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De vorige week gaven we aandacht aan het
eerste deel van een boekje van de Nederlcinds
Hervormde ds. C,G, Geluk Traditie ais beweging. Hij
is bezorgd, dat ook positieve jongeren weg groeien
van hef gereformeerde geloof. Be tekent de rijkdom
van de gereformeerde traditie vandaag dun niet
zoveel meer? Is die traditie misschien niet open,
inspirerend en vernieuwend genoeg? Of mankeert
het aan 'bevinding ' en kennen veel hervormdgereformeerdenhet 'geesteluk leven naar de
belgdenis' niet meer?
Ds. Geluk liet diepgaande vraaggesprekken
houden met tien positieve jongeren tussen de 20 en
de 25jaar. Daarin kwam een reeks vragen aan de
orde over hun leefwereld, de zingeving van hun
leven en d e betekenis van het geloof daarvoor,en
de betekenis die d e gereformeerde traditie voor
hen heeff.
Vandaag de uitkomsten en conclusies van dit
ondenoek en wat commenfaar.

Uit komsten
De uitkomsten van de gesprekken
waren voor een groot deel positief.
Bij de meeste jongeren die ge'interviewd werden, is sprake van persoonlijke verwerking en keuze
voor het geloof, bijna altijd na een
periode van twijfels en crises. AIS
het gaat om waarden, normen en iinvulling van het leven, ervaren zij
geen fundamentele verschillen met
hun ouders. Ze staan op zich positief in de gereformeerde traditie.
Bijbel lezen en bidden hebben een
vaste plaats in hun leven. Bijna allen kennen ze een persoonlijke relatie met God, al wordt die verschillend ervaren. Ook vinden de mees-
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van grotere vormende waarde zijn
dan de kerkdiensten. Heel soms
worden ze door een preek geraakt.
Maar aan gezamenlijke bijbelstudie in kringverband hebben ze eigenlijk altijd wel wat.
Het besef van zonde en genade is
bij vrijwel allen in meerdere of
mindere mate aanwezig. Het begrip rechntaardigitig speelt voor
hen geen grote rol. Het beeld van
God is meer het beeld van nabijheid dan van afstand.
Het geloof moet ook consequenties
hebben voor je Ieven. De jongeren
praten daarbij minder over heiliging dan over nuvolging en over de
strijd die het geloof vraagt. Meerderen ervaren, dat G d in hun leven
aan het werk is. Maar het accent
dat de gereformeerde traditie legt
op het werk w n de Geest en het bewuste besef dat het de Geest is, die
het heil bewerkt en ons het heil
doet beieven, tseffen we bij deze
jongeren niet aan.
De jongeren zijn meer bezig met
vandaag en morgen dan met het
verleden. Vanuit geloofmertrouwen is er geen angst voor de toekomst.
Heel opvallend is tenslotte: het
voor de gereformwde traditie zo
kenmerkende begrip'bevinding'
zegt de meeste jongeren niets of
weinig.

ten, dat het geloof met heel hun leven te maken heeft en met alle dingen verweven is.
De meesten zijn dus gekomen tot
een zelfstandig geloven. Dit is echter nog geen eindstation. Er is sprake van een groeiproces, van een
weg die bewandeld wordt. De een
is verder op deze weg dan de ander. En de een heefi hierbij meer
leiding nodig dan de ander.
Ook is het M, dat een keuze die je
mvanlcelijk hebt gemaakt, ook later voortdurend om bmestigitag
vraagt. Jongeren kunnen heel enthousiast en toegewijd zijn. Later
kun je echter je 'eerste lief&'
kwijtraken. Dan verdwijnen je enthousiasme en tmwijding. Ais we
eens m'n onderzoek hielden onder
de leeftijdsgroepvan 25 tot 40 jaar,
hoe onthullend zou dat zijn?

De gereformeerde fraditie
Als we dan kijken naar kernpunten
van de gereformeerde traditie, constateert ds. Geluk het volgende:
De BQbel heeft in het leven van deze jongeren een centrale en bepalende plaats. De gereformeerde belijdenisgeschrifrengenieten echter
weinig bekendheid onder hen. De
uitdnikkuig ' S c M en belijdenis'
heeft voor hen dan ook geen of nauwelijks betekenis.
Het verbond wordt als heel positief
ervaren; vooral de relatie tot de
doop, het persoonlijke en relationele karakter van het verbond, het 'erbij' behoren en & ervaring van nabijheid van God.Opvallend is echter, dat deze jongeren niet spreken
over het aspect van de nieuwe gehoorzaamheid, waartoe het verbond verplicht.
De verkiezing vinden zij een moeilijk onderwerp, a l geloven zij daar
zonder meer wel in.
De kerk en vooral de kerkdienst
zijn voor d e n belangrijk.Opvallend is echter wel, dat voor degenen die betrokken zijn bij bijbelstudiekringen, deze hingen en de gesprekken met leeftijdsgenoten over
het geloof veel meer betekenen en

Centrum en omtrek
De gereformeerde traditie is voor
alle jongeren waardevol en ook
waarden-vol. De meesten maken
hierbij echter duidelijk onderscheid
tussen de binnenkant en de buiknkant, tussen centnim en omtrek.
Het centnim is de boodschap van
het evangelie, het geloof, het d i e
nen van God. Daarin voelen zij
zich zeer met de maditie verbon-

zekere relativering ten aanzien van
de omtrek.Niemand zegt dat de ge
reformeerde traditie het nu voor

,

hm is. Niet alles in de gerefomeerde traditie is belangrijk voor hen.
De aansluiting t w e n de gerefor-

meerde traúitie en hun leefwereld
kan beter. De prediking zou actueler kunnen zijn. Ook hebben ze
een verlangen naar herkenning van
zichzelf en hun vragen in de zondagse prediking.
Allerlei discussies over uiterbukheden roepen geen herkenning, maar
slechts grote moeite op.
De b a d die in de kerk gebruikt
wordt, is in de samenleving in bepaalde opzichten niet verstaanbaar.
Je moet het geloof naar je omgeving op een bepaalde manier 'vertalen'. Op zijn minst is ook in de
kerk een goede uitleg nodig.
De meeste jongeren staan heel
open in de gerejformeerde traditie,
die zij vaak als te gesloten ervaren.
De een zou zijn onkerkelijke vrienden eerder meenemen naar een
evangelische gemeente dan naar
zijn eigen gemeente. Een ander
vindt het moeilijk te evangeliseren,
omdat de gereformeerde traditie zo
gesloten is. Om te kunnen evangeliseren moet je open zijn en tnet je
boodschap midden in de wereld
staan. D h sta je dicht bij de mensen.

*

*

Eindconclusies
Ds. Geluk trekt de volgende eindconclusies:

*

*

*

Deze jongeren tonen ten aanzien van de gereformeerde traditie enerzijds betrokkenheid en
liefde maar hebben er anderzijds moeite mee.
Vaak kunnen ze echter niet precies aangeven wat gereformeerd is; hooguit geven ze fragmentarische antwoorden.
Daarbij komen dan wel kembegrippen van het gereformeerd
belijden naar voren.
We moeten concluderen, dat zij
niet ervaren wat de rijkdommen
van & gerefomeerde belijdenis zijn. Toch zijn de geestelijke rijkdommen die zij in hun
eigen geloven ervaren, in klangrijke mate dezelfde - ook
al nmmen zij die niet zo - als
de rijkdornmen van de gerefor-

*

meerde traditie.
Het begrip 'bevinding' zegt hun
echter weinig of niets. Er is wel
een besef van zonde en genade
aanwezig, maar er is geen sprake van een sterke beleving daarvan. &k niet van een sterke beleving van eigen nietigheid en
van de heiligheid van God. Bevinding wordt in het spraakgebruik vaak op deze punten toegespitst. Als we echter letten op
andere punten (het Woord, de
levensheiliging, het werk van
de Heilige Geest, de leiding van
God in je leven), dan blijkt dat
deze accenten in het leven van
de jongeren wel in meerdere of
mindere mate aanwezig zijn.
We kunnen daarom zeker wel
spreken van geloofservuring.
Ze staan echter aan het begin
van een weg, een weg van
groeien in geloof en groeien in
ervaring.
Omdat ze niet precies weten
wat de gereformeerde traditie
inhoudt, is 'gereformeerde traditie' voor deze jongeren geen
zingevend begrip. Wel is het
Woord voor hen de centsale zingevingsbron, ook voor hun leefwereld. Zo zijn geloofswerkelijkheid en levenswerkelijkheid
bij hen zeker wel op elkaar betrokken.
Als samenvattende einùconclusie zegt ds. Geluk dan, dat de
jongeren van dit onderzoek eigenlijk niet gerefumaeerd genoemd kunnen worden, hoewel
ze biparaen de gerefomeerde traditie zijn opgegroeid een ook bewusr voor deze traditie hebben
gekozen. Hij constateert in dit
verband een vervreemding van
het eigene van het gerefurmeerd zijn. Naar de oorzaken
daarvan zou nader onderzoek
gedaan moeten worden. Dan
zou wel eens kunnen blijken,
dat hervormd-gereformeerde
jongeren - of misschien wel de
jongeren van de gereformeerde
gezindte in het algemeen - massaal van de gereformeerde traditie aan het vervreemden zijn.

Tradale en traditie

'

'

Als we over traditie praten, kunnen
we twee dingen bedoelen, zegt ds.
Geluk vervolgens. Judas m p t op
om te strijden v m het geloof dat
eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Het gaat hem daar om de
inhoud van het geloof, dat wat de
apostelen verkondigden. Dat is het
oorspronkelijke gebof. Dat oorspronkelijke geloof vormt & kern
van het geloof in alle tijden.
Om die kern heen komt een aantal
concretiseringendie van tijd tot tijd
kunnen verschillen. Ds. Geluk
denkt dan aan de manier waarop
het geloof gestalte krijgt in het 1even van de gelovige en in het kerkelijke leven. Als we het woord traditie gebruiken, denken we vaak
aan dit soort zaken.
Met alle respect en begrip voor deze tradities moeten we toch zeggen, dat in deze dingen ontwikkeling en verandering mogelijk moeten zijn. Dat kan zelfs noodzakelijk
zijn om ons geloof en de alledaagse werkelijkheid waarin we leven,
op elkaar betrokken te laten zijn.
En om vervreemdingsverschijnselen te voorkomen.
We moeten er steeds op uit zijn de
relatie te zoeken en te leggen tussen het oorspronkelijk geloof en onze dagelijkse werkelijkheid. Het innerlijk beleven van het heil moet
geïntegreerd zijn in een totualchristelijk leven in alle breedte en
volle diepte, zoals Graafland het
eens fmuiserde. Zo kunnen leer
en leven verbonden zijn.
Bij velen leeft de drang om uit het
gereformeerde Waditionalisme te
worden bevrijd. En ook het verlcangen naar een vernieuwend en toch
echt, authentiek reformutorisch geloven en belijden. Er is een bijbelse
her-actualisering van de traditie nodig, die tegelijk wil luisteren naar
wat de eigentijdse theologische en
culturele vragen aan de orde stellen. Zo komt er dynamiek in wat
soms verstard lijkt en kan de traditie een beweging zijn. Aldus ds. Ge-

luk.

