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O p2 1 september jl. organiseerde het
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de
Nederlands Hewormde Kerk in Amersfood een
'kerkenradendag', Wet ging om een gezamenlijke
bezinning op de te volgen weg in he t Samen op
Weg-proces.
Het resulfaut was d e uitspraak, dut de
hervormd-gereformeerdenzich 'geroepen zien op
hun post te blijven in de Nederlands Hervormde
Kerk'.
De toezegging werd gedaan dat het bestuur voor
een geschrifl zou zorgen, waarin de (fundamentele)
bezwaren tegen het Samen op weg-proces nog
eens concreet zouden worden verwoord

Nu,het bestuur heeft woord gehouden: een paar weken geleden is het
beloofde geschrift verschenen bij
uitgeverij Groen in Heerenveen.
Het heeft als titel Voor de goede oorde, met als ondertitel 'Om een bijbels en confessioneel verantwoorde
kerkorde'.
Over genoemde 'kerkenradendag'
schreven we eerder in De Reforma-

tie van 19 oktober jl. We zagen
broeders in nood en hebben toen
geprobeerd vanuit de Schnft een
appgl te doen op het hart van deze
broeders.
Nu zij in hun strijd voor de waarheid een volgende stap hebben g e
zet, wiilen we ze opnieuw volgen.
We herkennen de strijd en willen
daarin graag meeleven. Tegelijk

willen we toch ook onze zorg kenbaar maken over de wijze w m p
zij hun - op zich goede - strijd sbijden.

Grondslag
Op vier punten worden in Voor de
goede orde veelal ingrijpende bezwaren naar voren gebracht tegen
de kerkorde van de hoogde Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
Het eerste en voornaamste kzwaar
betreft de grondslag van de verenigde kerken. Hierin worden niet dleen de gereformeerde belijdenisgeschriften genmmd, maar ook de w genaamde 'Leuenberger Konkordie'.
KERNREDACTIE:
PROF. DR. M. TE VELDE,
DRS. G.J. VAN MIDDELKOOP.
OVERIGE REDACTIELEDEN:
DRS. R. TER BEEK, DRS. B. BOS, DRS.
A.LTh. DE BRUMNE, DRS. G.GUNNINK,
DRS.B. LUITEN, PROF. DR. C.J. DE RUIJTER, DS. A. DE SNOO.

MEDEWERKERS:
J.J.D. BAAS, DRS. C.J. HAAK,
J.M. DE JONG, DRS. J. SMELIK,
DRS. H. VELDMAN.
REOACTIE-ASSISTENT:
W.L. DE GRAAFF, Wortmanstraat 138,8265
AG K
a
m
e
n
,Td. (038) 3331201.
Alle stukken bestemd voor de Rdactie m:

De Reformatie,Postbus 24,8260 AA te Kampen.
ADMINISTRA TIWAD VER TENTIES:
Uitgeverij Oosterbaan & Ls Cointre B.V.,
Pmtrekening406040 t.n.v.,
De Reimmatie, G o s , Postbus 25,4460 AA
Goes. Tel. (0113) 215591.
ABONNEIWENT:
f 8575 per jaar; f 6 2 5 per halfjaar;skidwiten f 70,sper jaar (blnnenland). hitenland:
f >M,%
per jaar (zeepost).
Een abonnement kar^ per maand ingaan,
maar slecMs,Mindigdworden uiterlijk twee
maanden voor het verstrijken van de betalingstermijn (opzeggingvan jaarabonnement
vbbr l november, van een halfjaarabonnement vóór 1 juni).

Losse nummers f 1,95 (exd. p r t o ) .
De Reformatieis op cassette verkrijgbaar bij
de Stichting Bralectah.
Tel. (0521) 515946.

B

ADVERTENTIES:
Piijs:f 0,84 per mm. CmkactIarU op aanvraag.
Zonder schriítelljketoesiemmingvan de
uitgever is het niet toegestaan artikelen uit
di blad wer te nemen.
ISSN 0165-5191

In &el 1-5 van de nieuwe kerkorde wordt hierover opgemerkt:
'...Voorts erkent de kerk de betekenis van de Konkordie van Leuenberg voor uk voortgaande ontmoeting van de lutherse en gereformeerde tradities.'
Ook al is de formulering v m i c h tig, het gaat de bonders te ver.
Waarom? De Leuenberger Konkordie is het resultaat van jaredange
gesprekken tussen lutherse en gereformeerde theologen. 't Begon al
in de vijftiger jaren, tot in 1973
overeenstemming werd bereikt. In
huenberg (bij Bazel) kwamen hervormden, gereformeerden en Iuthersen tot de conclusie:
'in het verltaan van het evangelie
overeen te stemmen, dé in de klassieke lutherse resp. gereformeerde
belijdenisgeschriften vervatte wederzijdse veroordelingen niet meer
van toepassing te achten, en met elkaar kansel- en avomimaaIsgemeenschap aan te gaan.. .'
Wat de bonden zich afvragen is:
welke plaats nemen de gereformeerde belijdenisgeschriften nu
nog in, wat is hieruit wel, wat niet
relevant?
Heel wezenlijke onderdelen van
het gereformeerd belijden komen
namelijk in de Leuenberger Konkordie niet of slechB vaag aan de
orde.
Zo wordt gezwegen over de tucht
als kenmerk van de kerk. Dat de
mens door de zonde totaal verdorven is, komt niet uit de verf. In dit
raam past ook het slechts vaag en
onduidelijk spreken over Gods heiligheid en Zijn toom. Het zal niemand verwonderen dat de konkordie moeite heeft met een God die
mensen 'laat in hun val en verderf
waar zij zich zelf in geworpen hebben' (art. 16 NGB, vergelijk DL
156).
Leuenberg zegt:
'Het getuigenis der Schrifi aangaande Christus m l 2 het ons onmogelijk een eeuwig raadsbesluit
Goàs tot uiteindelijke verwerping
van b e p d d e personen of van een

vuril ie aanvaarden.'

Om al deze dingen noemen de bonders de Konkordie als basis voor
een fusie 'ondeugdelijk'.
'Wanneer de belijdenis van de k r k
(of een deel van de belijdenis) op
zijn minst 'frugwiirdig' wordt gesteld, dan zijn we in een uiterst gevaarlijke en kritieke situatie aangeland. (.. .}
Juist de Dordtse Leerregels zijn in
h a r evenwicht een wmrborg om
de leer van Gods soevereiniteit zuiver te bewaren, hoauel wij ook ten
volle beseffen, dat zuiver bewaren
van deze leer geen garantie vormt
voor het leven uit en van Gods soevereiniteit. Dordt geeft het bij tijden vertwijfelde geloofsleven
grond onder de voeten en brengt
het op de hoogte van het belijden
van de kerk der eeuwen.'

Verbond
Een volgend hoofdstuk in Voor uk
goede orde gaat over het verbond.
Eerst wordt een beknopt overzicht
gegeven van wat de Schrift in het
Oude en Nieuwe Testament hierover leert. In kort bestek worden
veel mooie dingen gezegd. Waar
het de bonders vooral om gaat is,
dat in de nieuwe kerkorde niets gezegd wordt over 'de kerk als vrucht
en openbaring van Gods verbondshandelen'. Waarom wordt dit ais
een gemis gezien?
'Wanneer we belijden, dut de kerk
rust in Gods gendmerbond, betekent &t ook, &t er een bijzondere
roeping voor de kerk ligt om in &
wereld Gods geboden en belofen
te betuigen.'
Deze roeping van de kerk wordt
vervolgens naar vier zijden uitgewerkt:
l. de kerk k e f t een roeping te
miä&n van het volk
'Zoats"het uitverkoren geslacht,
het ko~ainklìjkpriesterdom" geroepen is om Gods deugden te verbndigen aan allen, die G d(nog) niet
kennen, zo he@ ook de kerk de opdracht om h a r taak naar buiten

toe te vervullen. De kerk is inmers
vrucht van Gods verbondshandelen
muur ook instrument om dat verbond met G& belofte en eis te betuigen.
Door Zijn leiding in la ggeschiedenis riep Hij & kerk ook in ons land
en onder ons volk te voorschijn
duor Zijn Woord en Geest. De
Kerk, die door Zijn genadeverbond
in & Middelaar van het verbond
Jezus Chrisms alle k i l heeft, kent
ook Zijn zalving. Bekleedt Christus
als verbondsmiddeharhet drievoudig ambt van profeet, priester en
koning, zo kent ook de kerk 01s Zijn
volk haar profetische, priesterlijke
en koninklijke roeping. In verkondiging en dienstbetoon wordt deze
roeping uitgewerkt en verwezenlijkt.'
2. tie kerk k@ een roeping t%
M e n van de volken
Hierbij gaat kef om de roeping van
de k k tot zending en dienstbetoon
in de wereld.
3. de h r k Be@ een b&on&re
roeping tegenover lsm2Z
Met naàruk wordt de term 'jodenzenùzng' als onbijbels afgewezen.
In de lijn van Paulus zouden we
nog altijd eerst de Joden moeten
zoeken met het getuigenis dut Jezus
de Christw is.
4. de kerk heeft een roeping jegens & schepping
'In de belofren van Zijn verbod is
ook de schepping betrokken, er
wordt gesprokn van "een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde".'
'De kerk heeft te wmrschuwen tegen de exploit~tieen de vervuiling
van de schepping duor de mens en
op te komen voor de goede omgang
met de schepping als vervulling
van het rentmeesterschap.'
Waarom de bonders m hechten
rtan het expliciet noemen vm het
verbond in de nieuwe kerkorde,
wordt vervolgens duidelijk als het
gaat over Gods verbondstrouw in
de lijn van de geslachten: de bonders ontlenen hieraan o.a. het recht
om te blijven pleiten voor zogenaamde 'geboorteleden', nog niet
gedoopten die we toch wel bij c i ~

kerk hebben te rekenen.
Ook d zijn bij vmchillende van de
hier genoemde zaken vragen te stellen, terecht bepleiten de boncier~
ruimte voor Gods verbond. Hier
hangt veel mee samen! Bijvoosbeeld de tucht in de kerk. Ah het
zicht op Gods verbond verdwijnt,
komt & tucht in de lucht te hangen. Zowel grond als doel van de
tucht zijn dan niet meer duidelijk te
m a k a Vandaar aan het eind van
dit hwfdstuk een helder pleidooi
voor venverkg van Gads verbond
in diverse m&1w
van de nieuwe kerkorde (bijvoorlxeld daar
waar het gaat over de roeping van
de kerk,over de sacramenten en
over opvoeding en mmhese).
Ik citeer nog even de laatste alinea:
'In het bovenstande h b h we gebracht de grote betekenis van he#
verband van God voor de kerkorde
armn te wijzea. Het geadeverband
bied een objectieve grond voor het
zijn en welzijn vun ak kerk, terwijl
menselijke ervaringen, coritextuele
cultuuruitingen,subjectieve theologische modellen telkens wisselen,
vindt de kerk haar diepste huvast
in de onwankelbare t r o m van
Gods genaHeverbond, De kerk kan
niet anders &n human in h a r
kerkorde blijk geven.'

