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Consumeren in de kerk is verplicht! ' Die
prikkelende stelling kwam ik tegen in een artikel van
br. W.P. Kruijswijk in Bij de Tijd oanuari jl.). Daar is het
voor hem de samenvafthg van een aantal
bubelgegevens die spreken over het geesfelijk
voedsel, waarmee de Here ons voeden wil voor het
eeu wlge leven. Met dle ludlng zal ieder zo'n stelling
beamen, Maar Kruijswfks artikel bevat meer
elementen, die mede bedoeld zijn om het gesprek
te dienen rond hei ondenuerp consumptie en
consumentisme in de kerk, In dit artikel een reactie.

Waar haal je het zondagse
voedsel?

-'
556

n verder ...
egeiezeníüit de kerken

Het onderwerp was in feite door
mijzelf aangesneden in een artikel
(16 november jl.). Daarin bracht ik
onder andere ter sprake, dat een
consumentenhoudingkwaad kan
dmn in de kerk. Ik riciemde kerkelijk shoppen daarvan als v m r k l d .
Het zet de trouw aan de gemeenschap onder dmk. Kmijswijk ziet
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dat argument niet zo zitten. Hij
zegt: kerkelijk shoppen hangt samen met de vraag hoe er gepreekt
wordt. Pas als we op kide punten
de werkelijkheid onder ogen zien,
bestaat de kans dat we elkaar met
enige vooruitgang &ken. Ik ben
het daar mee eens (dat gaf ik trouwens ook al aan in het bewuste artikel). Je kunt niet de shoppende
kerkganger vermanen als je de
preek buiten schot laat. Omdat ik
&3~-g-&g&*~&-~,7=&L-;-j

deze kans op vooruitgang in het onderlinge gesprek niet wil laten
schieten, haak ik hier dan ook opnieuw in op wat Kruijswijk
schrijft. Het beste uitgangspunt
daarvoor is m.i. het slot van het artikel. Daar gaat hij het meest gericht in op de aangesneden vraag.
ik neem dat gedeelte hier volledig
over:
'Wat staat o n s te doen als we op
zondag niet het voedsel krijgen,
waaraan we dringend behoefte
hebben? Dan zijn we niet hulp
eloos omdat we geen eten meer
hebben. Wat breekt dan een zorgelijke tijd m.Natuurlijk probeer je er samen met anderen via
allerlei kanalen iets aan te doen.
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Je loopt niet zo maar weg. Maar
structuren zijn taai en traditionele patmnen houden het lang uit.
De gang naar de eredienst wordt
moeizamer. Dat betekent moeite
en lijden aan de kerk. Bij een ieder komt het er dan op aan hoe
hij zijn persoonlijke verantwmdelijkheid waarmaakt. h zijn eigen positie en met zijn eigen mogelijkheden vanuit het motief
van de liefde. De één zal dan samen met anderen Iang kunnen
volhouden. De ander is wellicht
wat minder consequent. En de
derde zal de weg van eigen kerkgemeenschap verlaten. In zelfstandigheid en in eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig dat
aan al deze broeders en zusters
de mentaliteit van het consumentisme vreemd is'.
Met dit brede citaat geeft Kmijswijk een voorzet om verder te komen. In aansluiting daarop wil ik
p r o k m te reageren met hetzelfde
doel: verder komen met elkaar op
een belangrijk punt dat midden in
de werkelijkheid van het kerkelijk
leven staat.

Onverteerbare preken
Het startpunt is dus: geestelijk
voedsel knjg je onder andere (b
slist niet exclusieF)in de zondagse
preek. Maar als mensen naar een
ander adres gaan komt dat vaak omdat ze niet hjgen wat ze nodig
hebben. Maak dus ernst met het
probleem, dat de preken vaak niet
deugen. Kmijswijk noemt een aantal gebreken:
- Geweldige verschraling in de
preek.
- Preken als theologische ballonnen die hoog boven de gemeente
zweven.
- Veel voor het hoofd, weinig voor
het hart.
- Preken die blijven steken in algemeenheden en niet in ons leven
landen.
- Preken die negatief getoonzet
zijn en teveel letten op gevaarlijke opvattingen van anderen.

Persoonlijk herken ik wel het een
en ander in dit rijtje. Dit zijn dingen die inderdaad een rol spelen.
En laten we er onze ogen niet voor
sluiten. Het zou absoluut misplaatst
zijn om bezwaren tegen zulke preken toe te dekken en te sussen uit
angst dat daardmr het ambt van de
predikant beschadigd zou worden.
Als er slecht gepreekt wordt is dat
juist schadelijk. En nog schadelijker wordt het vmr het ambt als een
predikant niet open staat voor gerechtvaardigde kritiek.
Ik stem Kmijswijk toe, dat er een
probleem kan liggen in de prediking. En het ligt er vaak ook metterdaad. We zullen dat probleem serieus moeten nemen. Als we dat niet
ernstig doen is er weinig grond om
met elkaar door te praten over kerkelijk shopperi. Als mensen de
kerk uitlopen vanwege de preek,
moeten we ook de moed hebben
om eens kritisch naar die preek te
kijken. En daar over door te praten.
We zullen veel openheid over en
weer nodig hebben om eerlijk over
deze dingen door te spreken. Als
preken onverteerbaar worden, breken er inderdaad v- ke&&n
zorgelijke tijden aan. Een onverteerbare preek is nauwelijks te consumeren.
Natuurlijk is hiermee het probleem
d e e n nog maar aangeduid. Want
iedereen kan voorzien, hoe moeilijk het gesprek vervolgens zal worden. Dan zullen we moeten gaan
benoemen, wanneer een preek onverteerbaar is, of juist een bijbels
vemtwoorde bediening voor de
gemeente van vandaag mag heten.
En m.i. moet in dat opzicht het gesprek over de preek onder ons in
sommige opzichten nog beginnen.

