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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / A. de Snoo

AANBEVOLEN!
Heeft u al gereugeerd op het verzoel<van de
kerkenraad om namen op te geven van broeders
die u geschikt acht voor het ambt?
In menige kerk zal in deze weken zo'n verzoek zijn of
worden gedaan.
W d levert hef h de praktijk op?
Doet de gemeente in ruime mate mee of wordf hef
werk van de kandiderlngr voor het ambt vrijwel
geheel aan de kevkenrmd overgelaten? Hoe gaat
de kerkenraad zelf met deze materie om?
Worden 'brieom' uit de gemeente echt op pr$
gesteld en zoveel mogelijk gehonoreerd of b@#
hef
bij een door de Kerkorde voargeschreven
formaliteif? Artikei 20 schrg# nu eenmaal mor dut
aan de gemeenteleden de gelegenheid moef
worden geboden 'de uandachf ie es ti gen op
personen die zij geschikt achfen. . '
In dit artikel wil ik iefS opmerken over w d pra&ische
zaken rond de OaarIflkse)falstelling.
n

in

veraer...

lisuw uitaekomen

Een gereformeetde kerkemaad kan
niet zomaar een broeder in enig

ambt benoemen. Ook kun je in de
gereformeeráekerken niet naar het

ambt van diaken, ouderling of pret sollicit-.
De Schift heeft
ons geleerd, dat de weg naar het
ambt de weg van roeping is. h
h

Heb. 5 : 4 lezen we: 'En niemand
matigt zichzelf die waardigheid
aan, doch men wordt ertoe geroepen door God'. Dit sluit verlángen
naar enig ambt niet uit. In 1 Tim.3
is de apostel Paulus daar zelfs heel
positief over: 'indien iemand staat
naar het opzienersambt,dan begeert hij een voortreffelijke taak'.
Het is alleen maar fijn wanneer iemand de gaven die God hem heeft
gegeven ook graag in Zijn dienst
wil inzetten: zie 1 Kor. 12 : 1-11 en
dan vooral vers 7, waar als doel
van de gaven die God je heeft gegeven 'het welzijn van allen' wordt
genoemd. Het is niet onbescheiden
om ais lid van Christus' gemeente
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die mag delen in de gaven van de
Geest, je af te vragen: welke gaven
heeft de Here mij gegeven en hoe
zou ik die het beste kunnen ontwikkelen en inzetten.
Wie zichzelf nog nooit zulke vragen heeft gesteld, vrage zich af of
hij in en met zijn leven de Hére
wel voldoendein het vizier heeft.
Krijgt God wel voldoende lenig uit
jouw leven of ben je (onbedoeld)
misschien toch bezig de Geest te
kdroeven doodoordat je Zijn gaven
niet echt een kans geeft?

Elkaar aanbevelen
Dit alles betekent niet, dat we nu
met z'n d e n bij de deur van de b r kenraadskamer moeten gaan staan
dringen. Niet alleen daarbinnen
zijn gaven van de Geest onmisbaar.
Wie biddend om een open oog
voor Gods gaven zijn of haar specifieke gaven ook dankbaar leert op
te merken, zal ongetwijfeld ook wegen vinden om met die gaven aan
de slag te gaan.
En dan zal het er vanzelf ook uit
komen: weke gaven de Here aan
broeder X heeft gegeven en welke
aan zuster Y. Wie niet ik-geicht
leeft, maar er blijk van geeft 'het
welzijn van d e n ' te zoeken, zai
mkt zijn gaven ook bekend worden
bij de gemeente.
De gemeente op haar beurt eert vervolgens het werk van de Geest in
haar midden, door die onderscheiden gaven ook zo goed mogelijk te
benutten: de juiste man op de juiste
plaats. Daar zuiien w e sámen alleen maar wel bij varen.
Wat een wijsheid dan cok bij de
apostelen in Jemlem, toen het
werk in de gemeente daar om extra
'arbeiders' vroeg: toen hebben ze
maar niet een advertentie gezet in
het plaatselijk kerkblad. Dan moet
je nog maar afwachten of je de juiste man op de juiste plek krijgt! Paulus zou het later z6 zeggen: 'Niet
wie zichzelf aanbeveelt, doch wie
van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan'
(2 Kor. 10: 18).

En hm kom je daar achter, 'wie de
Here aanbeveelt'? De apostelen
hebben zich daarvoor niet laten leiden d m hun eigen, persoonlijke
zicht op de gemeente. Daarom m k
geen 'benoeming'. Maar de vraag
aan de gemente: vertel ons wat jullie hebben opgemerkt aan gaven
van de Geest. Vertel ons wie volgens jullie de juiste mensen zijn
voor het werk dat om voorziening
roept. 'Ziet uit naar zeven mannen
onder u, die goed bekend staan, vol
van Geest en wijsheid, opdat we
hen voor deze taak aanstellen'. De
zinsnede 'die goed bekend staan' is
ook anders te vertalen, iets letterlijker: mannen van goed getuigenis.
Dezelfde uitdrukking kom je tegen
in Hebr. 11 : 2,4,39. Daar gaat het
over het positieve getuigenis dat
aan Abel en vele andere gelovigen
uit het Oude Testament is meegegeven door niemand minder dan God
zelf. Hij heeft ai die mensen,ondanks hun zwakheden en gebreken,
in de Schrift een positief getuigenis
meegegeven. Om hun dwars- dooralles-heen vasthouden aan Zijn beloften.
Nu, om iets dergelijks gaat het ook
bij de medewerking van de g e
meente bij de aanstelling van nieuwe ambtsdragers. We weten alle
maal best dat ook b&r
X,Y of
Z maar een mens is, maar we hebben met door de Geest verlichte
ogen nog iets meer mogen zien:
Zijn werk in het leven van broeder
X, Y of Z. En juist dat werk van de
Geest vraagt om erkenning, 'aangeb
d te worden. Hoe? Door de
aanbeveling van de gemeente!

Ook de kerkenraad zelf
De lezer zal begrijpen dat ik eigen-

lijk niet zo gelukkig ben met de formulering van artikel 20 van de
Kerkorde. Het begin daarvan luidt
zo: 'De ouderlingen en diakenen
zullen tot hun ambt gemepen worden door de kerkenraad en de diakenen, met medewerking van de
gemeente... ' Daarna volgt de hierboven al genoemde zinsnede over

de gelegenheid voor de gemeenteleden om 'de aandacht te vestigen op
personen die zij g m W achten'.
In deze formulering ligt alle nacbtik
op het werk van de kerke-.
Er
staat zelfs daf de broden door de
k k r k e d tot het ambt geroepen
zuilen worden.
In het formulier voor de bevestiging van ouderlingen een diakenen
lees ik iets anders, mijns inziens
zorgvuldiger. De
vraag die
aan te bevestigen broeders wordt
gesteld is: 'Bent u ervan overtuigd,
dat God zelf u door zijn w e e n t e
tat deze dienst heeft gemepen?'
Terecht gaat de roeping van Godswege voorop. Daarna wordt niet &
kerkenraad, niaar de gemeente genoemd als de door God gekozen
weg om Zijn getuigenis, Zijn mbvding aan het iicht te brengen.
Laat duidelijk zijn: ik wil niets afdoen van de taak van de kerkenraad om bij dit alles zorgvuldig toe
te zien, dat het ook echt gaat om
'mannen van goed getuigenis, vol
van Geest en wijsheid', maar ik wil
wel g m g de vinger leggen bij een
stuk scheefgroei in de praktijk: dat
eigenlijk niet meer de gemeenten,
maar de kerkenraden zelf voor de
te verkiezen (dubbe1)tallenzorgen.
&n prahijk die een kerkenraad
zelf in de hand kan werken door de
gemeente onvoldoende te stimuleren in het aanwijzen van de gaven
van de Geest. Het gaat om meer
dan wat 'namen'!
Laten kerkenraaddeden zelf het
goede voorbeeld geven. Laten zij
ook zelf als l&n van & gemeente
de gaven die G d geeft in de ge
meente aanwijzen en aanbevelen.
Dus niet wachten met evmtuel
ook van jouw kant nog wat namen
noemen ter kerkenraadsvergadering. Nee, buig je er thuis over, samen met je vrouw en wellicht ook
je kinderen: er mmten weer nieuwe ouderlingen en diakenen komen, wie vinden wij geschikt en
waarom?
En schrijf dat dan vóór de vergadering van de talstelling aan de raad.
De scriba kan ervoor zorgen dat op
het moment van de talstelling de

groslijst al helemaal klaar ligt, met
irìM kort mk een aantal inhodelijke aanbevelingen erbij, Het en&
ge wat je als kerkenraadnog hoeft
te doen is het bewaken van de o.a.
in H a d 6 , l Tim.3 en Tit. 1 genoemde criteria. Ook kan bijvoork i d de nog heel korte periode dat
een broeder ergens wowit of een
bij de gemeente nog onbekende a.s.
verhuizing af pas geopenbaarde
ziekte nog een rol spelen, maar
heel veel voorwerk is al gedaan!
Wanneer broeders veelvuldig w
goed geargumenteerd door de gemeente aankvofen zijn, mag een
k e r k e n a zich ook des te meer gesteund weten in het appèl op opeen
verkozen brmder, die misschien
toch moeite &ft het ambt k aanvaarden. En verlmzen braeders zelf
mogen, hoezeer ze weGcht ook tegen het ambt opzien, te meer twh
vrijmoedig 'ja' zeggen ap de eerste
vraag van het formulier.
Ja, w& deze weg (brede en harielijke medewerking vari de gemeente, v d a l ) meer bewmkld,het
zal ook de ingang van de mbtsûragers in de gemeente ten goede kamen. Zelf wilden wij ze h e r s
graag, om hun van Gacl ontvangen
gaven?