Doop en avondmaal
Het &r& hoofdstuk bevat de bezwaren van de bondm tegen de
voorgestelde aaikelen over doop
en avondmaal.
Ten aanzien van de doop wordt het
'een ingrijpende omissie' genoemd, dat de kinderdoopniet met
name wordt genoemd l
3is bewust
gekozen voor formuleringen die de
praktijk wettigen, dat ook kmderen
van gelovigen niet meer gedoopt
warden. Dit 'ten voordele' van &
'volwassendoop'.
Ook t.a.v. het avondmaal betreurt
de brochure de vaagheid van formulering.
Voor wie is het avondmaal nu eigenlijk? De nieuwe kerkorde zegt:
voor '& gemeente', maar wie wor-

den daarmee bedoeld?
Aan de voorgestelde kerkorde
wordt dan ook een compromis-kam verweten, 'individueel en
subjectief aangepast bij wat er in
de gemeenten leeft'.
'Op deze wijze zijn niet ak objectieve Schriftgegevens, m h het oergerqformeerde belijden, langer
norm en m t s t u f voor deelname
aan het avondmml. WLj vragen ons
af,of hier niet een stuk individualistne in steekr.'
De bonders zelf kiezen ovemiigd
voor de openbare belijdenis als de
meest juiste en geëigende weg tot
deelname aan het avondmaal.

Het huwelijk
'De concept kerkorde voor de beoogde Verenigde Protestantse Kerk
in Nederland(of wat de naum van
de 'nieuwe brk' die in het Samen
op Weg-proces wordt beoogd uiteindelijk mag worden), mist een artikel over het huwelijk. We zoden
van een veelzeggend stilzwijgen
kumen spreken,juist gelet up de
opvallende tegenstelling die dit
nieuwe ontwerp hier vertoont met
de thans nog geldende kerkorden
van de twee grootste van & in genoemd proces betrokken kerken.'
Met deze woorden begint het
hoofdstuk waarin de bonders enerzijds laten zien wat de Schrift ons
leert over het huwelijk en 'alternatieve sarnenlevingsvomen', anderzijds ingrijpende kritiek k v e m op
de bewusk vaagheid in dezen in de
voorgestelde kerkorde.
Intussen gaan & broeders hier niet
(vmpelbaar) 'kort door de bocht':
'natuurlijk moeten gereformeeden
niets hebben vm samenwonen enz.'
Nee, of er ook een open oog is
voor diep ingrijpendelevensvragen.
Maar terecht wordt hierbij gewe
zen op het belang van een duiùeli i k
kompas!
'Bubebe hordenkhg van de vragen rond huwelijk en echtscheiding, alternatieve relaties, h a m seksuliteit, sehmle opvoeding

van kinderen is voor & christelijke
ping van het verbond, mor het
gemente in deze rijd vata nomvsrhoog-houden van het huwelijk als
xhivimg en m r e l ~desori2nm-e
f
instelhg van God.
zeer urgent.
i# hfvaste
In dit alles herkennen we de broe
u i t g m g ~ p ~lSry
~ ~det dijki
,
mmders en zwters van de bond als mesief is. De Bibel ah M W o w d tim
destrijders 'voor het geloof dat eenGod is gm lamp voor ome voet en
maal & heiligen overgeleverd is'
een licht over onsp d . Bij &t lilat
(Judas, vs. 3). Het gaat duidelijk
willen we ome beslissingen hemen
om '&.goede strijd des geloofs'
en ~poorzoeki?~
r e m w n van de
(1 Tim. 6 : 12).
vragen van deze tajd. Mureel beMaar. ..'de gosde strijd strijden' is
r d en pastoraat zuiien zich als
mg aikt hemIfde als die sprijdook
het goed is niet begeven buìte~
de
g6ed &rij& ,H-d iierb&i.idoor het Woord getrokken sporen.
Dat berekent intimeft niet& h 6
altijd eenvoudig h om de bïjbedse
lijflmten mnzien w n de actuele
uiteindelijktahgem gmfm&vraagstukken te trekken. De Bijbel
& b d u r e geworden.
is nu eenmaal niet een ethisch
handboek,waarin we & purxrgmConsequent.
fen aan de hunù van de index maar
voor het o p a o e h kbben om pasDe bond is opghcht # f W.
Met
klare mtwolirdea te krijgen ~p onals wam 'De GerefcmntdeBond
ze vragen. Het z o e k naur #M iintot verbeiding en ve&di&g
der
vuliirtg geven aapt een wrmhumrWmheid in de Ne&Pand&
(Gede levensstijl vraagt inspanning.
ref0Imee~de)Hmorrnde&k",
Pastoraat in &ze t i d vrmgt om iaNu,de b d e r s h e b h @o@
tensieve b e z h i n g op veranderenvoor deze n a m , &ekgelijk-eaa
de mlaaies. Er moet v e d meer &n
programis, te M.
vroeger in predtkìng,p z ~ o ~ a acas,
Toen in 1951 in 'RHWOUT&
techese en kringwerk aumbepafgeKerk een nieuwe &FBQ&.~&~IIschonken w o r h aan de betekenis
g v d , w d die#& a€gehmi.
van het huwelok, de juiste voorbeh deze kerkorde wo& .ie
reiding op hel huweiijk, de betekenamelijk wel'de
der predinis wn seksualiteit.'
king en enige regel &s~g&oa&' genoemd, maar ze w&t niet beleden
als het- g
W W +m
ie goede strijd
God. Verder gaat het in de kerkerM Swe de hierboven weergegeven
de van 1951 wel over het belijden
kritiek van de bandm op de nieuvan Jem Christus 'in gemeenwe kerk~de
op ons h m inwerschap met & belijdenis der vade
ken,wat is er dan veel h&-!
ren, maar een yoorskl om het zó te
Het sterke vari de brochure Voorde
fmuieren ' i n gemeeprschap en in
goede arde is mijns inziens v
d
overeeasbmmíng met de vadem'
&t, dat keer op keer de vinger
werd afgewem.
wordt gelegd bij veelzeggende
De b m d e m k b h er duideiijk tevaagheden d omissi& in de vmrgen ~
mOok &.af@ ~
gestelde kerk&, Na deze brmhucmt op weg naar algemene aanvaarre kan dat iedereen duidelijk zijn.
calligva&niieuweIIerkdevam
Of het daarom ook (zeker intemi,
1951 detwste tien j a [g)-geen
voor de bekokkw keken) een mtlertucht te oefenen, nep verzet
tige h h m is: e n gewaarvan dB b&rs op.
schuwd man telt...
In later j m n werd publiek afstand
Terecht komen de bonders op voor
genomen van 'de vrouw h het
de eer van C i d m zijn v a r k i z e d e
ambt' en het zich steeds meer begeliefde, voor het recht van Zijn
ven tsp 'de politieke weg' (een kerk
t m , voor & rijkdom en de roedie haar kracht.mekt is 'bij de tijd-

w' politieke uitspaaken,bijv. over
d 0 ~ ~ 5 ) .
Fdn ding h je de baders dan
ook b e s l b
verwijten: dat ze
hun program van 1906 onmuw
zo&
zijn g e w o n b . Consquent

zijn ze opgekomen
heid.

de WW-

Hel= is men tegelijk ai die jaren
ook trouw g&lkven aan een kerkelijke organisatie waarinaak d w d leraars een weaige pk&$ immen.
Heel ontdekkend is het slothoof&
stuk van Voorde goede orde.
Daarin gaat het nog over de mm
van de te verenigen kaken. De
bonbers hebben moeite met &
naam 'protestants' of 'evangelisch'. Ze stelIen voor: Hem@&
Kerk in N e d w l a d .
Op hm standpunt: een vondst!
Het program vm 1906 kan onveranderd blijven.
En daarmee sak de bewust gek*
zen positie tritiIieri & kerk,
Temgde igwel de vrraag te stellen
wmrm Ed-e hottders h 'start' nem e n bij de H m o r m i ~ gDe
. boven
gecdtede zia 'DomZijn lekding in
de geschiedenis Rep Hij de kerk
ook in ons land en onder om volk
te voorschijn door Zijn Woord en
Geest' ziet toch niapas *war gebeurde in de 16e eeuw. De kerk
was hier al eerder! Mmr w r a m
dan niet &rbirwzen gebleven om
te stl-ijdea voor de waarheid?

In hun pleidooi vmol de aam 'Hervomide K& in Nederlarrd' geven
de bonnders zelf m,,daede kerk van
de H
m destij& een nadere
na2rm &mg, m wel: 'de Gefefm.
meerde
Kerken in Nederland' (zie
bijv. het opscM3 hven de
D d & e Leemgeb,,Ad&).
ûuk Es het de bondm k b d ,dat
wmartn.hetehdvm&18eeeuw
de n a m 'hem&
om dehoek
kwam kijkm. Dat &utde omdat
%bevindelijken' en 'de d d & n p pen' de n a m tgerefm&d* rikt
v o d e n p s x n bij'de verkhtm'
in de &k.

J.E. Kramer

a
l
f schrijven de bonden nu in hun
hhure:
'De eerlijkheid gebidt omte zeggen, dat de huidige 1Vc&r&mise

*

He~yommkKerk o& @etmeer voluit q f qde~& wq&meerde Kerk is, de kerkardevan
1951 ten spijt. Ais z M g is de
venwdte benaming,die aan het
eind van de 18e eeuw ot#stonù+
m g steek van hocAt.'

k h kiezen ze voor de naam 'Herv m d e Kerk' en wel om de aansluiting bij de h e r v d g in &
l& eeuw. V m g iemandnu 'Maar
waairrwndmnietook&~van
toen, "Geref&&
Kerken"?',
het antwoord is te lezen op de k t ste bladzij van het hier besprob
bekje:
'in & ùewmhq 'Hervar& Kkrk
in Nederis ccontin~dteitin de
naamgeving van de v&rlsnrlk
kerk in dit larid gewamhtgd.

Hoe consequent! Maar ik voeg er
aan toe: hoe kortzichtig ook! Om
za je liefde voor '& vaderhdse
kerk' te
gaan bven liefde
wior de kerk zoals de Schrift erover speek e m kerk die niet eeuwenlang waarheid en leugen naast

elkaar widerd& biedt.
Net als vorige keer wii ik dan ook
eindigen met een vraag aan de
òruedersvmde$md: h l m g

nog verheft u het program van
1906 b e n wat juist âe kerk der
hmoming als toeping van aile ware christgelovigen m helder onder
woorden heeft g e h h t in haar Confessie (arL. 28 en 29 NGB)?
Toe. verbindt u toch met allen die
m& u echt & Waarheid beikbken.
Brengt de schapen v a Q u i s a i s '
kudde niet in verwamhg en gevaar.
Laten we juia als vaenigie g e form&n
in onze m d o r d sa~~
menbhg een helder Echt Iaten
schijnm. Laaî op de grens v m een
nieuw miltermiurn niemand zich
hoeven af te vragen waar je ejgeniijk moet yin v m de Waarheid,
bij deze of bij die'kerk'. Hoeverderwekismenindetijd,hmb
l-hetene$etiii@ia.
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GEGEVEN...
TOT MIJN
VERLOSSING
'Die Zich voor ons ke$tgegmen
om om V$ te mqkep -die ?wer d g h e i d .'
IT1- alk)

De~ishet~vimtkzonde. h de w e d heerst h d e e
Gem mens kamt k o o i t onder
uit. Het lijkt wel aisof mmvvoet &
h in het leven van &
mensen.
Of haeft dat niet?