Berebndop vaste spijs?
I. -.:

Toch mis hier nog wel een belamgijk punt. Ik denk dat Kruijswijks afsluitende zinnetje, dat de
mentaliteit van consumentisme aan
al &ze broeclas en zusters vreemd
is, veel te optimistisch gekleurd is.
Ik wilde dat het waar was.Maar er
is hier meer aan de hand. Uit het

I

pastoraat in onze kerken komt ook
duidelijk een beeld naar voren van
een probleem, dat bij veel kerkgangers zelf zit, en niet primair bij de
preek. Een probleem, dat niet pas
actueel wordt als zij naar de kerk
gaan. Maar waar zij dmr de week
ook veel last van hebben. Er zijn
veel aanwijzingen, dat de persoonlijke eredienst bij veel kerkleden
onder druk staat. Dat uit zich onder
andere in een grote onmacht om
zelfstandig de Bijbel te lezen. En
dat kan juist samenhangen met een
consumptieve houding tegenover
de Schrift. Er zijn kerkgangers bij
wie de Bijbel dunner wordt en de
omgang met G d daardoor oppervlakkiger. Want door slechts vanuit
hun eigen leven te vragen naar de
relevantie van wat zij lezen, komen
zij aan hele gedeelten uit de Bijbel
niet meer toe.
R vind het jammer dat Kruijswijk
dit punt laat liggen. Ik had het in
mijn eerdere artikel aangesneden
omdat het m.i. te maken heeft met
dit onderwerp. Immers, wat gebeurt er, wanneer zo'n oppervlakkige bijbellezer in de kerk komt en
daar echte vaste spijs voorgezet
krijgt in de preek? Hij is er niet aan
toe, omdat hij nog van melk leeft.
Zo gaat dat bij baby's. Wanneer zij
langzamerhand moeten overschakelen van melk op vast voedsel is er
een periode dat ze het aangeboden
voedsel graag en gemakkelijk weer
uitspugen. Ik herken dat patroon in
de consumptieve houding van nogal wat shoppende kerkgangers. En
vroeg of laat zullen zij zich verder
afkeren als hun spijsvertering net
verandert.
Ik laat nu voor dit moment even in
het midden hoe je verder zuke
kerkgangers moet benaderen. Want
je mag ze m.i. niet in hun probleem
laten zitten. Maar er is wel plaats
voor vermaan aan hun adres (vgl.
Hebr. 5 : 11-6 : 8). Als je shoppen
gaat omdat jouw geestelijke spijsvertering achtergebleven is, zit het
consumentisme soms diep genesteld in je leven.
Het was me wat waard geweest, als
Kmijswijk dit element ook goed

had uitgediept. Nu suggereert zijn
afsluitende zinnetje mij een beetje
teveel dat we ons over de motieven
van de kerkgangers geen zorgen
hoeven te maken. Maar het is nauwelijks voorstelbaardat de problemen alleen bij de predikers liggen.

Broederlijkeomgang in
zorgelijke tijden
Voor het vervolg ga ik dus even uit
van de situatie dat er in een gemeente een zorgelijke situatie is
ontstaan, doordat de gemeente niet
het voedsel krijgt, dat ze nodig
heeft. 'Stenen voor brood' schrijft
Kmijswijk. Dan breken er inderdaad zorgelijke tijden aan. Hoe dan
te handelen? Kmijswijk geeft een
aantal regels, waarvan de meeste
me wel aanspreken.Ik reageer bij
elke regel:
- 'Je loopt niet zo maar weg'. Een
gulden regel!
- 'Probeer er samen met anderen
via allerlei kanden iets aan te
doen'. Hier denk ik aan het op
gang komen van het gesprek rond
de preek. In veel gemeenten is dat
nog niet echt duidelijk geordend.
En dan kan het moeizaam verlopen. Ik denk wel dat het hier vooral
voor ouderlingen en predikanten
een belangrijke taak ligt. Zij kunnen het meeste bijdragen aan het
scheppen van ruimte om als gemeente aan het werk te gaan met
de prediking. Dan mwt er ook echt
plaats voor ontmoeting zijn. Voor
een echt gesprek zijn luisterende
partners nodig die met elkaar spreken op basis van wederzijdse aanvaarding. Als dat het geval is, moet
je heel ver komen in de gemeente.
Ik denk, dat Kruijswijk gelijk
heeft, als hij zegt dat stnicturen taai
zijn en traditionele patronen het
lang uithouden. Dat is een klacht
die je vaker hoort, juist van kerkgangers die verlangen naar een
stukje openheid rond de predihg
en daarover graag bifinende gemeente zouden willen communiceren.
-'Persoonlijke verantwoordelijkheid waar maken.Ieder in zijn ei-

gen positie en met zijn eigen rnogelijkheden vanuit het motief van de
liefde'. Eaiijk gezegd vind ik deze
regel het minst duidelijk. J
3 ben
blij dat het motief van de liefde
hier genoemd wordt. Vanuit dat
motief mag je veel gemeenschap
verwachten. Toch lijkt dat motief
hier niet helemaal tot zijn recht te
kunnen komen. Ik krijg nl. de indruk, dat de persoonlijke verantwoordelijkheid hier voorop staat en
daardoor e& wat individuele Heur
geeft aan het motief van de liefde.
Ik lees dat tenmuiste in de regels
die volgen: 'De één zal het dan samen met de anderen lang kunnen
volhouden. De ander is weliicht
wat minder consequent. En de derde zal de weg van eigen kerkge
meenschap verlaten'. Wat de liefde
uitwerkt kan dus blijkbaar heel verschillend uitvallen. Nu wil ik dat
graag aannemen. We kunnen elkaar niet voorschrijven hoe we de
broederliefde gestalte geven. Maar
ik deuk dat we van liefde toch
meer mogen verwachten dan wat
hier staat.
Daarvoor verwijs ik naar wat wel
het 'hooglied van de liefde' genoemd wordt (1 Cor. 13) 'De liefde
is goedertieren,. ..zij mekt zichzelf
niet,... zij wordt niet verbitterd,... alles verdraagt Aj'.
Ik weet wel, dat je op een heel
goedkope manier zulke woorden
gebruiken h t om allerlei misstanden in de kerk toe te dekken. Dat
wil ik niet. Dit is een levensbeginsel dat voor iedereen in de kerk
geldt, voorgangers en kerkgangers.
Wat slecht is mmt dan ook slecht
genoemd(kunnen) worden in de
kerk (zie het begin van dit arttkel).
Maar ah de liefde echt liefde is,
moet je op die basis meer kunnen
verwachten dan wat Kmijswijk
aangeeft. Het is mij te laconiek om
dan te zeggen: De &n houdt het
lang vol, de ander is minder consequent, de derde gaat de kerk uit.
Als liefde echt de verkeersweg binnen de gemeenschap der heiligen is
(en zo tekent Paulus die in het geheel van de Corinthe-brief, zie
hoofdstuk 12!), dan kun je niet zo
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riader commentam de we
gen uit elkaar laten gaan. ( k k v e r lating heet in hetzelfde nummer
van Bij de Tijd nog een zonde
b.9)).
h &xbenderhg zit nog iets te
weinig van het gevecht om ter wiile van Christus die ons aan elkaar
geeft elkaar biddend vast te houden. lk denk aker dat driar g m m n
aan zijn. Maar die lainje mi pas
verkennen als je in Tekening brengt