De juiste man op de juiste
plaats
Nog iets over de praktijk van de talstelling.
In heel wat gerneenten kost het
mcwite met name ouderkgm te
vinden.
Dat kan een kerkenrad in de vergadering ween tal moet worden opgemaakt weleens tot h s t grepen verleiden. Er komen 'ongelukkige' tallen uit de bus: je weet
van tevoren al hw het afloopt. Ieder vmlt dat het eigenlijk niet kan,
maar ja, je komt liever met twee namen, dan met 6611voordracht enz.
Ook wil het nog weleens voorkomen dat je iemand van wie je allemaal weet, dat hij het als diaken
voortreffelijk deed, toch op het lijstje voor de ouderlingen zet. Bij ge-

brek aan beter.. .
Maar doe je dan ook als raad niet
tekort aan het werk van Gods
Geest?
Honoreer je wel Zijn gaven?
Zelf d&n we het de laatste jaren
zo: wordt iemand door de gemeente genoemd voor beide ambten,
dan betrek je, zodra je - sprekend
over het lijstje namen vmr ouderlingen - m de naam van deze
broeder bent toegekomen er Mide
ambten bij. Liggen zijn gaven dm
toch meer op d i a c o d gebied, dan
wordt hij v m &t ambt gekmdideerd en niet voor het ambt van ouderiing. Het is niet juist het 'overblijfsel' of alleen de 'jonge aanwas' aan de diakenen te laten.

'Niet nle zichzelf
uanbeveelt...'
Niet alieen voordat iemand ambtsdrager is, moet het gesprek over
zijn persoon, zijn gaven, zijn gezin
en zijn werk zuiver blijven.
Ook wanneer iemand inmiddels
zijn plaats in de &ng van de kerkenraad heeft ingenmen, blijft het
zaak de 'beoordeling' van elkaar
zuiver te houden. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de rapportage
van de huiskmken. Terecht krijgen ook de ambtsdragers zelf jaarlijks huisbezoek.
Hoe wordt dit g e r a p w e r d aan de
kerkenraad?
Als het goed is niet anders dan bij
alle andere gemeenteleden: zonder
dat ze daarbij zelf aanwezig zijn. ik
heb gemerkt dat de praktijk nog
wel eens anders is. De broeders
blijven gewoon zitten.
Maar dat moet je zelf niet willen.
Geef je medebrmiers die gelegenheid even zonder enige reserve te
h e n vertellen hoe de zaken er
bij jou thuis voarstaan, in je huwelijk, met je vrouw,kinderen, hun
eventuele vragen en zorgen.Een
open gesprek over deze dingen, dat
op geen enkele manier wordt geremd dmr jouw persoonlijke aanwezigheid, zal de verdere ambtelijke bearbeidhg zowel van jouzelf

als van je gezin alleen maar ten
goede komen.
Iets anders is het als het over je
ambtelijk werk gaat. Daar hoor je
zelf bij te zijn en dan mag je als
daar reden voor is, open en eerlijke
vragen verwachten. Maar zo vaak
het over jou als gemeentelid gaat,
wie je ook bent: laat anderen maar
getuigen. En bescherm jezelf zowel
tegen het gevaar als het gerucht
van heerszucht, naar de wijsheid
van Petrus: 'hoedt de kudde Gods
die bij u is, niet gedwongen, maar
uit vrije beweging, naar de wil van
God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid,
niet als heerschappij voerenà over
hetgeen i6 ten deel gevallen is,
mm als voorbeelden der k.udde.
En wanneer de Opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke
krans der heerlijkheid verwerven. '
(1 Petr. 5 : 2 4 )

Laat het verstrekken van aanbevelingen en het toekennen van kransen maar aan de Here en zijn gemeente over.
Gedraag je als dienaren naar het
voorbeeld van de grote Dienaar:
Mar. 10 : 45 enJoh. 13 : 12-17.

/ HEILBRENGEND..

J.E. Kramer

IN MIJN LEVEN

itatief
'Want de genade Gods is verschaw n , heilbrengend voor alle men-

sen.'
(Titus 2,111

God verschijnt op het terrein van
de zonde. In zijn Zoon kwam Hij
naar de aarde.
Komt God ook mijn leven binnen?
Of gaat Hij aan mij voorbij?

Zonde
De wereld is het temin van de zonde. Op aarde heerst de zonde. Het
is de wereld waarin je elke dag
leeft.
Je ervaart de zonde in je eigen leven. Je loopt tegen de gevolgen
van de zonde aan. Je leeft op het
terrein van de zonde. De zonde
drukt op heel je leven. Je kunt er
niet onder uit.
Vrceg of laat komt de moeite.

Kruisje
Ieder huisje heeft z'n huisje. Zo
zeg je dat. Maar een kmis is vaak
zwaar. De zonde maakt zo verschrikkelijk veel stuk.
Angst, ziekte, lijden, dood, verdriet, onrecht, misbruik,depressie,
gevoel van waardeloosheid, eenzaamheid, gebrokenheid,onmacht
om te geloven.
En vul het lijstje zelf maar aan.

Kruis
Gelukkig:God is verschenen in Jezus Christus. G d brengt heil.

Christus brengt redding.
Het kruis betekent de nederlaag
van de zonde. Gods genade brengt
heil.

Daarom spreekt Jezus tijdens zijn
leven op aarde woorden van heil.
Jezus spreekt op het terrein van de
zonde woorden van redding, licht,
leven, gemeenschap, genezing,
troost en geluk.
Sterker nog: Jezus bréngt het heil.
Hij geneest, wekt op uit de dood en
vergeeft.
Aileen dankzij het kruis.

Wieg en graf
Op het temin van de zonde stond
Jenis' knbbe. Op aarde was zijn
graf. Daartussen: het kruis van Golgotha.
Op het terrein vm de zonde stond
mijn wieg. Op aarde zal mijn graf
zijn (als Christus niet eerder terug
komt). D m s s e n : mijn kruis.

Voor mij
En ik?
Ik hoor Jezus' woorden. God komt
mijn leven binnen. Want Jezus
ging de weg van mijn leven.
God gaat mij niet voorbij.

B. Luiten
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verwachten? Is dat ook geen noodzaak? Jazeker, ten volle.
Toch beloven beiden, dat ze ten allen tijde in de liefde de eerste willen zijn. Ze gaan niet wachten op
de liefde of de prestaties van de ander, maar nemen zelf het initiatief.
De liefde uit God mag veel verwachten, maar stelt vooraf geen
voorwaarden.
Evenzo is dit terug te vinden in de
liefde van ouders naar hun kinderen, en andersom. Als het g& is
ook in de verhouding tussen broeders en zusters in de gemeente. En
niet te vergeten in het evangelisatiewerk.

Tot God
Maar vooral is nu van belang onze
wederliefde tot God.
Ais God zonder voorwaarden tot
ms komt, in een situatie dat wij in
zijn ogen verloren en verwerpelijk
waren, zullen wij dan op onze
beurt w 8 voorwaarden gaan stellen
voor onze liefde tot Hem?
Wat zou d& een vloek zijn!
Niet voor niets g m g & bniidsreis
van Gods volk door de woestijn:
liefde tot God zal onafhankelijk
zijn van voorspoed of tegenspoed.
Jeremia herinnert eraan, wanneer
allerlei welvaart het volk liefdeloos
heeft gemaakt.' En Hosea bereidt
Isrrtël erop voor, dat God met zijn
volk weer de woestijn zal ingaan.
Want daar is de plaats om antwoord te geven, onvoorwaardelijk,
op de vraag: heb je Mij echt lief?
Heb je Mij lief om Mijzelf, en niet
om mijn gaven?'

Uit diepten van ellende
Aan de Efeziërs wordt geschreven,
dat zij hun eerste liefde hebben verz a a k ~Daar
~ is al veel over g h h t
en geschreven. Wat zou dat toch
zijn? Daannee is veel spontaniteit
en hartelijkheid bedoeld, uiteraard.
Maar W h zeker ook dit: eerste liefde gaat v m r d e s uit, en blijft over
wanneer alles wegvalt.
Welnu, mag G d ons dan zo leiden
in dit leven, dat &ze liefde ons ei-

gen wordt? En ook zo, dat wij daarvan soms bijzondere getuigen worden? Een scheefvertrokken mond
spreekt uit diepten van ellende,
maar wat kostbaar zal het zijn als
daaruit de woorden Minken: 'Ik
blijf de HEER verwachten, en hopen op zijn Woord'.
Van deze manier van spreken zijn
de Psalmen vol. Daarin zijn ze veel
levensahter dan tal. van opwekkingsliederen. De Heilige Geest
legt ze op onze lippen, en in ons
hart, om in de weerbarstige realiteit
van dit leven ons te leren naar God
toe te gaan. Er is een lied voor e b
situatie; niet altijd een loflied, maar
wel steeds tot God. Soms is het een
zoeken naar Gods bedoeling op
korte termijn, soms ook een wmteling met onlxgrijpelijk l e d .

Is het niet moeilijk, te mtieiiijk, om
m de HERE te blijven =ken en
goed van Hem te spreken, als je
van de pijn niet meer weet hoe je
moet ziuen of liggen? Of wameer
alles in je leven is ingestort?
Het goede antwoord op deze vragen kan heel goedkoop kllliken.
Maar &e schijn is er gauw vanaf
ais je bedenkt, dat onze liefde tot
God zonder voorwaarden vooraf
een afspiegeling is van zijn liefde
in het begin.
Hij is o m vijand niet, dat kan
hoogstens zo lijken. Maar wij waren wel zz+javijanden! Toch, in
plaats van ons te vervimken, gaf
Hij ons zijn geliefde Zoon.
Ziedaar het alternatief vmr een
vloek: eeuwige liefde, wederzijds.
Zelfs voor een scheefvertroliken
mond.