V a f e voet

Hij offerde zijn leven. Hugaf zichzelf.

Door zijn kruisoffer brak Jezus &
macht van de zonde. Hijheek satan g e v l d
De m& is op eigen W h v d a gen, chisw overwon!
Gods genade verscheen in Jazus
c!hbs.-efiritemh. W a n t e t 3 S ~ g v m
zonden. God
veri&g.

Nu m e n zonde en d o d terrein
prijsgeva, Z k k en d m d htiben
in mijn leven geen been meer om
op te s ~ . . W ~ n & C h is
k vm ~a
mij gestorven. Hij heeft zichzelf
voor mij gegven.

Inhet~js~deaatmeerxt
geeIlbeenrnspte~.eods
schepping was goed. Maw sinds de
mdeval M & sátan vaste voet
opaankge&. De aardegaatgebukt onder de macht van de zonde.

De zonde is in mijn leven heel
sterk. Ik zal er op aarde ook d t
los vm kmen.
En tegelijk: ik gim de zonde gem
minheter vim mimijn
leiren: ae mtan k r i ,geen paoe arin de $rond.
Ook in mijn kven is er zonde.
Christus b f t &h vwir mij gege~ s w w x ~ w t a n i n m i j n ven.
le~e~~aste~oet~degrodte

Mjen.

Jezus' dood
God raakt de aarde niet kwijt. Hij
verschijnt in die wereld v m zade
en doud Jezus Chr@tus,isnaar de
tiarde gekomen. Dat bekkent redding!
Want ik weet van hetkruis van

~~bvrijdt mij van miJn mnde en &?l&
Hij.gaf-ifd
mijn t w k m t vWh.
2 ì j n d o r r d ~ ~ r a i g d e ~
&g van mijn eeuwige aood:het
eeuwige leven.

GEDRAAG JE ...
ALS EEN KIND
Belangstelling voor het kind
Over gebrek aan belangstelling
heeft het kind in & kerk altijd te
klagen gehad.

'Kinderen horen er in de kerk echt
bQ, maar leeft dat ook voor ons?',
verzuchtte dr. R. Bremmer al in De
Reformutie van 1955.
Nu is er als het hierom gaat sindsdien gelukkig wel het één en ander
veranderd, maar om nu te zeggen
dat er vandaag de dag in de kerk gen6eg aandacht naar het kind uitgaat.. .

Temeer daar we van de observatie
en inbreng van het kind bepaald
niet minder worden.
Van kinderen konden we, juist als
het op geloven aankomt, wel eens
méér leren dan we denken.
Treffend wordt dat door Markus
verwoord in zijn omschrijving van
de onmtxting van Jezus met een
aantal kinderen (Mk.
10 : 13-16).

Je ergeren aan het kind
Op het moment waar Markus het
hier over heeft, zijn Jezus en Zijn
leerlingen onderweg naar J m z a lem.
Daart>ijis over en weer h e l wat gesproken.
Jezus heeft onder anderen indringend en diepgaand met zijn leerlhgen brgesprokm over het onderwerp 'echtscheiding'. Bepaald
geen gemakkelijk onderwerp.
pems zijn
willen daarom p g nog eens stevig met Jezus erover doorspreken.
Als er zich dan ook, vrijwei na elkaar, een heel stel ouders met d e maai kleine kinderen bij zich, bij
Jezus meldt, met het verzoek of Hij
hun kinderen de handen wil opleggen en voor ze bidden, zijn ze bep d d geïniteerd.
Ze bestraffen die ouden en houden
ze tegen.
Wat denken die ouders wel? b Je-

%

zus' tijd d niet overbezet7 En wat
moeten die kin&ren bij Jezus? En
dan te bedenken dat het ten koste

van diepzinnige, zware gesprekken
gaat.
Zo redeneren deze ambtsdragers
geërgerd bij zichzelf!
Maar ook -*gers
kunnen de
plank wel eens rriis slaan.

Aandacht voor het kind

S. de Jong

niet als kinhren aannemen, dan
zullen jullie het niet binnengaan'.
In plaats van kinderen niet te ontvangen en geen aandacht aan ze te
schenken, houdt Jezus ze hen als
voorbeeld voor.
Om het met de titel van een bekende televisiequiz te zeggen: Bij Jezus is het hier niet 'Zo vader zo
zoon', maar 'zo zoon zo vader'.
Waar zit hem dat precies in?
Waarin moeten wij kinderen als
0"s voorbeeld nemen?
Er is op verschillende dingen gewezen: 'oravoorwaardedijkvertrouwen, de kinderlijke overgave en de
aanvaurding' (Ridderbos), 'kindergezindheid en innerlijk kindergesteldheid. Een kindeke laat zich
voeren, hefl geene pretenties, gelooft, verirouwt, ge@ zich, stelt
geen eischen' (Greijdanus), 'eenv o d en de blijdschap'
'&zegde onbevangenheid, eenze&den eenvoud, hetzelfde vertramen'
(Van Leeuwen).
Stof genoeg om eens over door re
denken.

Jezus ziet hoe wjn leerlingen r-ageren.
zij die ouders methun h&ren streng toespreken.
Maar Hïj ergert zich aan die houcling van zijn IeerIiagen.
Da's nog maar zwak uitgedrukt.
jenisis hevig verom,i~ over
het feit dat,zijn leerlingen die ouders met hun kinderen tegenhouden.
Hij waarschuwt m:'laat & kbderen bij Me komen, jullie moeten ze
niet tegenhouden!'
Jezus ziet kinderen staan.
Daar hebben mensen d eerder een
staaltje van meegemaakt.
Dat was trien in de tempel een hele
schare kinderen Hem had tmgerae- Kinderlijk v 4 3 r t r ~ ~ e n
pen:'Hosanna, daar loopt & Zoon
van David'.
Als het gaat over de leiding van
Toen de FarizeeiSrs daar boos over
God en Z?jn besturen van deze w e
werden, had Jezus het ook zo
reld, komen bij ons al gauw vragen
onomwonden voor de kinderen opnaar boven. Wij hebben vaak onze
genomen: 'Hebben jullie nooit gebeäenkingen en voeren hele dieplezen dat God uit de mond van bannnige gesprekken, bijvoorbeeld
by 's en kinderen lof heft bereid?'
over Gods alrnacht en de verhouJezus heeft aandacht voor kinderen.
ding tussen Gods voorzienigheid
Op bepaalde punkn worden kindeen menselijke verantwoordelijkren door Hem aan ouderen zelfs als
heid.
vddrbeeld voorgehouden.
Kinderen hoor je daa~
niet over:
'God is de liefste en de sterkste
Man van de hele wereld, Hij kan alVwrbeeldigheid van het
les', daarmee is voor hen & kous
kind
af.
En natuurlijk gaat het niet aan om
'Voor zodanigen is het koninkrijk
wetenschappelijk k z i g te zijn en
van God', luidt Jezus' waarschudoordenken van zaken te d i ~ k ~ a I i het adres van zijn lmlinwing
ficeren.
gen.'
Maar w,dat o ~ b e k o m e r d e ,
Om er even later aan t ~ te
e voegen:
blinde vertrouwen op God de Va'als jullie het koninkrijk van G d

der, de almachtige Schepper van
hemel en aarde, dat kinderen kunnen hebben... daar kunnen wij,
denk ik, nog wat van leren.

Kinderlijk sterven
In zijn boekje Als de dood vroeg
komt, schrijft de Groningse ziekenhuispredikant FJ.C. Stolp: 'Kinderen hebben een andere houding tegenover de dood dan volwassenen.
Deze andere houding wordt voelbaar en zichtbaar in de wijze waarop zij over de dood spreken en de
manier waarop zij met de (naderende) dood omgaan. Dat geldt het
sterven van anderen.
Als wij met een sterfgeval te maken krijgen hebben we vaak veel
verdriet.
Kinderen ook. Toch zijn zij vaak
de éérsten die reageren met: "Eigenlijk hoeven we toch helemaal
niet zó verdrietig te zijn, opa is
toch in de hemel?"
Dezelfde onbevangenheid geldt
vaak ook het eigen sterven.'
In dat verband spreekt Stolp bij kinderen van' een gelatenheid die
overgaat in een waardige en ontroerende overgave aan wat onvermijdelijk komen gaat' .
Een ontroerend voorbeeld daarvan
kwam ik tegen in Een meeuw die
wegvliegt over zee..., het verslag
van een vader bij het sterven van
zijn I I-jarig zoontje.
Op een gegeven moment zegt die
vader: ' "Paul, je bent nooit alleen,
pappa, mamma en Stella gaan met
je mee zo ver ze kunnen. Daarna
neemt God het van ons over. Je
zult zien dat er altijd iemand naast
je gaat, die je vast kunt pakken.
Heb je een idee hoe het zal zijn,
daar waar jij heengaat?"
Hij keek me aan en zei toen aarzelend: "Ja, als ik daar kom, moet ik
zeggen: dag, ik ben Paultje en mag
ik bij U blijven van nu af?" ,2
Dat opene, onbevangene, als het
gaat over het levenseinde en -begin
dat kinderen kunnen hebben...
daar kunnen wij, denk ik, nog wat
van leren.

Kinderlijke vrijmoedigheid
Over God praten met onze buren of
collega's vinden wij in de regel
maar knap lastig. Op de één of an-

dere manier generen we ons daar
toch een beetje voor.
Kinderen hebben daar vaak weinig
last van: 'geloof jij niet in God?klinkt het, alsof het om een zak
knikkers gaat, in de zandbak... dan
kom jij niet in de hemel, hoor'.
Evangelisatie, met het evangelie de
straat op???
Veel ouderen niet gezien.
Kinderen gaan ons daarin voor.
Die zitten achterop mama's fiets in
de drukste winkelstraat, midden
tussen alle mensen, rustig knoeterhard de psalm te zingen die ze die
week op school hebben geleerd:
'de kerk van alle tijden kent slechts
een vaste grond'.
Aan die vrijmoedigheid en vanzelfsprekendheid die kinderen kunnen
hebben, kunnen wij, denk ik, een
voorbeeld nemen.