Aanbevelingen

van de traditie en toetsing en bijstelling ervan in het licht van het
oorspronkelijke geloof. Concreet
zou ds. Geluk graag een bevruchting vanuit het evangelische geloven zien. We kunnen wel een stukje evangelische bewogenheid en bevlogenheid gebruiken, vindt hij.

Het laatste deel van zijn boek bestaat uit een aantal beredeneerde
aanbevelingen voor maatregelen
die ertoe kunnen bijdragen om het
geloof bij jong en oud een levende
kracht te laten zijn.
in dat geheel voert hij onder meer
een pleidooi voor andere muziekin- Pleidooi voor
strumenten in de kerùdienst en
geloofsopvoeding
voor het zingen van gezangen naast
de psalmen (aan dit onderwerp
Ds. Geluk stelt belangrijke zaken
aan de orde.
wijdt de schrijver ook nog een
apart hoofdstuk).
Kunnen we de gereformeerde fruditie waarin we zeifzijn groot gavorVerder pleit hij v m r het gebruik
van de Nieuwe vertaling en de nieuden en die veel voor om betekent,
we psalmberijming en voor ' d e r ook voor onze kinderen vala b e t e l nisering' van de kerkelijke formunis laten zijn? Of lukt dut niet meer
lieren.
en lijkt deze t r d i t i e vandwg te
Ook doet hij de aanbeveling dut oustukken?
ders geholpen worden bij de geIn wat ds. Geluk schrijft, is veel
loofsopvoeding.
wat boeit.
Omdat de vrijgemaakte GereforHeel belangrijk vind ik zijn pleimeerde Kerken al wat langer verdooi voor een gmde geloofsopvoetrouwd zijn met diverse voorgestelding ook voor jongeren in de adode veranderingen, gaan we op dit
lescentieperide. De geloofsopvoe
gedeelte nu niet breder in.
ding krijgt de laatste tijd veel nadrukkelijker aandacht. Als ik het
goed zie, worden ouders en opvoeTweeslachtig?
ders daarbij meer geholpen v m de
Ds. Geluk lijkt een wat tweeslachtitijd dat het kind nog kleuter is of
ge houding in te nemen tegenover
op de basisschool zit, d m voor de
de gereformeerde traditie.
tijd daarna. Er zijn momenteel wel
heel aardige dagboekjes, die ouders
Hij stelt zichzelf en ons de vraag:
Heeft de gereformeerde traditie
aan hun pubers kunnen geven,
maar voor de meer directe gelmfseen meenvaarde die je grmg ook
opvoeding zijn ze toch meer op
in het geloofsleven van je kideren
zou z i e d Zijn ze rijker en vruchtzichzeIf aangewezen.
Daar komt bij, dat de toon in de opbaarder in hun leven en komen zij
meer tot haan bestemming als zij gevoeding makkelijk verschuift. Kleuters worden door hun ouders naar
reformeerd genoemd kunnen worbed gebracht. Vader of moeder bidt
den?
Persoonlijk wil hij graag in deze
dan met hen het avondgebedje. Het
leven met de HERE is daar heel
traditie staan. Want hij ervaart de
eenvoudig, maar heel reëel en exisrijkdom ervan.
Maar hij ziet ook haar tekorten.
tentieel. Het bidden is daar een
Bet oorspronkelijk geloof is pmci- 1
echt vertrouwelijke omgang, zeker
pieel breder en omvattender dan
als ook de gewone dingen van die
het geloof zoals dat in woord en
dag in het gebed ter sprake komen.
lied in de gereformeerde traditie tot
Als de kinderen grater worden,
uiting wordt gebracht. Een W t i e
krijgt & geloofsopvoeding makkekan ook van haar wortels weg
lijk een wat rationelere toonzetting.
Je praat dan met je kinderen over
groeien; het geloof kan worden versmald en eenzijdig ingevuld of bewat de HERE wil en hoe je dat
leefd worden. Vandaar de noodmoet zien. Je probeert duidelijker
zaak van regelmatige 'schoning'
te krijgen wat het gelezen Bijbelge-

deelte precies wil zeggen. Met dit
meer nadenken en redeneren hoeft
niets mis te zijn. Je moet dit echter
wel doen in de sfeer van vertrouwel i j k verbondenheid met de HERE.
Het rationele mcet het existentiële
niet naar de achtergrond duwen.
Onbedoeld kan dit zomaar gebeuren.
Wanneer de kinderen dan puber
worden, kan het spreken over geloof wat ongemakkelijk worden. Er
kunnen moeilijke discussies ontstam over hoe je de dingen moet
zien en wat je moet doen en laten.
Lastiger is nog, dat je vaak niet
goed weet wat er in je kinderen omgaat. Misschien weten ze dat zelf
ook niet m goed, maar in hun groei
naar zelfstandigheid houden ze dat
nogal eens voor zichzelf. Lezen ze
wel regelmatig in de Bijbel? En
welke plaats heeft het gebed in hun
leven? Beleven zij een band met de
HERE? Je komt maar zo weinig tot
een vertrouwelijk gesprek over wat
hen ten diepste bezighoudt. En als
het wel zover komt, is het vaak
moeilijk de goede dingen te zeggen. Hoe dan ook, ook als ze afwerend doen, moeten ouders zonder
opdringerigheid de nodige zorg b e
steden ook aan hun oudere kinderen. En oplettend zijn om de goede
momenten te gebruiken. Echte liefde en belangstelling voor kinderen
in &ze boeiende leeftijd weet die
momenten te ontdekken of ook te
scheppen.

Als de boer slaapt
Heel belangrijk is daarbij dat adolescenten de tijd en de ruimte
wordt gegund om te komen tot een
eigen standpuntbepaling. De HERE vraagt hen, hun hart aan Hem
te geven. Maar Hij wiì wel dat ze
dit uit eigen overtuiging doen. Hij
ziet ons mensen immers als personen met een eigen wil. En Hij wil
niet gedwongen gediend worden,
maar Hij wil dat we dat van harte
dwn, uit echte liefde. Liefde onder
dwang is een onmogelijke zaak en
zou ook niets waard zijn. G d
zoekt een persoonlijke relatie met

ons en behandelt ms dan ook niet
als willoze dingen,maar ds personen.
Zo moekn ook wij onze kinderen
als personen behandelen, ook in de
geloofsopvoeding. Zoais in de hele
christelijke o p v d g , willen we
hen brengen in de invlwdssfeer
van de Heilige Geest. Dat moet
ook in de periode van het 'moratorium' blijven gebeuren. Maar als de
jongeren ruimte nodig hebben om
vmr zichzelf tot klaarheid k komen op allerlei gebied, moeten we
enige afstand nemen en die ruimte
geven.
k Bijbel vertelt over de boer die
zaait en vervolgens gaat slapen. En
het zaad ontkiemt w groeit op wrider dat hij zelf weet hoe ( M m s
4 : 27). Het zou heel onwijs zijn
het gestrooide zaad telkens weer op
te graven om te kijken of het al
kiemt. We moeten dan ook niet willen forceren, en niet te vrtieg naar
de vruchten zoeken, maar het groeiproces rustig de tijd geven. En kseffen: het is & Heilige Geest die
dat proces leidt!
Deze opmerkingen gelden &existentiële keuze van het hart bij onze
jonge mensen. V m het overige
wil ik alleen maar pleiten voor veel
gesprek met opgroeiende pubers,
thuis en op school en op de catechisatie. Dat is fijn voor alle partijen,
het is boeiend en het helpt de jongeren op ailerlei manieren in hun zoeken naar helder zicht op wat ze tegenkomen en wat Mangrijk is bij
het maken van hun keuzen.
Wanneer jongeren in deze levensperiode op zoek zijn, moeten we
nog geen uitgerijpte standpunten
verwachten. En niet van slag raken
als ze onrijpe dingen zeggen. Daarom heb ik ook bezwaren tegen ulotte enquêtes met makkelijke conclu-

sies.