op welke wortel de kerk vergaderd
wordt. Omdat dat een anderwerp
op zich is, wil ik daar graag volgen& week apart op h g komen.
Mriar het staat voor mij wel vast,
dat het gesprek over het zondagse
vmdsel gevoerd moet womlen vanuit de woml V M de gemeenschap
in Christus.

OPSTANDINGSKRACHT
Dit djes om Hem te k m e n en de
k r u k zijner opsmding en & gemeenschap omn zijn l i j h . of ik,
aan zijn dood g e l ~ k v o m
worden~

de...

Fil. 3 : 10
Het is Pasen geweest. Een mooi
feest is dat altijd. Er gaat van die

gebeurtenis op Pasen m'n geweldige zeggingslmcht uit. Stel je voor:
broze mensen waden aangeraakt
dmr het b v e n zelf!
Het gaat niet alleen over zegghgskracht. h de Bijbel kun je lezen
over de kracht van Christus' op
standing. Die laacht is te kermen
zelfs. Ik heb dat d heel lang een
heel spannend w d gevonden.
Het heeft voor je gevoel een bijna
overweldigende lading. Want dat
moet tmh wat gewest zijn, die
kracht waarmee de Here J e n i s de
banden van de dood brak,in zijn
graf. Moet je je eens voorstellen
wat daar voor ongelmfijke krachten bij loskomen. Wat een +lijke energie!

Paulus

FiliPpen-

zen 3 : 10. Over het kennen van
C M s u i s m zijn opstandingskracht... dat is wat hem beweegt in
zijn lwen voor God. Wat kan dat
v m anderen betehen, voor menmals wij? Hebt u wel eens voor
uzelf nagedacht over die h h t
van de opsîandhgvan de kJews Christus in uw ei* leven?
Dat leven van dag in dag uit, thuis
of waar dan ook?
Paulus l&
de Here Jezus kmnen onderweg naar Dmmscus. En
toen had hij plotselinggeen dingen

meer die hij God kon aanbieden als
eigen werk Hij had 00% geen b
befte meer aan die dingm. Hij
leerde Christus kennen en zijn gerechtigheid. H zijn leven betekende de kracht van Christus' opstanding zijn concrete h k e h g en zijn
hartelijk zich geven aan de Here Jems.En daarin wil& hij verder kumen, doordringen. Omdat de
W
t van Jezus' opstanding zijn
leven een wending gaf van dood
naar leven.

Het betekent voor ons concreet dat
wij afstand moeten doen van waarop we vertrouwen. Van die duigen
waarmee we ons sterk maken voor
God. En dat we werkelijk willen leven in dat hchknveld van Gd,
van Jezus' opstanding, van de
Geest. Is dat immers niet een van
de geweldige gevolgen van Pasen
dat wij nieuw leven ontvangen in
ons gebed?
Soms denk je... waar blijft het a l l e
maal? Het lijkt in je eigen leven
vaak al m miezerig. Er is meer
zwakte dan b h t . En kijk je orn je
heen, na Pasen, dan kun je je afvragen: verandert er nog wat? Gebeurt
er nog wat?

We uniden met elliaar mdiep
moeten nadenken over w& dat bete
kent in ons eigen leven: Ch~+tus le.
ren kcmen en de d
e
k
r
a
c
h
t van zijn
opstanding. Die mktocht zou ais
multaaî wel eens kunnen hetiben
dat we s k d s meer d m Jezus
Christus gegrepenmensen worden,
van wie het g e h f werkelijk bergen h verzetten! En die straks en
nu wlien delen in de optanding
zelf!

S. de Jong

JE BENT OUD
EN JE WILT WAT
Ouder worden
Bij alle verschillen die er tussen

mensen kunnen bestaan, is er édn
ding dat ze allemaal gemeenschappelijk hebben: ze worden aliemaal
ouder.
Welke leeftijd wij nu mk hebben,
eens zullen we - als God ons tenminste voor die tijd niet 'de eeuwige jeugd' heeft gegeven - allemaal
oude en bejaarde mensen zijn.
Mensen, van wie 'de sieraad hun
gnjze haren zijn' zegt de Spreukendichter (20,291.
Mensen die, naast de problemen en
geloofsmoeiten die àile kinderen
van G d hebben, ook hun éigen
specifieke moeiten kennen.
Omdat ik met mijn 37 jaar nog
maar een broekie kn,is het voor
mij moeilijk me in te leven in wat
een mens, als hij of zij op hoge
leeftijd gekomen is, dan precies ervaart en bezig houdt.
Daarom heb ik twee oudere mensen uit onze gemeente (76 en 86
jaar) daar gewoon eens naar gevraagd.'