Kinderlijk geloven
Okke Jager mediteert in zijn Wij
mogen van geluk spreken over geloven als een kind: 'Stel dat u een
zoontje had, dat zich volledig onderwierp aan uw vaderlijk gezag;
een kind dat onmiddellijk alles
doet wat u zegt, dat eerbiedig
vraagt: Mag ik alstublieft mijn
speelgoed weer opruimen? En dat
om klokslag 7 uur waarschuwt: Vader, het is tijd voor u om mij naar
bed te sturen! Was het maar waar,
zegt u.
Maar stel u voor, dat die gehoorzame jongen nooit" goeiemorgen "
en nooit "welterusten" tegen u
zou zeggen, dat hij nooit u tegemoet zou vliegen en z'n armpjes
om uw hals zou slaan, dat hij u
nooit aan uw jas zou trekken: Vader, wilt u me even helpen bij mijn
huiswerk? - dat hij nooit zou laten
merken dat hij u nodig had, dat hij
nooit z'n duim in de hoogte zou steken: zo'n vader heb ik! - Wat dan?
Als God een Vader is, dan wil Hij
niet alleen voorbeeldige kinderen
hebben; dan wil Hij kinderen hebben die Hèm erbij halen: Vader,
hoort u nu toch eens! - dat is het
gebed - en die het Hem vertellen

als zij weer iets gebroken hebben dat is het berouw - en die bij Hem
gaan zitten luisteren als Hij voorleest - dat is het bij belle zen - en
die het aan anderen gaan zeggen:
wij hebben toch zo'n beste Vader,

Hij doet alles voor ons! - dat is de
zending en dat is het zingen in de
kerk - en die erop vertrouwen: als
Vader het zegt, dan gebeurt het! dat is het geloof'. Wat je van kinderen al niet kunt leren.

Kinderlijke onbezorgdheid
Hoe vaak zitten mensen niet (onbewust) in de kerk met het idee dat ze
zoveel horen te dóen voordat ze het
koninkrijk van God kunnen binnengaan.
Je móet dit, je màg dat niet, zórg
dat je niet zus en ga niet zo, want
anders. . .
En je hoort nogal eens van mensen
die zich in de kerk innerlijk nooit
echt vrij voelen, dat ze voor zichzelf in de kerk ook nooit meer echt
iets van een feeststemming ervaren.
Ook op dat vlak kunnen we van
kinderen veel leren.
Wat kenmerkt namelijk nog meer
een kind?
Een kind verstaat de kunst om een
ànder te laten zorgen voor zijn geluk.
Dat is iets wat wij van ze moeten
overnemen.
Van God hoeven we niks en krijgen we de grootst mogelijke vrijheid.
We hoeven ons plekje op de nieuwe aarde niet te verdienen.
We hoeven niet in te zitten over de
vraag of God ook die en die zonde
van ons wel wil vergeven.
We hoeven zonden die we ooit hebben gedaan niet te compenseren.
We hoeven Gods gunst niet afte
dwingen.
We hoeven ons niet mooier voor te
doen dan we zijn...
Binnengaan in Gods koninkrijk is
kinderlijk eenvoudig!
We hoeven alléén maar te geloven
in de Zoon.
Dan zorgt Vader wel voor de rest.
1 'Zulken': het gaat hier dus niet alleen om
kinderen. Calvijn tekent hierbij aan: 'met dit
woord bedoelt Jezus zowel de kleinen als degenen die hun gelijk zijn'. Daarbij zou je
kunnen denken aan onze verstandelijk gehandicapte broeders en zusters: 'Voor kinderen en voor koningskinderen is het koninkrijk van God!'
2 Een ander ontroerend voorbeeld gaf, nog
niet zo lang geleden, ds. J.T. Oldenhuis in
deze rubriek door in zijn recensie van: Tettie Hordijk-van der Wielen, De kleine profeet. Onze Pieter had kanker, Barneveld
1996 (De Reformatie 72 (1997), 356).

INDIVIDUALISERING:

K.

van den Geest

HOE GA JE ERMEE OM?
lijk niet alleen op liefde maar nog
meer op trouw gebaseerd moet zijn.
Het zal duidelijk zijn, dat dit alles
ook psychisch mensen onder grote
druk zet. De samenleving is zo
complex geworden, dat mensen onder grote spanningen komen te
staan. Zodra je minder mee kunt
komen in de eindeloze markt van
info en impulsen, loop je risico geisoleerd te raken. Omdat je minder
kunt terugvallen op veilige vertrouwde netwerken, moet je veel
zelf verwerken. Ook eigen gevoelens, onverwerkt verleden, gebrek
aan assertiviteit. Zonder hulp blijkt
dit vaak onmogelijk te zijn. Dit zijn
de 'ziekmakende effecten' van individualisering.1

Individualisering en
persoonlijk leven, relaties
etc.
Ookpersoonlijke ontplooiing werd
belangrijker. Deze mag veel minder 'gestoord' worden, bijvoorbeeld door een huwelijk of een gezin. De binding aan een vaste levenspartner wordt langer uitgesteld. En áls het tot een vastere relatie komt, moet die relatie aan hoge
eisen voldoen. Daarbij moet elk
van beide partners zijn/haar eigen
onafhankelijkheid en ontplooiing
gegarandeerd zien.
Het is de vraag of kinderen krijgen
daarin (direct) past. En áls er uiteindelijk kinderen komen, stelt men
hoge eisen, zowel aan zichzelf (de
opgave om werk en gezin te blijven combineren), als aan het kind.
Immers, kinderen krijgen, daar kies
je toch voor? Dan moet het ook
leuk zijn. En als het niet leuk blijkt
te zijn (door ziekte van het kind, of
door problemen in de opvoeding),
kun je daar maar moeilijk eerlijk
voor uitkomen. Je hebt er toch zelf
JAARGANG
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voor gekozen? Ook in de kerk
wordt dit laatste al gezegd tegen
vermoeide moeders van grotere gezinnen. En zo kunnen schuldgevoelens zich ophopen.
Relaties staan zo onder druk. Trouwen en trouw zijn zijn niet vanzelfsprekend meer. Daarom ligt hoge
prioriteit bij de kwaliteit van een relatie: een huwelijk moet vooral
goed zijn. Je hebt er zelf voor gekozen, dus ben je er ook zelfverantwoordelijk voor. Dat komt dan des
te meer op je af als het vast of stuk
loopt. Ben je verantwoordelijk, dan
ben je dat ook voor de mislukking.
Niet alleen zet de eis van kwaliteit
de trouw onder druk. De eis van
kwaliteit roept de mislukking als
het ware zelfs op. De bereidheid tot
zelfverloochening en vechten voor
behoud van de relatie zal dan afnemen. Zodra de basis van liefde niet
meer ervaren wordt, is een beroep
op trouw bijna kunstmatig. Je
merkt dit al bij kinderen op catechisatie. Ze reageren verontwaardigd
als de catecheet stelt, dat een huwe-
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Omgaan met een
geïndividualiseerde
samenleving
Maken we een balans op, dan is
duidelijk dat individualisering leidt
tot een zeker afstand nemen tot de
eigen traditie. De wereld is een
markt, hoe maak je de juiste keuzes? Hoe vind je voldoende houvast? In het voorgaande ontmoetten we telkens woorden als 'voelen' en 'ervaren'. Eigen gevoel en
gevoelens lijken belangrijker dan
'objectieve' normen en waarden.
We leven in de tijd van het gevoel,
het gevoel stuurt meer dan de ratio.
Om met deze situatie goed te kunnen omgaan, is de eerste voorwaarde, dat we dit erkennen en als werkelijkheid accepteren. Het heeft
weinig zin hiertegen te protesteren.
Je kunt ook niet tegen een regenbui
of een aardbeving zijn.
Als we praten over hoe men het leven ervaart en z'n eigen plek daarin, dan is dat vooral ook om naar
de problemen te zoeken die men504

sen daarin kunnen ontmoeten. Zodat we ook beter kunnen helpen en
begeleiden. Concreet: als je de wereld als markt ervaart, hoe overleef
je daarin dan, hoe vind je daarin
d m nieuwe ankerpunten? Daasin
hebben moderne mensen hulp nodig, hulp van een eigentijds vertolkt evangelie, de vastheid en nist
van een God die vooral een Vader
is. Een Vader die zijn richtlijnen
geeft, een Vader die zorgt, een Vader die geduldig is, een Vader die
vergeeft.
Zoals gezegd, kritisch afstand nemen van je eigen cultuur is rnaar
beperkt mogelijk. Belangrijker is
het om de taal van &e cuituur te
verstaan. Waarom?Omdat je dan
ook in die taal kunt antwmden!
Daarom moeten we naar twee kanten ons oor en hart goed te luisteren leggen: naar het Woord van de
Here,en &gelijk naar& stemmen
uit onze wereld In dat licht geef ik
enkel aanzetten.

Geloof en gelootsoverdracht
Wat bekft het geloof en geloofsoverdracht is een doorleefd voorbeeld van ouders, opvoeders en onderwijsgevenden letterlijk van Ie
vensklang. Natuurlijk wordt geloof overgedragen door te vertellen, te onderwijzen, te 'preken'.
Maar het komt mij voor, dat we
daarin als gerefomeerdenniet zo
zeer tekort schieten. Wat we nog
vaak onvoldoende Uen, dat is dat
geloof niet alken door te spreken
maar ook door te luisteren wordt
overgedragen. Wat Jakobus in 1,19
zegt, geldt niet alieen maar van h n deren en leerlingen, maar ook van
ouders en onderwijzenden:'ieder
mens rntiet snel zijn om te horen,
langzaam om te spreken'! Het kon
wel eens zijn, dat we het spreken
lang mmten uitstellen, om eerst
maar eens serieus te luisteren. Zou
zo'n houding niet meer overhiigend zijn dan onze prekerige gesprekjes met kinderen en jongeren?
Want wat is luisteren eigenlijk?
Het is: respect hebben. Het gebod
'eer uw vader en uw moeder'