Niet gereformeerd?
Heel goed vind ik de vragen die in
de interviews werden gesteld. Zij
kunnen aanleiding zijn tot openhartige en diepgaande gesprekken. En
niet alleen met jongvolwassenen:

ook voor ouderen zouden deze vrabeleefde rechtvaardiging?En een
gen prima kunnen dienen om heldaarop volgende heiliging met zeer
bepaal& werkingen van de Heilige
der te knjgen wat de betekenis is
van je g e l d . Zulke gesprekken
Geest in je hart? Een b e v m h g die
zijn belangrijk om eikaar op te
een heel bepadàe heilsorde in het
leven verwacht? Dan mag toch op
scherpen en te steunen in & dienst
van & HERE.
zijn minst de vraag w&n gesteld
of dit & weg ia die iederéén moet
De conclusies die ds. Geluk trekt
uit de interviews, roepen echter pgaan. Graafland heeft anlangs in
te vragen bij mij op.
De Waarheidsvriesal iaten zien, dat
De jonge mensen met wie gesproCalvijn daar veel onbevangener
ken werd, staan vrijwel allernaal
over sprak. In het leven van de heipositief in het geloof. Ze kennen in
liging blijkt m h voor ons allen
hun leven een verbondenheid met
hoezeer wij steeds weer de rechtde HERE. Ze Men zich leiden door
vaardiging nodig hebben?
de Bijbel. Inhoudelijk stemmen ze
Ds. Geluk ziet de ondemraagde jonin met de kernpunten van het geregeren lopen op een weg van doorfwmeerde geloven en belijden: de
gaande groei en verdieping. In hun
HeiLige Schrift, de kerk, het vergeloof kennen zij de kernbegrippen
bond, de verkiezing, zande en genavan gerefwmeerd geloven en belijde, een leven met de H E B , en dat
den. Die kennis en de beleving
niet d e e n op zondag, maar ook
daarvan vragen bij hen maar w k
bij ouderen - om die groei en verdoor de week, in b r 4 verband. En
dieping. Maar dat neemt niet weg
toch vindt ds. Geluk hen niet gere
formeerd. Dat lijkt mij niet terecht.
dat er bij hen ook nu al een echt geZe gebruiken niet altijd &zelfde
reformeerd geloof aanwezig is,
termen als die we in de traditie g*
naar mij lijkt.
wend zijn, en dat geldt nog sterker
Ik bëgnjp dan ook helemaal niet
voor die van de bevindeiijk-gerefordat ds. Geluk concludeert, dat zij
meerde traditie. Maar waar uihouniet ervaren wat de rijkdommen
delijk zoveel overeenstemming is,
van de gereformeerde belijdenis
lijkt het mij formalistisch om bs
zijn. En helemaal niet dat de jongezwaren te maken, wanneer deze
ren van dit ondermek eigenlijk niet
jongeren in hun formuleringen niet
gereformeerd genoemd kunnen
worden, hoewel ze bewust voor dehetzelfde zeggen als mensen die op
de weg van het geloof aI wat verze traditie hebben gekozen. En dat
der gekomen zijn. Ook al gebruihier een vervreemding is van het eiken ze termen als rechtvaardiging
gene van het gereformeerd zijn. Ik
en heiliging niet, hhun leven kenacht deze ~ ~ 1 e l u s ivolstrekt
es
onnen en beleven ze de zaken die
juist.
daarmee bedoeld worden. Of geeft
ds. Geluk een heel bepdde lading
Evangelische bevruchtimg?
aan deze w d n ? F.en door de bevindelijke traditie bepaalde lading?
Ten onrechte ziet ds. Geluk deze
Die vraag dringt zidi des te meer
jonge mensen weg m e n vm het
gereformeerde geloof.
op, wanneer Kj zegt &I er geen bevinding aanwezig blijkt in k t l e
Verwarrend is dan dat bij vervol
ven van deze jonge mensen. Toch
gens zelf gaat spreken over &
is er w61 sprake van geloufservdnoodzamelr om je kadities regelmaring.Gaat ds. Geluk hier misschien
tig tegen het licht van het aorspnuit van een zeer bepaalde opvatting
kelijke geloof te houden. En te kovan bevinding? Een bevinding die
men tot opschoning, toetsing en bijstelling. Hij h d t &t d e e n maar
begint met een besef van eigen nietigheid voor de haogheilige Gd,
aan en maakt E& expliciet wat
een besef van verlorenheuien vermoet worden opgeschoond en bijdorvenheid? Een bevinding die
gesteld. & nesm aan dat het bij
daarna hoopt op een heel speciaal
hem niet gaat om inhoudelijke bij-

-

stellingen van de gereformeerde traditie, maar om zaken van vwmgeving in het kerkelijk en het persoonlijk christelijk leven.
Zelf zou ik denken, dat het goed is
als we de inhoud van de gereformeerde traditie in haar actualiteit
en diepe betekenis voor vandaag regelmatig laten zien, aan jong en
oud, aan binnenstaanders en buitenstaanders. Trouwens ook in haar
breedheid: naast'oude' liggen er
ook nog wel 'nieuwe' schatten in
die kast, die we er weinig uithalen.
Daartiij is een 'vertaling' in aansprekende bewoordingen wel zeer
gewenst. 'Opschoning' is v d op
dit punt nodig, ook terwille van een
actualisering en revitaIisering.
Soms moet je stof wegblazen om
de glans weer te zien!
Maar bedoelt ds. Geluk dat? Enerzijds duidt hij jongeren euvel, dat
zij de kernbegrippen van het gereformeerd geloven niet diep genoeg
zien. Anderzijds verwacht hij een
positieve invloed van een bevtuchting door het evangelisch geloven.
En dat is onbegrijpelijk. Want hm
je ook over het evangelische denkt,
duidelijk is, dat in die h g een
aantal kernen van het gereformeerde geloof niet tot hun recht komen:
het verbond, de kerk, de verkiezing. Dat roept toch twijfel op aan
het positieve van een bevruchting
uit die hoek? Bewogenheid en bevlogenheid die dit soort wezenlijke
Bijbelse noties niet tot h m recht laten komen, moet je niet zomaar in
de armen sluiten. En dat zeker niet
als je het verontrustend vindt, als
jongeren aan het vervreemden zijn
van het eigene van het gereformeerd-zijn.

Inspirerend gereformeerd
En gereformeerd-zijn kan ook vandaag een vitale en aantrekkelijke
zaak zijn. Iets levends en inspirerends. Iets dat je graag ook aan volgende generaties gunt.
Gereformeerd geloven belijdt immers dat heel wis mensenleven
godsdienst mag zijn. Alles heeft te
maken met het Koninkrijk van God

en mag staan onder het koninklijk
gezag van de HERE:ziel én lichaam, aarde én hemel, heden én
toekomst, kerk én werk, zondag én
maandag.
Gereformeerd geloven kweegt
zich niet op smalspoor, maar is
breed en algemeen. Je gebof beperkt zich niet tot je ziel of tot de
kerk,maar reikt verder. Het hele Ieven valt binnen de horimn van je
geloof. Het is een gist dat je hele
kiestaan doortrekt. Je dienen van
God heeft betekenis voor je tegenwoordige bestaan evengoed als
voor je toekomstige leven. Christus
verlost immers de hele wereld.
God wil Zijn hele schepping met
Zich verzoenen, haar herscheppen
en vernieuwen.
Daarom kent het gereformeerd geloven wel afwijzing van alle zonde,
maar ook een {betrekkelijk) positieve waardering van het aardse kstaan. Het heil dat God brengt,
raakt ook ons tijdelijk leven op aarde. Het betekent ook iets voor de
onderlinge verhoudingen van de
mensen hier en nu. Ook heeft het
consequenties voor je omgang met
de wereld m je heen, met natuur
en milieu. Maar dit is - als het
goed is - een doorwerking van het
herstel in je persoonlijke relatie
met God, waardoor je weer met de
HERE verzoend bent en dagelijks
uit Gods vergeving leven mag.

Wie gereformeerd mag zijn, wil
niet leven en denken op twee s p e
ren, maar een leven leiden uit één
stuk: je hele aardse bestaan mag in
dienst staan van God. Je leven op
aarde is waardevol. Je mag het liefhebben en goede dagen zien. En
het is hel begin van een nog gelukkiger leven straks, waarin de m d e
niet meer stoort en alles gaaf is bij
jezelf en in de wereld om ons heen.
Vanuit een sterk persoonlijk g e
loof, dat je in verirouwelijke verbondenheid doet leven met de HERE, mag je daarom werken in deze
wereld, op je eigen bescheiden
plaats, aan de taak die God aan de
mensen gaf. En dat ook op het poiitieke en maatschappelijke vlak,

want de wereld is van God.Dit alles in de verwachting van Christus'
wederkomst en Gods volkomen koningschap.

Bezield door de Geest
Dit gereformeerd geloven en belijden is méér dan het beamen van
een aantal dogmatische waarheden.
Ten diepste zijn we niet in de ban
van een boeiende overtuiging,
maar we zijn gegrepen door Christw.Hij spreekt ons heel persoonlijk aan en raakt ons existentieel
met de vraag, of Hij mag binnenkomen en of wij Hem willen volgen.
Christus volgen betekent: ja zeggen tegen Hem als persoon, en
niet: aanhanger worden van een
theoretisch stelsel. Wie Hem kent
en liefheeft, wordt verwarmd dmr
de gloed van Zijn Geest, die het
vuur van ons geloof ontsteekt en
doet branden. We lopen warm voor
de gereformeerde levensovertuiging omdat we warm w d n door
de liefde voor Christus.
Door de Heilige Geest kzield, bemerken we steeds meer hoe goed
het is onder Gods koningschap te
leven. Hm Hij ons geneest en ons
leven weer gaaf maakt. Als het
gmd is, word je dagelijks verder
veranderd tot een nieuw mens, in
wie Christus gestalte krijgt, zodat
we s W s samen met alle heiligen
vlekkeloos mogen staan voor Gods
heerlijkheid in grote vreugde (Judas : 24). Die vreugde begin? nu al
en daarom zeggen we: we zijn blij
dat we gerefmeerd mogen zijn!
En vanuit die blijdschap willen we
graag de gereformeerde traditie
niet zien stokken, maar in beweging zien blijven - levend en inspirerend ook voor de volgende generaties.

Jos Doumu

GENIETEN VAN GOD

itatief
Gegrepen zijn d m God.
Groots en geweldig.
Genieten.

Middenin het duister overrompelt Gods licht me. Middenin mijn unide bren@Gods
genade me in verrukking.
Middenin mijn angsten vemst
me Gods eindeloze nabijheid.
Middenin de chaos van het
leven verlustig ik mij in Gods
wet. Temidden van zoveel
gebabbel bewonder ik de
volkomenheid van Gods

Onvolkomenis mijn genieten.
Een vmrnaak. Soms met
bibtere nasmaak. De v o l h menheid is voor later. &P
volkomenheiddie geen oog
he& gezien, gem oor heeft
gehoord, geen mg hwft geproefd, gem neus heeft gemken, geen lichaam heeft gevoeld.

Genieten.
Groots en geweldig.
Gegrepen zijn door God,

W d .

Genieten. Bewonderen. Verlustigen. Verheugen. Ik doe
het met al mijn vermogens. Ik
zie Gods heerlijkheid. Ik
smaak Gods goedheid. Ik hoor
Gods stem. Ik ruik Gods
schepping. ik voel Gods sterke arm. Op genieten ben sk
aangelegd.

Er is zo machtig veel van
God om te genieten.Zijn
Genade. Tegenwoordigheid.
Trouw. Vergeving. Vrede.
Heerlijkheid. Heiligheid.
Liefelijkheid. Gmdertierenheid. Majesteit. Rust. Welgevalligheid. Almacht. Wijsheid. Goedheid. Gerechtigheid. Barmhartigheid. Waarheid. Schoonheid. God is een
Lichtbron die glansrijk mijn
leven omstraalt.