'

Jer. 2 : 1-3, vergelijk Ex. 15 : 22-27.
Z Hosea Z : 13-22.

Opb. 2 : 4.

Geboeid door Plato, door dr. A.P.
Bos. Het is een boek dat gaat over
de invloed van de Griekse filosofie
op het christendom. Volgens de auteur (hoogleraar filosofie aan &
Vrije Universiteit) is de theologie
nog s m d s gevangen in het glinsterende pantser van de Griekse filosofie.
Kok Kampen, f 39,90 (1 80 blz.).

Grasduinen in de geschiedenis van
de Christelijke GerejfomeerdeKerken, door G. van Dolderen, christelijk gerefomeerd gemeentelid te
Nunspeet.
In het boek zijn ook 100 illustraties
opgenomen.
Uitgeverij Bredewold, Wezep,
f 3950 (132 blz.).
VanCalvijn tot Comrie, Owsprong
en ontwikkeling van de leer van
het verbond in het Gereformeerd
Protestantisme. Het betreft deel 5
en 6 over respectievelijk 'De orthodox-gereformeerde en hurnanistisch-gereformeerdeverbondsleer'
en 'De gereformeerde verbondsleer
in de zeventiende en achttiende
eeuw'. De auteur is prof. dr.
C. Graafland, tot 1993 verbonden
aan de theologische faculteit te Utrecht vanwege de Gereformeerde
Bond.
Uitgeverij Boekencentnim,f 52,50
(408 blz.).
'Theologie, die a u - Ganze gek,
Theologische Zeitdiagnose bei
Kar1 Barth und Paul Tiilich
während und nach dem Ersten
Wdtlnieg', door Rainer Wahl (predikant in & Samen-op-Weg-gemeenten te Oostzaan en Wagenin-

gen).
Met dit proefschrift promoveerde
de auteur op 5 december 19% te

Amsterdam.
Uitgeverij Kok, f 4.450 (224 blz.).
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'De moderne mens is egoktisch.'
'Moderne jongeren zijn gericht op hun eigen beil
ving en op behaeffebevredigin
'Jongeren lijken fofuul ongeuo
geldedde nomen en w a f @
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K. van den Geest

Onze samenleving is geïndividualiseerd. Wat betekent dat? F. de Lange' wijst er op, dat individuaiisering niet het einde betekent van solidariteit, maar dat deze andere vormen knjgt. Vroeger was er een min
of meer vanzelfsprekend netwerk
van zorg voor elkaar in dorp, buurt,
familie en kerk, knngen die vrijwel
samenvielen. Nu zijn mensen niet
minder op elkaar aangewezen,
maar de oude netwerken zijn vervangen door moderne: overheidszorg, instellingen voor hulp- en
dienstverlening, ziektekostenvemkering, swiale verzekeringen, enz.
Solidariteit is vandaag georganisserde solidariteit.

Solidariteit
Maar moet je dan van solidanteir
blijven spreken? Naast georganiseerde solidariteit onderscheiden
zowel klassieke ais moderne Verlichtingsdenkers wel z.g. humanitaire solidariteit. Dat is volgens hen
het altruïsme dat iedere mens 'van
nature' eigen is: leed van anderen
trekt men zich altijd wel aan. Omdat dat bij de 'natuur' van de mens

-:--

gersorganisaties, om de mensen die
door de instanties zijn 'opgegeven'
op te vangen.
Is het daarom niet wat ti.optimistisch om te stellen, dat solidariteit
er nog altijd is maar er alleen anders uitziet? Wordt zo veel sociale
problematiek niet onderschat?
Spreekt daar niet een te optimistisch mensbeeld uit? Is inderdaad
een zeker altmisme mensen van nature eigen? De Bijbel is er duidelijk over, dat de liefde in de laatste
dagen zal verkillen (Matt. 24,12).
En dat een mens alleen vanuit de
gezindheid van Christus (Filipp.
2,5) de ander uitnemender zal kunnen achten dan zichzelf (vs. 3).

hoort, gaat dat nooit verloren. En al
zal dat niet meer voortkomen uit de
vroegere gerneenschapssolidariteit, Niet alleen negatief
deze vorm van solidariteit zal naar
Toch moeten we moderne ontwikmen zegt in ieder geval wel overlekelingen niet vanzelfsprekend als
ven in familie- en vriendenkring,
negatief bestempelen. Uiteraard,
of in een kleinschalige werkkring.
realisme is nodig: zodat je zonde
Want de georganiseerde, geprofesher- en erkent. Dat dmt je een toonsionaliseerde solidariteit blijft overtje lager zingen over een 'natuurheersend.
lijk altruïsme'. Het enige wat mij
Maar het feit dat men voor ieder
echter weerhoudt om individualiseprobleem bij een loket terecht kan
ring louter negatief te duiden, is het
wil nog niet zeggen dat dat solidwifeit dat wij zelf deel uitmaken van
teit is, zij het in een nieuw gewaad.
de cultuur die tot individualisering
Loketten zijn na vijven dicht. In de
heeft geleid. Hoe vinden we dan
weekends is veel beroepszorg beeen vruchtbaardere houding dan
perkt tot antwoordapparaten. En
slechts simpele 'afkeuring'? Daar
ook kan professionalisering van de
zal het in dit artikel om gaan.
zorg als een 'alibi' werken: men
kan zich makkelijker aan verantwoordelijkheid voor elkaar onttrek- Wat is individualisering-{
ken ('daar hebben we toch iemand
Kan een dominee hier wel over
voor?'). In de grote steden is door
schrijven? Je kunt vanuit de theolohet uiteenvallen van buurtgemeengie en vanuit de praktijk van kerkschappen van echte solidariteit veel
zijn en pastoraat naar individudiseminder sprake en worden hulpverlering kijken. Maar dat is wel een beningsinstanties soms zo overstelpt
perkte blik. Hier zijn ook de inzichmet hulpvragen, dat er van echte
ten nodig van sociologen en wijsge
betrokkenheid nauwelijks sprake
ren. Ik wil toch proberen om dit
meer kan zijn. Daar ligt (opnieuw)
verhaal praktisch en herkenbaar te
een taak voor kerken en vrijwilli-

houden.Dm gaat het er om: hoe
kijken wij als christenen tegen deze
ontwikkeling in de maatschappij
aan, en hoe gaan we er, met name
in de kerk, mee om?
Xndividualisering is niet uit de lucht
komen vallen. De wortels liggen
eeuwen terug. Dat is voor onze reactie van belang. We moeten individualisering bijvoorbeeld niet te
snel vereenzelvigen met 'ecularisatie' of zien als symptoom van het
afkalven van de betekenis van geloof en bijbelse nomen.
Vooral drie factoren hebben ertoe
bijgedragen dat & samenleving
zich in deze richting heeft ontwikkeld.

BIj b01
1. De bijbelse notie van de ps d i j k e verantwoordelijkheid, die
zowel in Oude als Nieuwe Testament een eigen gestalte krijgt. In
de Bijbel vinden we een balans tussen gemeenschap en individu, tussen gezameniijke verantwoordelijkheid (soms: schuld) en persoonlijke
rekenschap. Een balans die soms
wel als spanning maren kan wor&n. Maar als God zijn verbond
met Israël sluit, dm doet Hij dat
met Israël ais volk: zie bijvoorbeeld het motief van Gods volk als
zijn eigendom en als koninkrijk
van priesters (Ex. 19,5 en 6; verder o.a. in 1 Petr.2,9). Toch is in
de mozaische wetgeving duidelijk
vastgelegd, dat ieder voor éigen
zonde boet:'& vaders zullen niet
om hun kinderen ter dood gebracht
w d e n ; ook zullen & kinderen
niet mhun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebmcht worden' (Deut. 24,16; zie ook Ez.
18,20). Geen Israëliet kon zich dus
ooit verschuilen achter de 'zondigheid' van de gemeenschap. Zods
ook duidelijk blijkt uit & noodzaak
van persoonlijke schuidbelijdenis,
zie bijvoorbeeld die van David in
Psalm 5 1, 5 en 7 (vergelijk Psalm

32,516).
In het Nieuwe Testament is die na-

druk nog duidelijker, vooral waar
het gaat over de nocdzaak van persoonlijke bekering en het onontkoombare van de rekenschap die ieder voor God zal hebben af te leggen(Rom. 14,10/12;2 Kor. 5,lO).
Deze gedachte van de persoonlijke
verantwoordelijkheid is zeker ook
onder invlmd van de Refomtie
van de 16e eeuw in onze cultuur
verder verworteldgeraakt. Toen
kwam immers aile nadruk weer te
liggen op & eigen geloofskeuze en
persoonlijke boetvaardigheid, te
genover het roomse kerkelijke automatisme van vergiffenis via het ontvangen van het sacrament.

Humanisme
2. Een tweede historische factor
vinden we in het met de Refomatie samenhangende humanisme van
de renaissance. Hier werd in feite
het moderne z e l f k m t e en mondige 'individu' geboren. Deze beweging liep uiteindelijk uit op de Verlichting met haar nadruk op Msche distantie ten opzichte van de
traditie w vrijheid van de zelfstandig denken& mens tegenover het
gezag van de kerkelijke traditie.
Dit proces leidde uiteindelijk tot de
ontwikkeling van de mhten van
de mens, en van de maatsdiappelijke aanvaarding van het recht op
zelfbeschikking en -ontplooiing, en
individuele autonomie.