je Verlosser hebt en vanuit die omwordt vaak uitgelegd als: kinderen,
gang
je keuzes bepaalt. Dan d l e n
heb respect voor je ouders. Wordt
we
in
onze reactie daarop niet moehet niet tijd om het ook eens om te
ten
ingaan
op de buitenkant van gedraaien: ouders (en andere onderdrag
en
keuzes,
maar voord op de
wijzenden), heb ~ s p e cvoor
t de
vraag,
of
de
H
e
r
e
ook in het hart
jongeren!? Respect voor jongeren
van
hun
leven
staat.
is, dat je hen de ruimte geeft om
hun vragen te hebben, hun htiek
te uiten, ruimte om k zoeken, om
Kerk en kerkkeus
te uiten op welke manier zij de dmgen beleven. Ruimte is ook, dat er
Als het gaat om de kerk en de kerkkeus, legden we in het verleden
niet onmiddellijk vrees voor veroorvaak dle nadruk op de norm: waar
deling hoeft te zijn. Dat betekent
hwr je thuis, waar roept God.
heus geen kritiekloze ruimte:ruimMaar
vandaag zien mensen zich gete is altijd een begrip dat ook grenconfronteerd
met een scala aan kerzen impliceert.
Opvoeding en onderwijs zijn spanken en richtingen. Zij hebben het
nender dan ooit, omdat je je als apgevcel dat ze moeten kiezen,of bij
voeder en geestelijk leidsmmuverhuizing naar een andere plaats
vrouw) niet kunt v ~ m r l ~ v je
e nte
hun k a z e moeten herzien. En op
verschuilen achtet de muur van de
grond waarvan kies je dan? Op
grond van de kerkgeschiedenis, m
autwiteit die alles weet en alles op
van wat daarin volgens Goh
de juiste manier doet. We moeten
Woord & lijn is van Christus'
vragen open kunnen laten, h e n
zwijgen, onze leerbhouden kunnen
werk?Steeds vaker komen ook andere overwegiagen aan de orde: op
doseren (i.p.v. dmmen), de juiste
vragen kunnen stellen.
het vlak van de 'kwaliteit van geM m dan gaat het om een houding.
meente-zijn'. Doen die niet terzaGeloof draag je over door gelmfke? Dat is alweer zo gauw gezegd.
Al toon je onweerlegbaar aan, dat
waardigheid.De persoon van de
dergelijke overwegingen niet de beverteller is altijd al belmgrijk gelangrijkste (horen te) zijn, je z d t
weest (denk aan de o~derwijzerdie
merken dat men zich daardoor niet
'meesterlijk' kon vertellen, ~II
aan
meer laat overtuigen. Je hebt het
de grootvader die w a m kon biddan opnieuw keurig 'dichtgetimden). Maar juist dat zelf zijn wat je
merd', rnaar hoe mooi het huis van
zegt, is dat niet ons zwakke punt
jouw argumenten ook staat, het invaak? Zien kinderen hun ouders op
spireeri blijkbaar niet.
de knieën gaan, verdnet hebben
Daarom moet je meer uit & h s t
om hun zonden en gebreken, herhalen dan alleen de argumentatie
kennen ze blijdschap en &&baarvan wat Schd3uwlijk en gereforheid hde omgang van hun ouders
meerd is. Wij mmten ons laten uitmet de Here? Tot mijn eigen be&gen tot een werkelijk irispimenschaming moet ik deze dingen zegde manier vm kerk-zijn! Laten we
gen...
eraan werken,dat er d é r goede argumenten zijn voor jonge mensen
Als het gaat om het overdragen van
om zich juist bij deze kerk te voenormen en levensstijl, zal deze t x pliciet verworteld moeten zijn in
gen, waarvan jij vindt dat ze &at
horen! Met andere woopden: vroeeen levende verhouding met de Heger konden we als hel ware uit
re. Niet de regels overtuigen, maar
Schrift en belijdenis aantonen, weide liefde voor (een leven met) God. I
ke kerk Gods kerk was. Maar nu
Vaak maken jonge mensen keuzes
moetm we daarnaast accepteren,
(samenwonen, uitstel van kinderzedat je er daarmee niet korat. We
gen, etc.) vanuit geseculariseerd
moeten zorgen voor een goede
denken. Dat wil zeggen: bij keuzes
'concurrentie-positie'. Niet, dat kmspeelt vaak minder een rol, dat je
ken van gereformbelijdepis
een verhouding met je Schepper en

tegen elkaar zouden moeten gaan
opbieden. Maar stel ook de vraag:
waarom zou jij hezen voor deze
kerk? Daag ze uit tot deelname.
Laat de kerk een levende en aantrekkelijke gemeenschap zijn. Juist
hier zouden we creatief moeten
zijn: vormen van gemeenschapsbemfening zoeken, die aansluiten bij
de moderne leefwereld. Niet aileen
maar met de mond belijden, dat de
kerk 'gemeenschap van heiligen'
is, maar dat ook werkelijk zichtbaar maken.
Wat gemeenschap vooral niet moet
zijn, is verstikkend. Moderne rnensen zoeken ruimte, ruimte waarin
men vooral tegelijk veiligheid ervaart. Dat betekent, dat men niet
bang moet zijn voor onmiddellijke
veroordeling bij een afwijkende
mening of gedrag. Ook moet er
ruimte zijn om te kunnen kiezen,
op welke manier jij wilt deeinemen
aan het gemeenteleven. Daag mensen uit tot deelname, in plaats van
dat we ze alleen maar op verantwoordelijkheid en plicht aanspreken. Laten we in de kerk komen
met een heder en gevarieerder aanbod van 'keuze-mogelijkheden' als
het gaat om thema's en groepen
(voor bijbelstudie, gebed,onderling contact, enz.).

lijkt van groot belang, dat we ons
bevrijden van steriliteit en voorspe1baarheid, en dat er ruimte komt
voor variatie, creativiteit en een
'lossere' manier van samenkomen.
Vooral mmten we daarin zoeken
naar manieren waarop men persoonlijke betrokkenheid kan ervaren: opgeven van voorbeden, van
een te zingen lied, inschakeling
van meerdere stemmen in de
Schriftlezingen,e.d. Veel invloed
heeft de algehele sfeer: ervaren
mensen dat ze weikorn zijn? Dat
vraagt allereerst een biij verrast
zijn met elkaar, in de sfeer van
'fijn dat ik je zie'!
Dit zijn maar enkele kleine aanzetten. De algehele boodschap moge
intussen duidelijk zijn. Gereformeerde ouders die hun kinderen
naar gereformeerd onderwijs sturen, krijgen steeds vaker de vraag
voorgelegd: waarom kiest u juist
voor ddze school? Zo'n benadering
past goed bij deze tijd. Keuzes
moeten niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Dat geldt
ook voor geloof en kerk. Laten we
elkaar inspireren en uitdagen:
'Kom, ga met ons en doe als wij!'
Maar dat vraagt dan wel, dat men
moet kunnen zien wat dat is. Anders kan men niet 'doen zoals wij'.
'

Kerkdienst
Ook met betrekking tot de kerkdiensten moeten we werken aan

een uitnodigende en inspirerende
manier van samenkomen van de gemeente. Ik ben bang, dat we op dit
gebied opnieuw de boot gaan missen. Als het gaat om de vormgeving van de eredienst, wordt in de
kerken 'stijl' erg benadrukt. Daarbij wordt echter niet de vraag gesteld: weke stijl? Wordt deze niet
wat burgerlijk ingekleurd (orde,
rust, (eerbied)waardigheid)?Maar
deze invulling staat erg ver van velen af. Dat geldt zeker ook van de
nogal hoogkerkelijke liturgische beweging met haar nadruk op p o ë
tisch en muzikaal niveau. Wat mensen allereerst in kerkdiensten lijken
te zoeken, is herkenbaartieid. Het

F.de Lange, Ieder voor zich? (individualisering, ethiek en christelijk gelmf). Kampen
1993.23~.

Geloven met hoofd en kart, geschreven door Thijs Weerstra. De
auteur neemt er geen genoegen
mee, dat wij aan het einde van de
twintigste eeuw ook aan het einde
gekomen zijn van ons geloof. Hij
vraagt zich in het boek, aan de
hand van verschiliende geloofsthema's, af wat dat geloof voor de volgende eeuw en voor de komende
generatie zou kunnen betekenen.
Uitgeverij Kok,f 19,W (92 blz.).
Lange nachten, een kinderboek

met drie verhalen over de geschiedenis van de Joden, dit i.v.m. het
3000-jarig liestam van Jeruzalem.
De auteurs zijn Frans van Houwelingen, Henk Koesveld en Bert
Wiersma.
De Vuurbaak, f 5,95 (7 1 blz.).
Tekko the Fugitive,door Alie Vogelaar. Een kinderboek over de Indonesische jongen Tekko die in aanraking is gekomen met een zendeling, 'de witte man'. Het is in het
Engels geschreven.
Besteladres: Inheritance Publications, Box 154, NeerIandia, Alberta
TûG 1R0, Canada, $ 5 , 8 5 (92 blz.).
Jessica's first prayer & Jessica's
mther, eveneens in het Engels geschreven, twee verhalen van Hesba
Stretton in één band.
Besteladres: Inheritance Publications, Box 154, Neerlandia, Alberta
MG IRO,Canada, $6,70(123
blz.).
Jacht op de verdwenen buit, deel 8
uit de 'Clwis en Jorieke'-serie van
Bert Wiersrna.
De Vuurbaak, f 15,95 (120 blz.).
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(Johannes 19,31-37)
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waarom eerst bloed en pas h r n u
water wordt genoemd; gaat het
avondmm1 aan de doop vooraf?
Dmrom beperken moderne uitleggers zich vaak rot het paradomie
motief vun leven mi&in
& do&.
Mede gezien de volgende getuigenverklaring dient de waarneming
van bloed en water als overlijdensakfe (Ridderbos).

De ooggetuige(vs. 35)
Nu presenteert zich aan de l e m
een betmuwbaxe ooggetuige, die
bvendien het gebeuren op Galgota weet te duiden in het licht van de
Schrift. Jezus' lievelingsleerling,
die aan & voet van het huis stond,
heeft zich niet onbetuigd gelaten.
Johannes de apostel was erbij mwezig toen zijn eerste leermeester,
Johannes de Doper, het Godslam
aanwees en getuigde van wat hij
had gezien en gehoord: Jezus is de
zoon van God (1,341. Nu is de
apostel zelf ooggetuige. Tot op hoge leeftijd heeft hij verslag gedaan
van wat hij op Golgota had waargenomen (zien en getuigen: 1 Joh.
1,2;4,14). Zo bleef Johannes
steeds weer als getuige van & kruisiging optreden. Kj had Jem in
zijn lijden en dood gezien als het
Lam van G d , dat de zonde van de
wereld wegdraagt. Dit apostolisch
getuigenis is volgens vers 35a ingegeven door de hemel, heb geeft een
waarachtige verklaring van wat aan
het kruis is geschied (alèthinè mturia).
Johannes heeft de feiten nauwkeurig geobserveerd. Hij spreekt dus
de zuivere waarheid, en wel met
het mg op het geloof van diegenen
die zich op zijn getuigenis baseren.
Zo worden de lezers van het evangelie in vers 35b aangesproken met
de woorden: 'En die persoon weet
dat hij de waarheid spreekt, z d a t
ook u gelooft'. Er is blijkbaar iemand die de betrouwbaarheid van
het mggetuigenverdag weet te bevestigen. Maar wie? Sornmisn
denken aan de gekruisigde en inmiddels in de hemel verheerlijkte

Jezus, die als enige weet dat zijn
getuige de waarheid spreekt. Het
gaat echter niet over de hemelse
waarheid, maar over de aardse feiten. Bovendien is dit getuigenis
rechtstreeks geadresseerd aan de lezers van het evangelie (vgl. 20,3031). Het moet daarom wel de evangelist zijn, die over zichzelf spreekt
in de derde persoon.Wat de apostel Johannes als getuige gedurende
heel zijn leven heeft verklaard,
blijft hij als evangelist tegen het
eind van Gijn leven lrmllen fVm
den Bussehe, fid4erbm).

