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1
/n enkele artiReIen besteden we aandocht om de
verhoudim tusm de.Nededands Gereformeerde
Kerken CMGU en de GereformeerdeKerken (GQ.
Dit voqaI nour aan/eld\ng van de sammpreki~en
dl@h 7 994193 plauis vonden &ssen deputaten van
de NGK en van de GK, We gaven een ovem'cht w n
wat in deze sumensprekhgen behandeld is over

'

plaats en functie van de belijdenis. Mme week
kwam oon de wde wat bespuken is r o n d de
thema's kerkverband en kerkorde. h c ~ &ikei
t
geven we aomact~t
aon wat de Landelijke
Vergadering van de NGK in september 7 W5 besloof
f.a.\r. hef onderlekeningsformuIjer voor piedikanfen
en de binding aan de drie formuIieren van eenheid
Tevens Mflenwe sfIfs#uanbij de besluiten die de .
Synode van Berkei &v
jaar over de N a nom.

6. De Landelijke
Vergadering- 1995 van de
NGK
6.1. Toch positieve ontwikkelingen?
We eindigden beide voorgaande artikelen met een korte tussenbalans.
Daaruit bleek dat er zowel t.a.v. de
functie van de belijdenis als t.a.v.
de kerkorde in de gevoerde samensprekingen fundamentele verschillen tussen de NGK en de GK naar
voren kwamen. Toch bestond de
hoop, dat w op &n punt van een
positieve ontwikkeling sprake zou
zijn. Binnen de NGK was men nl.
in 199415 bezig met herziening van
art. 17 AKS, het artikel over de binding van ambtsdragers aan de drie
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formulieren van eenheid; tevens
werd gewerkt aan een nieuw ondertekeningsformulier voor predikanten. De Landelijke Vergadering
van de NGK zou hierover in s e p
tember 1995 definitieve besluiten
nemen. Gezien de voorstellen die
op tafel lagen bestond de verwachting, dat er hierbij sprake zou kunnen zijn van een positieve ontwikkeling. Jammer genoeg werd deze
hoop echter niet bewaarheid.
Helaas kon over deze dingen nog
niet gesproken worden in het
officiële DKE-rapport aan de kerken. Dit moest nl. in augustus 1995
afgerond worden wilde het op tijd
(6 maanden voor de synode van
Berkel) bij de kerken zijn. Maar de
Landelijke Vergadering van de
NGK vergaderde pas eind september 1995. Vandaar dat de DKE op
dit punt met sen aanvullend rapport
moesten komen. De indruk bestaat
dat dit tweede DKE-rapport door
z'n late toezending niet veel aandacht heeft gekregen,terwijl het in
feite van nog groter betekenis is,
dan het eerste deel van het DKErapport. Want dat rapport bespreekt
het NGK-standpunt, verwoord
d m de CCS, die altijd nog zou
kunnen worden teruggefloten door
haar opdrachtgever. Het aanvullend rapport gaat echter over uitspraken van de Landelijke Vergadering zelf en handelt dus over het
ofici@Iestandpunt van de NGK.
Met nadruk willen we dan ook aandacht vragen voor het twééde rapport van de DKE en daamit de
hoofdzaken weergeven.'
6.2. Artikel 17 AKS
Het eerste deel3 van artikel 17 AKS
luidde oorspronkelijk:
'De ambtsdragers zullen de drie
Formulieren m a Enigheid (te weten: de Nea'erlandse Geluofsbelijdenis, de Heia'elbergse Catechismus,
en de Dordtse Leerregels) ondertekenen ah blijk vun hun instemming
met & leer van de kerk. Indien een
ambtsdrager de ondertekening weigert of niet langer voor zijn rekening kan nemen, zal de uitoefening

van zijn ambt worden opgeschort
tot hij zich nader zal hebben verklaard ten genoegen v a n zijn kerkeruud.'

Op de tafel van de Landelijke Vergadering van de NGK lag het voorstel aan deze woorden de volgende
zinnen toe te voegen:
'De kerke~.uadzal hiervan mededeling doen en desgewenst nuder rekenschap geven aan de zusterkerken, in r e g i o d e vergadering bijeen. Bij volhardende weigering nu
samnspreking over zijn gevoelen,
zal hij uit zijn dienst worden ontslagen.'
Deze toevoeging betekende een
versterking van art. 17 AKS: terwijl het oorspronkeiijke artikel de
leertucht rond de drie formulieren
-van eenheid beperkte tot 'opschorting van de ambtsàienst' en 'nadere verklaring ten genoegen van de
kerkeraad', werd nu een bepaling
voorgesteld, waarbij definitief ontslag ook tot de mogelijkheden behoorde.
Maar de Landelijke Vergadering
van september 1995 besloot aan artikel 17 AKS alleen de zin toe te
vmgen: 'De kerkeraad zal hiervan
mededeling doen en desgewenst
nader rekenschap geven aan de
zusterkerken, in regionale vergadering bijeen'. Een ontslagbepaling
werd niet opgenomen. Afwijkin$
van de drie formulieren hoeft aileen aan de regio-vergadering ge
meld (en desgewenst toegelicht) te
worden, maar eventuele afzetting
is niet aan de orde.
Intussen blijkt uit het aanvullend
rapport van de DKE4, dat & CCS
t.av dit punt (na afloop van de samensprekingen) aan de DKE nog
een reactie heeft voorgeIegd. De
CCS meldde de DKE nl. &t een
ontslagclausulein art. 17 AKS niet
nodig is, omdat zo'n ontslagbepaling reeds in art. 30 AKS is opgenomen. In dat &l
staat n\.: 'Wanneer een ambtdrager een onschnftuurlijke leer brengt of een andere
openbare grove zonde tiedrijft, zal
hij door de kerkeraad in zijn dienst

worden geschorst of daarvan worden afgezet'. Waar dus art. 30
AKS ree& een ontslagclausule bevat, zou zo'n bepaling in art. 17
AKS niet n a g zijn.
Hiertegenover stelden de DKE echter, dat 'de formulering van art. 30
AKS t.a.v. de leer van de kerk tamelijk onduidelijk is. Er wordt nl.
alleen gesproken over het brengen
van een "onschnfhiur1ijke leer".
Maar de norm om te kpalen wht
. onschriftuurlijk is, wordt in art. 30
AKS niet omschreven. Terwijl die
norm, als grens van kerkelijke tolerantie, door de kerk vanouds gelegd is in de leer van de kerk, zoals
deze vastligt in haar belijdenis.
Maar de belijdenis wordt in art. 30
AKS niet genoemd.
Wanneer nu het AKS in het artikel
over de ondertekening van de confessie geen ontslagbepaling nmmt
en in het artikel over de ontslagbepaling de oonfessie niet noemt, valt
te m n c l u h n , dat hier eeri groot
snik onduidelijkheid blijft bestaan.
Het is binnen het raam van de dkelen 17 en 30 AKS nl. wettig m*
gelijk, dat een kerkelijke vergadering van de NGK uitspreekt, dat een
bepaalde leer of mening weliswaar
strijdig is met & leer van de drie
formulieren van eenheid, maar toch
niet onschnftuwhjk is in & ontslagwaardrge zin van art. 30 AKS.
Dat we hier ais DKE geen sgiJkers
op laag water zoeken,blijkt uit de
praktijk binnen de NGK. Zo gaat
men nl. inderdaad met afwijkmgen
van de confessie om. Enerzijds constateert men zo'n afwijking en kan
erover doorspreken en dienaangaande rekenschap afleggen, terwijl men anderzijds van deze afwijking oordeelt, dat ze niet is aan te
merken als "onschriftuurlijke
leer" in de ontslagwaardige zin
van art. 30 AKS. De binding aan
de Mijdenis is in de art. 17 en 30
A K S dus niet duidelijk geregeld,
mals dat van een gereformeerde
kerk verwacht mag worden.'

6 3 . Het NGondertekeaingsformulier
De Landelijke Vergadering van de

NGK nam in september 1995 niet
aileen besluiten over art. 17 AKS,
maar stelde mk een nieuw ondertekeningsfomuiiervoor predikanten
vast. Dit formulier ogent als volgt5:
W i j ondergetekemkn, dienaren
van het goaldelijk Woord in de Nederlands Gerej6omeerde Kerken
behoreaaletot de regio .. ... ., verklaren oprecht en met eepi rein geweten voor God het volgersde: Wij erkennen de Heilige Schrifr als ket
betrouwbare en door God ingegeven Woord van h r t e als enige regel voor geloof en h e n . Wg erkennen de drie algemene belijdenisgeschrifen en de drie Formulieren
v a n Enigheid als gewowe onderwijzing in en verdediging van de
waarheid der Schrift, en aanvaar&n die krachtepis6 h m ooereenstemming met Gods Woord als getuigenis van ons geloof en richtsnoer voor ome ambtsbediening,te
weten &prediking van het evangelie, de handhaving van de rechte
k e r en de weerlegging en bestrijding van dwaulleringen.'
Het formulier bevat ook de bepaling:
'Indien dan ook ooit ons verstaan
van de Heilige Schrift, het evangelie van Jezus Christus, zou h e n
ajfte wijken van wat de leer der
kerk u i m a k t , beloven wij dit gevoelen niet te zullen leren, maar
het vooraf voor te leggen aan de
kerkermd en daarna zo nodig de
regionale vergdering om het aan
Gods Woord te toetsen en na sumenspreking een uitsprak te doen.
Ook indien de kerkeraad of een regionale vergadering,uit zorg voor
de eenheid en zuiverheid der Ieer,
ons een mdere verklaring van om
gevoelen over eaig deel van de genoemde belijdenisgeschre zou
vragen, zijn wij daartoe bereid.
Wij beloven ons te zullen ondenverpen aan het oordeel van de kerkeraad of de regionale vergadering,
op straffe v m rnetterdQaduit onze
dienst geschorst te zijn, behoudem
het recht van beroep op de landelijke vergadering indien wij menen
dat ak g e h n e uitspraak niet recht

is voor God, waarbij wij ons met
die uitspraak t o r e h stellen, zolang ons beroep in behandeling is.'
h veel opzichten kan men met dit
formulier instemmen. Het ligt grotendeels in de lijn van het oude
Dordtse formulier en bevat t.a.v. de
handhaving van de gerefmeerde
leer een veel duidelijker schorsingskpaling dan art. 17 AKS. Het NGondertekeningsfomuLierzou dan
ook de h i d v e n onder 6.2. naar
voren gebrachte kritiek op art. 17
AKS kunnen ondervangen.
Helaas heeft dit ondertekeningsformulier echter geen bindend karakter gekregen. De Landelijke Vergadering van de NGK besloot nl. het
formulier 'vast te stellen en aan de
kerken het gebruik hiervan dringend aan te bevelen'. Geen bindend formulier dus, maar 'dringend
aanbevolen'. Daarbij moet worden
genoteerd, dat het niet als bindend
aanvaarden van dit ondertekmhgsformulier onderbouwd was door
o.a. de overweging, dat 'binnen de
Nederlands Gereformeerde Kerken
serieuze bezwaren bestaan tegen
het verplicht voorschrijven van een
Het aanvulbepaald form~lier'.~
lend rapport van de DKE plaatst
hierbij dan ook het volgende commentad: 'De bezwaren tegen een
ondertekeningsfwmdier zijn dus
door de vergadering, die dit formulier dringend aanbeval, gelijktijdig
ds'serieus te overwegen bestempeld, waardoor aan deze bezwaren
een wettige plaats binnen de NGK
is gegeven. Daarmee is een officiële, kerkrechtelijk vastgelegde en
onbekrompen binding aan & Drie
Formulieren van Eenheid in de zin
van het Ondertekeningsformulier
zoals dat binnen de Gereformeerde
Kerken in Nederland vanaf
1618119 geldt, op losse s c h v e n
gezet'.