O,Gij allerhoogste, beste,
machtigste, almchtigste,
barmhartigste en rechtvaardigste, meest verborgene en
toch alomtegenwoordige,
schunste en sterkste, standvastige en toch ong~jpbare,
onveranderlijke en alles veranderend,nimmer nieuw,
nimmer o&, alles vernieuwed

o,Gij...

J. T. Oiúenhuis

'EEUWIG ZAL HIJ LEVEN'

Een klein boekje over een
kleine profeet
Een kind,zeven jaar, een hersentumor.
Wie zal de angst voelen, die dan alle poriën vm je huid binnenkomt?
Wie is bij machte het te zeggen?
Een operatie. Alles goed. En dan
weer de angst.
Vier jaar later een nieuw onderzmk.Een scan. En nog &n.
En: 'Als het niet goed is, kunnen
we niets meer doen'.
En ook: 'Dat moet u hem zeggen.
Het is zijn lichaam. Hij heeft er
recht op het te weten'.
ging bij hem ziaen op een trapkrukje. Ik vertelde.. . Hij werkîe
door. Om hem heen hout, hamer,
spijkers, zaag en vijl, waaruit langzaam maar zeker een boot of een
vliegtuig oprees. Hij deed niets liever.
'. . .en als het waar is waar de dokter bang voor is, dan kunnen wij
h m niets meer aan doen. Dan zul
je sterven...'
Hij stopte met vijlen en keek me
aan.
'Heb ik daar wel zin in?'
'Ik denk het niet Pieter, maar het
m e t volgens de Herefantastisch
zijn in de hemel. En Hij kan het weten, Hij woont er al.'
'Muur ik vind het hier ook zo fijn,
ik vind dit zo fijn!' En hij wijsr op
z$ 'rommel'.
'Ja schaf.Maur, weet je, dat alles
doe je ook in & hemel hoor!'
'Ja, echr? Maar hoe moet &t dan
met gereedschap en zo?'
'Dat hebben ze daar allemaul wel.
Alles wat je hier heerlijk en fijn
vindt en graag doet, is duur!'
'Ook in een vrachtwagen rijden?'

'Ik

'Ja, ook in een vrachtwagen rijden.'
Hij staarde voor zich uit met de vijl
in zijn hand. Toen keek hij me

.

aan..

Die ogen...
'Kom bij me zitten!'
En gehuild dat we hebben.
Kind wat zal ik je missen.
Het is de moeder die het heeft opgeschreven.
Alles.
De angst. Het geloof. De m m i j .
De wanhoop.Het vertrouwen. De
psalmen. De humor. De pijn. De
gesprekken. De reacties. De klas.
Brieven. Gedichten. Gedachten. De
kcost. Het gemis. Zoals het is geweest. Zoals het altijd is.
Eerlijk. Onthutsend. Gevoelig. Duidelijk. Vertrouwend. Wanhopig.
Niet begrijpend. Opstandig. Bemstend. Gelovig.
Alles.

gaat over 'wandelen met God'. U
moet het zelf maar lezen. En er
eens wat over nadenken. Dan zegt
Pieter nog wat. Dat zou goed zijn
voor velen. Zijn mmder heeft hem
een kleine profeet genoemd. Maar
zelfs vmr een kleine profeet zegt
hij in het boekje niet eens veel. Hij
is ook maar twaalf jaar geworden.
Dan heb je niet veel tijd gekregen
om veel te zeggen. Wat hij zegt is
overigens genoeg. Ik gaf twee voorbeelden. Ze hebben mij het meest
g e d .

Moeder zegt meer. Het is ook haar
&k. Vanuit haar Meving. Met
haar gedachten. Met haar 'filosofietjes'. Heel persoonlijk. Daarom
ook heel kwetsbaar. Ga er dus khwdzaam mee om.
Nee, ik kan dat niet recenseren.
Dat durf k niet.

Lees het zelf maar.
Op 17 november is Pieter jarig.
Wie kaid dat ooit gedacht. Nou, ik
niet. Zo zie je m a r weer: de mens
wikt,God beschikt.
Een paar weken voor zijn verjoardag vroeg ik aan hem: 'Hé, Piet,
hoe mmo ett nou, als je straks jarig bent en ze zingen: lang zal die
leven?'
'Ja, dut weet ik ook niet.'
Even later: 'Mam, ik heb de oplossing. Dän zingen ze toch: kort zal
die leven?'
Op die bijzondere dag zongen de
kinderen van zijn klas een bijzonder lied voor eert bijzondere jongen: 'Eeuwig zal hij kven, in de
gloria, Hiep, hiep hoera!'
ik kan dat boekje niet 'recenseren'.
Ik kan het aileen maar doorgeven.
Juist in deze rubriek, waarin het

Naar aanleiding van: Tettie Hordijk-van der
Wielen, De kleine profeet. Onze Pieter had
kanker, uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1996,
l l l pagina's.

CHRISTUS' KERK IS GEEN
PINKSTER-DENOMINATIE'

naderen nu het centrum van onze besprekjng van een paar boeken van McGrath: de hantering van hef Amerikaanse begrip 'denomhaiie'.
Wo willen daarover apart spreken omduf wg thans
3en belangdljk kruispunt in. Pref betoog van
WcGrafh bereiken. Naar ons irizcht is af.
beg&
Sedrieg/UkkHet ontneemt aan de roeping van de
gelovigen om zich b#de kek van Christus te vaegen, haar krucht Daarom is dif niet-kerkeliike begrip voor ons vdst~ekto n b r k i k ~ a ~ .
+

,

--.

.

.

1.

-. ,

A

,

.

.

. . . ..:
. ,

,:

:

Maar ex gebeurt ook nog iets m&IB. Kmn&;m:pMemam?3,!&kJbrt&-.de pe.enkv& G&&~s;-met

.

.-

-b &,3qpkw&lk3f3&-.-;!*-

.
,--.
kiwEmmmfiW*f*k-

getuigenis van het kerkelijk instituut in
de wereld is vaak bezoedeld (Bruggen,
118), want de zonde is een grote en verschrikkelijke macht in het christelijke
leven. De aanWingskracht van Christus en diens evangelie moet zich buanbreken d m de onbruikbaarheidvan

attracties, aantrekkelijke liturgie,
sociale verwantschap, sympathieke
medegelovigen.
Maar de klant met zijn smaak en
beleving is ook hier koning.Wij
zijn nog steeds op de vrije markt.

het kerkelijk instituut. McGrath zegt
'Denominatie'als kenmerk
het in aansluiting mRichard Hollovan minimalisme
way, bisschop van & Schotse Anglicaanse Kerk,zo: God gebruikt vaak
'nep-figuren' (Bruggen, 119).
McGrath noemt zijn kerk-theorie
En waar is de genezing? De gebreken
'minimalistisch'.
I
van de kerk h ~ e slechts
n
dmr 'het
Die theorie is zo minimalistisch,
II
christendom' gwmrigeerdworden
dat men vergeefs zmkt naar een uit(Bruggen, 11-114,249).
eenzetting die in de verte lijkt op
Blijkbaar is'het christendom' de vaak
een bespreking van de 'eigenschapverborgen achtergrond en n o h van het
pen'
en de 'kenmerken' van de
instituut van de kerk, die zich in deze
kerk.
wereld presenteert in haar bediening.
Maar ter rechmaardgingvan dit
Maar waar het aanspreekpunt van dit
minimalisme heeft hij een zwaar ar'christendom' zich bevindt, konden wij
gument achter de hand. Hij stelt dat
niet gewaar worden.
het Nieuwe Testammt ons een g m
te variatie van 'kerkmodellen' preDe vraag blijft intussen: vanwaar
senteert (Future,5 1/21, zowel ten
dat begrip 'denominatie',dat
aanzien van de leer als de kerkerineens bij ons binnenvalt (vgl. ook
de. Deze 'pluraliteit' geefl aan ons
Future, 74/5,78, 104vv.)? Een 'dede ruimte om onze eigen v m k t u nominatie' is een afgeleide, een
ren en accenten aan k brengen bij
'derivaat'. Zij staat weliswaar op
onze 'kerk'-keus. En 'kerk'-keus is
dezelfde noemer, maar vertegenpraktisch: 'denminatie'-keus.
woordigt niet de volle (oorspronkeNu valt op, dat deze grote woorden
lijke) waarde. Zij is een bepaald
over
het Nieuwe Testament worexemplaar van een omvangrijker
den
geponeerd
zonder dat d~schrijcategorie. Vandaar, dat het woord
ver
ook
maar
&
n tekst uitlegt. Ook
blijkens de woordenboeken ook
het
Schriftbewijs,
dat Calvijn aanwel wordt gebniilrt ter aanduiding
v
e
r
t
in
(het
begin
van) & Instituvan een 'religieuze p e p r i n g ' of
tie
(boek
TV),
wordt
volledig geneeen 'sekte'.
geerd?
Niettemin
blijft
& pretentie
In ieder geval is een 'denominatie'
staan
dat
het
evangelicalisrechtop
secundair ten opzichte van de 'kerk
me de gereformeerde orthodoxie
der eeuwen'.
vertegenwoordigt, juist in haar resHet is een veelLierekenendezaak,
pect voor het geschreven Woord
dat McGrath het bgrip 'kerk' met
van
God.
behulp van het begrip 'denornuiaTerwijl intussen de 'leer' van de
tie' enigszins voor zich uitschuift.
Schnft omtrent de kerk wordt geneDat schept voor hem ruimte en afgeerd
en het confessionele spreken
stand ten opzichte van iedere povan de Reformatie stilzwijgend
ging om het begrip 'kerk' te vanwordt gepasseerd!
gen in de omklemming van een
Want
dat hele 'denominatie'-verzichtbaar instituut, met alle beperhaal is 'made in America' en het
kingen daarvan.
wordt zonder meer weerlegd door
Een mens die zich bekeert, brengt
het
verhaal van Pinksteren- het zij
het op zijn niveau in eerste instangezegd tot beschaming van al de
tie niet verder dan de 'denornina'evangelicals' die pretenderen het
tie'. Dat is een toegangspoort voor
w&
van de Heilige Geest here te
de kerk. In het beste geval is het
willen houden.
ook de etabge van de kerk, met
Want toen de ongeveer drieduizend
eventuele speciale aanbiedingen of