Miet gebroken (vs.36)
Johannes heeft zijn getuigenis van
de gestorven koning schriftelijk
vastgelegd vanwege de dmlstelling
van zijn evangelie: de lezers stimuleren tot geloof (zie 20,30-31). Het
gaat hem om de heilsbtekenis van
Jenis' dood. Met dat oogmerk citeert hij een tweetal wasselijke
woorden uit de Schrift, die hij op
Golgota in vervulling mg gaan. Zo
w d t ook door de Schrift de juistheid van de door hem persoonlijk
waargenomen en te boek gestel&
feiten bewezen.
De eerste bewijstekst lui& 'Geen
been van h m 4worden verbrijzeld'. D
it kan een citaat zijn uit de
mozaïsche wetgeving over het eten
van het paaslam (Ex. 12,46; Nu.
9,121, maar ook een uitspraak over
goddelijke bewaring van de iijdende rechtvaardige (Ps. 34,21). Beide
alternatieven worden wel verdedigd, maar de f o r m u ~ maakt
g
het waarschijnlijk dat de evangelist
een joodse traditie volgt, waarin g e
noemde passages werden gecwnbineerd (Menken). De lijdende Rechtvaardige is het Lam van God. Jezus
werd door God aan het kruis be
waard om ds een gaaf offerlam te
h e n dienen. Twee ongeschonden benen bewijzen dat G d zijn
lijden tot offer heeft bestemd.
Er is daarom onvoldoende reden
om het lijdensverhaal van het vierde evangelie zo uit te leggen, dat
Jezus hier getekend zou worden ds

het ware paaslam. Het Lam van
God, aangewazendoor Johannes
de Doper ( 1,29), is ook niet per se
het paaslam, En de mozaïsche vmrschriften over het eten van een heel
lam hadden betrekking op de dag
voor@gmnde aan de viering van
het Pascha. Noch in de lijdensgeschiedenis, noch in het Johannesevangelie als geheel wordt uit Jezus' dood tijdens het Pascha geconcludeerd dat Jiúj het ware paaslam
is(Van den Bussche, Ridderbos).
W m m rPaulus schri': 'Want
ook om Pascha is gesiacht: Chrism' ( I Kor. 5,7), gaat het hem niet
om een uitgewerkse Pascha-typologie,mcscar om het ongezwrd.
brood van reinheid en waairhei
dat de Korintiërs meten zijn.

Wel doorstoken (vs. 37)
De tweede bewijstekst luidt:'Ze
zullen opzien naar degene die ze
hebben doorstoken'. Dit citaat is
zonder twijfel afkomstig uit Zacharia 12,10,een profetie die eveneens
in Mt. 2430 en Op. 1,7 wordt aangehaald en die din de vloegchristelijke traditie werd toegepast
op de wederkomst van Christus. Tegenwoordig zmken de meeste exegeten de vervulling niet in de verre,
maar in de nabije toekomst. Verwijzend naar Zacharia 12,lOa en naar
Johannes 3,14-15 denkt men dan
aan een geestelijk bezien van de
Doorstokene: van de Gekruisigde
gaat universele heilskracht uit (De
Ru).
De vraag is echter of dergelijke interpretaties van het kijken naar de
Doorstokene zich niet te ver verwijderen van Golgota. Degenen die
opzien zijn identiek met degenen
die doorstoken hebben. Terwijl Zacharia de inwoners van Jemzdem
tekent die rouwen om e m door hen
vermoorde man, vermeldt Johannes aileen een lanssteek van Romeinse soldaten. N& zij Jezus
hadden doorstoken, keken zij nog
naar Hem op, namelijk om te controleren af hun slachtoffer gestor-

aanhalen omdat & Doorstokne
h e r niemand anders is d m Gods
eigen zoon.
Uit het optreden van de soldaten
blijkt dat Jems na zijn kruisdood
alsnog hun aandacht trok, hoewel
men nomaal niet meer omkijkt
naar iemand die op zo'n vernederende manier gestorven is. Ook dit
gegeven ligt in de fijn van Zacharia's profetie. En het sluit aan bij
de uitgesproken verwondering over
het sterven van deze Gelauisigde,
waarvan de andere evangeliën melding maken, niet alleen door de Romeinse centurion (MC.
15,39; Lc.
23,471, maar m k door zijn mannen
die bij Jezus de wacht hielden (ML
27,541: Hij was werkeb& de zoon
van God!
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de eenheid van Oud en Nieuw te laten zien. Dat de kloofde verlosser
van Gen. 3 : 15 de Christus van het
Nieuwe Testament is. En dat bet
hele Oude Testament verkondiging
van dat evangelie is. Daarom mmten ook de preken uit het Oude Testament staan in het kader van de
heilsgeschiedenis die uitloopt op
en vervuld wordt in Jezus Christus,
de Gekruisigde, die opstond uit het

Pf2. An&heLische bendenmg van
& ra?ligi@~
Door het loslaten van het Schriftgezag in & modeme theologie, weet
men ook geen r a d meer met de andere religies. Waarom zouden die
veroordeeld moeten worden? Die
mensen geloven toch, net als wij,
in een hpaaide openbaring, al of
niet op schrift gezet? inderdaad,
dan kom je uit bij de 'dialmg'. Het
gesprek op basis van gelijkwaardigheid van de religies. Dan valt er altijd wel wat p d s te zeggen en te
leren van allerlei religies, en zeker
van hun aanhangers. We zijn ook
inderdaad d s mens echt niet beter
dan die niet-christenen.
Maar wat anders is, of je met die religies ook echt behouden wordt.
D u n is de hele Schrift duidelijk:
nee! Reiigies zijn evenzovele bewijzen van georganiseerd verzet tegen God. De Schrift spreekt antithetisch tegenover die afgodendienst.
Zeker, in het Oude Testament
moest Israël soms de volken in Kanaän uitroeien om ruimte te hijgen
voor het eigen v a k Daarvan is
geen sprake meer in het Nieuwe
Testament. Maar dat vernuadert
niet de afwijzende kritiek op de afgoden en hun aanhangers. Aileen
in Christus kun je behouden worden. Dat is een duidelijke $mep
door de heilsverwachting van de
voken.
Op het veld vml je je dan als zendeling in de steek gelaten door al
die kerken en geleerden die ons
maar wijs d e n dat er zoveel
waarde in de religies valt waar te
nemen. Dan ga je opnieuw de noodzaak en de diepte zien van de mti-

these, die God vanaf de paradijsbelofte iazetre. h Nederland, ook in
onze kerken, is die antitkse-gedachte wel eens bespot, als een bewijs van halsstarrigheid, ouderwets
geloof en eigenwillig isolement.
Onze kerken zijn er om bespot dat
we daarmee ons eigen gelijk wilden afdwingen.
Och, misschien werd het wwrd
'antithese' wel eens te snel gebruikt voor bijzaken. Maar wie eenmaal de niet-chri&lijke religie ira
de ogen heeft g e k e b , de ellende
er van gezien heeft in & plaktijk,
ook in zijn eigen hart, is d*
dat die 'adthese' onder ons in ere
bleef en blijft. Niet ds vrijgemaakt
kenmerk, maar ais universele chnstelijke plicht tot christelijke positiebepaling. Juist ook voor de komende kerkelijke ontwikkelingen op
het (vroegere) zendingsveld zuilen
de christenen zich tegen de valse reLigie en h m i n v W mmtesi wapenen met een dom het evangelie opgescherpte antithetische uisteiling.
Niet omdat za uit zijn op isokment, maar omdat ze in alk facetten van hun leven Christus wilieen
hmghoden.

3. A&u&eit van de &ii$e&
De sirìjd m de hmlhavi~~g
v 4 de
belijdenis is mmize kallen
voorbij gegaan. k Mm1 nu niet
het op zich jammerlijke verlies van
de zendingsvelden, maar de waardering voor de belijdenis zelf.
Eerst 1944. Er lag een enorme dmk
op de kerken i.v.m. een verkeerd
verstaan van de kindeidoop. De ouders werden in onzekerheid gebracht of hun kinderen nu wel of
niet in het verbond van genade warea apgenomen. Dat afhankelijk ge
maakt van het al of niet wedergeboren zijn van k t kind, waarover
niets met zekerheid te zeggen viel.
Je maest het maar 'veronderstellen' dat het kind wedergeboren
was. Als bij het volwassen worden
zou uitkomen dat hij of zij niet ge
loofde, tsjaa.. ., dan was de doop,
achteraf gezien, niet echt geweest.
Het 'vrijgemaakt' protest veaette
zich ertegen dat de b e l o h van

God afhankelijk gemaakt werden

van het(subjectieve) d of niet gele
ven van de mens.
Ook tmn later de 'synodale' opvatting gefundeerd werd met de z.g.
'correlatie-theologie' bleven 'vrijgemmken' met de Heid. Cat. vla
66 volhouden dat doop en avondmaal tekenen en zegels van de bebfte van God waren. Daarom di e n hebben ze kracht en gwen ze
troost aan het vaak wank;eImdeen
aangevochtengeloof van de mens.

Universele reikwijdte
De meekomende studie over verbond en kinderdoop bleek universeel toepasbaar. De vrije genade
werd 'vrijgema&' van de inkapse
h g in een automatisti& denken
over kerkjeugd aan de erie kant en
in een verstikkende verhezin@schematiek aan de andere kant. De
kerken bleven daartegenoverhjde
be-uj&nis dat de zekerheid over onze zaligheid niet berust op ons louter geboren zijn in de kwk,ook
niet op de acte van het geloof bij
bekering,maar op de vaste belofn van de trouwe God. Die vaste
beloften met de daarbij behorende
eis tot bekering en geloof, gel+
op het zendingsveld net zo goed op
de volwassen heidenen, als ze huis
op de gedoopte opgroeien& jeugd
gelden, én.. . voor aib bekijdende
leden, in dagelijkse bekering en
doorgaande reformatie, daar en
hier.
Wel heei dicht op de zending lag
de vraag over de universele reikwijdte van de belijdenis die in de
Open Brief van 1966 in twijfel
werd getmkken. Want waar anders
dan ap bet zemihgsveld voel je de
historische bepidheid van de belij&nisgeschriften? De andere culturele setting en & ogenschjnhjk
niet relevante thema's die besproken worden? Wat moet je bijv. met
die vele en lange zondagen over
doop en avondmaal, prenet tegen
de roomse mis in de Heidebergse
Catechimlis en de N&landx
Geloofsbelijde~s?Of,neg 'erger':
de artikelen tegen de Remmstranten over de verkiezing en n.b. ver-

werping?! Val ze daar op het zendingsveld niet mee lastig..., zo is
de &ering.