7. Evaluatie
Hoe mtieten we het bovenstaande
waarderen? We menen dit het best
op de volgende manier onder woorden te kunnen brengen. De Gerefor-

meerde Kerken in Nederland vormen samen een verband (en een
verbond) van kerken dat gebonden
is en zich ook wil laten binden aan
Gods Woord, zoals we dat belijden
in de gereformeerdeconfessie. Het
ondertekeningsforrnuiier voor
ambtsdragers legt deze band duidelijk en eeriijk vast. Daarbij willen
de GereformeerdeKerken hun onderling verkeer laten regelen door
een schriftuurlijkekefkorde, waarin een mtaifundamentele gezamenlijke kerkelijke omgangsregels
duidelijk vastligt.
De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben t.a.v. &ze punten een
bewust hdere structuur. De NGK
hebben uitgesproken dat er binnen
huwkerkverbandserieuze bezwaren bestaan tegen het verplicht
voorschrijven van een onderteieningsformulier.Men claimt nadrukkelijk ruimte voor bepaalde afwijkingen van de gereformeerde belijdenis. En & kerkorde van de
NGK, het AKS,bevat een Preambule, waarin wordt uitgesproken
dat het al dan niet aanvaarden van
dit akkoord geen oorzaak van
breuk tussen de kerken mag zijn.
Zonder deze vrijheid zou het kerkverband van de NGK 'niet kunnen
bestaan'?
Ten aanzien van drie hoekpunten
van gereformeerd kerkverbandelijk
samenleven (beiijdenis,kerkorde
en ondertekeningsformuiier)claimt
men dus tolerantie. Een tolerantie,
die de NGK duideiijk 'willen handhaven'.'' Vandaar de uitspraak van
de DKE": 'We moeten dan ook
concluderen dat én ten aanzien van
de handhaving van de leer, kn t.a.v.
de handhaving van de kerkelijke
uitspraken binnen de Nederlands
GereformeerdeKerken te grote tolerantie bestaat'. Daarom zijn er
'op dit moment geen perspectieven
om met de NGK verder in gesprek
te gaan met het oog op het bereiken
van kerkelijke eenheid'.l2

8. De Synode van Betkel
8.1. De uitspraken vao Berkel
De Generale Synode van Berkel-

1996 heeft over het rapport van de

DKE uitvoerig gesproken. Na brede (en soms emotionele) kbesprehgi3
loot de synode zich aan bij
de conclusies van de DKE en be~100tl~:
'met dro@eid en grore teleurstelling uit te sprekendat k t door &putaten in opdracht van de Generale Synode van Ommen 1993 verrichte onderzoek geen perspectief
heeft geopend om op dit mment
aun deputateri de opdracht te geven over te gaan tot samensprekingen op landelijk niveau m t de Nederiunds Ger@omeerdeKerken'.
Dit besluit wed als volgt onderbouwd:
'op grond van het verslag van een
zestal gespre k k n van deputaten
kerkelijh eenheid met de C o m i s sie voor Contact en Samenspreking
van de Nederlands Gereformeerde
Kerken ... alsmede op gronù van
de besluiten van de Landelijke Vergadering I994195 van & Mderlands Gereformeerde Kerken over
het Akkoord van Kerkelijk S a m e ~ k ven en het ondertekePiingsformuIier
(zoals weergegeven in het aunvull e d rapport van deputaten.. .)
moet geconstateerd wor&n:
Q. binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken bestaat een te grote
vrijheid in het omgaan met de belijdenis en tolerantie van &ijking
van de belijdenis;
b. de afspraken binnen ket kerkverband van de Nederlands Gerefurmeerde Kerken geven zoveel ruimte, abt een onbekrompen en ondubbelzinnige binding lgn de leer onvoldoerde wordt gewaarborgd;
c. de Nederlands Gereformeer&
kerken hebben weliswaar in 1995
een nieuw ondertekeningsformulier
voor predihnten vastgesteld, m r
de artikelen 2 en 3 van de preumbuIe van het Akkoord van Kerkelijk
Samenleven en k t feit, dut dit formulier niet als bindend is aunvaard, verhinderen een gectieve
hantering van dit formulier;
d. in deze besluifiorming van de
Landelijk Vergadering 1995 en in
de stellingmm van h r Commis-

sie voor Contact en Sawnspreking
hebben ak Neakrlands Ger@ormeerde Kerken dui&lijk laten blijken &t zij de door de Gereformeerde Kerken gekozen een door de eeuwen heen uitdrukkelijk gehundhaafde wijze van omgaan met de binding aan de gerefomeerde leer
welbewust afwijzen en voor-een andere koers kiezen;
e. zobng & Nederlands Gereformeerde Kerken vasthouden aan de
huidige ruimte in de leer en het toezicht daarop, is een verdere verkenning niet zinvol; het verrichte onderzoek R e 4 duidelijk gemaakt dut
het momenteel niet mgelijk is op
een verantwoorde m i e r met de
Nederlunds Gereformeerde Kerken
tot eenheid te b m e n in gebondenheid aan de leer van de belìjdenìs
m r & regels van pen gerefurmeerde kerkorde.'
8.2. De brief van Berkel
De Synode van Berkel nam niet alleen besluiten t.a.v. & Nederlands
Gereformeerde Kerken, ze bedoot

ook een brief te zenden aan de
eerstkomende Landelijke Vergadering van de NGK. Ik rond &t derde
artikel af met een aantal citaten uit
deze brief.
'Het eerste dut wij u willen schrijven is &t wij heel graag vrijmoedigheid hadden gevonden om mt u
over te gaan tot landelijke samensprekingen die kerklijk eenherd
beogen. U bent niet uit ons h r t en
onze mncdacht geweest sinds &
breuk in de jaren 1966-1970.En
nog delen wij in veel opzichten verbondenheid aan en liqfde voor het
evangelie van onze Heilad. Het is
dan ook met veel verdriet als wij u
zeggen dut er in de huidige situatie
voor ons geen goede basis is voor
landklijke samnsprekingen. Over
de vrmg hoe u en wij kerk van de
Here Jezus menen te mwten zijn,
verschillenwij te zeer.'
De brief noemt dan een aantal verschilpunten, mals ze hierboven uitvoerig aan de orde zijn geweest, en
vervolgt:

GK - De Gereformeerde Kerken (vrijge-

'Wij begeren de eenheid van G d
kideren keel sterk, maar wij begeren die eenheid m g steeds op geen
andere manier dan in gebondenheid aan de leer van de Schrijï en
nuar de regels van een gereformeerde kerkorde.
Wij h p e n en biden dat bij u diezelfde begeerte m g groeien en dat
van MW kant de bereidheid wordt
uitgesproken om weg te nemen wat
door ons in het besluit van k synode als verhindering is aangewezen voor verdere contactoefening
op landelijk niveau:"voor voortg a d e contacten in het kader van
het zoeken van kerkelijke eenheid
is de bereidheid tot binding aan de
leer van de Schriften, samengevat
in de gereformeerde belijdenis en
tot een samenleving naar & regels
van een gereformeerde kerkorde,
een essentiële voorwaarde" .'

maakt).

NGK - De Nederlands Gerefomeerde Kerken.
Het aanvullend rapport over de NGK is te
vinden in Acta Berkel, pag.337-342.
We laten het tweede deel van art. 17 AKS
hier buiten beschouwing; dit handelt over
hen die beroepbaargesteld zijn en is v m r
ons op dit moment niet van betekenis.
Zie Acm Berkel, pag. 340.
Zie Acta Berkel, pag. 339.
T.a.v. deze fomulexing valt wel de waag
te steilen of hier niet & OU& zaak van het
'quia' en 'quatenus' weer om & h& komt
kijken: aanvaarden we de beiijdenis 'quia'
(= omdat) ze ove~~emkmt
met Gods
W o w of 'quaienus' (= voonover) ze overeenstemt met G d s Woord.De NGK-fom-

le 'kraEhtms hun overeenstemming' is m.i.
niet duidelijk en iaat aatmogelijkheden
op z'n minst open.
Zie Ac@ Berkel. m. 339 en 341.
s 2% Acta Berkel, pag. 341.
Zie Rapport DKE. pag. 107.
'O zie ~ c t Berkel,
u
pag 3%
l Zie Acta Berkcl, pag335.
l2 zie ~ c t Berkel,
a
pag. M2
l3tie voor een kleine tekenmg van hb
spreking: Acta Berkel, pag. 128/9.
laZie Acm Berkel, pag. 12m.
-

Het slot van de brief luidt:
'Broeders, wij zien niets liever dan
dat wij elkaar op deze weg weer
kunnen ontmoeten en spreken. Aan
het einù vun & zitting waarin wij
onze besluiten genomen hebben, is
het gebed opgegaan naar de HERE
of Hij zo in w harten wil werken
dat u de verhindering op de weg
naar verdere contacten wegneemt.
Daartoe roepen wij u door micddel
van deze brief op. Het zou een
daad van oecumenische betekenis
zijn temid&n van zoveel verscheuràheid order Gods kinderen,
wanneer u nuar binnen en buiten
toe zou kiezen voor eenheid in gebondenheid a m de gereform~erde
belijdenis en r n r de regels van
een gerqformeerde kerkorde. Daarop hopen en daurvoor bidden wij.'
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Twee CD's uit kring van de Canadian Reformed Churches.
Sing 60 the Lord, het k m van 'The
Children of Asaph' zingt Psalmen
van David op de melodieën van
Calvijn. Duur: 54:43 minuten.
Goal's Truth Abideth Still, een verzameling van psalmen en iiederen
gezongen door een aantal Canadese koren, afgewisseldmet samen-g.

Op beide CD's wordt de zang muzikaal verfraaid door o.a.ElarmHoeve (orgel) en Noortje van Middelkoop (panfluit). Duur:7 1 5 5 minuten.
Church Music & Records, Neerlandia, Alberta, Canada.
De CD'Szijn te bestellen via een
wgenaamd 'Tol1 Free Order NumW (gratis bestelnummer) alfax 1800-563-3594, f 3990 per stuk.

What the Spirit Says to the Churches, geschreven door Jerome M.
Julien.
De auteur wil met dit boek laten
zien dat de Openbaring van Johannes geen minutieuze beschrijving
geeft van wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Veeleer is
Openbaring een boek dat Iaat zien
dat God bezig is Zijn beloften te
vervullen, aldus de auteur.
Inheritan~Publications Neerlandia, Alberta,Canada, $ 14,(107 blz.).

Bij dit gebed willen we ons van
hark aansluiten.

Samuel Rutheflord en zgn vrienden, door Faith Cook. De schrijf-

In deze artikelen maken we van de voleende atkomingen gebruik
AKS -ktAkkoord voor KerkeIijk S m e d e
ven. de kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
CCS-de Commissie voor Contact en Sarnensprekingvan de Nederlands Gereformeerde Kerkeo.
DKE - Deputaten Kerkelijke Eenheid van
de Gereformeerde Kmkm.