,

overleden.
Reken maar dat dat niet gemakkelijk is.
Dat maakt iedere keer weer diepe
indruk op de betrokkenen. Je wordt
als het ware er met je neus opgedrukt, hoe kwetsbaar je bent en dat
er zo dadelijk een moment komt
dat ook jij je kinderen en kleinkinderen en vrienden en vriendinnen
moet loslaten.
Ik zou me kunnen voorstellen dat
het besef van het naderende einde
je mk aan het piekeren zet.
Piekeren over zonden uit het grijze
verleden. Die gebeurd zijn, met alle gevolgen die enrit voortkwamen,
waar niets meer aan te veranderen
valt: je houding in de kerk,de opvoeding van je kinderen, door jou
ingenomen (en fel verdedigde)
standpunten, niet bijgelegde conflicten...
Naast het naderende levenseinde
vonden mijn gesprekspartnersook
het leven zelf moeilijker worden nu
zij oud en bejaard werden.

Ouder worden en
aíhankelijk zijn

Ouder worden en sterven
'Sterven' was voor deze mensen
een heel hlmgrijk onderwerp.
Zouden ze als het zover was de geloofsrust en zekerheid kunnen blijven vinden?
Eén van de twee was daar iedere
dag(!) wel even mee bezig.
Of ze wilden of niet, aan het steeven werden ze ook voortdurend her-

,

innerd.
Als je jong bent sta je daar niet zo
bij stil, maar regelmatig valt er bij
oudere mensen m'n zwart ornrande envelop in de brievenbus. Blijkt
er w& een kennis of vriend(in)
van hen, in dezelfde leeftijd als zij,

Wie ouder wordt, wordt beperkt in
zijn of haar mogelijkheden. Sommige mensen durven er niet meer uit
en wordt het meedoen aan allerhande activiteiten te druk. Anderen willen dat niet. Dat kan - zelfs al bevindt je je in een groot verzorgingsof bejaardentehuis- voor een stuk
eenzaamheid zorgen.
En dan zijn daar nog de lichamelijke ongemakken.
Sommige ouderen zijn slecht ter
been,anderen worden doof of
steeds slechter ziend, bij weer anderen gaat het verstand achteruit.
Als je oud word je zo steeds meer
afkcankelijk.

en met God
En dat kan heel moeilijk zijn.
Voor de mensen met wie ik sprak
was het niet eventuele dementie of
geestelijke aftakeling waar zij als
ouderen het meest tegenop zagen.
Zoals Mn heel treffend zei: 'als me
dat overkomt, dan ben ik me daar
toch niet meer bewust van'.
In hun ouder worden hadden zij de
meste last van- en zagen zij het
m&st op tegen de lichamelijke aftakeling.
'Dat je niet meer kunt gaan en
staan waar je wilt; dat je lichaam
steeds verder aftakelt; dat je zo afhankelijk wordt van andere mensen'; w verwoordde &énhaar grmtste moeite met het ouder worden.

(David(?) en afhankelijk zijn
en sterven
De componist van psalm 71 is ook
een bejaarde.
Hij heeft het over 'de tijd van de
ouderdom en 'grijsheid'.
't Is mk iemand die de gevolgen
van zijn leeftijd aan zichzelf kan

merken.
Ergens in het midden van deze
psalm, waar hij begint met melding
te maken van zijn ouderdom, heeft
hij het erover dat 'zijn krachten vergaan'.

Nou h dat op allerlei manieren
zijn gebeurd.
De persoon in kwestie kan bijvoorbeeld vanwege zijn leeftijd niet
meer zo goed ter been zijn geweest.
Zoals koning Asa, van wie verteld
wordt dat hij 'ten tijde van zijn ouderdom ziek werd aan zijn voeten'
(1 Kon. 15,23).
Het kan ook zijn dat het gehoor of
het gezichtsvermogen van de
psalmdichter achteniit was gegam.
Zoals de bejaarde Jakob van wie
bekend was dat 'zijn ogen van de

ouderdom dof waren geworden'
(Gen. 48, 10).
WáB, de ouderdom zich bij de
hoofdpersoon van psalm 71 precies
deed gelden weten we niet, maar
zeker is dat hij met de jmn aan
krachten heeft ingeboet.
Hij is, nu hij ouder is, er duidelijk
op achteruit gegaan en begint daarmee steeds a&nkelijker van mensen te worden.
En daar komt in zijn geval nog een
belangrijk ding bij: hj wordt lastig
gevallen. Hij wordt belaagd door
mensen 'die het op zijn leven gemunt hebben' schrijft hij.
De bejaarde dichter van psalm 71
ziet zich, naast -nemende A a n kelijkheid, dus ook geconfronteerd
met zijn mogelijk op hunden z i j d e
sterven.

God en afhankelijk zijn

-

Sterven, zonden, afhankeIijk zijn
of worden zijn zaken die je, als je
oud en bejaard bent, intensief kunnen bezighouden en moeilijk maken.
Het zijn ook zaken waar je heel gemakkelijk voor kunt weglopen...
...door er niet aan te willen denken
of er met je (k1ein)kinderen of b m ders en zusters over te willen pten; ...door in bitterheid of teleurstelling over wat is geweest, of
angst voor wat komt,te blijven steken. Maar die je allemaal voor G d
mag neerleggen!
De componist van psalm 71 laat bij
al zijn moeiten duidelijk blijken dat
hij weet bij wie hij ais oudere het
zoeken moet. Bij God!
Niet in het minst als je oud bent
kan en wil God hulp geven. Daar
hoef je als bejaarde geen seconde
aan te twijfelen.
De pshdichter geeft beargumenteerd aan waarom niet: omdat God
een verbond met hem heeft gesloten!
'Bij U, o Here, schuil ik' zo begint
deze oude man zijn psalm. Daarin
valt direct die zowel majestueuze
als intieme aanspraak op: 'Here'.
Niet het toch wat afstandelijke
'God' maar het vemuwelijke'He-