Weivaad
3. Daarbij moeten we wel beseffen, dat &ze uitkomst er allen kon
zijn dankzij een stnictureel verworven welvaart: economischezelfstandigheid vergrootte de ontplooiingskansen van het individu. Daarom wijst men ook op een derde factor, die van het burgerlijk kapitalisme als drijvende economische
kracht. Het kapitalisme is immers
een puur pmdukt van het likraie
humanisme, gericht op vrijheid
voor ieder in de zin van (econornische) onafhankelijkheid.

De worteis van de individualise-

ring liggen dus niet alleen in het liberale humanisme maar ook in de
bijbels-christelijketraditie. Niet alleen maken we als christenen zelf
deel uit van onze eigen historisch
gegroeide cuituur, we hebben er
zelf mee vorm aan gegeven!
Gezien tegen deze achtergrond is
individualisering: een ontwikkeling
in de geschiedenis waardoor mensen zichzelf steeds meer als individu zijn gaan beleven, en vanuit dat
bewustzijn de eigen individualiteit
steeds meer zijn gaan benadrukken.
Dat is het resultaat van uiwllectieve ontwikkeling, van een overtuiging die door allen gedragen wordt
die deel uitmaken van & samenie
ving. Dus kunnen we ons niet aan
individualiseringonttrekken. We
zijn er, zoals De Langez zegt, toe
'veroordeeld'. Individu zijn is niet
'a-sociaal' maar juist een vorm van
sociale invoeging. Andersom gesteld: wie geen individu wil zijn,
plaatst zich buiten de samenleving.
Individualisering is dus, in sociologische termen, een vorm van 'vermaatschappelijking' of 'socialise"g'.

€ff eden van Individualisering
Tot individualisering veroordeeld,
maar ook tot individualiseringin
sta&? Historisch-objectief gezien
gaat het om een ontwikkeling die
leidde tot steeds meer vrijheid voor
ieder. Mensen mogen hun eigen
keuzes maken,worden niet meer
tot vastliggende patronen gedwongen vanuit tradities. Terwijl in vmegere meer besloten gemeenschappen de grote keuzes van het leven
grotendeels vast lagen. Je vader opvolgen op de boerderij, trouwen,
kinderen knjgen, dat alles lag in
grote lijnen bij voorbaat vast. De
groeiende bewustwording van de
mens als individu leidde tot het uiteenvallen van deze afgegrensde samenlevingen. Steeds meer jonge
mensen hegen & kans om te studeren, gingen eerder zelfstandig wonen en werden zo eerder gestimuleerd (en genoodzaakt)om eigen
keuzes te maken. Zeker, vroeger

moest men ook k e r n maken.
Maar de individualisering plaatst

mensen meer op zichzelf, zodat derrhrninder vamdfsprekend zijn geworden.Hm -ren
wij d a a r o p , ~ ~ a m ~datl
we
Wat je objectief ais een ontwifikeling in de richting van keuze-vrijheid h t beschrijven, wordt sub
jtxtief niet altijd m beleefd Is keuze-vrijTheicl mk niet tegeiijkkeuzedwhg? Dat wil zegga: dat het onmogelijk is geworden (gesteld &t
dat ooit echt araders was) o m niét te
kiezen. Wat zijn de gevolgen, de effecten van individualisering? In dit
d e l kijken we vooral naar weke
uitwerking individualisering heeft
op het terrein van geloof en kerk.
ze keuzes -1

Ind~dua~îrín
enggeloof
De mens die zichzelf smds meer
als individu verstaat, ervaart de wereld om zich k n als een markt. Je
lauit dat negatief inldeum en dat
een consumptieve houding noemen.Maar alleen zo h e n mensen vandaag nog overleven. Je
staat er meer alleen voor, niet omdat niemand je helpen kan of wil,
maar omdat je jezelf (vaak onhwust) de eis stelt van een eigen keuze. Kiezen is een hele verantwoordelijkheid. Zeker als je daarbijervaart, dat je niet meer leeft bimen
&n veilige en duidelijk kring met
een eigen leefwijze, maar in tal van
verschillende kringen of 'gemeenschappen' tegeiijk familie, werkhing, sportvereniging,buurt,etc.
Binnen al die kringen gelden andere codes. Ook daardoor komt er
meer aan op een eigen keuze: onzekerheid p i t over de vraag, WWom jouw van huis uit geleerde patrom het enig juiste zou zijn.
Door moderne communicatie en
media, door vroegtijdigerbuiten &
eigen veilige kring te komen. moeten jonge mensen al vroeg leren
keuzes te makm Dat geldt ooIr op
het gebied van het,geloof. We worden met zo veel ~ h i l b x i d ope
vattingen,geloofsbelevingen en levenswijzen geconff.orrteerd,dat het
minder dan ooit vanzelfsprekend is

om het geloof van je ouáers over te
dere christenen ervaren ze een p
te mate van eenheid. Als je samen
nemen.
Bovendien wordt je overtuiging
tot God kunt bidden, waarom mmniet in e h omgeving op dezelf&
ten verschillen dan nog een grote
manierbevraagd. Hebben jongeren
rol spelen! MSje aan een p t e unide kans om binnen de vertrouwde
versiteit stodeert en je mtmr>eteen
sfeer van familie, kerk en dorp te
christelijke medestudent (ongeacht
blijven, d m is de kans groter, dat
zijn kerkelijke kleur), ervaar je dat
zij zich ais vanzelf wel voegen in
dan niet als een weldaad, een g e
het patt.rmn dat ui hun omgeving
SCvan G d zelf? Ook w komt
& noodzaak van een eigen keuze
'vanzeifpelmd' is. Aaders is dat
veel meerop je af,
rnetjongeren die h ouderlijk huis
en -eg
verlaten. In ankre omgevingen, vooral h-grote ste- Kerk als gemeenschap en
den,kornthua~age'flmBonder 'instituut'
dnik~s~~kunjevdminder om ewi eigen keuze hem. Je
Individualisering heeft ook gevolmoet dan je eigen gedrag en overgen voor de manier waarop we de
hiiging voortdured velalmmkerk als gemeenschap van heligen
den: waarom ga ik naar de.kerk?
beleven en gestaie geven. Ellcaar
Waarom woon ik niet samen?
op een gemeenschappeli$e basis
waarom ben ik gerefcxmerd(en
aanspreken door een b e m p op elook nog: -vrijgem&)? W r o m
k m te doen wordt eveneeris minniet moslim, of a W r ? Waarom
der vanzelfsprekend.Als ik mijn eigeloof ik, dat de BW1 Gods
gen keuzes maak en m i j ~ iais
f
W w d is?
zelfstandig individu zie, is een apg
1dat op mij gedam wordt op hsis van gememschappelijke verantwoordelijkheid min of meer
Met de kerk waarin jonge mensen
vreemd aan mij. Een grappig vooropgrmien ervaren velen een minbeeld &hiervan
& & eens mee
der innerlijke band dan vele oudein verband met de aankondiging
ren. Ouderen hebben vaak diep gevan een 'gemeentedag'. Deze werd
worsteld als het gaat om de kerkafgesloten met: 'jij komt twh
keus en hebben zich deze even
ook?' Waarop prompt een jongere
diep eigen gemaakt. Maar zo'n die
mageerde met: 'Hoezo: "todi
pe band kennen vele jongeren niet.
ook"!' Met andae woorden: dat
Zij groeien op met een gegeven simaak ik =Kuit. De woordjes 'toch
tuatie, een situatie van een veelheid
mk' appelleerdenop een aanwezig
van kerken, die bovendien ogenverondemteld g e m ~ e n s e h ~ e
schijnlijk slechts gradueel vmchilvoel: je boort er w h m k bij! Maar
len. Ook hier lijkt de wereld een
wie P c b E aIs individu waart,
markt. Jongeren worden geconfronwil allereerst niUnte om zich heen:
teerd met een grote diversiteit en
gemeenschap mag niet beklemgescheidenheid, zonder &t zij zelf
mend zijn. Men voelt zich minder
daaraan h e b bijgedragen. Zo raopgenomen in en aangaprokm
ken z.ijmaar moeilijk overtuigd
door grotere gehelen.
van & noodzaak van &ze gescheiDatheeftmkeffectopdemte
denheid. Als je de totale wereId
waarin men gaven en capacibitm
ziet wegdrijven van G d en kerk,
inzetvoartw~enzuskrsinde
wordt elke wnn van gescheidengemeente. Als je dat a l doet, dm is
heid steeds d i e p en existentië1er
dat ni& bij v m h a t -d
vmr
kritisch bevraagd: is dit nog geloof& (wat hperkme) m g v a &eiwaardig, is dit nog werkelijli te
gen gemeeme. Er zijn tach veel
rechtvaardigen? Is een gezamenlijk
meer~~?Enanduemedefront niet steeds naahkelijkr?
mensen? Met andere woindex er is
En zeker in hun ontmoeting met anbest M d h e i d tot iazeb vm;tnde-

ren, maar dat is niet bij voorbaat en

vanzelfsprekend beperkt tot eigen
kring. En dat je in de kerk met elkaar omgaat en voor elkaar zorgt,
dat kan in geen geval een s m r t
claim zijn die ieder bij voorbaat is
opgelegd. Ook hier staat de individuele keuze voorop.
Dit geldt wk van het eIkaar aanspreken op levenswandel. Al nooit
ons sterkste punt geweest. Maar nu
wordt ieders persoonlijke levenssfeer bijna iets onaantastbaars. Wat
ik voor keuzes maak, is wel kspreekbaat: in de zin dat ik er open
over kan spreken, maar niet in de
zin dat die keuzes ter discussie zouden staan. Ook hier geen bij voorbaat accepteren van gemeenschappelijke overtuigingen, waarden en

vergaderingen lijken in de beleving
van nu meer op ambtelijke mdens
die waag draaien dan op een inspirerende en motiverende leiding.
Vragen t.a.v. bijvoorbeeld samenwerking met andere christenen en
kerken worden als nodeloos ingewikkeld ervaren. Wie heldhaftige
pogingen doet om uit te leggen,
waarom dat aiiemaal wat mmplexer ligt dan men wel zou willen,
staat al snel buiten de kring van se
riem psprehpahtners.