I

ster porremeerttwintig mensen die
een warme relatie onderhielden
met deze Schotse presbyteriaanse
predikant (1600- l MO),die vooral
door zijn brieven bekend werd.
De Groot Goudriaan, f 29,m(1 56
bh.).

AKKOORD VAN
KERKELIJK SAMENLEVEN

O nvans drs.

blad publiceert deze maand enkele artiketen
J.J, Burger over onze verhouding fot
de Nederlands Gereformeerde Kerken, Daarin komen herhaaldelijk pcrçsages ter sprake uit hef 'Akkoord van kerkeli& $cnm@n/%afm'
dat &d$ f 982 als
kekorde van de NGK f u ~ g e 0 ~ ~
Nu zullen maar weinig mensen dffect een exem
piaar van dit AKS bij de hand hebben, Net leek
.pns daarom goed om in De Refmm&Ie eens enke
:be belangrijke gedeelten vlt het
in t@grooleen
plaats te geven h de nibr/ek.'Dcrcument',

AKS

M. te Velde

ven, opcdat zij ook in & inrichting
van het kerkelijk leven de wegen
van het verbond van de HERE naggen houden, niet in bXrunnieht eenhidscdwang, maar ia & vrijheid
van Chrisms, in &mnkId wn de
Geest van God, die samenbindt in
gehoorzaamheid aian Zijn gebod, in
liefde tot God en de ruaaste.
Zij begeren zo ook in deze dingen
ah & n in Christus naar buiten op
te treden met & M e &t alle in hlqdenis en leven waarlijk gerqformeeruk kerkn en allen die k
HERE vrezen en Zijn geàuigenissen
h n m n(Psalm 119 : 79),zich rnet
h n voegen br één geme~nschp,
&&nvan zin en één van gevoelen
(1 Cor. l : 101, door de Geest vun
onze God.
2. Ufspmak
De brken spreken uit, dat het al of

niet aianvrsarden van het (een) kerkelijk akkoord geen oorauuk van
breuk of verwijdering mug zijn tussen gemeenten die één zijn in geloof en belijden.
3. V m e k
De kerken verzoeken aile gemeenten die bezwaren hebben tegen aanvaarding van ket (een) Kerkelijk akkoord zich zoveel mogelijk te richten nuar hetgeen met de meeste
stemmm goedgevortùen wordt, en
inzonderheid krsar medewerking te
verlenen csan en haar stem te doen
horen op de gemeenschappelijke
vergaderingen, ook al kun voor hergeen daar wordt besloten geen medeveranîwoordeli$heid worden gedragen.

AKS Adkel31
1 . Eendrachtig samenwerken

De kerken, die van Christus zijn,
werken eerdrachtig s m n . Zij wekken elkaur op het Woord van God
ae h a r e n en te blijven bij de I e r
van de k r k naar & 'Formulieren
wn Enigheid'. Zij helpen en dìenen elkaur en behartigen de zaken
die zij gemeenschuppelijk hebben.
Zij mogen $aarbij niet over elikaar
heersen, maar zullen geduld met elkaar hebben en samen & tijd van

God verwachten wuarin Hij de
weg duidelijk aal maken.

2. Regionule en lumélijke verguderingen
De kerken komen door afgevaardigden bijeen in regionuie en lmdelijk vergeeringen. Deze vergaderingen dragen geen blijvend karakter, maai zijn tijdelijk en houden bp te bestaan zodra zij gesloren zijn. Zij wor&n samengeroepen door de kerk die door de laatstgeharden vergadering d m t - t ~
werd aangewezen, Van gemmen
besluiten zal m m h u r i g auwekening warden ge&.
AKS ArtiRel34 Bekrachtiging en
nakoming van besluiten
Een hasluit vande regionale of hdelijke vergakring zal door de
pladseiQke kerke^ bekruchtigd
worden en in onderiinge liefde nugekomen, tenzij dis besluit strijdig
bevonden wordt met de Heilige
Schrift of ook als het niet overeenstem met het Akkoord v u n h k e lijk samenleven.
De kerk die e n besluib nies hkrachtig6 om bovengenoemde redenen, of niet kan uitvoeren om redenen die het welzijn van de gerneente betreffen, zal hiervan aan de zusterkerken rekaschap geven.
AKS Artikel 35 Beroep op meerdere verga&ringem
Het is geoorloofd zich van een besluit van de kerkeraad op de regioaak vergdering, of ook van een
besluit van & regionale vvergadering op a% landelijke vergadering
te beroepen. Naar de verkregen uitspraak zal men zich voegen, tenzij
dit niet recht zou aijn voor God. In
elk geding is slechts &n beroep mogelijk: tegen een besluit dat de leer
der k r k of tucht over een d i e m r
des Woordr betrefs staat echter beroep open tot op & bndelijke vergadering.

r4

uitgekomen

Op basis van gelìjhmrdigheid,
een bundel over migrantederken
in Nederland, onder redactie van
H..Roswijk. Stilgestaan wordt bij
de vraag wat geschiedenis en de
aard zijn van niet-inheemse christen-gemeenschappn.
Kok Kampen (94 blz.).
Thuiskomen in de h r - .Een boekje
over mensen met een verstandelijke handicap in de kerkelijke gemeente. Het geschriftis geschreven
doar hge Pauw-Olde en staat onder redactie van o.a. M.J. de Jong.
Kok Kampen, f 10,- (ó4 blz.).

Zorg dragen,een deel uit de 'Lindeboom-reeks' met het thema:
Naar een christelijke visie op zorg.
In hoeverre speelt eigen identiteit
een rol bij de manier waarop een
hulpverlener tegen patiënten aankijkt?
Het boek is onder redactie van B.S.
Cusveller tot stand gekomen.
Buijten & Schippheijn, f 23,90
(101 blz.).
Nafuurgeneeskw.dein het licht van
de Bijbel, door Ineke van den Berg,
als (vrijgemaakt) gereformeerd
kerklid o.a. bezig met aigemene naniurgeneesbninde,iriscopie en klassieke homeopathie. Ze stelt in het
boek de vraag of christenen wel of
niet gebruik mogen maken van natuurgeneeswijzen.
Kok Voorhoeve, Kampen,f 18-90
(84 blz.).

VET

M

itatief

'Van k t vre&offer zal hij het vet
brengen als v e e r voor & HERE: & hek vetstaart, die hij dicht
bij de ruggegraat moet afsnijden,
het vet dat de ingewan&n bedekt,
m ai hei vet dat op & i n g d n
tigt.'

Leviticus 3 : 9
k griezel m m ,van vet. Mijn kinderen ook, elk spoortje vet snijden
m er af mschuiven ze naar de
dvanhetbord.
'Gij zult vohmk! gem vet eten.'
Zo staat het in de wet v m M m s ,
en wat mij Mmft mag dat een wet
zijn die niet vervuld is in Christus.
Je zou M e n : dit is een wet waar
geen enkele Israëliet moeite mee
mu hebben: het vet is voor de HERE.De vetkwabben van het offerdier mmten er precies afmijden en het helemaal op het vuur
gooien, voor de HHW. Het walmde ornhmg. Je bent het liever kwijt
dan rijk.

-

Is het vet een afdankertje?
Of is het misschien een gemndheidsadvies van de HERE ais Hij
zegt: 'gij zult vohmkt gem VE$
eten' (Leviticus 3 : 17). -hemt
de HERE daamee het c h o l ~ 1 gehalte in zijn zorg voor de volksgezondheid?

De HERE stelt er prijs op dat we
bij het offerm Hem niet de afdankertjw toeschuiven, maar het beste.

Feest

Mereent: 'volstrekt g w n vet eten'
houdt in: bij de offers die je brengt
mag je zelf geen vet eten. In het dagelijkse leven was het wel toegestaan om zelf vet te eten. In feite
was vet in die tijd juist een lekkernij. De vetkwabbn schoof je niet
@j, maar waren juist het lekkerste.

Paulus de gemeente op wn bij alle
fm.skli*id
wel het lichaam te
blijven ouderdeiden: het lichaam
van de Here Jezus. Daar gaat het
m!

Dit is vooral opmerkeli* &gen de
De H m lm wis genieten van het
leven. Hij geeft ons een ruime,
achtergrond van het vredeoffer. BE+
M v e & brandoffers (toewijdhg
christelijk vrijheid. W e t ervan.
aan God,levenWghg), waren
God ziet dat graag. We hebben e n
er z o n d o h ( v d g dmr het
belofte van een grootse toekomst,
bloed vsm Christus). Maar daareen nieuwe hemel en aarde. Het is
n a a s t h a d j e o o l r ~ ~ : o f f e r s helemaal goed tussen God en ons,
die je bracht alsje wat te vieren
de vrede is getekend door het b k d
had. Feestaffem. Bij brandoffers
van christus.
was het Rele offer vam G d Bij
Geniet van het leven. Maar het vet
zondofkm was er een gedeelte
is voor Hem.
voor de priesters. Pij vredeoffers
guighetgxootatesarkrianr&fami- Vraag
lie die het offer bracht. Je at het
zeif op met je gasten! Een grote
Hoe geef tk eigenlijk tijdens het
b a r k m bij de templ. GezRllig.
feesten de Here de eer ais belangrijkste gast?
Bij dit vredeoffer waren de =geis
wat ruimer dan bij d e r e offers.
Bij een vredeoffer mocht je ook
vrouwelijke dieren-g
je
macht dus zelf een groot gedeelte
eten; je at er zelfs gezuurd {dat is
lekkerder) broodbij; soms mocht
je een gebrekkigdier gebruiken
(Leviticus 22 : 23). Korbom: de
grenzen waren ruim, de HERü stimuleert het om van het offeren een
feest te maken.

Maar vergeet het niet:het blijft om

Mam, mag ik hei v&?

,.

de

van Gad draaien.

Het Avondmaal een fuif
ik denk nu aan de avmdmaalsviering in Korinte ( l K4rintierS 11).
De avondmaalsviering was daar
100keer uitbundiger dan bij ons.
Het liep zelfs uit op complete fuiftoestanden. met dronkenschapen
oneerlijke verdeling. Daarom wekt

JE BENT EEN RUND
ALS JE MET GODS
WAPENRUSTING STUNT
vind jij je als jongere je op dit moment in zo'n gevaarlijke en levensbedreigende situatie.
Als christen-jongere ben je op weg
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Je bevind je - zou je kunnen zeggen - op 'het hemellaantje'.
Da's een smal weggetje - d w
staat'ie om bekend - maar nu blijkt
mk nog eens een keer dat de duivel achter struiken en bomen je ligt
te beloeren, en probeert je van het
leven te beroven.
Misschien vind jij dat wat overdreven, maar 't is wel zo.
Johannes noemt ergens de duivel
letterlijk een '(jonge-)mensenmoordenaar' (Jo. 8,441. En Petnis vergelijkt hem met een roofdier dat op
jacht is om (jonge) mensen te verslinden (l Fe. 5,s).
En dat doet'ie op een hele slinkse
manier en uiterst geraffimeerd.