re/'Jahwe'l'Ik ben die Ik benl/'Verbondsgod'.
Het noemen van die naam wil hier
zoiets zeggen als: 'Ik ben erbij... of
je nou 17 bent, 37 of 77, Ik ben erbij '; in je bejaardenwoninkje, in
het vemrgingstehuis waar je zit,
in de inrichting waar je verpleegd
wordt, thuis, rond en na het sterven... Ik ben erbij!
God is voor deze psalmdichter niet
zomaar een God. Hij is voor Hem
de God v a n het verbond, die een
blijvende relatie met hem heeft gesloten. Die hem dus n66it dieen
laat.
Dat vaste vertrouwen van deze oude van dagen hoor je ook doorklinken in de sterke woorden die door
hem worden gebruikt. God is voor
hem een 'rots' en een 'vesting',
zijn 'verwachting' en em 'machtige toevlucht'.
Daaruit spreekt een massief vertrouwen.
Een vertrouwen die hij al zijn oude
en bejaarde bmeders en zusters
maar al te graag wil geven: U
wordt d m God bewaard!
God heeft toch eeri verbond met u
gesloten?
God heeft toch bij uw doop tegen u
gezegd: jij hoort bij Mij?
God heeft toch zijn Zoon als Mid&laar van het nieuwe verbond
voor u gegeven?
Daaraan mag u, ook nu u oud en
bejaard bent, het sterkst mogelijke
vernouwen ontlenen dat God u zal
helpen.
Dat kan God rechtstreeks doen,
daar kan G d ook mensen voor gebruiken.
Gods verbond kent namelijk geen
oude-aniankelijkemensen en jonge
onafhankelijke mensen.
Dat idee mogen jongeren niet geven en hoeven ouderen niet te heb-

h.
Gods v e r h d kent ailékn maar (zowel jonge als oude) afhankelijke
mensen...
...die vanuit die gemeenschappelijke afhankelijkheid u als bejaarde
graag wil komen opmken; ...die
d h , als dat bij u vanwege uw
leeftijd niet meer kan, bij u best

eens willen komen schoonmaken
of bodschappen doen.
Die u met liefde, om de eenzaamheid te doorbreken, uitnodigen om
bij hen een keer te komen eten of
met u te gaan rijden of wandelen,
bidden of bijbellezen.

God en sterven
Oudere mensen praten veel over
vroeger.
Dat is logisch. Omdat de h i n g
waarbinnen zij zich nu bewegen
veel kleiner is, maken zij veel minder mee dan toen ze jong waren en
nog volop in het leven stonden.
Daarom hoor je ouderen nogal eens
terugvallen op hun eigen jeugd, op
de jaren dat ze pas getrouwd waren
of nog volop aan het rnaatschappelijk en kerkeiijk leven deelnamen.
Zo blikt ook de oude en bejaarde
dichter van psalm 71 verschillende
keren terug op zijn leven.
En in dat leven blijkt het lang niet
altijd rozengeur en maneschijn te
zijn geweest.
Zoais er maar weinige ouderen zijn
die, al terugblikkend kunnen zeggen: 't is in ons leven altijd van een
leien dakje gegaan; we hebben
praktisch geen moeiten ondervonden of tegenslagen gekend'.
Daar zorgt de d e wel voor.
MW die zonde en haar gevolgen
hebben niet het laatste woord. Daar
weet de psalmdichter alles van.
'God is mijn helper vanafhet allereerste moment dat ik mi] in ak
baarmoeder bevond' erkent hij.
Het ging in mijn leven vaak anders
dan hij gedacht of gewenst had.
Moeilijkheden zijn hem niet b
spaiud gebleven.
Maar vanaf het àilereerste moment
dat hij er was, w~ God er ook om
hem te helpen.
Zoals één van de oukren met wie
ik gesproken heb, in de keuken aan
de muur een bordje had hangen
met daarop de sprekende tekst:
God heeft mijn leven aders geweven
&n ik had verwacht,
toch heeft dit zegen,
op al mijpl wegen altijd weer ge-

,

bracht.

God is bij zijn kinderen...
... van het allerétrste begin van hun
leven op aarde
... tot het allerldhtste einde!

De hoogbejaarde psalmdichter kon,
zeer zeker van zijn zaak, ais zijn geloof belijden: 'God zal mij weer levend maken en mij uit de kolken
van de aarde weer doen opstijgen'.
Dat betekende voor hem toen redding uit concreet levensgevaar.
Vandaag betekent dat ten diepste:
in Christus immuun zijn voor de
dood.
Stel je bent 70,80.
Je staat steeds vaker op het kerkhof.
Je weet: straks staan ze hier voor
mij - zondig mens.
Dan hoeft dat vooruitzicht niet te
benauwen.
Om het met deze psalmdichter te
zeggen: 'op hetzelfde moment dat
u sterft... zal God u weer levend
muken'.

Zal Hij, op voorspraak van Christus, u als herboren laten leven in
het hemels paradijs. Vmr eeuwig
gelukkig.

Ouder worden en God
Waar wordt je leven door bepaald?
Waar draait het in je leven om?
Voor die vraag komt iedereen te
staan.
Maar zeker ook mensen die oud en
bejaard zijn.
Die immers op een schamierpunt
van het leven staan. Het leven op
aarde hebben ze grotendeels achter
zich, het nieuwe leven ligt min of
meer pal voor ze.
Waar draait het dan bij je om?
De dichter van psalm 71 hoeft daar
niet lang over na te denken.
Als je oud en bejaard bent...
...dan heb je een hdél leven van
Gods genade mogen leven; dan
heb je járen achtereen mogen ervaren wie de God van het verbond is;
...dan heb je een mdnsenleven lang
mogen horen en meemaken wat
vergeving van zonden betekent,
hoe God in moeite tóch telkens
weer hulp biedt, hoe gróótjouw