Vertaalslag gevraagd
Totdat je Inziet dat achter de zinnen van de inderdaad hismrische
documenten de strijd gevoerd
wordt om het recht van vrije genade, van eeuwige liefde, van levend
geloof tegen automatische magie,
zods dat in de mis gecamoufleerd
is. Om maar een paar punten te noemen. Er is geen twijfel aan de universele kracht van de gerefwmeerde belijdenissen. Het vasthouden
daaraan is geen bewijs van etnocentrisme of gereformeerde bekrompenheid. Integendeel, dan pas merk
je de oecumenische spankracht, die
gelovige mensen, bruin, zwart,
blank aan elkaar verbindt.
Dat betekent echter nog niet dat die
kiijdenissen m direct, in vertaling, tciepasbaar zijn. Het vergt
juist extra catechetische, d i k t i sche en elenctische inzichten om
dezelfde dingen met zelfde irnpact in andere taal en op andere topics te laten spreken. Niet de strijd
tegen 'Rome', maar wel tegen hetzelfde automatisme en magie. Niet
de strijd tegen de 'Remonstranten',
maar wel de strijd tegen veiwouwen op eigen (ge1oofs)krachten de
prediking van de geloofszekerheid
in de liefde van God in Christus. Er
is echt niets om je te schamen met
de belijdenis op het zendingsveld.
Het brengt wel de plicht om een
adequate en relevante 'vertaalslag'
te maken.
ReIevante aanpassimg en uitbouw
En, niet minder belangrijk: erkennen dat de belijdenissen niet alles
zeggen wat er te zeggen valt. Over
de voorouàers, de weerwolverij. de
Islam, de Umbanda, de rassen enz.
is er genoeg te lezen in de bijbel.
De 'jonge' kerken worden geroepen hiermee hun eigen belijdenis
up te stellen. Wat dat bemft relativeert het zendingsveld de belijdenissen niet. Wel lm je daar om na
te denken over een actuele belijdenis die direct en concreet ingaat op

de tijd en de dwalingen die nu op
duiken. Ook al is het duidelijk dat
vele dwalingen niet 'nieuw' zijn en
in principe al in & delijdenissen
worden weerlegd, is dat nog geen
reden om daar als kerk niet apart
over te spreken en dat in een soort
belijdenis vast te leggen.
4. Kerk U1 acîie met woord en
daad
Een heet hangijzer in de zending is
de vraag naar de verhouding tussen
woord en daad. Moet een zenden&
kerk alleen een verkondiger met
woorden uitsturen of o& een 'verkondiger' met daden? En zo ja, wat
m m die 'daden-mm/vrouw' dan
doen, waar komt dan bet evangelie
in uit? In de lijn van 'Middelburg'
liggen die twee als z.g. hoofd- en
hulpdienst tegen elkaar aan. Het
woord als voornaamste, de daad
mag dan daarbij aanvullen, onderstrepen,bevestigen, maar mag
nooit het woord vervangen of wegdrukken.Middelburg ging uit van
een kerkdijk uitzending, ook van
werkers in de hulpdienst.

Particulier initiatief
Direct na de vrijmaking werden
vragen gesteld bij de inkadechg
van de hulpdienst in kerkelijke bedding. Men had de nadelen gezien
van de vele 'zendingswwh' die
in de ziekenhuizen, scholen, technische of landbouwdienst waren uitgezonden. Hoe konden hun vaktechnische problemen wit tiehomlijk door een kerkenraad in Nederland, of ook door de jonge kerken
in Indonesië, worden opgelost? De
praktijk was bij de zending van de
eerste fase weggegroeid. Die goede
waarneming deed de Synode van
Amersfoort '48 aarzelen over de
juistheid van kerkelijk ingekaderde
hulpdienst. Zij v m g meen studierapport.
Intussen was Be praktijk de theorie
vorming vooruit. Op verschillende
plaatsen dokm verenigingen op die
uitgingen van het (later veelgeroemde) particuliere initiatief. Die
verenigingen zonden onder eigen
vaandel, wel in samenspraak met

de zendende kerken,verpleegsters,
onderwijzers,later ook maatschappelijke werkers, technici en landbouwdeskundigen, uit naar de zendingsvelàen van onze kerken. Eerst
gescheiden, l a m gefuseerd in D e
Verre Naasten.Op het thuisfront
twee kanalen dus, met sporadisch
overleg. Op het veld samenwerking
met de 'kerkelijk' uitgemnden zendings(mede)werkers in gezamenlijke vergaderingen, die in het teken
van het toenemende zendingswerk
s tonden.

Professionaliseringen kerkelijke
betrokkenheid
De toenemende professionalisering
van onderwijs, medische en technische dienst, landbouw, o n t W e iìngskunde en & overheidsmaatm
gelen om dergelijk'sociaal-maatschappelijk' werk over te hevelen
naar nationde instellingen leverde
toen ook op het zendingsveid de
tweedeling van het thuisfront op.
De nationale kerken konden onmogelijk garant staan voor de voortgang van dergelijke specialistische
dienstverlening. Dat leverde een
uitholling op van de natimale, niet
kerkelijk ingekaderde stichting als
counterpart van De Verre Naasten.
De vraag kwam op of niet te lang
gewerkt was vanuit Nederlandse
kaders en vomnderskllirigen
t.a.v. de draaglaacht van de christelijke particuliere verantwoordelijkheid. Men zoekt naar nieuwe vormem die terug kunnen vallen op de
motivatie en inzet van de christe
nen zelf. De Verre Naasten kan dan
hulp bieden bij de z.g. 'zelfredzaamheid'.
Op andere continenten werd vanuit
een andere invalshoek gewerkt. De
zendingswerkers waren niet langer
de deskundige vakspecialisten,
maar opgeleide ontwikkelingswerkers. Zij traden op als begeleiders
en stimulatoren vow de kleine
groepen. Alleen de groepen die een
redelijk haalbaar project wilden uitvoeren kregen hulp in het bewust
maken van de werkelijke n&, de
haalbare miádelen tot opiossingen
vooral het doorslaggevendeitem

tot eventueel succes: de eigen verantwoordelijkheid en wilskracht.
Alleen via die weg m d e n de vele
ontwikkelingsinspanningen en -gelden niet in in de bdernloae put terecht komen. Maar die aanpak betekent weer een toenadering tot de
kerk die cak haar Ieden wil aanzetten tot v e r a n t w d maatschappelijk gedrag. In feite wordt de DVNwerkers dan een soort diaconate gemeente-opbouwwerker, gericht op
de maatschappelijke praktijk.
Kerkelijk platform voor hulpveriening buitenland?
En dat samengaan op het veld
noopt dan weer samenwerking en
gezamenlijk beleid van de zendende kerken en DVN thuis. Niet voor
niets liggen er meerdere DVN-documenten op tafel die de na*
leggen op een gezamenlijk platform van DVN met & zendende
kerken,diaconale &en en organisaties voor buitenlandse hdpverlening. Genoopt d m de praktijk op
het veld en gezien de christelijke
opdracht tot hulpverlening in nood
zou DVN voor heel haar werk
graag kerkelijk onderdak hebben.
De vragen die in 1995 op het congres 'Zending in Beweging' gesteld werden, kregen gehoor op de
Synode van Berkel en Rodenrijs.
Naar aanleiding van die besluiten
benoemden onlangs Deputaten
BBK een stuurgroep met twee studie-commissies. Zij nemen zich
voor om de conclusies te trekken
over wat in het verleden werd gezegd over de plaats van de 'daad'
bij het woord in het buitenland.
Vooruitlopend op die discussie stellen we dat we als kerken onze toekomstige verplichtingen niet goed
kunnen indenken urnder een wezenlijke rol van D W . Hm dan
ook, we mogen onze bijdragen aan
de hulp aan een wereld in derlei
nood niet leveren op een willekeurige en ondmlmatige manier. De deskundigheid die DVN in de loop der
jaren heeft opgebouwd kunnen de
kerken niet negeren. Hoe meer de
kkrken in het buiknland om deze
hulp vragen, des te meer moet er

vanuit Nederland een geïntegreerd
bekid en organisatorische overkoepelen bestaan. Nu is ex nog (of
moet ik zeggen: 4) & 'dne-pwt':
DVNpzendendekerk-BBK,die het
gezicht van ome kerken naar het
buitenland bepaalt. Dat kan niet
langer ongestraft doorgaan.

er taken op de kerken in het buitenland af die wij, in onze situatie, als
onkerkelijk beschouwen, maar vmwege tekorten aan een stabiele
overheid, strijd tegen de ~ o q t i e ,
gebrek aan medische m onderwijskundige hulp, toch met kunnen laten liggen.

Reikwudte van de cbristelijke
barmhartigheid
Aan de andere kant, al horen
woord en daad bij elkaar, dat wil
niet zeggen dat elke (christelijke)
daad in het maatschappelijk leven
ook een kerkelijk of zelfs zendingsonderdak moet hebben. In W r land geschiedt veel hulpverlening
in de beroepsmatige sfeer:denk
aan de ziekenhuizen of het onderwijs.Daarmee vesdiemen artsen,

Daad zonder woord?
Op zulke momenten is het goed
voor een kerk te beseffen wat je
met een daad wilt doen, Als we
zouden stellen dat de daad onder-

verpleegstersen onderwijzers hun
brood. Op christelijke wijze, maar
niet per se kerkelijk. Die regel
geldt ook vmr de buitenlandse kerken en 'zending'. Indien de overheid, of een particuliere organisatie
in een nood vmniet, behoeft de
kerk niet daarna& meer van hetzelfde te bieden. Ook voor het verlenen van economische hulp is het
niet verkeerd aan een dienstverlening te denken, die zichzelf terug
verdient en waarvan mensen hnen leven.
Je ra& hier nadrukkelijk aan een
visie op de maatschappij, met de
positie van de overheid, de 'vrije
markt', economische regelmatigheden emvoorts, die een kerk niet
allemaal kan uitvoeren, laat staan
uitdenken. Zoals we hier ook een
regel hebben dat een kerk alleen
kerkelijke zaken behandelt, art. 30
van de KO, w geldt dat ook in het
buitenland Wat zou het een ruimte
geven als de kerken zich konden
beperken tot haar eigen taken: de
regering van de kerk,de verzorging van de gemeenschap der heiligen ook in materieel opzicht en de
hulpverlening via haar leden aan
haar omgeving! Maar zoals in Nederland ook in noodsituaties een
kerkenraad zich gedrongen voelt
om (voorlopig)maar zelf een
schmlbestuur te vormen, w komen

streping m t zijn v m het woord
tut kkering, dan moeten heel wat
daden worden ingetrokken.Want
natuurlijk wil elk christen door zijn
daden zijn geloof laten uitstralen.
Maar lang niet altijd is de daad met
opzet, intentioneel, op bekering gericht. Er zit wel een missionaire
kleur, een missionaire dimensie in
ons gedrag, maar echt niet altijd
een missionair doel of plan, een
missionaire intentie. Wie van Wchzelf beweert dat hij altijd uit is op
bekering van anderen overschreeuwt zichzelf en raakt compleet gefrustreerd. Wie dat van de
kerk zou wagen, jaagt die hele
kerk met al haar leden de stress en
de vernieling in.
Ik denk dat het onderscheid intentionel-dimensioneel verlichting
kan ktekenen van de loodzware
problematiek of je nu wel of niet
met de daad bij het woord de ander
wilt bekeren. Je moet eerst de
vraag stellen: wil ik met deze hdpverlening mensen kkeren of wil ik
gewoon, net als andere mensen 'humanitaire' hulp verlenen. We denken W h echt nied dat bijv. de tien
ton graan die DVN met m centen betaalt voor een nodhulpprogramma in een rampgebied waar
duizenden tonnen graan naar toe
gaan mensen zullen bekeren? Dat
is dan ook onze l x d ~ l i n niet.
g Wil
je dat wel doen, dan kan het niet anders of je moet daar zowel predikers als hulpverleners heen sturen
die een gescheidm programma opzetten dat met heel specifieke hulp
het gepredikte woord onderstreept.
En als we dat niet doen,mdat dat

eenvoudigweg niet kan, dan moeten we onze 'humanitaire hulp' niet
intrekken, maar die juist wel geven, maar dan zonder het aimreool
'zending'. Die hulp is er&winr
der om!!
Als je tegelijk ook kans ziet om er
bijv. bijbels of christelijke lectuur
'bij te leveren', is dat pnma, maar
nogmaals, ook dat is nog geen zending. Alsof een boekje dan het
woord bij de daad zou zijn. Ik doe
niet negatief over wat dat hekje
kan uitwerken, God dank gebeurt
dat ook, maar het is geen zending.
Niemand van ons gaat daarheen
om mensen die bij dat project betrokken zijn tot bekering op te rmpen en wel of niet te dopen. We
noemen tenslotte een christelijke
boekhandel ook geen zendingswerk, al is het fijn dat hij ons helpt
aan literatuur waarmee wij onze
evangelisatie- en zendingsopdracht
kunnen uitvoeren.
5. Bekering als cu&usrkraclat
Waar mensen zich uit het heidendom tot Cbrishis Liekeren zal er
veel veranderen in hun leven. Ze
zullen door hun leven liefde tot
God en de naaste willen uitstralen.
Al beseffen we de onvoimaaktheid
van die uitstraling en de afbrekende krachten van de zonde, we gelóven dat heiliging van het leven de
samenleving en de cultuur saneert,
heelt en verheft. Een maatschappij
die van wantrouwen en wraakged a c h n aan elkaar hangt kan verlicht ademhalen bij chmtelijk optreden. Heel concreet beleven christenen dat wanneer ze zonder bescherming kunnen rei= in het gebied van tie vroegere vijanden van
hun stam. Ze kunnen hun ogen en
oren niet geloven, wanneer ze uitgenodigd worden te komen eten bij
mensen die geen bloedverwanten
zijn, maar wel leden van de Familie van Christus.