Jonge-mensen
moordenaar 1
In Groningen, de stad waar ik
vandaan kom, staat een groot
openluchtzwembad: 'de Papiermolen'.
Om er vanaf mijn ouderlijk huis te
komen moet je eent een weggetje
af lopen of fietsen: 'het Papiennolenlaantje'.
Dat weggetje ligt een beetje buiten
de bebouwing en loopt langs een
paar sportvelden die door vele bomen en struiken omgeven zijn.
Als je daar loopt of fietst, bevind je
je al met al behoorIijk uit het zicht
van iedereen. Ook al omdat er geen
straatverlichting is.
Je kunt je dus wel voorstellen dat
het niet altijd zo plezierig is om
daar 's avonds laat in je eentje
langs te fietsen.
Toen ik een jaar of twaalf was herinner ik me nog goed - is in de
omgeving van dat Papiermolenlaantje iets afschuwelijks gebeurd: in
een tijd van, pakweg, een paar
maanden, werden er drie jonge
mensen dood aangetroffen. Vermoord, w bleek later.
Je kunt je voorstellen wat voor reactie dat toen opriep bij mijn ouders: 'jij komt 's avonds niet meer
alleen de deur uit en zeker niet
daarlangs'. Dat laatste hadden ze er
niet bij hoeven te zeggen, want ik
durfde daar sowieso niet meer
langs.
Dat ik bang was en mijn ouders zo
reageerden, zul jij volstrekt logisch
vinden, denk ik.
Wie zou zijn kinderen nu blootstellen aan het risico om in handen van
een moordenaar te vallen???
Wie mu daar als jongere niet bang
voor zijn???

Jonge-mensen
moordenaar 2
Je zult het misschien raar vinden
wat ik nu schrijf, maar eigenlijk be-

Beroepskiller van formaat

'

In Ef. 6 : 12 wijst Paulus op het raffinement en levensgevaarlijke
werk van de duivel: 'Je hebt niet te
vechten tegen mensen van vlees en
bloed, maar tegen geestelijke krachten en de heersers van deze duistere wereld'.
Met andere woorden: Als christenjongere heb je niet te maken met
een gevecht van man-tegen-man.
Vechten is nooit leuk, maar een eerlijk gevecht, dat zou nog te overzien zijn.
Maar zo'n gevecht is het gevecht,
dat jij als christen-jongere in dit leven hebt te voeren, niet. Je hebt
niet te maken met een mens maar
met een duivelse, onzichtbare
geest, die ook nog eens een keer vele handlanger-geesten erop na
houdt. En die met ziin allen niets
liever willen dan
om jou
als jonge gelovige heel geraffineerd van God los te weken.
En daarbij hebben ze geweldig
veel mogelijkheden tot hun be-

S. de Jong

schikking, waarschuwt Paulus. Bovenmenselijke krachten schakelen
ze in bij hun pogingen om jou van
G d los te weken.
Het duidelijkste voorbeeld daarvan
is misschien, dat ze in staat zijn om
hun werk zo te doen dat jij niks in
de gaten hebt!
Misschien zeg je - na wat je zojuist
.
allemaal hebt gelezen - en ik zou
me dat best kunnen voorstellen, 'ik
vind het wel wat zwaar allemaal,
wat overtrokken; ik ben lid van de
kerk, h er in alle vrijheid naar
t m gaan en zo kan ik nog heel wat
opnoemen; ik vind het dus wat
overdreven'.
Toch is dat het niet. De duivel is
narnelijk niet alleen super machtig,
maar hij gaat ook nog eens een
keer geweldig geraffineerd te werk.
In vers l l b heeft Paulus het over
'verleidingen'. Dat slaat in de Bijbel altijd op listige streken, gemene
en sluwe methoden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan die gemene
tmc van satan in het paradijs: net
doen alsof hij God naspreekt, maar
op het beslissende punt er net even
van afwijken.
Jongeren die in God geloven kan
de duivel niet uitstaan. 'De jeugd
heeft de toekomst' - dat geldt menselijkerwijs gesproken - ook in
de kerk. Natuurlijk kan hij jongeren niet in een keer van dat geloof
afpraten. Daarom gaat'ie heel geleidelijk en heel geraffineerd te werk:
hij doet het w dat jij het niet in de
gaten hebt. Da's de duivel ten v=ten uit.
Bewijzen?
In 1900 gingen nog 98 van elke
100 Nederlanders naar de kerk.
In 1920 waren dat er nog maar 92.
In 1960: 82.
In 1980: 59.
In 1987: 51.
En nu in 1997 gaat al meer dan de
helft van alle Nederlanders niet
meer naar de kerk. En dat binnen
100 jaar!

En kijk 'es naar onze eigen vrijgemaakte kerk. In 1996 hebben naast een hele groep belijdende leden - 179 doopleden o m kerk verlaten zonder zich bij een andere
kerk aan te sluiten.
Het grootste gedeelte daarvan zullen, verrnaed ik, jongeren geweest
zijn. 179, da's een kleine kerk vol!
En staar je niet blind op deze cijfers. Kerk- c.q. geloofsverlating is
een proces. Het komt eraan, als alles zo voor het oog nog op de oude
voet doorgaat. -

Bewapenlng van formaat

dat niet langer kon aanzien. God
trok zijn wapenrusting aan. Hij
Zelf greep in!
En wie kan daar tegenop?
Dat vertrouwen mag jij er vandaag
ook op na houden.
Jij kmb namelijk ook beschikken
over Gods wapenrarsting!
God leent om zo te zeggen jou Zijn
eigen wapens uit, waarmee jij je
kunt verdedigen tegen de aanvallen
van de duivel.
Niet voor niets heeft Paulus het
even later ook over het'zwaard
van de Geest'.
Een betere wapenrusting dan deze
goddelijke is er niet te vinden.
Paulus houd je hier een harnas
voor, waarmee je absoluut die jonge-mensenmmdenaar de rest van
je leven van je af kunt houden.
Dan moet je hem wel aantrekken,
natuuriijk.

Ik schrijf dit niet om jou h g te
maken, of om je in & put te praten,
of de zweep er eens over te willen
leggen.
Maar omdat ik het zo belangrijk
vind.
Omdat ik weet van het verdriet dat
Bid en lees
kerk- en geloofsverlating met zich
meebrengt. Verdriet bij ouders, familie, vrienden en broeders en nisUit wat Paulus verderop in zijn
ters.
brief schrijft,kun je opmaken dat
Omdat ik het gevaar van deze tijd
hij bij Gods wapenrusting vooral
zelf maar al te goed ervaar.
denkt aan de Bijbel en aan bidden
Maar ook - en dat is misschien nog
(VS. 17-8).
wel het belangrijkste - omdat ik julGod heeft jou Zijn Woord gegelie wil wijzen op Gods wapenrusven. De Bijki. Je zou het misting en wat voor enorm vertrouwen
schien niet zeggen,maar da's een
je daarin mag hebben.
heel belangrijk wapen.
Als je van al die slinksheden en geJe ziet dat bijvoorkld aan de ge
mene streken van de duivel h m ,
schiedenis van de verleiding van Jewals zonet, dan zou je d'r haast
nis in de wwstijn (ML 4).
bang van worden: 'hoe kan ik ooit
Ook daar deed de duivel het weer
tegen zoveel bovenmenselijk geverschrikkelijk geraffineerd: 'Meesweld op?'
ter, als U Gods Zoon bent, zeg dan
Paulus stelt je in Efeziërs 6 eigendat deze stenen broden worden'.
lijk direct genist. Nadat hij de geDaar zat immers wel iets waars in:
raffineerde aanvallen van de duivel
Jezus was inderdaad Gods Zoon en
heeft beschreven, dringt hij er bij
Hij kon makkelijk stenen in broden
zijn lezers op aan: 'doe de wapenveranderen. Aileen... God had
rusting van God aan' (vs. 11).
daar niets over gezegd. Maar dat
Daarmee wiI hij je herinne~naan
zei de duivel er niet bij!
het Oude Testament en dan met naMaar Jezus trapte daar gelukkig
me aan het boek Jesaja. (Je kunt
niet in. Hij weerstond de duivelse
dat ook we1 zien aan de teksten die
verleiding. En de manier waarop
in je bijbeltje onder aan dit hoofdHij dat toen deed is voor jou en
stuk staan vermeld: zo'n 60% daarmij, gelet op waar we het over hebvan komt uit Jesaja!)
ben, heeI leerzaam. Jezus bestreed
In de tijd waarin Jesaja leefde, verde duivel met de Bijtel: 'Er s t a
keerde het volk Israël ook in een
geschreven: niet alieen van brood
behoorlijk enistige situatie. Van aizal de mens leven, maar van eik
le kanten drongen vijanden op, en
woord, dat uit de mond van God
een groot gedeelte van het volk
klinkt', is zijn reactie.
was al aIs slachtoffer gevallen.
En toen de duivel het nog eens proMaar op een gegeven ogenblik
beerde, nam Jezus hetzelfde wapen
kwam er een moment dat & Here
opnieuw ter hand: 'er staat ge-

schreven: U zult de Here uw God

niet verzoeken'.
En ook de genadeklap werd met
het 'zwaard van de Geesf gege
ven: 'Ga weg, duivel, er staat immers geschreven: de Here, uw
God, zult u u b i d d e n en Hem alleen dienen'.
Toen liet de duivel Jezus met rust:
tegen dat wapen kon hij niet op!
Daaraan zie je hoe het woord van
God het wapen bij uitstek is om de
duivel te weerstaan. Met dat woord
kun je hem de mond snoeren als 'ie
probeert van God los te weken. Probeer daarom regelmatig voor jezelf
in de Bijbel te lezen. Ik weet best
dat dat niet gemakkelijk is. Maar 't
is belangrijk. En als bijbellezen je
niks zegt of je het niet-begrijpt,
vraag je ouders, ouders van vrienden, onderwijzers, ambtsdragers,
mensen die je vertrouwt er dan
naar. Zoek hekjes bij & Bijbel die
je aanspreken.
Datzelfde geldt ook voor het bidden. zonder gebed had Jezus het leven op aarde nooit kunnen volhouden.
...midden in de drukte van zijn
werk zocht Hij in alle rust contact
met Zijn Vader (Mk.1,35).
.. .vlak voordat Hij belangrijke be
slissingen nam, bad Hij eerst tot
God (U.
6,121.
.. .toen verschrikkelijk lijden en
verdriet dat Hem te wachten stond
zich in alle heftigheid aan Hem opdrong, ging Hij bidden (Mt. 26,36).
Daaraan zie je wat een belangrijk
onderdeel van je wapenrusting bidden is. Vergeet die dan ook niet te
gebruiken. Praat erover, =fen jezelf erin, doe het samen, alleen,
maar dm het, dsjeblieft.
Je bent een rund ds je met Goús
wapenrusting stunt.
Met Gods wapens bij de hand ben
je kgen & duivel bestand.

