend
en neutraal geworden, dat we ons
er maar weer aan moeten wennen
het oudste woord opnieuw te gebruiken, rooms, reformatorisch
en wat niet al samen!

Geloofsbelijdenis als
liefdesverklaring
Kerkinformatie van oktober 1996 publiceerde een proeve van een nieuwe
vertaling van de geloofsbelijdenis van
Nicea. De Raad van Kerken besprak
deze in juni. De moderamina van de
Samen op Weg-kerken bevelen deze
vertaling aan om er ervaring mee op
te doen in kerkdiensten.
De geloofsbelijdenis van Nicea is de
oudste die alle kerken ter wereld gemeenschappelijk hebben. Tot dusver
waren er echter zeker vijf verschillende versies. Ter bevordering van de
eenheid werkte de Raad van Kerken
naar een nieuwe tekst. Deze moest
ook goed zingbaar zijn.
De nieuwe tekst luidt:
Wijgeloven in één God,
Vader Almachtig,

Maker van hemel en aarde,
van alles en allen, zichtbaar, onzichtbaar.
En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren vóór alle tijden,
God uit God,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt,
één van wezen met de Vader.
door wie alles is geworden,
die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel
en vlees geworden uit de heilige Geest en de maagd Maria
en mens geworden;
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus
en geleden heeft en is begraven
en opgestaan op de derde dag naar de Schriften
en opgegaan naar de hemel
en gezeten aan de rechterhand van de Vader
en weer komende met heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden,
en zijn Koninkrijk zal geen einde hebben.
En in de heilige Geest, de Heer en Levendmaker ,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en
verheerlijkt,
die gesproken heeft door de profeten;
en in één heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden,
wij zien uit naar de opstanding van de doden en het leven in de tijd
die komt.
Amen.

Kerkinformatie schrijft hier verder
over:
De tekst
Elke regel zou een korte toelichting

~
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- Eén groot verschil verdeelt de
kerken uit het Westen en het Oosten van Europa: de kerk van het
Westen voegde, na een eeuwenlang proces, in de vroege middel-
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G.J. van Middelkoop

eeuwen een woordje toe in de
tekst over de Heilige Geest. Aan
de zin: die uitgaat van de Vader
voegde de paus namens de westerse kerk het woordje toe: en
van de Zoon, in het Latijn:filioque. Hier schuilt een diepgaand
verschil in het denken over de
schepping, en het werk van de
Geest in kerk en wereld, achter.
Het laatste woord is er nog niet
over gezegd. Maar in ieder geval
overheerst nu de mening dat je
aan een gezamenlijke tekst niet
eenzijdig iets mag toevoegen. De
anglicaanse en oud-katholieke
kerken, verschillende protestantse theologen en Paus Johannes
Paulus TI:allen overwegen het
'terugnemen' van dit woordje,
als blokkade voor het gesprek tussen de kerken, gecombineerd met
een nieuw gesprek over de Geest
die het aanschijn van de aarde
vernieuwt.
- Alle kerken gebruiken de tekst:
Ik geloof In de geloofsbelijdenis
die vooral in de liturgie van de
doopviering een grote rol speelt,
de Apostolische Geloofsbelijdenis, in de SoW-kerken het meest
bekend, is dat ook inderdaad de
oudste vorm. Het concilie stelde
in 381 echter vast: Wij geloven.
Graag grepen we weer terug naar
deze oudste vorm, die juist het
gezamenlijke van ons belijden zo
goed uitdrukt. Geloven doe je immers niet alleen, maar in de gemeenschap die tijden en plaatsen
overstijgt! Zo past het wij geloven bij uitstek in de gezamenlijke
belijdenis, bijvoorbeeld in een oecumenische viering.
Zingen in de ruimte van de kerk
Wie zo 'Nicea' leest en zingt in de
ruimte van de kerk kan nog bijzonSj
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dere ontdekkingen doen. Het is alsof de oude opbouw ailes ai bevat
waarover we met eikaar muden
kunnen spreken. 'Nicea' gaat van
'voor alle tijden' tot aan 'de tijd die
komt', over God die maakt en God
die levend maakt, handelt over de
goddelijke alomvanende Drieëenheid, net zo goed als over de aardse
afspiegeling daarvan, kerk, doop
en een leven met visie op meer. Of,
zoals Van der Zee het formuleerde:
'Het eerste wat gebeuren moet wanneer men bezig wil zijn met het credo en zijn mogelijke uitleg, is dat
m d o weer te beleven als een lofprijzing, een liefdesverklaring. Het
is geen theoretische opsomming
van heilsfeikn of leerstukken, het
is een adhesiektuiging aan de
Drie-enige God die op dlerlei wijzen Zijn loyaliteit aan zijn schepping bewezen heeft. Er is dus alle
aanleiding om spoedig te laten horen dat we het em geloof ook op
één wijze kunnen zeggen en zingen! '
Heel informatief. Op dit moment
slechts één kanttekening: het inzicht dat de Heilige Geest in ons l e
ven komt vanuit de Vader én vanuit de Zom. mogen wij niet opgeven. Anders lopen we gevaar de
Heilige Geest en Zijn activiteit (in
kerk en wereld) los te maken van
Christus. En dat spcart niet met
wat Christus zelf zegt in Joh. 1426
en 16:12-15.