mensen zich door de kracht van de
Geest na Petrus' preek bekeerden,
lieten zij zich dopen en zij werden
toegevoegd. (Hand. 2 : 41). W=aan? Aan & ongeveer hondertwintig personen, over wie Hand. 1 : 1215 spreekt. Er werd niet een 'Pinksteranominatie' geformeerd,
maar men sloot zich aan bij de
reeds aanwezige gemeente te Jeruzalem.En vervolgens ging men
met elkaar het avondmaal vieren,
ais feest van de eenheid in Christus
door & Geat.
Maar bij McGrath moeten wij het
eerste woord nog lezen over 'ge
doopt worden' en 'avondmaal vie-

ren'.
De bijbel is over deze zaken volstrekt duidelijk en brengt ons niet
in verwarring door een gecomgliceerde variatie van 'kerkmodellen': wij verwijzen naar Hand.2 :
42 vv. 47; 5 : 14; 11 : 24. Niet de
denominatiesvemenigvuidigden
zich, maar de gemeenten namen
tm,Hand.9:31;1B:S.Zoplant
de kerk zich voort, door de kracht
van de Geest, de Geest van de g e
meenschap (vgl. 1 Kor. 10 :14; 12
: 13; 1 Petr. l : 22; 2 : 4-10).
Daarom kunnen wij geen andere
conclusie trekken ten overstaan
van het evangelische denominatiedenken dan dat in deze zaak dwr
deze woordvoerder het Woord van
& Heilige Geest wordt genegeerd
en het ai te rnenseiijke spreken een
belediging is van het concrete, tastbare werk en het heldere spreken
van de Geest.

Nicodemlsme?
Wij moeten hieraan nog één overweging toevoegen. Dat betreft de
gechiedenis van de kerk.
McGraîh voert een duidelijk pleidooi voor het N i c o h i s m e . Dat
wil zeggen: het dienen van God in
het verborgene(ook door samenkomsten in de nacht) overeenkomstig Gods Woord, terwijl men in
het publieke leven zich loyaal
toont ten aanzien van eigen 'denominatie'. Die zaak lijkt actueel te
Velen zijn
zijn in Latijns Am&.

en biijven officieel rooms, maar
zijn in hun hart evangelisch.
Calvijn h& tegen dit Nicodemisme g e s d e n en met name de gel*
v i p in Frankrijk daarover vermaand. Het is de duidelijke achterp n d van artikel 28 NGB.
Ook McGrath kent het Franse verhaal (Biogmfit 217 w.). Wij weten
d e n dat de Franse protestanten (de
Hugenakn) zwaar en bitter geleden hebben W l e van & Naam
van Christus.Onvoorstelbaar wam de offers in de strijd, vanwege
de d i e d voor Christus' norm
voor de vergadering van de kerk.
De Fransen k s c W n niet over de
gemakkelijke oplossing van 'Nicodemus' of het verhaal over de vele
'kerkmodellen'.
Maar wie zou van de Hugenoten
durven zeggen,dat zij de diepe tragedie hadden kunnen vermijden
d m een 'kleinigheid', t.w. het Nicodemisch spreken 'Ik blijf toch
maar katholiek'? "m' van buiten,'evangelisch' van binnen?
Maar deze 'kleinigheid' was voor
de protestanten Bestijds toch teveel
gevraagd. Het was vmr hen een
zaak van levensbelang, min deze
zaak publiek te kiezen. 'Dat onderscheidt hen van de mensen van nu'
- schrijft A.M. Skffe in zijn
Woord vooraf, w a m zijn indrukwekkend boek over de Hugenoten bgint?
Ook daarom kunnen wij het ons
niet venmloven om dit lijden van
het voorgeslacht met 'evangelische' piplstillm te vergeben.
Dat is 6ns te weinig vroom.

'

'cmnprehensief wil zeggen: 'veel-omvatW'.De Anghcaanxkerk ziet kans allerlei
richtinpen aan zich te v e r b i i en in het
ene Irerkverband in te duiten. Dat strekt zich
uit vmaf oud-christelijketradities, middeleeuwse rituelen tot w met de evangelische
beweging. Vgl. de haie schets bij G.P.
W e l t , Syirboliek. Een b&rijving van
kernen van christelijk belijden, K a m p ,
1991,225 w. over de Anglicma.
Dat heeft K.Schiidcrbedoeld torn hij 65
(!)jaar $eleden gcbre=f over 'de elf artikelen
des gel& (Re: 19 febr. 1932, zie VW De
Kerk I, 150-155).
Albert PulartinSteffe,De Hugemfen. Tragiek en lijden m w i ü e van een eigen geloof,
B- (1989) 1994.
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KONING ZONDER MEER
Messiasverwachtingbij de joden
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?n /n Jezus? Waar zat de fout in hun denken:
k e n d e n ze niet meer weten, of wilden ze niet
roewel ze het hele Oude Testament hadden, h g
n d e n zij de Chrisifus niet r-*@&
Here J

e

z

u
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Paulus geeft als reden, dat zij de
boeken van Mozes lazen met een
deksel voor hun gezicht,een bedekking over hun hart (2 Kor. 3). In
plaats van dmr een goede bril te
kijken om dles m gmd mogelijk
te zien, zetten Pj bij wijze van spreken een zvnnehii, een donkere bril
op. Het Oude Testament was hdolven onder hun eigen inzichten.
Daardoor lazen zij niet wat er werkelijk in stoad. Het is niet zo clai
Christus er niet in ie vinden is,
maar hun m t a g wat zij er wel in
hadden kunnen ontdekken.

Verweer kgen de
christelijke umeg
In later tijd is hierbij sprake van
een zekere q z e t . Vóór Ci-nîsbrs

waren er twee lijnen: de koningsfijn èn laten we zeggen & priester-

profeetlijn. NB Christus is er maar
één lijn meer: die van de koning.
Zij dachten dat de kloofde Messias de sbat van David opnieuw zou
oprichten. In het latere jodendom,
zoals we dat ook in het Nieuwe
Testament tegenkomen,is het nationaal-politieke overheerstend geworden in de massiaanse verwachting.
Wat niet op de koning sloeg, werd
geëlimineerd. Dit om de christelijke verkondiging van de Messias tegen te staan. De christelijke:prediking maakte druk gebruik van de
Septuagint, de joodse vertaling van
het Oude Testament in het Grieks.
Daarom is deze vertaling door de
joden losgelaten en v e m g e n . Onder invloed van de christelijke prediking zijn joden messiaanse teksten in het Oude Testament anders
gaan veridaren.

De jmdse bijbelverkiaarder Rasji
geeft bij Psalm 2 het volgende commentaar:'Onze geleerden hebben
deze psalm van de koning Messias
verklaard, maar overeenkomstig de
letterlijke betekenis en om de Minim (d.w.z. de ketters,m.n. de
christenen) te kunnen weerleggen,
is het kter, hem van David zelf te
verklaren'. Een ondubbelzinnigantwoord op de vraag waarom de rabbijnen lang niet altijd teksten die
volgens de traditie messiaans waren, zo hebben verklaard.

Joodse getutgenissen over
de Messias

Omdat in Jesaja 53 : 4 staat:
'Waarlijk, onze ziekten heeft Hij
op zich genomen en onze smarten
gedragen; wij echter achtten dat
Hij met melaatsheid geslagen was',
zeggen onze rabbijnen: Zijn naam
is 'Melaatse van Rabbi's huis'.
In Zuckairia 3 : 8 lezen we: Zie, Ik
zal een man doen komen, wiens
naam is Messias. In een bredere
parafrase van Zachan'a 12 :10,
'Zij zullen hem aanschouwen, die
zij doorstoken hebben', is te vinden dat de Messias bedoeld is.
In Henock lezen we'Voor de zon
en de tekenen gemaakt zijn, voor
de sterren des hemels geschapen
zijn, werd zijn (= van de Messias)
naam reeds genoemd voor & Here
der geesten'.
Op grond van Danid 7 :13 heet &
Messias hier gewoonlijk reeds de
'Zmn des Mensen'.

Om te laten zien dat in de joodse
bijbeluitleg van voor de polemiek
tegen de christelijke verklaring van
& profetieën meer van de Messias
is gezien dan daarna, geef ik een
aantal citaten. Rabbi Jonatan is een
belangrijke getuige van de messiDe Messias UH David?
w s e uitleg van de profetie bij de
Bij N m r i 24 :17 zei rabbi Jochajoden. Hij was evenals Garnaliël
leerling van de vermaarde Hillel.
nan ben Zakkai (= Johannes, zoon
Aan hem wordt e n beroemde Aravan Zacharias j: Maak een troon gereed voor Hizkia, de koning van Jumese parafraserende vertaling van
het Oude Testament toegeschreda, die op het punt staat te komen.
Andere rabbijnen uit dezelfdetijd
ven: de Trtrgum Jonatan. Daarnaast
waren er van overtuigd dat 'de dazijn ook in andere oud-joodse geschriften (b.v. Henoch; Targum Ongen van de messias', zo niet in de
kelos; de veel latere Targurn Jerusnaaste dan tmh in de nabije toejalrni, de Talmud) verwijzingen
komst zouden aanbreken.
naar de Messias te vinden. Teksten
Met het oog daarop werd de naam
waarin joodse exegeten altijd al de
van Simeon bar Kosba door zijn
koning hebben gezien en zijn bijaanhangers en ook door rabbi Akiven zien, vermelden we niet.
ba, een erkend schriftgeleerde, veranderd in Bar Kochba('zoon van
in de volgende citaten vinden we
de ster'), omdat ze hem voor de
parafrasen uit vroeger tijd, die ze
Messias hielden. Met & aanduilater losgelaten hebben
ding 'Sterrenzoon' kon men terugGenesk 3 : 15 'Dit' (zaadj is kogrijpen op een spreuk van BBeam:
ning Messias, die uiteindeiijk gene'Een ster komt op uit Jakob, een
zing van de hielbeet der slang brenscepter rijst op uit Israël'. Akiba
gen zal.
In Jeremia 33 3 I5 (vs. 8 spreekt
wist echter zeker dat de Messias uit
het geslacht van David zou voortover reinigen van ongerechtigheid)
wordt de Messias eveneens gevonkomen. Dat was met Bar Kwhba
niet het geval.
den. Verder in Jesaja I 1 :l en 6
In het huidige joodse denken is een
en Hosea 14 : 8.
messiasverwachting niet meer geIn Jesaja 42 :l wordt ook de Messias gezien in de Knecht des HEbmikeIijk. Veel messiaanse beloften worden door orthodoxe joden
REN. En in Jesaja 52 :13 wordt
vertaald: 'Ziet, mijn Knecht Messiuitgelegd als betrekking hebbend
as zal wijs handelen'.
op het joodse volk als geheel. V m -