E. Brink

BLOED EN KRUIS
Rechtvaardiging als feit
w

Ukent waarschJnlijkhet beeld van Fet Geloof
en Ervaring, die eens samen op een muur liepen.
Feit liep stevig door, zonder rechts of links te gaan
en zonder om fe kgken. Geloof volgde hem en a/
les ging goed, zolang hij Feit in het oog hield;
maar zodra hij zich zorgen begon te maken over
Ervaring en omkeek om te @@h,waar Ad bleef, verloor h8 zun evenwicht en vier' m& mwr af een
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om
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moeten daen is gslovm!
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~mbmeiam
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Hier W&B we Watchman Nee op
zijn Wkst, Hij h indringend
schrijven o m & bevrijdhg die.
Quistus heekberwd & waren
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duidelijkheid: Watchman beweert
nergens dat deze
geen zonde meer doet. Integendeel,
dat ontkent hij stellis' Mam we
moeren rmtm hhet feit datje
rechtvaardig bent in W t u s . Dat
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waar dat hij zo eenzijdig de nadruk
legt op het feit van de rechtvaardiging, dat er nauwelijks ruimte overblijft om gerechtvaardigd te wor&n. Ik bedoel dit: omdat & vergeving een- feit is, functioneert die
niet echt meer. De vergeving van
de zonde als dagelijkse activiteit
mist helaas. Zelfs in Laat ons Bid&n heb ik tevergeefs gezocht naar
een bespreking van de dagelijkse
bede uit het volmaakte gebed: vergeef ons onze schulden. Watchman
Nee spreekt herhaalde malen van
een crisis die iedere gelovige moet
doormaken. Maar een proces van
berouw, schuld beiijden, en vergeving ontvangen, blijft jammer genoeg buiten beld? Misschien
heeft dit te maken met zijn overtuiging dat wij geen zondaars zijn omdat wij zondigen, maar dat wij zondigen omdat wij zondaars zijn in
Adam. Is er dan nog wel sprake
van reële, persoonlijke schdd?"'

het 'ik in Christus' is een voluit bijbelse waarheid! Maar onze rechtvaardiging is geen 'los cadeau' dat
je eens van Christus kreeg en nu
binnen hebt. l2 Chnstus zelf is je
rechtvaardiging in eigen persoon,
iedere dag weer. Je hebt die rechtvaardiging als je Christus aangript.
Wij worden iedere dag weer naar
de troon van de genade gedrongen
om steeds opnieuw barmhartigheid
te vinden (Heb. 4 : 16). Dat zal Luher bedoeld hebben met: 'het is
een voorrecht alrijd weer opnieuw
beginnen'. De rechtvaardrgingis
voor een christen dus nooit achterhaald: dat was toen en toen, die status aparte heb ik binnen. Wij hebben állw in Chnstus!En Christus
is door zijn Geest nog volop bezig
dit alles (de afwassing van A1 onze
zonden) ons eigen te maken! Helaas brengt Watchman Nee de Heilige Geest hier bewust niet ter sprake.13Dat brengt ons bij zijn onderscheiding tussen Bloed en Kruis.

Ik in Christus
Bloed en Kruis
Ik nuemde het & h c h t van
Watchman Nee dat hij het feit van
Christus' sterven vmr ons de voile
nadruk geeft. Maar ook het'ik in
Chnstus' wordt door hem als feit
voorgesteld. Toen Jezus stierf, stierven wij allen, omdat wij in Hem
waren. Het is een historisch feit
(2000 jaar geleden) dat ik met Jezus ben gehisigd. En daar ligt
mijn moeite.Mijn rechtvaardiging
wordt als feit in het verleden v m gesteld dat ik mtiet accepteren. Dit
in plaats van een belofte die ik gelovig omhels. Maar om met W. van
't Spijker te spreken: 'ik val niet terug op een eenmaal geschiede
rechtvaardiging, maar op de belofte, waarin God zich altijd weer opnieuw presenteert als de vergevende God'. " De rechtvaardiging blijft
van kracht en is een leven& verhouding. Je bent rechtens vrij van
zonde (Rom. 6 : 7). Dat geeft die
verhouding aan. Het heilsfeií op
Golgotha komt naar me toe in de
vorm van een belofte die voortdurend omhelzing m@.
Zo ontmoet
ik de levende Christus. Inderdaad,

Hoe komt Watchman Nee tot zijn
strikte onderscheid tussen Bloed en
Kruis?l4Hij wil duidelijkmaken
dat met de vergeving van de zonden slechts de helft is gebeurd (half
heil!). Chnstus heeft meer gedaan
dan alleen zonden vergeven. Hij
heeft ook het nieuwe leven verdiend. Het Bloed bevrijdt je van de
zondeschuld, het Kruis bevrijd je
van de macht van de zonde. Het
Bloed neemt mijn zonden weg,
maar het Kruis neemt de zondaar
weg!l5 Het Bloed verlost me van
wat ik gedaan heb, het Kruis van
wie ik ben. Het Bloed reinigt ons
van wat wij hebben gedaan, het
Kruis bevrijdt ons van wat wij zijn.
Het B l d neemt onze zonden weg,
terwijl het Kniis onze neigmg tot
zondigen in de wortel aantast.16
Het Bloed kan wel mijn zonden
wegnemen, maar niet mijn 'oude
mens', daar is het Kruis voor nodig. Het Bloed neemt mijn zonden
weg, maar het Kniis maakt een einde aan het besîaan van de zondaar,
zo begint een nieuwe schepping.17

Deze leer sluit naadloos aan bij het
onderwijs van de Keswick-beweging.'8Er wordt gesproken van
twee opeenvolgende verlossingen.
Het eerste werk is de verlossing
van de schuld van de zonde.Het
tweede werk is de bevrijding van
de h-acht of macht van de zonde.
Het eerste werk duidt Watchman
Nee aan met Bloed, het tweede
werk noemt Hij Kruis. En deze
werken worden wel zo strild onderscheiden dat de Heilige Geest alleen door het Kruis werkt (vernieh g van de o d e mens) en niet
door het Blmd (vergeving).

Verschillende christenen
Door deze onderscheiduigen komt
Watchman Nee uit bij verschillende soorten christe~en.'~
Dwr Christus' Bloed zijn de rechtvaardigen
weer als Adam voor de urndeval.
Ze hebben weer de vrije keus zoals
A d m . De rechtvaardige in Christus kan kiezen: met of zonder
vruchten van het Kruis te leven. Er
zijn christenen die blijven steken
bij de vergeving van de zonden en
de waarde van het Bloed. Zij geloven dat God hun zonden vergeeft
en komen niet verder. Watchman
Nee spreekt over christenen met
een verbroken en een mverbroken
geest, over enkele mensen en d u b
bele mensa2' Bij de enkele mens
is de uitwendige mens (ziel en lichaam) nog niet gebroken. Bij de
dubbele mens wel, mdat de inwendige mens (geest) een weg naar buiten heeft. Watchman Nee gehikt
hiervoor twee geliefde beelden: de
graankonel die moet sterven, het
vlies moet breken. En de albasten
kruik moet verbroken worden, z e
dat de nardusolie naar buiten kan
vloeien. Een christen die alleen bij
de vergeving van de zonde leeft,
wwdt nog door de ziel (wil, gevoel, verstand) geregeerd. De geest
is nog niet vrijgekomen. Dat kan
pas via het Kmis, waardoor de uitwendige mens finaal gebroken
wordt. Dat heet de tuchtigmg van
de Geest. De wedergeboren chnsten is de christen wiens geest b
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vrijd is. De Geest heeft hem via het
Kmis levend gemaakt. 'Hij geniet
ononderbroken (!) G o á s tegenwoordigheid' F'

Alles in Christus
Op zichzelf is het mogelijk onderscheidingen te maken als hulpmiddel. Maar het onderscheid tussen
Bloed (vergeving van & zonden)
en Kruis (bevrijding van de macht
van de zonde) stuit op bezwaren.
Mijn m&te is dat er sprake zou
zijn van een tweevoudig redrnidMaar er is slechts één zoenmiddel: Christus' bloed én kmis
zijn één (Rom. 3 : 25). Aan het
Kruis stortte hij zijn Blmd. Hierboven heb ik al opgemerkt dat ook de
vergeving niet los te denken is van
de levende band met Christus b r
zijn Geest! In de geschriften van
Nee wordt het werk van de vergeving (schuld van de zonde) en bevrijding (macht van de zonde) uit
e b a r getrokken. Alsof je van de
ene fasez3van vergeving kunt overgaan naar een andere fase van deel
hebben aan een nieuw leven (wandelen naar de Geest).in andere bewoordingen: rechtvaardiging(vrijspraak) en heiliging worden min of
meer los van e l k gezien, ais het
objektieve werk van Christus en
het subjektieve werk van de
Geest."Maar daarmee wordt het
werk van Christus uiteengetrokken.
Alsof het &n los van het ander te
verkrijgen zou zijn! Om met Calvijn te spreken: je mag Christus
niet scheuren. In een levende band
met Christus deel je zowel in zijn
rechtvaardiging (je mag er zijn) als
zijn heiliging (je mag worden wie
je k n t } (1 Cor. 1 : 30). Het ene is
ondenkbaar zonder het andere.25Je
kunt geen halve Chnsms krijgen.
Je kunt ook niet half christen zijn:
wel van vergeving willen leven en
niet van een nieuw leven willen weten. Alsof je ervoor zou kunnen kiezen een 'ongebroken' christen te
zijn...

Ik wiI er dan ook niet in meegaan
als vergeving van de zanden een

'half heil' wordt genoemd. in 2nd
23 HC wordt Gods Woord sarnengevat dat bij de rechtvaardiging
niet alleen de vergeving van de
zonden (de genoegdoening), maar
ook de heiligheid van Christus mij
volkomen toegerekend en geschonken wordt. In die zin is de rechtvaardiging niet half, maar compleet.26-es
waar Watchman
Nee w de nadruk op legt: Alles in
Christus! Christus belooft die totale rechtvaardiging (je mag er zijn)
in mijn leven procesmatig uit te
werken door zijn Geest Cje mag
worden wie je knt). Geen Bloed
h m i s , maar het bijbelse onderscheid: Blmd én Geest. Volgende
keer over die dom Christus verdiende heiliging.

Het r i o d e Christelijk Ieven, 63.
Het is opvallend dat Watcbman Nee
'blaed' v d u r e n d mei een hoofdletter
schrijft. O. Brwdraz, Sancisfacataon,50-51,
leidt hier uit af dat het 'B1w.d' een afzonderlijke waarde hijgt naast Christus als Per800U.

Het normaie christelgk leven, 14.
De n o m l e christelijke werker, 20.
ïiîten, wmàeien en siatadhoiaden, I .
06 m m l e christelijk werker, 38-39.
Hij gelooft niet in de zondeloze volmaakheid, in de uitmiing van de wortel van de
zonde, maar dat G d bij machte is ons totaal
te redden (Het behoud van $e ziel, 80-81).
Het normaie christelijk h e n , 58.
Vgl. de bespreking van G.F. M e l d ,
Woord en Geest, door B. Luiten hDe Ref.
71,974~.
' O Vgl. H.J. Boiten in Nauèr Bebken, 3e
jrg, N. l l , p. 2.58~.
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l' Ne'ederhdr Dagblud, 21 september 1996,
202 bijlage, p. 2.
l 2 Ik sluit mij aan bij wat & A.L.Th. de
Bruijne hierover heeft opgemerkt in De Ref.