Eenheid van
Gereformeerden
Uit De Wekker van 4 oktober jl. knippen we het volgende stuk van prof. dr.
W.van 't Spijker:

Eenheid van gereformeerde belijders
In een interessante briefwisseling
tussen deputaten kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt) en het hoofdbestuur
van de Gereformeerde Bond, te vinden in het rapport van de eerstgenoemden aan de G.S. Berkel en Rodenrijs 1996, trof ons een kleine
veelzeggende zinsnede. Het hoofd-

bestuur trof een vergelijking tussen
de naam van ons deputaatschap en
dat van de Gereformeerde Kerken.
Het laatste heet: 'Deputaten kerkelijke eenheid van de Gerefomeerde Kerken'. Ons deputaatschap
wordt genoemd 'Deputaten voor
eenheid van Gereformeerde Belijders'. Daaruit leidde het hoofdbestuur af, dat de intentie van vrijgemaakte deputaten een ankre was
dan die van onze kerken. Wij zouden de eenheid van de belijders op
het m g hebben, zij, de vrijgemaakten, kerkelijke eenheid. En dat zou
in de cruciale peride waarin de .
Bond was gekomen, het complexe
karakter van het S.0.W.-proces alleen maar ingewikkelder maken.
Vandaar geen sarnensprekingen
voorlopig. Ook onze deputaten kregen een negatief antwoord, met een
ietwat andere formulering. De
Bond had en heeft het druk. Daarvoor dient ieder begrip te hebben.
Maar er m m niet even een klein
vergissinkje tussen de regels van
de kerkelijke correspondentie doorglippen. Zijn wij, christelijke gereformeerden, een beetje minder eisend, doordat we in het vaandel
van deputaten schrijven: eenheid
van belijders, tenvijl de Gerefmmeerde Kerken (vrijgemaakt) bedoelen de eenheid van kerken? Een
interessante kwestie!
Eenheid van gereformeerde kerken
Wat in de lieve vrede, dat is in de
vrede die ons lief is tussen kerkelijke deputaten, kan er voor verschil
zijn tussen het streven van gereformeerde belijders en dat van zodanige kerken? Spreekt de belijder op

eigen houtje vandaag? Of heeft hij,
naar zijn gereformeerd-zijn zich
soms verplicht om te spreken in de
taal van de confessie? En spreekt
die gereformeerde confessie soms
over een niet nader gestipuleerde
samenkomst van religieuze typen
die iets gerefwmeerds over zich
hebben, of spreekt zij over het samenkomen der christgelovigen in
een gemeente die zich geformeerd
heeft n a de orde die Chr~sâus
daarvoor ui zijn Woord heeft gegeven? Hoe zou men zich een eenheid van gereformeerde belijders
kunnen indenken, anders dan in die
geloofsstukken die voor hen van
onopgeefbare betekenis zijn. Zou
men kunnen zeggen: wij denken gelijk over de Schrift,gelijk over de
genade, gelijk over toeëigening
van het heil, maar we blijven het
vraagstuk van de kerk voor ons uitschuiven naar & 21e eeuw?Maar
is de kerk dan op iets anders gebouwd dan op de Schriften? En
heeft zij een andere prediking dan
die der genade? En heeft de kerk
niet zelf een bemiddelende plaats
in die toeëigening? Kortom, is die
belijdenis der belijders niet de belijdenis van en ook omtrent de kerk?
Wellicht heeft de Bond op dit moment geen tijd. De tijd van de gereformeerde kiijders is echter nog
slechts kort. De zaak heeft haast.
Ook dat zegt de Geest van het reveil. Zijn zaak is die des Konings.
Daarom.

DeRegenboog
Chr. Boek- & muziekhandel
, Straatweg 158 / 3621 BW Bre&eIf+n
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Jongetje
Zo'n feestje waarvoor maar lukraak is uitgendigd. Of misschien wel helemaal
niet uitgenodigd. Zelf ben ik rneegetrcxrnd door een vriend. Allemaal onbekenden: alleen de gastvrouw is een bekende maar verre zon, waaromheen al
genoeg satellieten draaien. Ik beperk mij
tot de ster op het etjket van mijn pilsje.
Voonichtig krab ik met mijn nagel het papier rond de ronde sier weg. Niet mijn
soort feest.
'Hoi', zegt ze, en ze laat zich naast mij
zakken. Ik herken haar het eerct aan
haar parfum. De aangename geur prikkelt mijn geheugen: Heleen, laatbloeier,
zesentwintig, Pabo (niet die van ons, de
andere was dichterbij, maar haar ouders
ziin er faliekant op tenen, ze had naar
Z&le gemoeten) intelligent, aangenaam
gezelschap. Eindelijk!
'Hallo! What's a beautiful girí like you
doing in a dump like this?'
'Ken je nog meer cliché's?'
'Jawel, maar ik ben er zuinig op'.
'Jaja...'
'Hoe is je stage?'
'baar, boeiend. Ik ben tocki in die achterstandswijkterechtgekomen'.
'Christelijke school?'
'Met een kleine 'C'.'
'Hoe klein?'
'Ach we krijgen van alles binnen. Veel ouders dumpen hun kinderen bij ons omdat
we nu eenmaal dichaj zitten. De meesten doen nergens aan. Maar... we vertellen een bijhlverhaal, we bidden, soms
heb je een gesprekje, het zijn kleine kinderen'.
'En je ouders?'
'Hoezo m'n ouders?'
'Hebben je ouders zich inmiddels neergelegd bij het feit dat hun welopgevoede
dochter niet voor de Gereformeerde Pabo heeft gekozen?
'Ja hoor'.
'Een wonder dus'.
'Jaah...zo kun je het wel noemen, denk
ik'. Ineens is ze ver weg. Het ijs in haar
glas rinkelt.
'Wat is er gebeurd?
'Henk heeft ze bekeerd.
'Henk...'