al in chassidische kringen komt
echter nog vaak een persooniijke
messiasverwachting voor.
In het vroege voorjaar van 1979
deed in uiterst orthodoxe kringen te
Jeruzalem plotsehg het gerucht de
ronde dat de Messias op het punt
stond te verschijnen. Dne vooraanstaande rabbijnen zouden in dezelfde nacht gedroomd hebben dat in
april de laatste grote strijd tussen
Gog en Magog (Ezech. 39,39) zou
ontbranden. Maar rabbi Maneila
reageerde op het gerucht met sen
oude joodse zegswijze: 'wie het
zeggen, weten het niet. Wie het weten, zwijgen'.
In verband met de moderne joodse
messiasverwachting is een boeiende vraag: waarom is na het stichten
van de staat Israël in 1947 niet hersteld? Daarop kan geantwoord worden met Zacharia 6 : 11: De kroon
is voor Jozua, de hogepriester.
De Davidische afstamming blijft
een probleem. Gods alwijze voorzienigheid heeft het zo geleid dat
toen er nog niet zo veel opgeschre
ven werd, het geslachtsregistervan
David tot Jezus zuiver bewaard is.
Maar tot onze verbazing zien we
dat in de eeuwen daarna, waarin
steeds meer opgetekend werd, de
Lijnrechte afstamming van David
wel verloren is gegaan! Wanneer
vandaag Davidszoon-pretenties in
de joodse gemeenschap uitgevochten zouden moeten worden, wuden
er uit rivaliteit koppen valien.

De Messias en de zonde van
het volk
Een andere actuele vraag is waarom na het stichten van de staat Israel in 1947 de tempel niet herbouwd
is. Hierop zal een orthodoxe jood
antwoorden met een verwijzing
naar Zacharia 6 : 13: Als de Spruit
(= de Messias) komt zal hijzef de
tempel des HEREN (her)bouwen.
Daar hoeven andere mensen zich
dus niet àruk om te maken.
Toch is ook hier sprake van de
kernfout in het denken als bij de nationaal-politieke messiasvisie. Die
ligt in hun h j k op de zonde van het

volk, op de functie van de wet,op
het oordeel van God in de geschiedenis van het joodse volk.
Dat is bîjvomkld te zien bij Jesaja 53. Volgens joodse opvatting
diende de wet d e e n mhet voik
door burgerlijke tucht te regeren en
niet m het oordeel van Mtegen
de zonde openbaar te makm. Naarmate & t m van UIovex & zonde van het volk bekmi werd,
moest het vernaar & belwfde Messias sterker woxden. Mäar

ze hadden geen oog voor & zonde
van het volk. D a a m dachten ze
niet aan & priester uit Jmja 53.
Zij meenden &t hun zonden g&gemaakt konden worden door &
offers. Ze dachten dat de vergeving

verbond sluiten, de bemuwbare genadebewijzen van David' (Jes.
55 : 3).
Ook als er wel sprakeis van een nationaal-politiekevomi of kleur in
de christusverwachting van het Oude Testament,wordt iets onder
woorden gebracht wat ver boven
het nationale en aardse uitgaat.
Neem aiieen al een &kst als:
'Groot zal de heerschappij zijn en
eindeIo[wdevredeop&troonvan
David en over P& kanbhijk,doordat hij het sticht en grondvest met
recht en gerechtigbid, van nu a a ~
tot in eeuwigheid' (Jes. 9 : 6, vgl.
i 1 : 1W16; ?vkha5: 5;Ezech.
36 : 25-32). Wie alleen mg heeft
voor het nationale en politieke in

de oudtestamentische Christusver-

wachhg, die k s t tegen de letters
aan, niet er doomeen.

vVoor & twee l i j m in de messimwwachh g zie J. Pickl (nedwegegevens bij 'De
man met hei Wwrd') cn Jac. van Nes h.,
Het J o d e h , Kampen.Kok, 1933,349351,354,357. Zie v w r Ps.2 naast Van Nes
d WJ.de Wilde, De M e s s i a a m opvattingen &r Maleeuwse e*egaen Rasji. Aben
Ezm en Kimchi. voord volgens h m mnkwen op Jesaja (diss.), 1929?87, De
jmdPewmwerden-8aa
FA E W , C b i d o g i e Ouden Verofwrkhhg der meest gewichiige MCSS~~mtwe Profetieën, A i m t d a m 1%85,13-IS.

Bij Num. 24 zie H. Muiderl lier &ez&rde voìk, Kampen: Kok, 1981,&v, 103.
V o o r d e m e s ~ ~ i s J ~
Trolbwuan7maart 1 9 7 9 . V o o r & ~ ~
~ e ~ b i j l a e t e e i s r e ~ l ~ n g e ~
wakvan Mdkoort, o.& 511.

bewerktr#erddoorñ&shhtenvzm
vee en door andere cemndën. Ze

2agesiniet~de~~eridefeestenheenweaerrnaardekwiende
Messias. Tocdi hebben de profeten
er duidelijk op gewdat de
6d e e n dmr een nieuw werk

van God k m w d n weggenomen.
In Psalm 51 zingt David: Zie, in OUgereehligkidbenilr~in
ZandekftIiiijnmoadertnijwtvangen(vs. 7), en; Sichep djeen
*WoGod,
neemuw Heilige Geest niet van mij (vs. 12v).
I
kj& kmden mk over 'erfzonde' v881 meer weten dan wij
ooit zouden durven vermoeden!
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Uw kerkgebouw is toch wel
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REMBRANDT EN ZIJN
HONDERDGULDENPRENT
niet;de ' p i i b & c k h k e ' hnetiod
e als a d m i g , Wie het Metimal niet zag$m hsni&*-

b e h d ,
ctat #w--.

Ontbreken*

dwumenten

Om vast k s d l e n of iemand gere-

formeerd is, vraag jp naar zijn kerkelijke papieren. Een doopbewijs,
een aitistatie geven dirauriver uitsluitsel. Vwr m n e n d i e w d s
lang ov&le&n zijn, raadpleeg je de
nog bewaard gebleven arcbïshkken van kerkelijk gemembn.
Door allerlei oorzaken kunnen daar
hiaten in zijn m m . Hm wder
het archief, hoe meer er ontbreekt.
Ook voor Rembrandt van Rijn
(1 606-1669) gaat dat op. Zijn eigen
doopbewijs ontbreekt, en zijn inschrijving ais tielijdend lid van een
gerefoxmede kak hëbben we
niet. Uit geen enkel d m m m t is
dus met tro1Wigd'&&&d
af te
leiden dat &gxefmqe&d was.
Hij trouwt wel% &e k&&, maar
dat $egt niets. &dereen, gerefmmeerd of niet, txbuwde m,want
een burger&]'ke stand kende men

~~v*

Eet hij

W het-doppre-

J.#. de Jong

cies ktzeW. a& M

m van

Rembrandt gerefomeed gedoopt,
maar ofde v a h ? x h j d , d iid
was? ~ - ~ s ~bewijs
s dus.
~ h

.

of iemand zijn gereformeerde geloof ook in praktijk brengt. Meijer
h v e r : 'Maaf gesteld, dat iemand morgen het bewijs van Rembrandts inschrijving in de "pub1ycke Kercke'' vindt, van werkelijk
swicht is pas, wat een kunsteiar
hiermee doet'.
Om daar achter te komen heeft
Meijer zich in een aantal werken
van Rembrandt verdiept. De vraag
die daarbij -s
temgkomt, luidt:
is in deze voorstellingeniets terug
te vinden van een bijbels-gmformeerde houding ten 0pzicIIte van
het uitgebeelde onderwerp. Dat
h zijn op het terrein van de keuze
van de s m r t figuren, & weergave
van de Here Jezus, de plaatsing van
mensen en dingen ten opzichte van
elkaar (compositie) of het hanteren
van Lichtval, ruimtewerking en
kleurgehik.
Met name een grote ets (28 bij 39
cm)van Rembrandt, de Honderdguldenprent, speelt een belangrijke
rol in Meíjers studie. Snik voor
stuk bespreekt hij de vorm die
Rembrandt aan de figuren gegeven
heeft en welke betekenis ze daardoor krijgen. Opvallend is bijvoorbeeld de uitbeelding van de Here
Jezus. Hij is de enige figuur die in
zijn geheel h u t a d is weergegeven
en valt alleen al daardoor extra op.
Hij is een hoofd groter dan de omstanders en trekt door zijn intkmgende gelaatsuitddkjngen zijn
handgebaren alle aandacht naar
zich toe. Rechts knielen twee figuren in eerbiedige aanbidding neer.
Ze behoren tot een groep zieken,
lammen en blinden die van die
kant op de Here aantrekken. Achter
hen aan volgt een groep die kennelijk 'van verre' gekomen is om de
Heilandte ontmoeten. Iemand
klimt van een kameel, een ezel
doet zich te goed aan een baal stro
en mhts vooraan ontwaren we
zelfs iemand van het zwarte ras.
Links voor komt een r n c d e r met
kkind op Jezus af. Petrus kijkt
de Here vragend, bijna kstraffend
aan en wil met zijn hand & vrouw
afweren. Maar Christus duwt met
zip g e b de a p k l terug en n e
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Rembmndf: detail ulfde Honderdguldenprent; Petrus duwt met z$h hand
de boby en zijn moeder weg, Christus' hand nodlgf moeder en kind uit en
wijsf fegelyk Petrus feru . (een exempiadr van de eerste staat in het
MJksprentenkabnet,M] museum, Amsferdwm).