72, p. 117.
l3 Hij zegt dat expliciet: de Heiiige G t a
werkt alleen door het Kruis en niet door hei
Bloed (Indien Chrisîus in u is, 15).
l4 Het n m l a christelijke h e n , 23-26.
l5 Het normale christelijke leveven, 24.
l6 De normale cM.velijh weder, 10.
l7 De normaie chridclijke werker, 14.
IS ~ gJ.I.
i p a c k , Wandelen h o r de eest,
145 en zijn 'Keswick and the Reformed
Dwtrine of Sanctitication',Evangelical
Qwrterìy 27 (1955), 154.
lg In zijn hoofdwerk Spiritiaai Man beschrijft hij de kenmerken van deze christenen hvekhillende categoriën. Maar omdat
Watchman N= het boek zelf'te volmaalf
vond, en geen herdruk wil&, ga ik aan dit
werk voorbij, en beperk ik mij tot Vrijmakirtg van de geest.
Vrijmaking van de gessi, 21 en 31.
Vrijmking van de geest, 3 1.
ZO mk H.I. Boiien, Nader Bekeken, 3e
jrg., nr. l l, p. 257v.En J.L Packer,W&len door & Geest, 145-146.
AL^. de ~niipie,
-ki
tweefasenstnicniurin De RI$ 72, p. 92.
'Er zijn in de Bijhl twee lijnen ten aanzien van de wamheid. De ene lijn is die van
& Heilige W s t en de andere is de lijn van
Christas: de ene is subjectief, de andere is
objectief; d.w.z. de ene betreft de subjectieve ervaring, & andere het objectieve geloof. (Pildelfia & iuodicea, 61),
I3e Bruijne, De R@. 72, 117.
26 Watchman Nee kent een 'halve' rechtvaardiging en laat die compleer maken door
& heiliging. Helaas b i n d t hij zich daarbij
in het gezelschap van arminianen (hier komt
opnieuw het onderdeel van de vrije wil naar
voren) die onder de rechtvaardiging alleen
de passieve gehwrzaamheid van Chrislus
(genoegdoening) verstonden. De actieve gehoorzaamheid(zijn heiligheid en gerechtigheid) valt onder de Miging die nog moet
worden waargemaakt met de h h t van de
Geest ( B a u w , Sanct@caiion, 56).

"

C.J. Haak

OOGSTEN
OP HET THUISFRONT

Wie in kort bestek iets wil zeggen
over honderd jaar zendingsgeschiedenis kan niet meer doen dan een
tekenaar die met een enkele pennenstreek de contouren van zijn onderwerp weergeeft. Ik beperk me
(in de volgende d e l e n ) tot vier
hoofdlijnen: genade van God, behoud van missionair karakter; te
plukken vmchten; oecumenische
taakverdeling.

1. Genade van G d als
impuls tot zending
Wie zending zegt, moet met genade beginnen. Niet wij, als gelovigen of als kerken, hebben zending
bedacht, maar God. De levende
God is een Heiland van d e mensen, in het bijzonder van de gelovigen, zegt 1 Tim 4 : 10. Wij mmen
eerst zeH gemd worden, voordat

we aan zending kunnen denken.
Anders gezegd: zending bereikt
eerst ons,voordat wij met zending
anderen bereiken. Die genade van
God stond voorop bij de kerken
van de Afscheiding en de Doleantie toen ze na de Vereniging van
1892 hun volgende Generale Synode hielden in Middelburg 1896.
En wat was dan de rijkste vrucht
van dankbaarheid? Dat de kerken
zich gezamenlijk met 'vemnde
krachten' aan het zendingswerk
wijb.
Daarbij werden oude gereformeer& zendingsprincipes doorgezet en
weer opnieuw bvestigd. Want dat
zending een zaak van de kerken is,
en niet van verenigingen of genootschappen,is helemaal g e n nieuws.
Gereformeerde kerken hebtien vanaf de Reformatie & zaak van de
zending naar haar vumgen en mo-
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alisatia en zending

gelijkhden behartigd. Ndmlandse
kerken hadden hun predikers al
voor 1600 uitgezonden naar OostIndië, nu IndonesiS. Op de bekende
Syn& van Dordrecht in 1618 werden al zendingmaken behandeld.
Voetius heeft in d i e ~ i f dlijn
e gede
ceed. De Afgescheiden Kerken
hebken vanaf het kgin zowd voor
evangelisatieals zending m g gehad en naar vermogen opgepakt.
Het was dan ook niet A W a r n
K u y p , zoals ten onrechte wel gedacht wordt, die de'kerkelijke zending' heeft uitgedacht, maareen
zaak van aloude gereformeerde viWe toen de 'Nederlmdsch Gereformeerde Zendingsvereenigmg'haar
zendingswerk OV-g
aan & Gerefosm& Keken en zichzelf ophief. Waar de gen& van het kerkmogen-zijn doordringt,is Eending,
als het uitdragen van diezeifde genade, bijbels gezien 'vanzelfsprekend'. Het was het zicht op die genade die de Synode van Middelburg tot zulke weidse p-spectieven in zendingsmken drong. Voor
de hand aan de plmg, is Gods genade echt genoeg. Voor die genade
kun je je dan ook met volk Irracht
inspannen, zegt Paulus, afpeigeren
- met mugde en ondanks smaad,
1 Tim. 4 : 9.

m

We naerken terloops op,Hat de
Christelijk GereformeerdeKerh,
die tot onze blijdschap, ook enKek afgevaurcfigden m r het Symposim W e n gezonden, in diezelfde gereformeerde truditie bleven staan. Ook z d r deelname
aarn 'Mi&dburg 1896' zijn ze e@
genuurn van deze zevde visie. Zij
hebben &n ook hm zendingwerk,
al is het met andere organisatievorm,ook kerkelijk georgauiseerd.
Achteraf gezien vind ik he6 jammer
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dat we in de voorbereiding van het
Symposium niet alert geweest zijn
op een uimodiging aan de andere
erfgenaam van 'Middelburg' :de
NederlatadsGereformeerde Kerken. Z e k r nu bijv. in Zuid-*ka
onze en hun zendelingen van elkaars inzichten gebruik maken, zou
een ontmoeling op het thuisfront
bemoediging kunnen betekenen.
Maar er Komen mg meer congressen. Dan kan ook hierop gelet worden. We vergeren dan ook de zending van de GereformeerdeGemeenten niet, die in Irian Jaya aan
ons zendingsgebied grenst.

2. Het missionaire karakier
bleef behouden
In die honderd jaar heeft de kak
vele stomen moeten verduren.
Lange tijd bleven de richtingen in
A en 3 bestaan. Direct al na de
Vereniging kwam er de kwestie
over de dmp. In de jaren '20 moest
de opkomende Barthiaeuise theologie het hoofd gelmlen worden. De
kwestie Geeikerken was echt niet
afgelopen met de besluiten van Assen '26. Onderhuidszochten velen
naar bredere ehristelrjke en internationale contacten, denk aan & Nederlands Christelijke Studenten
Vereniging. Het verdriet, de nieuwe start en & herori8ntatie van &
jaren rond de Vrijmaking in '44 en
& kwestie rondom de Open Bnef
in '66heeft de kerken lang in &
greep gehouden. Hoe gemakkelijk
had het niet kunnen gebeuren dat
het zendingswerk d m maar even
'tot betere tijden' aan de kant zou
zijn geschoven! Dat is niet geb e d . We danken er God m. De
kerken bleven bij al haar aanvechtingen haar missionaire roeping
trouw. Ze zorgde ook in haar bepalingen en organisatie dat de uitvoering ervan niet als een Pro Memorie-post bleef open s-.

* 1896-1950: Z e d n g op ode?
In Middelburg 18% bleef het niet
bij een mooie statment over zending, nee direct werd een deputaatschap aangesteld om ook kerkorde-

lijk de zendingstaak te bevestigen

en te verankeren in het 'normale'
kerkelijke leven. Na een pmfballon in 1899 werd in 1 W2 de z.g.
Zendingsorde vastgesteld. Dat
hield in dat er in de Kerkorde een
artilrel 52 werd opgenomen. Daarin
stond dat de zending, als bijlage bij
de KO, in een aparte Zendingsorde
werd geregeld. Die Zendingsorde
regelde allerhandezaken,deputaten, zendende kerken,opleiding en
positie van & zmiebgen en zend i n g s m ~f=&
~, ,
voorlichting efizwwm.
In de praktijk moegten de regels
hier en daar bijgeselcl woL.den,
maar de Zendingsordefurigeerde
als algemeen aanvaard kerkelijke
regeling waardoor alle kerken gezamenlijk zich verantwoordeiijk wisten voor de zaak van & zending.
Uiteraard hegen voord de deputaten en de zendende kerken het
meeste werk ermee, maar tack alle
kerken bleven bemkken omdat op
elke Generale Synode de rapvan het zendingswerk royaal aan
de orde kwamen en de financiiile
verplichtingen gelijkelijk v&ld
werden over dle kerken.
Direct na de Vrijmalring werd de
baians opgemaakt over het zendingswerk.Alle zendelingen,op de
geschorste ds. 3J.P. Goossens na,
vuigden de S y n d e koers. Ook al
willen we in rekerhg brengen dat vanwege de afstand, de oorlog en
het verblijf in de interneringskampen - niet voor iedere zendeling alle ins en outs van de geschillen
even helder voor ogen hebben g e
staan, betekende het wel dat wij
daarmee tegelijk alle zendingsvelden verloren. En daarmee ook alle
prahische ervaring.
Die enorm teleurstelling weerhield de kerken er niet van toch direct na de Vrijmaking het zendingswerk op te pakken.Op de eerste
Syn& werd de schorsmg van ds.
Goossens opgeheven, waardoof
een zendhgsveld, met de kerken
die achter 'hun' zendeling waren
blijven staan, ouder onze verantwoordelijkheidkwam. Zwolle
werd zendende kerk, die ook met

beqingswerk aan de gang ging.
Nu vanwege de Vrijmaking het
kerkrechtelijke geweten opgescherpt was,kwam er ook kritiek
op de Zendingsordedie meer op de
Deputaten dan op de plaatselijke
kerken leek te leunen. De Synode
van '48 benoemde deputaten om
de problemen in kaart te brengen,
met de kdmling tot t e n beter
evenwicht te k m e n in zendrngszaken tusseri generale regelingen en
plaatselijke bevoegdheden. Ook de
zaak van w& en daad,die achter
de termen hoofd- en hiilpdi.enst
schuil ging moest nader worden bestudemí. Net ais bij elke reformatie viel er een oplevende zendingsliefde te constateen, die 'kerkenbreed' gedragen werd. Zo wu &
zending in nieuwe banen'op orde'
komen.