zonden zijn en hoe diep Gods liefde in Christus voor jou gaat...
Dan km er eigenlijk maar één ding
centraal staan in je leven: de lof op
God!
Als je psalm 71 achter elkaar eens
doorleest, dan is het ook precies
dat wat opvalt: de lof op God loopt
als een rode draad door het leven
van deze bejaarde dichter heen.
Dat is - als je zelf oud en bejaard
wordt of al bent - k s t iets om over
na te denken.
Want wnder dat jij het misschien
in de gaten hebt, kun je in je omgeving, bij je kinderen en kieinkinderen bekend staan ais broeder of zuster, als (o)pa en (o)ma aan wie je
nou niet zo direct kunt merken dat
God in hun leven centraal staat omdat ze het altijd over zichzelf
hebben, hun kwaaltjes, hun zorgen,
dat het in hun tijd (in de kerk) allemaal beter was...
26 zou je toch eigenlijk niet bekend horen te staan zegt psalm 71.
Het gaat toch,niet in het minst als
je ouder wordt, om God! Juist dan
weet je wat genade betekent!
Juist dàn ben je in staat om doorlééfd te zingen:
Ik zal aun U mijn psalmen wijden, O God van Israël,
bij harp en citerspel.
Mijn mond zal juichend U belij&n,
mijn ziel zal blij bezingen
Uw trouw en zingen

(Psalm 71 :l3 berijmd)

Gebed voor ouderen
Heer God,
draagt zorg voor hen
die door de winter van het leven
g-.

De spankracht van hun geest vermindert
en hun hart geraakt moe.
Hun l i c h ~ s k r a c h t e nnemen af
en ze handhaven zich moeilijk
in deze wereld.
Ze kennen geen drukke dagen meer
en hun tijd w d t gevuld
met schijnbaar onbelangrijke dingen.

EIeer God,
geef hun het besef
dat elke dag van het jaar
zinvol blijft.
Dat ze vrij mogen zijn
van aile verbittering om het verleden,
van alle ontgoocheling om het heden
en van alle angst v m r de toekomst.
Zo zal eigen onmacht
hen niet ontmoedigen
en de ontrouw van anderen
hen niet ongelukkig maken

in Christus.
(Jean Galot)

Met dank aan mw.H.L. SchaapSmit te
Sexbierum en mw. T. Elgersma te Franeker.

ROMEINEN 7 EN GROEI
IN HEILIGING: SAMEN
EEN STAP VERDER
In het najaar van 1996 schreven
A.Kamsteeg, A. de Ruiter en
H.J.D. Smit in dit blad drie artikelen over Romeinen 7l en de betekenis van dit bijbelhoofdstuk voor de
groei in levensheiliging. Daarop
reageerde A.L.Th. de Bruijne met
drie artikelen.' Hij stond achter
veel van hun bedoelingen, maar
was op centrale punten ook kritisch.
Na dit gesprek op papier hebben
we met z'n vieren mondeling doorgepraat. We zijn die gesprekken
biddend ingegaan en hebben ook
de resultaten aan de HERE voorgelegd. Het bleek dat wij op meerdere punten elkaar kunnen overtuigen
of vinden. En ook de overblijvende
verschillen zijn niet zo ingrijpend
dat ze die overeenstemming overschaduwen.
Het leek ons goed om ons met die
uitkomst samen tot de Iczers te richten, die tenslotte eerst getuige waren van ons verschil van mening.
Vaak verzanden discussies of blijven standpunten tegenover elkaar
staan. Het is fijn om te merken dat
je door Gods genade ook samen
verder kunt komen.

Opzet
In dit artikel willen we eerst op een
rij zetten, waarin we het eens zijn.
Daarna noemen we de overblijvende verschilpunten. Tenslotte kijken
we terug op de gevoerde discussie
over Rom 7 en de groei in
levensheiliging.
Om de punten van overeenstemming en verschil uit de verf te laten
komen, moeten we telkens even teruggrijpen op de standpunten zoals
verwoord in onze eerdere schriftelijke discussie met elkaar. Dit kan
echter maar kort, zodat we de lezer
aanraden om - als hij er dieper in

%

A.L. Th. de Bruijne, A.Kamsteeg,
A. de Ruiter, H.J.D. Smit

wil doordringen - de bewuste artikelen erop na te slaan.
We hebben er niet voor gekozen
om precies na te gaan hoe het komt
dat aanvankelijk meningsverschil
op meerdere punten uitmondt in
meer harmonie. Verschillende factoren spelen daarbij waarschijnlijk
een rol. Hebben we onze visie wel
duidelijk genoeg verwoord? Waren
we misschien bevangen door eenzijdige accenten tenviile van de
zaak die we onder de aandacht wilden brengen? Hebben we elkaar geinterpreteerd vanuit een zeker vooroordeel? Was er misschien teveel
nuancering? Overzien we voIdaende wat aan verschillende accenten
vastzit? In ieder geval werkte het
onderlinge gesprek verhelderend
en leidde het ook tot bijstelling en
meer evenwicht in onze standpunten.
Behalve dat wij het opbouwend
vinden om waar mogelijk een discussie publiek te laten uitlopen op
groei in overeenstemming, hebben
wij nog een reden om dit artikel te
schrijven. Zowel Karnsteeg, De
Ruiter en Smit (K/dR/S) als De
Bruijne (dB) lieten blijken dat zij
in de huidige situatie van onze kerken verlangen naar groei in het leven met God en in de heiliging.
Het zou jammer zijn als de noodzakelijke discussie over verschilpunten dat gezamenlijke verlangen
naar de achtergrond zou duwen.

2.

3.

4.