f

digt moeder en kind om dichterbij
Sommigen hebben hem al de mg
te komen. Een trede lager tekende
toegekeed. Ook een groep discipe
Rembrandt een alleraardigst jochie
lm, direct achter Petrus, ziet het
nog niet m zitten wat hun meester
dat ferm naar voren holt. Hij grijpt
zijn moeder, die ook een baby
hier allemaal zegt.
draagt, stevig bij de rok en wijst in
de richting van Jezus. De figuren
Het Koninkrijk
daarachter blijven sceptisch.Op de
grond zit een rijk geklede jongeling
Meijer laat in zijn bmk zien dat het
nog twijfelend na te denken over
hier niet alleen gaat om een u i m l ding van Mattheiis 19,al komen &
wat Christus heeft gezegd tegen
hem. Een groep s c ~ ~ 1 ~meeste
n van de matieven die Remheeft helemaal geen aandacht meer
brandt g e h i k t , wel uir elat hoofdstuk. Nog nooit erder had een kunen is verdiept in hm ovefleggen,
stenaar dit moment uit het evangewat ze met deze rabbi aan zullen.

lie als uitgangspunt voor een compositie genomen. Er is een afdruk
van deze prent, waarop aan de achterzijde een gedicht staat van een
vriend van Rembrandt, Hendrick
Waterloos. Deze dichter bezingt
daarin de voorstelling met behulp
van die motieven die alleen in het
genoemde hmfdstuk van Mattheus
voorkomen.Meijer laat zien dat
niet ieder trekje uit dat hoofdstuk
terugkomt. Hij betrekt er ook
Matth. 18,3 bij, over wie zich niet
Weert en wordt als de kinderen,
en dus het Koninkrijk der hemelen
niet zal binnengaan. En in Matth.
5,3 staat: 'Zalig zijn de armen van
geest want hunner is het Koninkrijk der hemelen'. Meijer wijst
emp dat het verbindende in de
voorstelling steeds is dat er personen zijn die wel of niet voldoen
aan de vmrwaarde van verootmoediging. Dat bepaalt uiteindelijk de
toegang tot het Koninkrijk: 'We
mogen daarom aannemen dat de
Honderdguldenprent antwoord
geeft op de vraag wie ingaan in het
Koninkrijk. Deze vraag zou tevens
als titel kunnen dienen'.

kon bestaan. En in de Honderdguldenprent worden baby's naar Jezus
toegebracht, riaarMatth. 19,14. De
Statenvertaling noteert daarbij: ook
die zijn kinderen van het verbond.
Conclusie van Meijer: overtuigender kan de gereformeerde verbondsopvatting, zoals die ook in de dooppraktijk tot uiting komt, niet geillustreerd worden. Deze prent
maakt duidelijk dat de kunstenaar
niet dopers denkt, zoals nog wel
eens gesuggereerd werd. Rembrandt gereformeerd? Vast wel.
Na.v.: Wiliem L. Meijer, Kleinood en aansloot; De Honderdguldenprent en andere
bijbelse historiën van Rembrad. Uitg. IJ.
Groen en Zoon, Leiden 1995(in de serie
Transparantreeks, uitgave van de Vereniging van Christen-Historici). 128 blz., 3 1
m - w iuusk&ie.s. Rljs f 29,95.

G.J. van Middelkoop

Bescheiden, maar beslist
In Opbouw van 27 december 1996
lazen we een interessant artikel van
ds. M.H.T. B i w e n g a naar aanleiding van twee recent verschenen
boeken, Christendom onwijs ((in
ons blad onlangs besproken door
Verbrugh) en Gegrond geloof. Zij
spreken beide op een opvallend besliste toon over 'de waarheid'. Tegenwoordig bestaat er buiten de
kerk, maar ook binnen de kerk, argwaan ten aanzien van het spreken
over 'de waarheid'. Maar is dit een
gcede ontwikkeling geweest? Volgens Biewenga bracht ze naast
winst ook verlies mee. Hij denkt,
dat we nu de bocht terug gaan maken. En dat zou hij ook graag zien:
de kerk mag bescheiden maar mk
beslist zijn:

De doop
Behalve deze prent bespreekt
Meijer onder andere nog een ets
van 'de zondevd', het schilderij
'de doop van de kamerling', een
ets 'de predikende Christus' en een
ets 'de dne kruisen'. Uit al deze
werken blijkt een bijbelgetrouwe
visie. D m alles heen laat Rembrandt steeds de vastheid van Gods
beloften zien. Zo biedt de prent van
de zondeval tegelijk uitzicht op de
val van de draak. Onder aan het
kruis worden de twee wegen zichtbaar: schuld en bekering enerzijds
en verdoeming anderzijds.
Uit 'de doop van de kamerling'
blijkt de reformatorische doopsopvatting: bijbeluitleg, geloofsbelijdenis, doop. Maar Rembrandt had
dan toch ook doopsgezind kunnen
zijn? Nee, want het doopgebaar is
w overduidelijk dat van een predikant bij het doopvont, dat er voor
tijdgenoten geen misverstand over

Deze nadruk op de waarheid, op
het opkomen voor en verdedigen
van de waarheid, heeft aan het Gereformeerde leven vaak iets hards
gegeven, ieîs kouds. Onbedoeld,
maar ook onmiskenbaar. En al
meer verloren ging de liefde, en de
barmhartigheid, die immers roemt
tegen het oordeel (Jakobus 2 : 13).

Gehoorzaamheid
Tk voeg daar nog iets aan toe. On-

Curadorni

Gespecialiseerd in
'Persoonsgebonden budget'.
Tel. (0318) 54 82 65.

1osrnakeIijkverbonden met dit knadrukken van de waarheid is namelijk ook een sterk accent op de
gehoorzaamheid. Waar immers van
Godswege, vanuit de openbacing,
alles draait om de waarheid, daar is
van de kant van de mens maar één
reactie mogelijk en passend: die
van de gehoorzaamheid. Daarop
kwam dus de nadnik te liggen; en
wel zózeer dat het soms leek alsof
geloven hetzelfde was ais gehoorzamen; alsof het daarin opging. En

dat is toch beslist niet waar. Zeker,

gehmmmeri hoort erbij, is m k
m voluit bijjls begrip, maar geloven is toch allereerst: verbrouwen,
je toevertrouwen aan H m die om
christus' wil onze God en Vader
wil zijn. En p op de basis van dat
vertrouwen komt het tot gehoorzaamheid. Het laatste k m nu eenmaal niet bestaan zonder het -te!

Reactie

Geen wonder dus dat mk bij heel
wat mensen binnen de kerk na verloop van tijd argwaan ontstond, telkens als het ging over '& waarheid'. Er moest wel een reactie komen op dat overbenadnikken van
de waarheid. En &e is er dan ook
gekmen, in & laatste drie decennia, in overvlwdige mak. Eerst in
de w e ~ l dmaar
,
vervolgens ook in
de kelk.

I

in & wereld spreken we dan van
& opkomst van k
t relativisme: ieder mens heeft zijn of haar eigen
waarheid; wat voor mij waarheid is
hoeft dat voor jou niet te w a n , en
wat voor jou waarheid is kan en
mag d m mij niet w a d w bes&n.
We komen niet veder dan het
-:%,
?3bevragen'
van elkaar; en ga alsje*h
blieft geen ruzie maken over 'de
waarheid', want daar kom j e toch
niet uit.

De Waarheid
h de kerk kom je ten &Ie wel diezelfde reactie tegen: waar vroeger
het ganse leven van een Gereformeerd mens w ongeveer stond in
het teken van de strijd vóór de
waarheid en tdgen de leugen, daar
lijkt in o m tijd de lust om voor
enigerlei vorm van waarheid in het
perk te treden tot een minimum temggebracht te zijijn. Tegeiijk heeft
binnen de kerk ais ik het p d zie
de reactie op vrmger #k nog een
andere, pitievere vorm aangenomen,namelijk die van een concentratie op Jezus. Enenijds dus een
afwending van het spreken over
waarheid in de zin van de zuivere
leer der kerk, maar anderzijds ook
een tóéwending naar Hem, die niet

maar de waarheid léért, maar die in
eigen Persaon de Waarheid is: bn i s Christus. Hij, de Weg,de Waarheid en het Leven.

En daar past dan ook een andexe
menselijke houding bij: niet meer
die van de gehoorzaamheid, zoals
vroeger, nee, bij deze concentratie
op Jezus ais de Waarheid past het
benadrukken van de relatie met
Hem.Niet de vraag: 'Is jouw leer
wel orthdox?' hm& ons vanbezig, maar wel de vraag: m b jij
een levende relatie met je Heer en
Heiland?' Isdaa~
dan een tegenstelling nisswi?
Nee, op zichzelf niet. Mam wel een
ixhoorlijk axentrerscW en dat
blijft niei zonder gevolgen.

Beoordeling
Hoe nu deze veranderhg te hemdelen? Nu, het eerste wat daarover
te zeggen valt is dat deze d
e
noodzakelijk was.Het was nodig
dat de amhcht verschoof van de
kerkelijke en dogmatische waarheid W ~ ~ T Y B Mwij moeten mijden,
naar De Waarheid die voor ons
heeft gestreden op Golgota, en vandaag n6g strijdt vanuit de hemel.
Nodig - want bij zoveel mijd voor
& waarheid was het geloof van
heel wat mensen danig verschraald
en v e r s c m p e l d Daar moest een
reactie op komen. De vraag naar de
persoonlijke relatie met Christus
als Heer, en daarmee ook naar de
heiliging van k
1het leven, laat
zich niet voorgoed onderdrukken;
in elk geval niet zonder schade aan
te richten.
Tegelijk, en dat is dan het tweede,
is h& mak om ook oog te hebben
voor de keerzijde van deze wending, de schaduwkant man. Het
laat zich immers nauwelijksontkennen dat met name het pleidooi wxir
een meer p-smn1ijk.e hleving van
de relatie met de Here wonderwel
samengaat meihet bovengemem-

de relativisme. Niet drtt daarme
dat pleidooi niet goed was - nog
eens: als correctie was het noodza-

kelijk - maar er werd onvemiijde
lijk een poort mee geopend waarlangs ook in de kerk het individualisme en in het voetspoor daarvan
de vrijblijvendheid konden binnenkomen.

Toch weer: de waarheid?
Zou het h e n zijn dat zich in onze tijd opnieuw een verandering
aaridient?En dat het verschijnen
van &ze bei& boeken daar een signaai van is? Gaan we een beetje de
bocht tenlg maken?