'Een jongetje uit mijn groep. Acht jaar.
Kreeg kanker'.
Ze zwerft door haar geheugen: 'Vlotte
babbel, leuk ventje om te zien, tot zijn
haar uitviel...Het deed me denken aan
foto's uit een kinderkamp van de nazi's...
Zulke ogen. Afschuwelijk. Z'n grwtouders neloofden nergens in. Leuke lui, dat
wel. Ën de wanhoop nabij natuurlijk'.
'En...?'
'Dood. Hij is dood. Gecremeerd...'
'Maar hij heefl jouw ouders bekeerd?'
'Ja. Op een woensdag waren ze samen
op school: Henk, zijn vader en zijn moeder. We zouden in de groep praten over
Henk's ziekte, en dat het niet goed ging.
Zo dapper, maar zij kon het niet voor elkaar houden. Begon te huilen in de
groep. Staat Henk ineens op,loopt naar
d'r toe, legt zijn armpje om haar schouder en zegt: 'Jullie hoeven geen verdriet
te hebben. Ik ga tmh naar de Here Jezus!'
Dat heb ik mijn ouders verteld'.
Ons zwijgen ligt als een eiland in het rumoer van een feest.
Adrian Verbree

Beroepen te Vlissingen: kand.
J.J.T. Doedens te Kampen; te Enschede-Oost en te HardimveldGiessendam: A. de Jager te Berkum; te Rotterdam-Zuid: kand. C.
van Dijk; te Lisse en Voorschoten:
kand. J.J.A. Colijn te Kampen;teIJsselmuiden-Grafhorst:kand.
J.J.A. Colijn te Kampen; te Bergen
op Zoom i.c.m. Middelhamis:
kand. M.J.C. Blok te Kampen.

Beroepbaar
Kandidaten:
C. van Dusseldorp, Postgrevest.raeit 12,8271 VC IJsselmuiden,
.a (038) 332 84 24.
Bedankt voor Bunschoten-Oost:

G.F.Overweg te Vrouwenpolder.

Intrede
ezep - Op zondag 20 oktober jl.

deed ds. P.M. de Wit intrede in de
gemeente te Wezep. Bevestiger
was ds. G. Tirnrnermans te Zwartsluis.
Nieuw adres ds. P.M. de Wit: Callunastraat 24,8091 VT Wezep, mr
(038) 376 97 16.

Adreswijzigingen e.d.
Steenwijk: * Scriba: J. Huisman,
Oosterwijkstraat 63,8331 EC
Steenwijk (pag. 84).

Rotterdam-Noord: Scriba: N.W.
Wamsteeker, Wilgenlei 662,3053
CT Rotterdam, tel.: 422 02 80
(pag. 144).

Persbericht
In onze tijd zijn veel mensen op
zoek. Naar zichzelf, naar de zin
van het leven, naar liefde. Maar het
is de vraag wat ze vinden. Want alleen God is liefde, aileen Hij kan
het leven zin geven. Hij doet dat
door Jezus Christus. God maakt
mensen nieuw en leert ze zijn liefde te weerspiegelen.
Over dit thema organiseert het Landelijk Verband voor Evangelisatiearbeid een congres. Dit evangelisatiecongres wordt gehouden op zaterdag 26 oktober in de Veluwehal
in Barneveld. 's Ochtends houdt
ds. J.W. Roosenbrand een bijbelstudie. Vervolgens geven ds. J.T. 01denhuis en ds. H.J.D. Smit een uitwerking van het thema. Verder is
er samenzang afgewisseld met het
optreden van een koor en een dramagroep, het aanleren van een

nieuw lied en een videopresentatie.
In de pauze zijn er diverse stands te
bekijken en organiseert het gospelkoor Tin Speransa een sing-in. Ook
wordt er een lunchpauzedienst gehouden. 's Middags wordt het thema concreet uitgewerkt in een dertigtal workshops. Deze dag is bestemd voor ieder gemeentelid w
heeft als doel om elkaar te stirnuleren in het getuigen van Gods liefde.
Meer informatie over deze dag, inclusief het programma, is te vinden
in het septembernummer van O p
dracht.
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