Gezamenlijke intenties
5.
In zijn derde artikel noemt dB een
zestal accenten van K/dRIS om
concreet te maken waarin hij hun
intenties deelt. Wij halen die hier
ook samen nog even naar voren:

1. Bij meerderen leeft de geddchte
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dat wij 'nu eenmaal zondaars'
zijn en dat je duarom nooit echt
iets goeds kunt doen. Dan
draait het geloofsleven eenzijdig om schuld en schuldvergeving en komt de praktijk van
de heiliging gauw tekort.
Meerderen kennen niet of nauwelijks een eigen liefdesband
met de levende Persoon Jezus
Christus. Toch vormt die band
aan Christus het hart van het geloof en zet die de toon voor
heel het leven met God.
Als die liefdesband met Christus niet of nauwelijks leeft, gaat
het ook mis met de beleving
van de christelijke vrijheid. Dat
kan aan je persoonlijk en gezamenlijk geloofsleven een wettisch en dwingend karakter geven.
Terecht leggen wij nadruk op
onze verantwoordelijkheid in
het verbond met God. Maar
meerderen beleven die zo, dat
ze haar alleen maar opvatten als
ons dankbare antwoord op
Gods genade. Daardoor mist nogal eens het besef dat ook onze
levensheiliging eerst in Christus heleinaal gegeven is en vervolgens door Christus zelf in
ons tot stand gebracht wordt.
Christelijke verantwoordelijkheid is in de eerste plaats dat je
jezelf in geloof toeëigent wat je
in Christus al hebt en zo actief
wordt op de krachtenstroom
van de Geest.
Schort er niet veel aan ons gebed, met name aan ons aanhoudende danken voor en bidden
om de doorwerking van de Heilige Geest, zoals zond. 45 HC
dat verwoordt? Juist dat gerichte gebed om de Geest is de
atmosfeer waarin het christelij-

ke leven opbloeit en de strijd
van het geloof kan worden volgehouden. Je durft dan veel te
verwachten, niet van jezelf,
rnaar van wat Hij in ons wil
doen.
6. Wij staan als christenen in de
westerse cultuur vandaag voor
de noodzaak om te zoeken w e k
verband er bestaat tussen geloof
en psyche, geloofscrises en
psychische crises en geloofsgroei en psychische p i . Verschillende engelstalige auteurs
zijn ons daarin voor en kunnen
ons daartm stimuleren.
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in onze onderlinge gesprekken
kwam nog een punt naar voren dat
wij, ieder vanuit de eigen praktijk,
vandaag blangnjk vinden. Er bestaat een nauwe samenhang tussen
het beeld van God dat je m e e b e g
of jezelf vorm& en de groei van je
gelmf.Meerderen blijken, soms
onbewust, rond te lopen met een
vertekend godsbeeld. Als je beeld
van God afstandelijk is, misschien
zelfs hard en autoritair, kan het wel
een plicht voor je zijn om God beter te leren kernen en m te groeien
in je geloof. Maar je zult niet gauw
naar zulke groei verlangen.
Hoe meer je God in het hart leert
zien bij Christus, des te sterker ga
je van God houden. En juist die
liefde voor God dmt je verlangen
naar meer kennis van Hem. Die
liefdevolie kennis van God en Jezus vormt het geheim van alle geestelijke groei.
Samen vinden wij dat dit zaken
zijn waarmee wij als gerefomeerden vandaag intens bezig mmten
zijn.

t e e n forenstrustuur
h Rom 7 : 13-26 zegt Paulus: het
goede dat ik wil doen, doe ik niet.
En hij roept uit: ik ellendig mens,
wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods! Daarop antwoordt hij zelf: Gode zij dank,
d m Jezus Christus, onze Here!
WdWS stelden: zo spreekt Paulus
als hij weer terugvdt in pogingen

om zelf heilig te worden met khu@ van de wet. Dan loop je vast.
Maar zodra je weer 'in Christus'
bent, komt het nieuwe leven juist
wel van de grond. En elke christen
moet tekens dit gevecht voeren:
niet vleselijk, in eigen kracht, heilig willen zijn,maar afhankelijk
van de Geest leven uit de heiliging
die je in Christus al hebt.
DB concludeerde uit hun uitleg
van Rom 7 dat mVdR/S in het christelijke leven een fasenstructuur aanbrengen: je bent of in het vlees, of
in Christus. in & praktijk van je
christen-zijn is dat een voortdurend
heen en weer. Maar op die mornenten dat je in Christus bent, heb je
het oude leven achter je gelaten.
Hij bracht daartegenin dat je ook
als nieuwe mens in Chnstus nog te
maken hebt met wat je vlees doet.
Tegelijk met de vmcht van de
Geest zie je ook de praktijk van je
zonde. D u s past de uitroep van Paulus niet alleen als je weer terugvalt
in een wettisch spoor, maar ook als
je m e l i j k van Christus je inzet
voor een heilig leven met God.
Uit ons onderlinge gesprek bleek
dat KldRjS geen fasenstructuurwillen voorstaan. Zij vinden wel dat
hun uitleg van Rom 7 recht doet
aan Paulus' bedoeling. Daar gaat
het volgens hen wel om de
tegenstelling aissen zelf heilig-willen zijn en uit Christus leven. Maar
los van de uitleg van Rorn 7 zijn ze
het met d13 eens dat ook de christen
die leeft door de Geest op zijn zonde stuit en soortgelijke woorden
moet spreken als Paulus doet in
Rom 7. Zij erkennen dat er in het
christelijke leven een gelijktijdigheid is van zonden en levensheiliging, van vlees en Geest. Zij willen
niet afdoen van het reformatorische
'simd iustus et peccaior' (tegelijk
rechtvaardige en zondaar).
Ook dB houdt vast aan zijn uitleg
van Rom 7. Maar hij is het er helemaal mee eens dat het veel verschil
maakt of je zelf je best doet op een
wettische manier of actief bent in
afhankelijkheid van Chnstus'
Geest. Los van de vraag of Rorn 7
dat bedoelt te zeggen, is dit ook

volgens hem een belangrijk punt
van geloofsswijd in het christelijke
leven.