Is dit alles y m n i s t m d ? Maar
wAt is er nu edgenlrjk vemntsustend: het feit dat moderne mensen
zo 'in e W zitten 6f het feit dat
we in de kerk met m e m&
van
overtuigen, argumenben en d-

veren de plank mis slaan? Wij lijken soms allm maar tevreden te
zijn als we de door modem vragen opgeroepen mizekerheden
weer netjes hebben dichtgespjked
met een krachtig k m e p op bijbe1se
geboden en kerkelijke regels. Is
niet juistde kloof verontnistend die
zo aan k t groeien is tussen veel
woordvoeders eï~& m B 8 e ï l Op &
werkvloer, omdat ze geen werke
lijk contact maken met de vragen
die daar leven en niet voldoende
diep iijken in te gaan op de diepere
achtergronden daarvan?

'

F.de k,
Ieder voor zich? (individualisering, ethiek en christelijk geloof). Kampen
19?3,49v.
A. W., 26.

normen.
Een ander effect is, dat er een aversie ontstaat tegen alles wat maar
enigszins institutioneel is. De kerk
is zo'n instituut. Binnen de Gereformeerde Kerken spelen regels een
grote rol. Uitspraken van kerkelijke
vergaderingen zijn Endend en betreffen niet alleen mam de grote lijnen maar ook veelal & details en
uitwerking. Heel duiW& is dat
bijvoorkeld te merken aan de opzet van de eredienst. Zo kan de
kerkdienst in de beleving van modeme mensen als afstandelijk en
formeel ervaren worden. Vaak pogen we daarop te antwoorden met
sen uitvoerige uitleg of toelichting
waarom de kerkdienst m in elkaar
zit zoals die in eikaar WL We gaan
dan uitgebreid in op Bijbel, kerkgeschiedenis en kerkorde. Maar dan
missen we de aansluiting. M h e
mensen zijn veel meer gegeinteresseerd in de vraag, hoe hun eigen betrokkenheid vorm kan krijgen.
Voor bijbelse en historische achtergronden, laat staan voor kerkordelijke afspraken en synodale h l u i ten, kan men vaak nauwelijks interesse meer opbrengen. Opnieuw
een bewijs dat dergelijke argumentatie de aansluiting mist.
Dit betreft ook de ruimte die men
ervaart in de kerk voor creativiteit
en inbreng van ledw. Kerkelijke
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DE STERVENDE KONING

van Houweiingen

(Johannes 19,28-30)
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terse Hmaaat tPeMte@imte @m.
Romeinse $uldii@ndranken graag
pasm: goedkope soldatenwijn, aangelengd met -n. Wmen zij het
ook die jezus nag e n laatste dm&
gaven of %+Hij
op Op M s t &m
knkele omstanders
h ie& gwd w& een spon%ge~inhetiùrîgs~ende
vacht, be\re~*,
eeai -1
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ZO aan de
md~vian
de m i g & @wacht.
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mte'bblm, is J m ~ ~ v o k o m m
W d ' m te sterven, Met &t desomvat&& w w d slilrt Hij zijn
a a t h z ~ a fH. & W n i e t
aïs aen Imskarcht, m ' d seen

uit te brengen aan zijn Vader in de
hemel.
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Nu is zijn h t i s W k a@ m& ged,
zijn opdracht Van Godsv o l M . & vol ti^ & &v&h e &Jezus riag ml&de haoh am M.&pe&ppo~
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Tot nu'toe trad
Kj zelfs mhet h u i 8 h& hmM koak&ijkomhwg@~n.Pasna
p
& ~
z$ werk te h ~ ~ v o ~ h t . ,
~tHij&tllst~nAjhhoafd#
buigen. 3hmd'hwft mop gewe
m @ i t Je& %W @%d Wr"De
m f l mheeft ge& $Wm
he;t hoofd neer t& leggm'. &WH&:
'...om het hodd a3 buigfm5!Mt.

8,20; Lc. 938). De enige rustplaats
voor zijn hoofd was uiteindelijk het
kruis, maar daar kan Hij het alleen
laten hangen. Eigenlijk buigt J e m
dus tevens voor de n o a h m k van
zijn dood. Uit heel zijn houduig in
dit laatste uur blijkt actieve stervensbereidheid.
Het sterven zelf wordt in Johannes
beschreven als een overhandigen
van de geest. Zijn levensgeest ontglipt Hem niet: bij volledig bewustzijn geeft de stervende koning zichzelf uit handen. Dit typeert zijn
dood als daad van zelfovergave
aan God. Lucas noteert de bijbehorende woorden: 'Vader, in uw handen zal Ik mijn geest leggen' (Ps.
3 1,6a; Lc. 23,46). Na zijn volbrachte werk kan Jezus zijn leven op aar& afleggen en overdragen aan zijn
hemelse Vader. Daarbij is te herinneren aan wat Hij eerder had gezegd over zijn macht om zijn leven
vrijwillig neer te leggen en om het
weer terug te nemen; dit als gelmi
van zijn liefhebhde Vader (10,1718). Zijn levensgeest is in goede
handen!
Vier bijzonderheden uit àe stervensfase vragen speciale aardachr.
1 Een bundel hysop kon in Israël
dienst doen als borstel of kwast,
bijv. voor rituele besprenkelingen.
Volgens het Misjna-traktaat Parah
12,1 mocht het in Numeri 19,18-19
voorgeschreven besprenkelingsritueel eventueel worden uitgevoerd
door de hysop te veriengen en te
verstevigen door middel van een
rietstengel. Dit kan ook bij de kruisiging z& gebeurd, hoewel het
evengoed mogelijk is dut het gebruikte bosje marjolein zelf een of
meer lange, stmige sbengels had.
In MC.15,36 wordt gesproken over
een spons op een rietstok (Mamos). Er is geen reakn om een relatie te leggen met het Paschu-ritueel, waarbij speciml aan hysop reinigende kracht werd toegeschreven. Ten onrechte wordt hiervoor
wel verwezen nuar Ex. 1222: het
was niet zozeer de hysop als wel
het Bloed dat het huis bescherming
bood.
2 Witkamp meent dut àe evangelist

Jezus' hoogheid en zgn beheersing
van de situatie wil laten uitkomen.
De dorst zou symbolisch te verstaan zijn, namelijk als het verlangen om te mogen heengaan: 'Ik
heb dorst naar G d .Dan zou ge&cht meten worden aan plautsen
uit de Schrij? als Ps. 422-3 of aan
Ps. 63,2. Het probleem met deze
verklaring is &r Jezus zijn dorst
niet in geestelijke, maar in letterlijke zin laat lessen door aan een
vochtige spons te zuigen. Opmrkelijk genoeg kiest Witkmnp later
toch voor een verwijzing nuur Ps.
6922,naaar dan als itaserpretatie
van & evangelist: door te sterven
wil Jezus de beker drinken die Hem
door de Vader gegeven wm.
3 Door sommige ~cizleggersis betoogd &t Jezus voor zijn sterven
de heilige Geest wil overdragen
ma degenen die bij het kruis stonden. Hiermee zou Hij de in 7,37-39
gegeven belofte nakomen over het
ontvangen van a% Geest door ieder
die in Hem gelooft. Dit argument is
onjuist, omdat de ahar genoemde
verheerlijking bij het kruis nog niet
geheel voltooid was. Pas na de opstanding komt Christus op hef ontvangen van de heilige Geest terug
(20,221. Hier is Jezus' eigen geest
bedoeld die in kanalen wordt gelegd van degene die Hem gezonden
haal. Dit blijks d~ideljkuit de tweeledige formulering van 1930b: Hij
boog het hoofd en gaf de geest.
4 O p m r k e l ~ is
k k t gebruik van
'overgeven' (paradidonai) in het lijdeasverhal. Eerst gafJ& Hem
over oan de joden, vervolgens gaven & j o k n Hem over aun Pilatus
en daarrta gaf Pilatus Hem over
om gekruisigd te worden. Maar tenslotte is het Jezus zelfdie zich overgeeft aan God. Misschien wil de
evangelist aanduiden dat heel dit
'doorget$steemJ uiteindelijk toch
door Jezus word gecontroleerd
(Van der Kwaak). In ieder grnul
houdt Hijzelfduidelijk het initiatid tot het lautst toe.
Johannes tekent de kruisiging met
Israëls koning als middelpunt. Hij
is geen passief slachtoffer van de

marteldood, maar een vorst die vanaf het kruis regeert in koninklijke
hoogheid. Jezus bevindt zich in het
centrum van Golgota (19,16b-18).
Daar blijft Hij betiteld als de koning der joden (19'19-22). Aan de
voet van het h u i s wordt &ze koning 'ontmanteld' (19,23-24),terwijl Hijzelf de verzorging van zijn
moeder overdraagt aan zijn vriend
(19,25-27).Tenslotte sluit Jezus
zijn levenswerk af en legt zijn levensgeest in Gods handen (1 9,2830). Johannes, die het aiiemaal zelf
gezien en gehoord heeft, getuigt
van zijn gekruisigde koning!
Verwijzingen
In dit W e l w a d verwezen naar het com-