Liefde heelt van binnenuit
Bij d e kritiek die er te levmen valt
op het leven van & kerk,de werking van de evangelische wet leidt
tot gezond leven. Als liefde plaats

maakt voor heerszucht en dwang
komt er toenadering van mannen
tot hun vrouwen, zonder schaamte,
van nudm tot hun kinderen, zonder angst, van burgers tot overheidsrunbtenaren, zander c m p t i e ,
van werkgevers tot hun werknemers, zonder uitbuiting of werkonth a .Er is h
m geen betere
bijdrage aan de vernieuwing van
de maatschappij en de cultuur te leveren dan een gezonde, krachtige
prediking van het evangelie van de
helende wet van Christus.
We beseffen tegelijk dat die krachten in de kerk moeten beginnen.
Niet met het instellen van allerlei
regels, maar met het liefdevol toezien op elkaar om het rechte spoor
uit te zetten en te houden. Juist de
kerk rnag de wantoestanden bij
haar leden met name noemen m
aanpakken. De hantering van de
tucht is niet bedoeld om het leven
te perfectioneren,maar om het bij
G d vast te houden. Dan moet het
mes in wanstaltige huwelijksverhedingen, nonchalante opvaedingspraktijken, misdadige mrtchtsuitmfening, ik zou haast zeggen:
uitbarstingen van toorn, kwade
praktijken, enz.Ze staan allemaal
te lezen in de brieven van het Nieuwe Testament. Als dm in m'n
maatschappijen cultuur & kerk
haar tucht zuiver bedient, mensen
in berouw tot Christus en tal elkaar
brengt, vergeving mag uitspreken
over zonden en gezamenlijk het
avondmaal mag vieren, dan juicht
de hemel boven, en herademen de
mensen beneden. Bekering als cultuurkracht?! Nou en of! Het zal
waarachtig waar zijn!

Doorgaande reformatie, ook
voor 'jonge' kerken
Het vraagt wel een theologie die
niet boven de hoofden van de mensen Mijft hangen, maar aandringt
tot concrete, zichtbare en voelbare
bekering in het dageiijks leven.
Geen radicale omwenteling van
vandaag op mmgen, maar wel een
skeds dieper door laben dringen
van de implicaties van het christelijk geloof. Noem het contextualisa-

tie, transformatie, reculturatie, of
wat ook: het evangelie slaat echt ergens op. Op dit harde, concrete, onbuigzame leven. En dan niet m g schrikken voor het verzet, juist ook
van christenen. Natùiirlijk snijdt
het evangelie in het vlees en hart
van de mms, van de zendeling net
zo goed als de pas bekeerde. Telkens weer zal de Schrift moeten
spreken: helend, reddend, afwijzend, bestraffend, sturend, corrigerend, wijzend.
Maar tegelijk en vooral troostend,
bemoedigend, uitzicht biedend op
de concrete verlossing van zonde
en schuld, verlangen wekkend naar
vrede en recht, die geen mens kan
waarmaken, maar toch in de kerk
door de Geest genoten wordt. Dan
pas ben je bevrijd, echt vrij - voor
God en merisen. De lijn van de
'doorgaande reformatie' is geen
vondst van na de Vrijmaking, maar
de eeuwenlange roep van het evangelie dat voet artn de g m d , aan d&
ze grond, krijgt en wortei schiet in
dit concrete leven van deze en die
mens, op zijn en haar plaats op déze wereld die God niet prijs geeft
aan de ondergang.

Zie breder: C.I. Haak 'Overvloed aan tijkdom of testimoniumpaup=rtatis',in: BrlijdeIMS op het zeiadingsveld,Bulletin GMO,nr.
1 , q r i l lWS,p. 7 4 .

GSEV: stagnerende
bezinning

kijkend trek ik de conclusie dat het
GSEV op dit belangrijke punt als
'gereformeerdedenktank' niet de

In november 1996 besloot het Gerdurmeerd Sociml en Economisch Verband voortaan open te staan voor leden die niet behoren tot een der
vrijgemaakte Gereformeerde Kerken.
In N&r Bekken van februari 1997
wijdt ds L. Wemeling een &el aan
de gang van zaken die tot deze beslissing leidde. Hij heeft zijn vragen over
de kwaliteit van de bezinning en de
discussie: is er echt geluisterd naar de
bezwaren of is er maar wat pragmatisch mee omgegaan? Het GSEV wil
toch ais 'confessionele denktank' opereren? Maar eigenlijk ligt het probleem nog dieper:

(confessionele)derildcracht heeft
weten te mobiliseren om ons echt
verder te helpen. Ondernissen gaat
& praktijk door. Op mij maakt het
geheel de indruk dat we niet zozeer
nistig de tijd nemen om ons verleden te verwerken, maar er resoluut
en nogal gefnismrd mee afrekenen. 'Breken is geen kunst; houwen wel.'

Ik signaleer dat bredere samenwerking alleen maar haalbaar lijkt door
essentiële elementen uit de catechismus (over k& en koninkrijk)
niet te doordenken en door een zesde deel van de Nederlandse GeIoofs~lijdenis(over Christus' kerk
en de mbten) en passant tot 'iets
bijkomstigs' te verklaren. En dat
onder het mom van 'döorwerking
van onze confessie' en m i l l e van
'andere thema's uit de belijdenis'.
Zo'n handelwijze heeft veel verstrekkender consequenties dan in
de quasi-geniststellendetaxatie van
het bestuur ('we verschillen nog in
visie op de kerk') tot uiting komt:
hoe kun je ooit een ander het recht
ontzeggen met andere artikelen hetzelfde te doen? 'BI niet de krucht
en de belijndheid van je werk eronder lijden? Want dat is toch de
zwakte: de onvermijdelijke compromissen.'

Breken met het verleden?
De gelaten stilte na zo'n ingrijpende beslissing vind ik verontrustend.
Welk prijskaartje hangt hier m?
'Onze theorie heeft het nodig dat
dat eenzijdige accent op de kerk
wordt overwonnen, maar o m
praktijk vraagt erom dat we elkaar
tegelijk het hoge belang van de
kerk weer gaan leren, schreef
A.L.Th de Bmijne. Afgezien van
het wat moeizame dilemma: terug-

Dubbele boeahauding?
Zijn we met elkaar niet bezig een
dubbele boekhouding te creëren:
we zèggen wel dat we de hele belijdenis als n o m hanteren, maar in de
praktijk d6en we dat niet. Hier ligt
mijn grootste zorg.Onze omgangsregel is nog steeds dat we de drie
formulieren van eenheid aanvaarden omdat we in alles met Gods
Woord overeenstemmen. Vanuit
die norm willen we spreken, denken en handelen. Ik zie niet hoe het
GSEV-beleid gemigt van verdere
dóórwerking van die ruim,Je kunt
je terecht afvragen of 'het toelaten
van iemand die zich niet over de
héle linie, ook in zijn kerkkeuze,
bindt aan de gereformeerde belijdenis, niet in strijd is met & grondslag zelf!'
Ondermijning van het kerkbesef
De waarschuwing was m.i. terecht:
'we lopw het risico dat we in organisaties uitspraken doen die afwijken van wat we in onze belijdenis
en bijvoorbeeld in preken zeggen.
De kerken hebben geen gemeenschappelijke spreekbuis om daartegen protest aan te tekenen. Als we
dit niet met eIkaar uitpraten, dan
vrees ik &t we - onbedoeld - via
een puur organisaties bezig zijn het
confessioneel 'kerkbesef te ondermijnen.Dat gebeurt doordat we de
samenwerking gaan argumenteren
met verhalen waar een lek in zit.
Dat lek veroorzaakt op langere Wmijn omtromingen.'Ook in onze
belijdenishantering zullen wij liefde en trouw moeten investeren, willen we niet zelf ten prooi vallen

G.J. van MiddeIkoop
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aan 'veruitwendiging van onze Icerkelijke aikkoorden'. Als ik het goed
zie, is die veruitwendiging een
reële dreiging. En niet alleen bij
het GSEV. De ethiek van onze omgang, waar Schilder zich ai zo druk
om maakte en die sindsdien heel
wat problemen veroorzaaki heeft,
is in geding. En: wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar over
te doen! Dat baart mij zorgen.
Wond
Om alle misverstand te voorkomen: ik stem er van harte mee in
dat 'de wens tot samenwerking
heel legitiem Iran zijn. ik zeg ook
beslist niet dat organisatorische samenwerking alleen maar mogelijk
is met mensen uit de vrijgemaakte
Carefomeerde Kerken'. De m g
is maar: onder welie condities doe
je dat? Ik besef heel goed dat het
een complexe materie ktreft.
Maar ik Mijf graag pleiten voor een
integere omgang met ome belijdenis. Kies dan maar voor een sarnenwerking op punten; of mei het oog
op bepaalde doelstellingen. Zeg
maar waar het op staat: dat je met
de artikelen over de kerk geen raad
weet; of dat je er niet in slaagt om
die bij een bredere samenwerking
ook als norm te hanteren. Dan
schenk je klare wijn en voorkom je
een dubbele moraal.
Nu krijgt de 'angel' geen zorgvuldige behandeling, maar wordt resoluut weggesneden. Na lang praten
en bezinnen wordt met &énhaal
ook veel gezand weefsel meegenomen. De toekomst zal leren of deze
wond zal genezen of gaat ontsteken. In elk geval veroorzaakt het
op dit moment hartzeer. Gaandeweg, bij het stagneren van & bezinning, ben ik meer kwijtgeraakt dan
Mij lief is.