* 1951-1980: Z

e h g uif balans,
wei op dreef
De hoop van '48 werd wreed versîmrd door de Generale Spode
van Kampen '5 1 . Daar werden de
doorwrochte 'Rapprten Zendingsdeputaten' tot schrik van de deputaten zelf met één veeg van tafel gehaald. -1
52 van de K 0 werd
geschrapt. Daarmee v d w m de
Zendingswde in de archiefkast.
Zending moest t m g naar de plaatselijke kerken. Een goed gereformeerd uitgnngspufit, zo dacht men.
Want op de kerkenraaden riet np
de meerdere vergderkgen, moet
ambtelijk besloten worden over prediking, sacramenten m hrchtzaken.
Daarmee verdween het overkoepelend Meid, met alle vervelende gevolgen op korte en lange temijn
van dien.
Afgezien van enkele moeiten, bijv.
met de verdeling van de overgebIeven zendingsgeldenen de hwrwering van de zendinplector aan de
Theologische Hogeschool (tot dan
uit die m d i n g s h!), kwam de zending wel degelijk op gang. In de
volgende jaren verschenen diverse
zendende kerken op het toneel:
Groningen,Spakmburg, Enschede,
Drachten, hjnsburg, Assen,hde
jaren '70 gevolgd dmr "s-Hertogen-

boseh en door Axel (voor Gent).
Nog weer later, in &jaren 'W'90:
Middelburg, Zuidhom. liattem en
Gouda i,c.m. W d d h v e e n {GOWA).
Genmlmakttot isolement
Temidden van diezelfde j a m veranderde er veel in de brede wereld
van & zending. De zg. 'oecumenische beweging', gecmceninerdin
de Wereldraad van Kerken kwam
op en eiste lwgenrtamdhet monopolie in zendingszaken voor zich
op. De Gerefornteerde Kerken
(Syn.) sloten zich na enige aamling daarbij aan. In Nederland
kwam een (oecumenisck] Raad
van Zending die het 'nieuwe' gezicht van de zending verdedigde en
uitvoerde. In die I m n p werd
steeds meer het gezag van de
Schrift, de eis tot bekering en de
opdrachttot bijbels verantwoorde
kerkstichting en -ophuw losgelaten, ten behoeve van eeri ~
~
t
b en mamiiile opvatting van het
heil voor alk mensen en een relativerende visie t.o.v. & nietchristeli* religies,
Deze antw&kdhgen werden kritisch beooTdeeld in onze kerken,
o.a. door mensen als C. van &r
Waal. D.K.Wielenga JDzn. M.K.
Drost en P. van Gurp. Het vasthoudenaan@onti&zenW-

principes resulteerde ook in het
zendingswe dat we stee& verder
van het brede zendingsgebeuren
wereldwijd verwijderd en geïsoleerdra&en.I)lttfJhin&in
het besluit om niet langer gebruik
te maken van de zmchgsopleiding
van het (synd-hervormde) Hmdrik Kraemer Instituut in Oegstgeest. De gezamerilijke zenderide
kerken,v d g d in het Coiiege
van Samenwerking,namen vanaf
dat moment die opleiding zelf ter
hand.
Op de zendingsvdden stimuleerden we, vanwege bezwaren kgen
de Schrütkritische stellingname
van de oecumenische beweging, de
nationale kerken om zich niet aan
te sluiten bij de Wmldraad van
Kerken of ook bij N a t i d e Raden

van Kerken. Dat leverde op het
veld isolement op. We1 was er op
het zendingsveld vaak de herkenning v m dezelfde zedingslitfde
bij de zendelingen van de z.g.
'evangeki' genmkchappen. In
Indonesië kwam k t bijv. tot een samenwerking met de Mission Aviation Fellowship (de MAF) m aride
re evangeIisch zendingsorganisatiea. Daarom schrijndedes te meer
het gemis van de mogelijkheid tot
kerkelijke eenwaraing van de nationale kerken die uit dit zendingswerk w m vom@mmm.

Prllleoecomene
Met des te meer dankbaarheid
werd daarom de relatie met zusterkerken in de buurt v m de zemiin=
velden ontvangen.Niet lang d
de S&
van K a m p '75 de ka-

km

Km-)

in ast-

Sumhsahad erkend zetten de Suma

banese~in19ï6inliim
v -w aan wal om nauwere iiehia
met de nationale kakenen de z m ding aan te h o p . Het begin van
een nationale zusterrelatb, waar
niet langdamaddekerkenin
Kalimantan Barat aan mee deden.
OpmbeFeminenzochm&~
reformeerde zendelingen e h op
om elkaar te bemoedigen en de bestudering van ;tll&mde zm&p
problematiek ter hand te nemen.
bijv. de Latijns-AnmWame congressen van gerefmmde zen-werkers.

Tcen de hapkingen van het &S
met de Thdogische Hogeschool te
K a m p duideiijk maaldendat er
(voo~~hands)
weinig &t was
voor de 'dmmd' opleiding tot
zendeling, d r e e f een saidiedeputmtxhap vm het &S het z.g. 'bhwe bekje'. Daarin werd een voorstel aan de Synode gefomded
om de ~~~~dingwpleiding
en
d a t i e niet over te iaim arm
enkele (mmkm&)W n , maar als
gezamenlijke kaken ter h d te nemen...
Daarmee was ze zending op weg
omerkendtewordenalsderoeping van d e kerken. Even leek het
erop dat de kerken
een overwicht aan aversie tegen bhdingen
aan besluiten van m&
vergadm@m uit b&ns zouden raken,
waiimloor de zeding het slachioffer zou warden. Daarvoor h& de
H m ons behoed. Met dank noemen we de inzet van het Coiiege
van Samenwe&ing die veelal buiten de kaders van de Kerkode om,
de zendende kerken bij elkaar wist
te brengen en te houden. Zij kapte
in de jungle van de vele zending5
perikelenen -belangen het pad uit
dat uiteindelijk leidde tot de
van generaal-synodale bluîten.
Vanuit dat 'rustpunt' k m bestaand
en nieuw werk met frisse maui
worch aange-

-

* 1981-1996: 2%en WCWMm, im#kvan ik kerken in 't gemeen

Op weg naar enhekï
Tegelijk kroop het gevoel voor g e
d j k e vtrantwooïdelijkheid
vwir het zendingswerk in onze kerkenm d-.
Het Coilege van
Samenwerkhg (GS)ondersteunde
de gezamenlijke hlmgen, gaf de
aanzettotde'Goedeordeophet
Thuisfront', orgaaisemk de zendingsopleidingen verzorgde vanaf
1976 het w j k e zendinge
blad Tot aan & e i d n der d e .
W e vergeten ook niet de fmie van
de diverse p a r t i e VrijgeInaakte organisaties voor bamhrtigheîdshtoon tot de Verenighg'De
Verre Naasten' @VN) in 1975.

De Synode van Arnhem'81 tekende voor het definitievek e u p m L
Zij d d e het voor die zaklingen
verplichte classicale zendingsexamen in. Om het succes daarvan te
gamudmm richtte zij ook & hformeerde Missiologi& OpLiding op, de GMO.De zending
kwam nu in de natiwad erkende
bedding van de kerken. Sprongsgewijs weden toen ook
aspecten van het zendingswerk in relatie
gebracht met andere verhoudingen
b h e n de M e n . Mee op dringend
vetzoek van de zendendekerken
c r e k d e & S p & van spakmburg-zuid in 1987 eenfdltime

plaats missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.

'gat' in de Nederlandse'markt' ontdekt,liever gezegd: de o@acht en
de gaven die de Here in Nederland

Zending en oecumene reiken elkaar de hand
We noemen in het bijzonder de Deputaten voor Betrekkingen Buitenland. Via twee (officieus drie, als
DVN ook meegerekend w d t ) lijnen onderhielden de kerken relaties
met het buitenland:zending(Zendende Kerken) en oecumene
(BBK). Die kunnen in Nederland
niet langer naast ellcaar biijven 10pen, zeker niet wanneer ze op het
veld elkaar kruisen of in elkaars
verlengde liggen. De oprichting, in
1993 op initiatief van BBK, van
een gezamenlijk platform, Reformed Organisations fm Foreign Relief, ROFOR, waar alle hulp aan
het buitenland ter tafel komt, is een
mijlpaal in de integratie van ons op
treden in het buitenland.
De verdergaande internationalisering en globalisering leidden vervolgens tot het samengaan van zendingswerk in Indonesië in het z.g. literatuurpmjsct UTINDO, dat overigens tegelijkeen theologisch onderw i j p j e c t is, en de IndonesieRaad. Via de Intemationai Conferen-

ons geeft met het oog op de buitenlanders: er biijken vele asielzoekers
te zijn die graag onderwezen willen
w
&
in de gereformeerde theoIogie. h die g
d staan die onder
hun voiksgenoten te propageren.
Nieuwe, ongedachte wegen v o w
zending, kerkverhand en oecumene.

ce of R e f m e d Churches, ICRC,
w o d m in vier vetschdIen& continenten zendingsconferentes belegd
voor zendelingen en nationale pradikanten. Daarbij b m t in 1993 ook
het Instituut voor Gereformeerde
Theologixhe Training eng.&:
IRïT), dat cursussen belegt voor
buitenlandse kerkelijke voorgangm
om hen in de studie van de gereformeerde theologie te versterken en de
upgrading van hun kerkelijke kader
te ondersteunen.
Trouwens, daarbij wordt ook het

De tijden in de hand van de Here
1996,een jaar als andere jaren.
Maar tegelijk een jaar van God. In
uitgerekend dit jaar vergaderde er
weer een Synode, te Berkel en Rodenrijs. Veel topics ademen de
sfeer van een andere tijd. Strijd tegen de secularisatie, handhaving
van normatieve Schtiftòeschouwing, schrap zetten tegen vervlakking in de levenswandel en huwelijk.Maar ook de vraag om positief
de trend bij te houden, zoeken naar
'bij de tijdse' weergave van Gods
Woord en gelovige weerklank op
dat Wwrd. De tijd, de cultuur, de
veranderingen, we merken ze, we
voelen ze. Maar boven alles, zien
we ze ook als komend uit de hand
van de Here?Verstaan we het 'm*
ment' waarop we nu leven en de
tijd waarop we afkmmen?
Wanneer d m ook in 19% op de
Synode van Berkel en Rodenrijs &
IRTT en & GMO in elkaar worden
geschoven tot een nieuwe IRTT,
met ruimte vmr twee fulltimers, en
tegelijk BBK de opdracht knjgt om
verder te werken aan de 'resultaten' van een congres over 'Zending
in beweging' t.av. de daad bij het
woord,dan staan we met ontzag en
dankbaarheid verwonderd te kijken
waar de Here ons na precies die
,. > , >,
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honderd jaar heeft heengeleid. Is
dit uitgegroeid van wat onder de genade van God in Middelburg 18%
mmht beginnen?
We staan niet zozeer aan de vwravond van de 21e eeuw, die jaartallen zijn in zekere zin maar naar
menselijk inzicht gekozen en opge
teld, maar we staan wel degdijk nù
al aan de drempel van een nieuw
tijdperk in de tijdsbepaling van &
Here. Een tijdperk van wereldwijde
samenwerking van gereformeerde
kerken en verspreiding en beoefening van gereformeerde theologie
en christelijke hulpverlening met
woord en daad. Met oecumenische
dimensie, diepte, reikwijdte en
Meur. Dat de Here ons dit geeft te
beleven! Oh Here, God van uw eigen wereld, geef dat wij, de kerken
van uw Zoon, er klaar voor zijn.. .
Zend ons uw Geest.

Traditie en tijdgeest
De Waarheidsvriend van 16 en 23 januari jl. publiceerde de lezing die ds.
J. Mmsland hield op de predikantenconferentie van de Gereformeerde
Bond, begin januari. Volgens de eerste spreker, de godsdienstsocioloog
stoffels, zijn de orthodoxe protestanten in de slag met de tijdgeest. Hoe
taxeert en beoordeelt ds. Maasland de
situatie in hervormd-gereformeerde
kring?
Hij komt het prototype van de 'bevindelijke mens' daar weinig meer tegen.
Wie & - in wezen uiterst formele 'gdaat-, gewaad- en gepraat-criteria'
wil toepassen, moet constateren:

',

Nou ja, dBt is er onder ons nauwelijks nog. En voomver het daarbij
gaat om authentiek-geloofsmatige
bevindelijkheid, is dat een verlies.
Maar dan moeten we tegelijk niet
over het hoofd zien dat er gelukkig
nog veel bijbels geloof en geloofsleven is, al staat dat in een eigentijds kader, uiteraard.
En ik ben geneigd te zeggen: je
vindt dat méér onder de jongere generatie dan bij velen van mijn eigen generatie, die ten dele nog is
opgegroeid in een tijd dat het ouderwets-bevindelijke nog aanwezig
was in veel hervormd-gereformeerde gemeenten.
(...)