mentaar van J.H. Bernard (serie ICC; Edinburgb 1928) en naar de jutidiSche studie van
H.van der Kwaak, Hetproces wan Jez.u.s.
Assen 1969. De genoemde beschouwingen
van L.Th.Witkamp zijn resp. 'Jezus' laatste
woorden volgens Johannes 19 : 28-30' (Nederlands Theologisch Tìjdschrjfr43 [l9891
11-20) en 'Jesus' Thirst in J o h 19 : 28-30
Literal or figmtive?' (Jowmt of Biblical
Litermwe l l5 [l9961 489-510).
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Wat heeft de Stichting C o ~ i ~ f i e v e
Propaganda vm kt Nederlandse
Boek (CPNB) bewogen, d i W te
kiezen voor het motto 'Mijn W?
In het speciaal voor de kakenweek
gesclrtevenmagazine wordt u i t p
legd, dat veel boeken gziiui over =ligie en spintdibeit. V e l meaisen
hebben kennelijk de d b a r e beh o e k om zich berig te houden met
dezinvmhetleven,opwatvoorrna-
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z d p w & d h %& sdmof
t m g meë.ck Mende
God
%-e; vmrkíjn M d m
v U m i r . & m d i e aimgad
doet. De bfdletter laat ik m maar
liever weg, al doet,Hu&%tdat niet.
Ikcaa.mem doet wtmmktáe;in-
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een bijmldm plaats: 'zonader boeken zouden de meeste ptelijke
Lammûlgeriniet stromen'.

Dat is ongetwijfeld waar. Het ia
zelfs een christelijke waarheid, al
w d t dat hier niet zo MmId.
Nee. we treffen in dit magazine
veeleer een collage aan van w&Uik ailes wat OD &n of andere madr religieus ~enoemdzou kunnen
worden. CIniskdom, isIam, i&se mystiek, darwinisme, atheïsme,
hindoe'ime, polyhiisme, kosmolo$ie en holisme, alles wordt gepresenteerd ais bevrediging van de
menselijke behoefte aan religieuze
ervaring, in AUerlei variatie.
Als je dit overziet, schrik ja van je
eigen samenleving. Het iijkt k t
Athene in Paulus' dagen wel: voor
elke god een altaar. Maar je kunt er
niet omheen, dit is het N&lmd
anno 1997. Boos w d e n heeft

ik aan&hgd w*
eg vast ~n
zeka v ~ r c h l tot
d eenbete wegms hei uiten van hldgende,
kwetsende ofe-ùi
taal.
W 9echt& rdel Mah niet mag,
bdhijhtrmtGd-mzijn dímst wel
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god. Het is een behaew p d is,een
menseiijk pr@&.
Als vgigend
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h het christelijk geloof geen
recht wordt gedaan. Vaor &
CPNB was dit evenwel geen bezwaar om aan EU- bi*
een
bijzonder accent te geve&
ge-

het over h& wanneer ze op blz.
70 verwijst naar 'een zeker christelijk kannibalistisch gebruik'.
Inaissen weet ze de instellingswoorden, die eens klonken uit de
d a c h t e p z i ~ ~ ~ h t i a s i a -mond van Jezus Clnistus,n 5 te hankenweekessay, d&tmvmr slechts
term. dat Hij totaal niet in beeld
enkele guldens vahijghm is: Aan
k m t . Nee, de uitdnikking wordt in
God doen.
de mond gelegd van moderne mensen, die in zichzelf geloven. Ieder
zegt op een eigen m i e r : 'dit is
m ~ lichaam'.
n
meen claim te leg&CT
$~9~r0km,
d& -k
gen op & zelfhschikking die ieder
weekvertelling wordt geschreven
mens toekomt. Myn lichaam is ddoor Gerrit Kornrij. Hij werd geleen van mij, ik doe ermee wat ik
vmgd vanwege zijn intrigemde
wil. Hetgeen leidt tot bjzanietaferekijk op het thema 'geldlongelen. totdat uiteindelijkeen kleinlaof. Een aantal mmkmte citaten ilzoon gemmwhapheeft met zijn
1u-n
deze keus. Zo schreef
(stief)gmotmder.De grootvader,
Komrij in 1985:'De gelovige zondie dit tot zijn verbijstering gaded e r v b e n optweebertenheeft
slaat, wordt getroost dom zijn b h nog &t hnmd geapken die uit
ter, met de w&>
'Ach v&,
de hemek k a h p m is temggeis niet het einde van de wereld.
k d Hij weet net zoveel van zaligDat is het: woit.'
heid als een mijn van sudderen.
Mktdeze w
&
aatvmgLmetToch praat hij erover. G o d d i a t is
een het verhad m,9pen,~hDe
&.
een spptmm van claustmf~bk.'
wereld zal w s i t ~phqdcm.E
Een dimire beeldspraak.heel
IromtwoiteengQddebaiansop
apart. Maar niet erg eetlustopwekmakm. Er is altijá =veder, dat
kend,integendeel. Iemand die echt
de mens in eig& hand houdt.
gelooft h e f t na zo'n uitspraak meteen gegeten en gedronken. Maar
Mijn god
kertnelijk is het ni& n d g met hem
&enhg te h d e n . Met gaat er
Za wordt er tekens op een andere
juist om het angeloof naar & mond
snaar gespeeld in bboekente praten. De titel is niet voor niets:
week, maar het is wel steeds &elfNiet te geloven.
de viool: God is er niet, Hij bestaat
Wat dit hekje zelf betreft, daar ciniet en liij komt ook niet. Een g d
teer ik niet uit. Want het is een aanbestaat alleen wanneer een mens
d j g i n g van grove spoten het
dehhmfkheefthemtekdenken.
loopt uit op de meest
Vervolgens, wanneer de mem gaat
g&laskring die ik ooit onder ogen heb
denkm, komen er uiveel verschilgehad. Het is onvmrstelbaar,dat
lende goden als er gedachten zijn.
dit uit literair oogpunt bekeken van
Lugisch Wh?
enige waarde m zijn. En inhoudeVandaar dat ik god maar rnet een
lijk slaat het nergens op. De auteur
kleine letter &jf, en Mjn met
praat en schrijft als zijn eigen toeen hoofdletter. Zoals de mens zegt
nijn.
'Mijn lichaam, ik doe daarmee wat
ik wil', zo ademt deze kkenweek
&geestvan'Mij,god,ik~~lm
'Diis mijn lichaam'
ik Mijn g a l wil'.
Zou iemand nog zo naïef zijn te
Reden tot huivering en v e r o o ~ o e &&n,
&t in feite W h alle g&diging. Zelden kwam zo onbediensten en overtuigingen op deze
schaamd de geest van & tijd naar
manier gerelativeerd en beledigd
ws toe. De geest die bewerkt, dat
worden, dan wordt die gdachte gede wereld in haar wijsheid weigert
heel weggendoor het lezen
God te kernien.
van het b m k e n w e c k g d d . De
titel Dìî is mijn Ikhaam is duidelijk Wat nu?
ontleend md e instdhg van het
bihg avmûmd. En de schrijfster,
Het is vmrstellb;isur,dat &ktelijlre
ReaateDorresrein,weetwaarx
l m k h d e h "
' tingmo-

men zijn met heel deze onchristelijke presentatie,die noodgedwongen
ook over hun toonbank zal gaan.
Gelukkig zijn er wel altemtieven
m t de uitgaven van de CPNB,
maar toch zal er juist naar de= laatste pruduktiea v&l vraag zijn. Re
den om k w a a d te zijn? ûngetwijfeld.
Toch zit er aan deze medaille ook

o n k h l d w& de b d s c h a p uitgedragen, dat niemandGod echt
zal onhmten buiten Jezus Clnisfusom Als die naam niet genoemd
wordt in heei het magazine van 64
bladzijden, Mijft ailes een meken
en tasten zonder echt te vinden. ELk

weIdedend menskan de conclusie
trekken, als dit geloven moet zijn.
namelijk het volgen van je eigen
fantasieën, dat je dan net m
niet kunt geloven.
Bovendienwordt openlijk $ede
mmstred, dat idme godsdienst
die de mens kan verizhnen, mk uit
de mem zelf opkonit. Hij muet zien
zijngdtebiken,apBQiofandere mmier. Het ~
~ is
r
echt uniek: in Christus komt God
tot bns.
Daarom zou door Gods geriade het
kwaad van deze bekenweek wel
eens mgoede uitwmkinglcunrm
hebben. De meezit popdak levensbeschouwingen laten ziem wat
ze kunnen, en geen m m wordt er
acht door geholpen. Zou dan door
velen niet verder gezodit worden?
Is daar dan niet op in te spelen? In
feite draait het om & actualiteit
van Joh 14 : 6, waar Jezus zegt:
'Ik ben de weg en de waarheid en
het leven; niemand komt tob de Vader dan door Mij', EvangeWecampagnes kunnen dit oppakken,
~~emkleXnk8artjemetdeze tekst op de%ombankofinBeetalage kan &ensen tot de p d econclusie brengen. Het Grei$imw£ollegemaakte 'Mijn G d ' tot thema
vm de grde avond. Wet Nederlands Bijbeiga~ltschap
doet bik
beluitgaven in de aanbieding. Zo
zijn er weliicht zijn nog meer
i k ë n om in de samenlevhg aanwezig te zijn.juist als het over God

mh

n gaan.