Een tijdlang hebben we alles gecon0enmm-dop Jeais Chnsais, dé
Waarheid; komt er nu een tijd waarin we weer m& gaan magen naar
de waarheid In de bredere zin van
het woord? W d j we niet simpelweg teruggaan naar vroeger, maar
vasthouden wat we gewonnen hebben: het hlang van die persoonlijke relatie met God - maar waar we
dan toch, juist vanuit dat centnrm,
die vraag weer aan de orde durren
skllen, die vraag naar die waarheid; om zo,vanuit onze verbondenheid met Hem die de W a r k i d
is, het brminodige gesprek over
de waarheid te voeren.
Cwfnwtatiemet het wgelmf
Het lijkt wel alsof de kerk nu pas
de grote ongehfs-collqties uit
de vorige eeuw echt heeft verwexkt; met name die van Darwin
en Nietzsche, mmder die van Mam
en Freak Met verwerking h d w l
ik meer en iets anders dan frantale
afwijzing; die is er in hei verleden
altijd wel geweest. Verwerking
houdt in:erkenning van het waarheidsmoment in wat van de andere
kant naar voren wordt gekacht,
daar een werkelijke confrontatie
mee aangaan, om m uit te komen
bij een nieuwe of vernieuwde vaststelhg van het eigen standpunt.

En dat is nu precies wat &ze boeken hogen: & Christen vandaag
toerusten; nee. hem niet steken in
een sm harnas waarmee je niet uit
de voeten kunt, mriar wel informatie en argumentatie aarmiken,

waarmee op een reële manier het
gesprek gevoerd kan worden met
hen die niet geloven in onze Here
God. Beide boeken maken die pretentie ook waar, vind k.Misschien
niet voor de volle 1008, misschien
niet in elk hoofdstuk (aan beide
boeken samen hebben niet minder
dan 31 verschillende auteurs meegewerkt), maar in totaliteit vind ik
de opzet van beide geslaagd. Hier
wordt in doorsnee geen waarheid
vanuit de ivoren toren ten beste gegeven, maar &n die het gesprek
zoekt. Hier worden Christenen niet
de wereld ingestuurd met een stel
kreten op zak,maar met een hoop
materiaal waarmee je zonder angst
het gesprek kunt aangaan.
Kerk en waarheid
Ik herhaal mijn vraag: zouden deze
boeken er een signaal van kunnen
zijn dat de waaheid weer meer dan
vroeger op de agenda van de kerk
komt? Of is dit wishful thinking?
Meen ik iets te zien om geen andere reden dan omdat ik het graag wil
zien? Nu, dat ik het graag zou willen is een feit. Ik verlang naar een
kerk, die stevig verankerd is in het
Evangelie van de genade, die vast
verbonden is met haar Heer en Heiland, en die vanuit dat centrum
leeft, z6nder hoogmoed, maar ook
zonder angst, bescheiden, maar beslist, midden in de wereld en de
werkelijkheid van vandaag. Géén
kerk die uitsluitend bewogen wordt
door àe golven van het (allerindividueelst) religieus gevoel, maar één
die krachtig is in de kennis van de
waarheid en in de liefde tot Christus. Ja, naar zo'n kerk verlang ik.

Aangevochten zekerheid
Dit najaar hield de kring rond het blad
Kont~kstueel:tYdschrift voor Gereformeerd belijden niS een symposium
naar aanleiding van het tienjarig bestaan van dit tijdschrift. Het thema
van deze dag was: 'Eerlijk voor
God!? Kerk m geloof aan de vooravond van een nieuw millennium'. Het
novembernummer publiceerde de lezingen die werden gehouden. Prof. dr.

MJ.G. van der Velden sprak over het
onderwerp Gereformeerd belUden
nú!? Een stukje uit dit artikel:

vaak mee. Ons geloof is vaak aangevochten geloof in de verborgen
God en we zoeken in de Schriften
die woorden die daaraan uiting geven. De Ruyter ken& die aanvechting niet - Luther wel trouwens,
die zag de aanvechting als karakteristiek van het geloof.
Nu is het hier niet de plaats om wat
een tijdlang de 'godsverduistering'
werd genoemd breed uit te meten.
Dat is al zo vaak gedaan. Velen
van ons kennen deze ervaring op
de &n of andere wijze. De vraag
is: wat reikt het gereformeerd Mijden in het nu ons aan om staande te
blijven in de strijd, in de hoop, in
de vreugde, in de dienst. Dat zou je
als doelstelling van ons tijòschnft
kunnen noemen.

De vraag naar God
Het gaat dus om het nu. Bij wijze
van tegenstelling citeer ik enkele
zinnen uit een oudere biografie van
Michiel de Ruyter, de bekende zeventiende-eeuwse admiraal: 'hij
kende geen twijfel aan de werkelijkheid Gcds... Vmr De Ruyter was
God geen theologisch leerstuk, of
een opvatting, of ten geloof. Neen,
God was voor hem een bittere en
W e realiteit, even werkeiijk als
zijn schip "De Zeven Provinciën".
W was er: duidelijk, direct en zonder G d vermag de mens niets te
verrichten. Dat meende hij niet dan kon hij morgen iets anders menen. Dat gelmf& bij niet - dan kon Als Van der Velden hiermee vertolkt
wat de kleving van velen is, moeten
hij morgen iets andm geloven. Dat
we terug naar het ABC van het Gerewenste of wilde h j niet, want Gcd
formeerd geloven, elk voor zich en alis hard en spaart niet de roede. Hij
len met elkaar. 'Nadert tot God, en
wist het absoluut en zebr'.
Hij zal tot u naderen. Reinigt uw harIk weet niet hoe dat bij u overden, zondaars, en zuivert uw harten,
komt. Laat ik persoonlijk spreken:
gij, die innerlijk verdeeld zijl!', zegt
bij mij roept dit spreken verlegenJacobus (4 : 8). Dan moeten we W h
heid op, het komt over als heel afstandelijk, vervreemdend, een a n k - in alle eerlijkheid en zonder parmantigheid ook in deze tijd kunnen leven
re wereld van beleven en ervaren.
met eenzelfde zekerheid als Michiel
Zo kan ik niet over God spreken.
de Ruyter had?
Ik heb ter voorbereiding op deze
dag me opnieuw verdiept in wat in
onze tijd geschreven wordt over
moderniteit en poscm&rnisme en
ik ontdekte weer hoe diep dat allemaal in me zit, hoeveel delen van
& geest van de tijd ook bij mij zijn
binnengekomen. Hoeveel geloof in
God is aarigevochten geloof. De
aanvechting heeft in onze tijd zijn
eigen gestalte - en het geloof is
soms tot niets geworden. De vanzelfsprekendheden zijn ons ontvdlen. De vraag overvalt je soms: geloof ik eigedijk wel en wat betekent dat dan? En ook als u deze
aanvechting niet kent, zult u weten
hoeveel tijdgenoten, geloofsgenoten, overspoeld door & ervaring
van de werkelijkheid waaruit God
verdwenen lijkt, deze vragen stellen, soms eerlijk en open, soms
nauwelijks bewust, maar op de bodem van het beleven crilt de vraag

Beroepen te Hoofddorp: T.C.
Zwarts te Zuidbroek.

in de Maranathakerk,Grotestraat
23.
Nieuw adres ds. Zomer: Leeuwerik
1,9781 XG Bedum, e (050)
301 03 09.

Aangenomen naar Rijnsburg: P.L.
Storm te Terneuzen, die bedankte
voor Dronten (wijk Zuid).
Toegelaten C. van Dijk, kandidaat
te Kampen, beroepen te RotterdamZuid; G. Meijer, kandidaat te Karnpen, bempen te Barendrecht.
m

Intrede
Bedum - Op zondag 26 januari jl.
deed ds. G . Zomer te ' t Harde, intrede in de gemeente te Bedum.
Ds. Zomer werd in de morgendienst in het ambt bevestigd door
ds. J.M.A. Groeneveld te Bedum,
en deed in de middagdienst intrede.
Beide diensten werden gehouden

Viissingen - Op zondag 2 februari
a.s. doet kandidaat JJ.T. Doedens,
die met goed gevolg het peremptoir
examen heeft afgelegd, intrede in
de gemeente te Vlissingen.
Kandidaat Doedens zal in de morgendienst (9.30 uur) door prof. drs.
G. Kwakkel in het ambt worden bevestigd. In de middagdienst, aanvang 16.30 uur, zal hij dan intrede
doen.
Beide diensten zuilen worden ge
houden in het eigen kerkgebouw
van de gemeente.
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Ovtr het omzien naar j e naaste.
Het (leren) accepterca van elk a m capaeitekl.
Gebruik duwca maken van j e
waaste.

KA&BXEO

Een intemsant ondmerp.
Niet alleen tijdens de verenEghgsavond maar aclterook in de
pmùtijti!

Bestel nu extra nummers van "Stimulans"
Adminisîmtie:
mw E. Mostemans
Melme 44,6922 BD Duiven, tel. 0316 - 266672
f=. 0316 - 268480

Wsselmuiden - Op zondag 26 januari jl. deed kandidaatJ JA. Colijn intrede in de gemeente te Usselmuiden.
Ds. Colijn werd door prof. dr.
J. Dourna in het ambt bevestigd.
Adres ds. Colijn: Wortmanstraat
282,8265 AL Kampen, .a (038)
332 59 64.

Adreswijzigingen e.d.
AssemMarsdijk * Predikant: A.
de Snoo, M.L. Kingweg 54,9403
PA, (0592) 37 51 78 (pag. 23 +
149).
Blokzijl c.a * Scriba: T.ter Meer,
Wetering Oost 40, 8363 TJ Wetering, u (0521) 37 15 49 (pag. 82).

Eindhoven * Scriba: C.K.Kramer,
zie Kerkenraad (postadres), s
(040) 242 39 94 (pag. 152).
Noardburgum * Scriba: H. Loonstra, Hazzeleger 29,9254 BC Hurdegaryp, e (0511) 47 21 55 (pag.

56).

Ureterp * Kerkenraad: Postbus
37,9247 ZN. Administrateur: S. de
Wit, Souwe 36,9247 DE, (05 12)
30 31 63 (pag. 58).