Tijdgeest
Uit de studie van dr.. Stoffels blijkt
hoe vanuit orthodox-protestantse
knng de moderniteit voord bestreden is rond de vragen van huwelijk
en seseksualiteit,begin en eh& van
menselijk leven, gebruik en mish i k van moderne media. Begrijpelijk, juist hier wordt de tijdgeest
zichtbaar en m e e t h .
Toch heb ik soms de indruk, dat we
w over het hmfd dreigen te zien dat
de gevolgen van de moderne tifl mze gemeenteleden veel dieper raken.
Je kunt je aan genoemde ethische
strijdpunten ook nog een keer optrekken en jezelf het gevoel geven
dat je er toch wat tegen doet, tegen
de geest van & tijd.
Maar je kunt tegen abomis e

G.J. van Middelkoop

euthanasie protesteren, fulmineren
tegen
- de moderne media, maar intussen een voluit modern mens zijn
wat betrefr de belming van de werkelijkheid om je heen en je omgaan
met de gegeveheah van een volstrekt godloze cultuur. Het je eenzijdig richten op moderne ethische
vragen en dan ook nog geselecteerd en beperkt tot die we noemden, kan onliedoeld een escape
worden vmr de achterliggende p m
blernatiek van de vertolking van
het Evangelie Marde mens v m deze tijd.
En juist ais het om dit beslissend
gebeuren van de vertolking van het
Evangelie gaat, is blijven hangen
in het verleden onvmchtbaar. Je
kunt de Bijbel, een bijklvertaling,
belijdenisgeschriften, een thwlogie, een preektrant, een kerkelijk
jargon z6 sacraliseren dat je er helemaal niets meer mee beginnen kan,
schreef dr. C. Rijnsdorp eens jaren
geleden, en mijns inziens bevatten
die woorden een grote kern van
waarheid.

(.--l
Ruis

I

Heb ik het mis als ik vermoed dat
dáár onder om de echte problemen
te vinden zijn, als het: gaat om de
slag met de tijdgeest? We zitten in
toenemende mate met het klennnende vraagstuk van de communicatie
van a2 inhoisd van ome traditie
naar a% generatie vapr m en van
morgen. Ja, misschien zitten we er
niet mee. Maar dan komen we er
wel een kmr mee te zitten. De essentialia van onze traditie komen
slechts moeham of nauwelijks
over. Als ik het verkeerd &,of de
situatie te somber inschat, dan hoor
ik dat graag. Maar mij tiekniipt in
toenemende mate het vaak beklemmende gevoel in prdikhg en cate
chese,dat het ai mmilijker w o d t de
communicatie tot stand te brengen.
Iemand zei het onlangs zo tegen
me in een gesprek dat we hadden
over de prediking, zoals die in hervormd-gereformeerde kring over
het algemeen gebracht wordt: Er is
onnodig veel ruis tussen zender en

1

ontvanger van het Evangelie. De
'transminor' belemmert de overbrenging van de boodschap. En als
de transmissie van de motor niet
werkt, dan komt de wagen stil te
staan. De overbrenging van wat
ons bezielt, wil niet echt lukken.
De zaak stagneert,ook al bevolken
nog velen onze kerkdiensten. Hoe
komt dat?
Er zijn externe factoren &e de bemiddeling liemoeilijken. Onze gemeenten zijn kleurrijk geworden,
diverser en daarom plurifomer. De
leefwereld van onze gemeenteleden is zeer verscheiden. De problemen waar mensen tegenop Iopen
en elke dag mee te maken hebben,
zijn veel complexer geworden dan
voorheen. De mensen worden bijna
dagelijks volgegoten met informatie, soms over hele diepe levensvragen. Dat vraagt om ordening vanuit het Evangelie. Wat is de weg
die God wijst in het concrete kven
van alledag? Wat zegt onze traditie
daar over? Kunnen we daar vandaag nog wat mee?

Een fraaie doos met een
mooi lint?
In het tweede deel van zijn lezing vervolg& ds. Maasland:
Is -tie
een vaststaand gegeven,
een geschenk verpakt in een fraaie
doos met een mooi lint eromheen
dat je zonder uit te pakken aan een
ander doorgeeft? Of gaat het erom
dat we dat fraaie lint losmaken en
de doos openen om & inhoud eruit
te halen en te laten zien van welke
grote waarde de inhoud, de gereformeerde traditie, is? Dan kun je zeggen: jammer van die doos en jammer van dat fraaie lint, het was
zo'n mooi geheel. Maar beter is te
zeggen: dms en lint zijn verpak-

kîng, om hëâ catieau. om de mditie, gaat het. Ik denk dat we ervoor
moeten oppassen veel te veel k
hechten aan de domen de linten,
en dat we veronderstelien dat d e in-

gen urmaar ondersteboven te e i en. Maar wel dat we integer met elk omgaan binnen de gemeente
des Hemm. Als P d w bereid was
om onder armdere &joden een jood
en de Grieken een Griek te worden
om er vooral maar enigen te winnen voor k t Evangeiie. dan mcetenookwijdriluvandaagtoebe
reid zijn naar & mens vun m,die
leejl in een volstrekt geseculariseer& sihlatie.Opdat jongeren en ouderen,iditione1en en p m g i ~ s s i e
ven, voor de schat van k t E v a n p
lie gewonnen mogen warden.
Er is voortgaande b e z h h g n d g
over de vraag: hoe dragen we de inhoud van onze traditie over aan de
generatie van nu. h d e r x hebben
we straks nog wel een traditie,

houd vanzelf wel m e e w e n
wordt door de generatie aan wie
we in deze tijd het Evangelie verkondigen.Wat ik kim1 met doos
en linten? Vooral de trant waarin
we het Evangelie wekeiijh doorgeven. Verdex ook het kader waatbinnen de ov-ht
van de traditie
zich voltrekt. Dat heeft ook alles te
maken met de eredienst als & plek
en het moment, & k a h s bij uitstek waar het heil bemiddeld wordt.

De Grieken een Griek
Het gaat er daarbij niet om de din-
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maar nauweIijh mensen meer over
voor wie die traditie nog iets morstelt. Onder ons worden de hier gesignaleerde problemen al te gemakkelijk weggewirnpelá mei de op
merking: de mens is in wezen in alle tijden dezelfde. Met andere
w
&
:
het maakt nieî uit hoe je
h e m h m h Maakjeni~dnilr
~
over de tijd en de cultuur waarin
we leven. God moet het m h doen
en de Geest heeft het beloofd Dat
zal wam wezen, maar w a m g e
leurt het dan niet of nauwelijks? Is
er dm toch niet meer aan de hmd?
Ouders zeggen het soms veronímst
over hun kinderen: ze z i j n m k e i
anders a h wij waren in ome
jeugd. En dat heeft echt niet alleen
te maken met haardracht of muziekkeus. Dat reila veel dieper. Het
gaai om het hele staan in het leven.
Trouwens, het gaat niet aileen om
de jongeren, Het hele moderniser i n g p v c e s gaat niemand vwrbij.
We zeggen: het gaat je niet in de
kouwe kleren zitten. Dat wil zeggen: het pakt een mens gducht
m.Ik denk v d een orthodox
mens. Hij wist het dtijd zo goed,
zo zeker, hij had het a l 1 4 zo in
een sluitend systeem. Maar er zijn
zoveel vragen, zoveel twijfels. Ik
denk dat er veel van waar is, van
wat ik ergens kgenkwam, dat het
niet alleen van i n v l d is op & manier wmema m gelaobbeleven, maar dat het &€s e d e n
heeft of hijgt met & E s d w
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Het ia zadi dat men zich tbar dan
m k thuis weet en zich geesielijk
begrepen voelt. Dáir gaat het er

dan ook op of onder. Zo voel ik dat
zeif ook in de verkmdiging van het
Evangelie. Een pweldig spmningsveld brengt dat met zich mee.
Zijn wij ons dat hwust? Kerkbanken vol moderne mensen. Mensen
van wie er zijn die zo hun twijfels
hebben over al die vastigheden en
zekerfieden die wij hun vfihou&n. Mensen die moeite hebben
met het gebed. Mensen &e veel
minder stellig denken dan wij soms
preken. Onder hen zijn gelukkig
ook nog altijd veel jongeren die
nieuwsgierig,in de zin van heil-kgerig zitten te luisteren, de vmganger en & kerkgangers observeren
of er v m r hen ook iets te leren en
vooral of er wat te beleven valt. Er
zijn ook anderen àie in onze onzekere tijd zmken naar een houvast
v w r zichzelf voor nu en voor later.
Maar er zijn er ook die onder de
druk en onder de indruk van de tijd

bezig zijn af te haken. Soms ook
omdat ze afhappen op onze vaak
zo weinig inspirerende erediensten.

De verwondering over de
genadeisweg
Voor De Wekker van 17 januari jl.

sprak D. Koole met ptof. Van 't Spijker. Hoe ziet hij de ontwikkelingen
van de laatste vijftig jaar? Zowel theologisch als kerkelijk bekeken hebben
we grote veranderingen meegemaakt,
groter dan ooit in de geschiedenis werden waargenomen:

De verwereldlijking werkt door,
dieper dan wij vermoeden. Zij
knipt in die s c ~ u e k e weg
n &e
wij meestal -100s
voorbijgaan.
De weddgelijhcnmigheid zit niet
allereerst in g e w W @laat en gepraat. & heeft de hele westerse
christenheid te pakken: geld, welvaart, eer, naam, jaloezie, alles
voer dit leven. Bij ons is het helemaal niet m veel anders. Er is een
dubbelsprigheid die aan het geweten vreet. Meedoen willen we niet.
Loslaten kunnen we niet. Het hart
is verdeeld. De dogma's zijn zuiver. De verwondering over de genade is weg. Het geldt over de hele linie. Het betreft alle kerken, die welke de cultuur in hun theologie heb
ben aanvaard en die welke Iiaar verwerpen.

Dat lijkt mij de diepste verandering
die zich voltrok. In dit spoor ko-

men gemakkelijk ankre symptomatische kwesties: Schriftgezag,
ethiek, veruiening, kerk. Men leeft
er niet meer uit, maar het wordt alles ingepast binnen de gevoelsmatige religiositeit, waarin de bekering,
het sterven aan zichzelf, het opgeven van eigen eer, een zeldzaamheid is geworden.

f--.l
En dat er onder ons over het
Schriftgezag wordt gedacht is
slechts toe te juichen. Het is echter
de vraag, of wij ons de problemen
moeten laten dicteren door de Verlichting, dan wel of we de eigenlijke vragen laten oproepen door de
Schriften zelf.

Beroepen te Groningen-Zuid: H. J.
Room te Harderwijk; te RotterdamCentrum:K. de Vries te Ridderkerk.

Beroepbaar

l BEGRENSDE RUIMTE 1

Alkmaar - De classis AllanaarHaarlem heeft, na het afnemen van
het preparatoir examen, kandidaat
M.A. van Leeuwen te IJmuiden b
roepbaar gesteld, (0255) 533451.
Dordrecht - De classis DordrechtGorinchem heeft B. van Veen kandidaat te Kampen beroepbaar ges t e l d , (038)
~
3327078.

Secretariaat Curatorium
Theologische Universiteit
Secretaris van het Curatorium van
de Theologische Universikit van
de Gereformeerde Kerken (Mijgemaakt) te Kampen is ds. J. Luiten.
Adres: Bergerweg 65,18 16 BP
Alkmaar, alfax (072) 5 1 17656, Email: jluiten@ wwldonline.nl.
Het postadres van het curatorium
blijft Postbus 5026,3260 GA Kampen-