G.J. van Middelkoop

VrijgemaukW Schriftkritiek?

maakt van bepaal& methoden die
ook in de Schnftlrntische weten-

Ds.H J . Messekink sclmef h het G-

schap gehanteerd worden. Lettinga
stelt de vraag hoe de tekst, u i d s
wij die nu in de Schrift vtxw DUS
hebben, tot stand gekomen is. @j,
wijst erop dat in een a@rnMgevallen teksten een bewerlang of een
aanvulling hebben ondergaan. Het
punt is alleen dat k t í h g a z@
dat
ook dit proces niet:Wkn de leiding vm de H e i l i g e W t om heeft
plaatsgevonden. DBBrorn b b b
we beide versies mdeTien G&o&n te aanvaardm a3s het gezag?&bende Woord van M.
We zeggen: de Heilige Schrift, zoals we die nu ontvangen hebben, is
het Woord van God Dat is toch
wel iets anders dan H. & Jong
doet. In het inmiddels beruchte interview in Koers van 1 september
1995, antwoodt hij op & vraag of
de Bijbel dus niet historisch htrouwbaar is: Niet dtijd. Bn op de
vraag: Is er verschil in gezag!assan & opgetekende woarden van
Jezus en de waorden van bijvoorbeeld Paulus: Ik denk
dat Jenis groter was dan Paulus.
Paulus had toch een kortere horizon en J e m is in zijn bergrede
veel eindtijdelijker.En even later:
Het w&
inspiratie k m e n we
damm niet gehiken om het gezag van de Bijhl veilig te stellen.
De Jong komt dan toch wel in confictmet2Tim. 3 : 16enZPetm
1 : 19-21.EnweYttmtmhookop
een heel andere golflengte dan bij
prof. Zettinga.

reform~erdKerMlad voor MiddenNederland over A.M-,
de vrijgemaakten en & S h r i f i t î t k . Hij
reageert op drie artikelen die de Nederlands-gereformeerde predikant onlangs in Opbouw schreef. Ds. Mudde
vindt dat Gerefomeerden en Nederlands-gereformeerdende laatste jaren
hard naar elkaar toe groeien. Binnen
de GereformeerdeKerken wmdt meer
in de vrijheid van de plaatmlijk km. .
ken gelaten. Het verwijt vm whftkntiek aan het aâres van ds. De Jong
vindt hij niet terecht. Zeker niet als je
let op wat in gereformeerde h g naar
voren wordt gebracht door de hoogleraren L a g a en Ohmann. En in de
derde plaats: binnen de Gemformeerde Kexken horen we tegenwoordig
ook wel andere geluiden over de positie van de vrouw in de gemeente en
over homotilie dan we jarenlang gewend waren. Zijn de G e ~ f m e e r d t
Kerken niet net zo pluriform aan het
worden als de Nederlands Gereformeerde?

Ds.Messeiink vindt dat ds. Mudde
wel heel veel zaken op één hoop gooit:
Uit bepaalde publicaties leidt hij
heel veel af. En anderzijds tekent
hij het beeld van ons verleden ook
niet helemaal. CO~TBC~.Bovendien
geeft hij een k gunstige weergave
van de standpunten van H. de Jong.
i k wil alle drie stellingen toelichten.

Schriftkritiek?
Ik vind in de eerste plaats dat Mudde teveel afleidt uit enkele publicaties. Hij geeft de opvatfingvan Leth g a over de Tien Geboden correct
weer.Het is ook niet onjuist dat hij
opmerkt dat Lettinga gebruik

~~

In diiussie met Paulus?
H. de Jong neemt de vrijheid om het
in bepaalde opzichten (positie van
de vrouw, homofdie) oneens te zijn
met Paulus.Ik wijs in dit verband op
een arthl van De Jong (Paulus' ge-

van Genesis 1-3 inzakede
m-vrouw-verhouding) in de bundel Begeleidend schrijven. Daarin
gaat De Jobg vrijelijk in dhcussie
met Paulus. Het is m k opmerkelijk
dat hij steeds uitdmkhgen gebruikt
als: Paulus zegt, Paulus vindt, Hij
beoordeelt aok het spreken van Paulus. Paulus doet geen recht aan de
positie van de wouw, zegt De Jong
op p. 83. Elkt onbevangen @en
over 'de Schrift zegt' is dm niet
meeraandeorde.Rbenookbmg
dat op deze wijze de Woloog zich
toch weer tussen de Schift en hemet
gemeentelidvan vandimg indringt!
Ik vind dat een gevaarlijk mmikkeling.
Ik kan het niet helpen, maar ik vind
inderdaad dat De Jong op deze wijze gaat heersen over & Schrift. Natuurlijk begrijp ik ook wel dat er
bij het lezen en toepmen van wat
de zigostea Paulus zegt heei wat vragen te stellen zijn. P W wist daar
al van (2 P e W 3 : 16), ma= heel
opvallend is dat Petnis de verzamelde brieven van Paulus rekent
tot 'de Schriften'! Dat betekent dat
die brieven hetzelfde gezag uitstralen ah de profetische boeken van
het Oude Testament. Dat is toch
wel een andere b e w e ~ dan
g die
van H. de Jong.

b&

Bescherming van Kuitert?
Gezien dit alles k m ik niet begijpen dat Mud&, Lettinga en De
Jong zo naar elkaar toe praat. Temeer waar De Jong zelfs Kuitert in
kscherming neemt, omdat hij op
eeneerlijke manier met de vragen
over Schriftgezag bezig is. Hij zet
alleen vraagtekens bij d g e (!)
van K u i w uikomsien. Als je &n
van de laatste boeken van Kuitert
gelezen hebt, gaat hier toch echt
het licht uit. En dm moet Mudde

eerlijk zijn en niet zeggen dat De
Jong uitgaat van de ge'inspireerdheid van de Bijbel. De Jong ontkent het zeif. We zitten bij hem op
een heel ander spoor dan bij Lettinga.

Luisteren naar de Heilige
Geest
Krijgen Gereformeerden pas de laatste
tijd door dat er bepaalde vragen rond
de uitleg van de Bijbel zijn waar je
niet omheen kunt? Volgens ds. Messelink is dat niet zo. Hij wijst op wat je
kunt tegenkomen bij de hoogleraren
H.J. Schilder, C. T r h p en J. van Bruggen.

Ondertussen kan duidelijk zijn dat
we in de vrijgemaakte kerken echt
niet vele jaren lang met oogkleppen op liepen, die pas in de laatste
tijd verwijderd zijn. Ongetwijfeld
levert onze tijd ons moeilijke vragen op, bijvoorbeeld rond de positie van de vrouw in de kerk. En het
is niet automatisch zo dat de antwoorden van vroeger vandaag nog
gelden. Maar overheersend daarbij
is niet het luisteren naar de tijdgeest, hoezeer we ook kinderen
van onze tijd zijn, maar het luisteren naar de Heilige Geest, die ook
vandaag in het levende en blijvende Wmrd van God tot ons spreekt.
Daarover denken we vandaag nog
net zo als 10 of 20 of 30 jaar geleden. Wij nemen niet de vrijmoedigheid om te zeggen: hierin ben ik
het helaas niet met de apostel Paulus eens. Dit is echter Schriftkntiek. Het leidt ook tot een subjectieve manier van bijbellezen. Want
wie maakt dan nog uit waarin we
het w61 met Paulus eens kunnen
zijn? Die kant mmt het echt niet op
in de kerk.
Met ds. Mudde verlang ik naar de
eenheid van al Gods kinderen.
Maar dan wel op de enig-goede basis: de aanvaarding van de Heilige
Schrift als het betrouwbare Woord
van God. Ook in 1997. Want het
Woord van God blijft tot in eeuwigheid.

Suddergeloof
Ds. W. Markus zet in het maartnummer van TijcdSchrift van de Hervormd
Gereformeera'e JeugdBond de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden
neer in onze tijd. De verdeling in tweemaal vijf laat zien dat de grote scheiding dwars door de groep loopt. Niet
alleen dwars door de wereld, maar
ook dwars door je eigen (jeugd)vereniging.
Dat is een aangrijpende gedachte.
'Christelijk' zijn, meelopen met &
anderen, in de kerk zitten - en W h
verloren kunnen gaan.. .

Wachten
Alle tien moesten wachten. En dat
is niet eenvoudig. Denk maar m
de tandarts. Een stapel onmogelijke
tijdschriften,en mensen die zwijgen of in de wachtkamer eIkaar verschrikkelijkeverhalen vertellen.
Minuten lijken uren, en uren lijken
dagen. Wat is dan wijs en wie is
dwaas? Het verschil is een kruikje
reserveolie. Daar hadden vijf meisjes niet aan gedacht. Hun geloof
was niet krekend op een lange
wachttijd. Zij wilden gelijk naar
het feest. Het moest allemaal een
beetje makkelijk blijven. Maar
toen de wereld vol vijanden bleek
en de bruidegom nergens te vinden
was, toen hield het op. Geen uithoudingsvermogen. Mooi-weer-christen, zo kun je ze ook noemen.

Mag het iets kosten?
Als je sommige jongeren vraagt of
ze geloven, dan zeggen ze gelijk
'ja'. En als je vraagt of ze in God
geloven, dan zeggen ze nog steeds
'ja'. Maar als je vraagt of het ook
iets mag kosten, dan iujken ze naar
je alsof je uit een andere wereld
komt.
Voor velen is geloven niet m&r
dan een gratis toegangskaartje voor
de hemel hebben. Maar v m g onderweg niet om gehoorzaamheid.
Vraag niet om liefde tot Gods geboden. Vraag niet naar ten persoonlijke relatie tot de Heere Jezus. Dan
is de olie ineens op. Het is sudder-

geloof in een 'het-zit-wel-goedwant-ik-leef-toch-netjesJ
pannetje.

De kerk: instrument van de
Geed
Prof. C. Gruufiml ziet niet veel in
een voortbestaan van het Contact Orgaan voor de Gereformeerde Gezindte. Kerkelijke eenheid komt toch niet
tot stand. En misschien is kerkelijke
verdeeldheid eigenlijk ui erg niet. Het
kerkelijk instituut is maar steigerwerk.
En het steigerwerk wwdt afgebroken
als het grote bouwwerk van de Kerk
met een grote K klaar is. Een reactie
van prof. W . van 't Spijker in De Wekker van 28 februari jl.:
Wie zich op dit spoor van denken
en actie begeeft, laat een gedachte
varen die van meetaf in het gereformeerd protestantisme aanwezig is
geweest. De kerk behoort bij de zaken die als uiterlijke middelen gebruikt worden door de Geest om
zijn verborgen werk te doen. Het
uiterlijke staat niet tegenover het innerlijke, alsof het een soort dualisme zou zijn. Het stuur voor het verborgene, het beschermt het verborgene, het dient de groei en uk wasdom van het verborgene.
'

De Bijbel zegt dat de gelovigen zijn
verzegeld met de Heilige Geest. Wat
houdt dat in? Daarover schreef ds.
P.H. van Harten op 6 en 13 februari
jl. in De Waarheidsvriend. Hij bespreekt 2 Korinthe 1 : 2 l en 22, Efeze
I : 13 en 4 : 30 en gaat dan verder:
Het gebruik van een zegel waaraan
wij in deze woorden worden herinnerd, was in het oude Oosten zeer
algemeen. Het had de functie van
een waarmerk alsmede van een eigendomsmerk. Het graf van Jezus
was van een zegel voorzien om het
onaantastbaar te doen zijn, Mattheus 27 : 61vv. We lezen in Romeinen 15 : 28 dat er goederen werden verzegeld. Ook Jezus Zelf was

van God verzegeld, Johannes
6 : 27. Zoals een belangrijk document van een zegel werd voorzien,
had God Zijn Zoon 'gewaarmerkt'
ds Verlosser.

Eigendomsmerk

lige Geest als je tot het geloof komt?
Of komt die verzegeling pas later? En
ontvangen sommigen die misschien
nooit?
Volgens ds. Van Harten moet je uit
Efeze 1 : 13 wel & conclusie trekken,
&t álie gelovigen verzegeld worden:

Hoe genuanceerd de betekenis van
een zegel ook kan zijn, het is duideIijk dat in Efeze 1: 13 de apostel
denkt aan de betekenis van eigendomsmerk. In de eerste helft van
Efeze 1 rtiemt Paulus de verkiezende genade van God. In dit verband
spreekt hij van hen 'die eerst in
Christus gehoopt hebben', vs. 12.
We hebkn te denken aan gelovigen die van joodse afkomst zijn.
Maar dan richt hij zich tot de christenen van heidense afkomst. Hun
tmstand was voorheen deplorabel.
Even verloren als anderen, waren
zij 'vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, zonder God in de wereld', Efeze 2 : 12. Maar nu, zo wil Paulus
hen zeggen, behoren zij God toe.
22 hebben het eigeradomsmerk van
God ontvangen: de Geest is hen g e
schonken. God is het, Die hen deze
Geest gegeven heeft, vergelijk
2 Korinthe 1 : 21 en 22. Het gaat
hier niet in de eerste plaats om bepadde werkingen van de Geest. De
Geest Zelf is het zegel. Zoals goederen die vervoerd worden van een eigendomsmerk v d e n zijn, heeft
God de Zijnen in de Geest een eigendomsmerk gegeven. Hier geldt
het woord dat Petrus eens schreef
tot christenen die eveneens uit het
heidendom afkomstig waren: eertijds geen volk, maar nu Gods
volk, 1 Fetnrs 2 : 10. Zij komen nu
ook onder Zijn hoede. In Ezechiël
9 wordt gezegd hoe degenen die in
Jeruzalem zuchten een teken van
God aan hun voorhoofd ontvangen.
Zij zuilen niet d m r het verderf dat
over de stad gaat getroffen worden.
Zo tekent Goù ook nu degenen die
de Zijnen zijn.

Verzegeling voor 611en
Word je meteen verzegeld met de Hei-

2% mogen wij vaststellen dat God
Zijn Geest als eigendomsmerk
geeft aan aUe gelovigen.
Het Nieuwe Testament kent wel
een grote verscheidenheid tussen
de gelovigen. liin dat in menig opzicht. De geestelijke toestand kan
heel verschillend zijn.Er is een verscheidenheid aan gaven. Maar het
kent geen onderscheid tussen de gelovigen in die zin dat de een wel
via een bepaalde ervaring de Geest
heeft ontvangen en de ander niet.
Paulus achtte het nodig de gemeente van Kminthe heel scherp te vermanen. In 1 Korinthe 3 : 3 zegt hij
zelfs tot hen: 'gij zijt nog vleselijk'. Toch zegt hij van hen dat zij
in Christus in alles rijk geworden
zijn, 1 Korinthe 1 : 5.
Ais het gaat om de verzegeling met
de Geest moeten wij denken aan de
psairnregel: eik die Hem vreest,
hoe Hein hij z i j of groot, wordt van
dat heil, die w e l h m deelgenoot
(P& 115 : 7).

Verbondenheid in Christus
Van nature zijn we aan Adam verbonden. Wie gelooft is ' i n Christus', zp
als Paulus dat vaak uitdrukt, verbonden aan Hem om uit Hem te leven. En
juist door de Geest van Christus worden we tot zijn eigendom gestempeld.
De nauwe band tussen Christus en
de Geest, Die aan alle gelovigen ge-

schonken wordt, wordt ook in artikel 27 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis over de algemene
christelijke Kerk aangewezen. Hier
wordt gesproken van een 'heilige
vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende
in Jezus Christus, gewassen zijnde
door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest'.

Dat ieder die door het geloof aan
Christus verbonden is, deel heeft
aan het volle heil dat door Christus
verworven is, vinden we cak in de

Heidelbergse Catechismzu. Als in
zondag 22 gesproken wordt van de
gemeenschap der heiligen, zegt ons
leerboek onder meer: 'dat de gelovigen allen en een ieder als Lidmaten aan de Heere Christus en al
Zijn schatten en gaven gerneenschap hebben'. Hier staat de Geest
beslist niet buiten.

De Geest werkt in de gemeente
Het laatste citaat wijst ons tevens
op de betekenis van de Gemeente.
Al te vaak dreigt deze - en dat
geldt ook voor de verzegeling met
de Heilige Geest - uit het oog verloren te worden. Bet werk van God
is wel persoonlijk, maar niet individualistisch. De Geest van Christus
woont en werkt in het midden van
de Gemeente.Niet voor niets kan
Paulus - alweer in de brief aan de
Gemeente van Efeze - spreken
over de Gemeente als een woonstede Gods in de Geest, Efeze 2 : 22.
HiJ troost en leidt haar, en vervult
harten en monden met de lof van
God. In het midden van de Gemeente geschiedt de prediking van
tiet Woord, als instrument van de
Geest en wordt het geloof gesterkt
door de bediening van de sacramenten. Een levend lid van de Gemeente v e r k ~ rin
t het krachtenveld van
de Geest.
Ervaring
Het zal duidelijk zijn dat wij ons ervoor hebben te hoeden om een bepaalde geeskiijke ervaring voor de
verzegeling met de Helige Geest
te houden. Op een principieel punt
wordt de bijbelse lijn prijsgegeven.
Vreemde leringen kunnen gemakkelijker vat krijgen op de geesten.
Maar er is meer. In de Gemeente
kunnen wankelmoedige gelovigen
ontmoedigd worden en er toe komen aan te nemen dat zij geen kind
van God zijn,als i j bepaalde ervaringen missen. Het beklemtonen
van de noodzaak van deze ervaring
kan zelfs het gevaar van wetticisme

in zich bergen.
De indruk kan gewekt worden, dat
de genade van God niet genoeg is.
Er is een 'extra' of een 'plus' nodig
om echt een kind van God te zijn.
Tegelijk kan echter niet genoeg benadrukt worden dat de werking en
de inwoning en derhaive ook de
verzegeling met de Gees+nietbuiten het bewustzijn en de ervaring
omgaan.

Hoe ervaren wij de Geest?
De Geest van Chnstus woont tuch
in onze harten. En Rij is een werkzame Geesb. Het is & Geest der gemde en der gebeden, Zacharia
12 : 10, Romeinen 8 : 26. Hij is het
Die kracht geefr, 2 Timotheiis 1 : 7.
Bij vernieuwt ons leven en doet
ons vruchten dragen tot eer van
God, Galaten 5 : 22. Hij getuigt
met onze geest dat wij kinderen
van God zijn, Romeinen 8 : 16. Als
eerstelingengave van God geeft Hij
onuitsprekelijk vreugde, Romeinen 8 : 23, vergelijk 1 Petrus 1 : 8.
Evenals dit zo is met de Vader en
de Zoon, wordt de Geest ook gekend uit Zijn werkingen, voornamelijk die wij in ons gevoelen, Nederlandse Geloofsbelijdenis,art. 9.
AIS hulus in Efeze 4 : 30 oproept
& Geest, door Welke men verzegeld is, niet te bedroeven, zal hij
mede gedacht hebben aan Be werkingen van de Geest. De Geest Zelf
wijkt immers nimmermeer van een
christen. Maar wel kan Hij Zich terugtrekken of Zijn vertroostende
werking inhouden. Het vreugdevolle uitzien dat een christen mag hebben, kan verminderd worden. Ook
hiemit zien wij dat de verzegeling
met de Geest niet buiten het b e
wustzijn omgaat.
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