Geen idealisme
K/dWS spraken in hun artikelen op
een optimistische toon over wat er
mogeiijk is aan levensheiliging. Zij
stelden: het is met de heiliging net
zo als met de rechtvaardiging. Je
hebt ze helemaal in Christus. Als je
maar volkomen zou geloven, zou
ook je heiliging helemaal in je
doorwerken.
DB was bang dat er zo een idealistische trek in het christeiijke leven
zou komen. Ons leven in heiliging
heeft elk moment weer de basis
van de rechtvaardiging nodig. En
het ligt niet alleen aan ons gebrekkige geloof wanneer je niet volmaakt heilig wordt, rnaar daarin
steekt ook Gods beleid. Telkens als
je je de rechtvaardiging in geloof
eigen maakt, vormt deze een werkelijkheid die helemaal aanwezig
is, maar in de hedipg gaat God
een lange weg met ons, die pas eindigt na dit leven.
In ons onderlinge gesprek kwam
naar voren dat WdRIS het een
g m t risico vinden dat wij onze eigen geestelijke armoede en achterblijvende levensheiliging goedpraten door te wijzen op Gods beleid.
Maak je God w niet verantwoordeiijk voor jouw zonden? DB ziet dit
gevaar en vindt met hen dat de huidige situatie onder gerefwmeerde
christenen vraagt om dit accent:
Christus' Geest wil in ons leven
meer doen dan wij vaak denken!
Tegelijk zijn K/dR/S het met d 3
eens dat het toch wel Gods beleid
is, dat de heiliging ons niet ineens
en totaal wordt toegeëigend, maar
dat Hij daarvoor in ons leven een
weg gaat. Tegelijk is HiJ niet
verantwoordelijk voor onze zonde.
Maar om dat te kumen blijven zeggen, moet je niet dit beleid van
God ontkennen. Als je nadenkt
over het christelijk geloof stuit je
vaak op de vraag hae Gods beleid
en onze verantwoordelijkheid samen gaan. Net als bij de andere the-

ma's waar dit speelt, moet je ook
hier die beiden voluit laten staan.

Strijd en overwinning
DB zag het idealisme van K/dR/S
v m a i in de overwhingsteon,
waarop zij spraken over het christelijke leven. Daar h h t hij tegenin
dat wij wel 'in Christus' meer dan
overwinnaars zijn, maar dat dit in
ons eigen leven in de eerste plaats
strijd tegen de zonde inhoudt. Overwinningen in het christelijke leven
zijn geen resultaten die je eenmaal
boekt m voortaan in jezelf bezit.
in ons onderlinge gesprek bleek dat
wij het hierover eens zijn. Overwinnaar zijn in Christus houdt niet in
dat je allerlei mnden successievelijk achter je laat. Christus'
overwinnende kracht blijkt juist
vooral waar je je zonden nier meer
gewoon vindt, maar er acht verdriet over krijgt en je vanuit zijn
overwinning en in zip kracht jezelf
er niet bij neerlegt, maar ertegen
strijdt. In dit leven zijn kruis w opstanding, strijd en overwinning, lijden en glorie nooit los van elkaar
aanwezig in je leven als christen.
Groei in heiliging betekent niet dat
je jezelf langzaam wat minder als
een zondaar mag zien. Je leert juist
jezelf als zondaar én ais nieuwe
mens in Christus al dieper kennen.
Je groeit in het goede, maar dat
gaat gepaard met dieper inzicht in
je zonde. Groei in de hoogte en in
de diepte gaan je leven lang samen.
De hoogste h e n hebben de diepste wortels.

Dordtse Leerregels
Wij vonden elkaar in anis gesprek
over mogelijk ikdm en Gods beleid in de heiliging heel duideìijk
toen we samen nog eens nalazen wat
we belijdm in de Do*
Leenegels
(hoofdsaik V,1-2). We schijven dat
hier even helemaal uit:
Degenen die God naar zijn voornemen roept tot & gemeenschap
met zijn Zmn, onze Here Jenis
Christus, en door de Heilige

Geest opnieuw geboren doet worden, verlost Hij wel van de tirannie en slavernij van de zonde.
Maar Hij verlost hen in dit leven
niet helemaal van het vlees en
het lichaam der zonde.
Hierdmr zondigen zij in hun
zwakheid elke dag weer en zelfs
aan de kieste werken van & heiligen kleven gebreken. Iht geeft
hun voortdurend reden zich voor
God te vermmoedigen en hun
toevlucht t a b de gehisigde
Christus te nemen. Ook gaan ziJ
daeirdaof w d s Meer het vlees
f i n door de ( h s t der gebeden en door zich te oefenen in
een godvrezend leven en zij verm e n vurig naar het bereiken
van de volmaaktheid. Dit doen
zij, tot zij, verlost uit het lichaam
des dm&, rnet het Lam van God
in de hemelen zullen regeren.

Niet alleen met ons verstand maar
ook vanuit onze levenspraktijk beamen wij dit alle vier voluit. Hier
vind je alles samen: Het is Guds hleid om ons pas na dit leven te verlossen van het vlees. Daardoor mndigen wij elke dag, ook als wij vanuit Christus' overwinning tegelijk
het goede doen. Die mnde Mijft
dus anze verantwmrdelijkheid.
Strijd en werwinning gaan bovendien samen tot het:einde. In het leven van de heiliging is daarom ook
je rechtvaardiging elke seconde actueel.Tegelijk hoef j e geen slaaf
meer te zijn van de zonde en kun je
afhankelijk van de Geest steeds
meer het vlees doden. Typerend
voor zo'n christelijk leven is een
vurig verlangen naar het daadwerkelijk bereiken van de volmaaktheid die je in Chnstus al hebt. Wat
is dat verlangen anders dan een verlangen naar geestelijke groei?!

Groeien in Christus
Ook als het gaat om de aard van de
geestelijke groei hebben wij geen
echt verschil van inzicht. In hun artikelen legden K/dR/Sf veel nadruk
op bepaalde 'weldaden' (om het
klassiek te zeggen) die wij van

Christus krijgen, met name levensheiliging en groei. DB zag daarin
het gevaar dreigen dat wij wel bij
Christus beginnen, maar vervolgens toch meer letten op onszelf en
wat er in ons te ervaren is van het
nieuwe leven dat Christus ons
geeft. En groeien is in de bijhl
niet dleen groeien uit Christus,
maar ook naar Hem toe groeien.
Ons gesprek rnet elkaar bracht aan
het licht dat wij ook hierover het~ l f d denken.
e
Met de woorden
van Johannes de Doper kun je zeggen: Hij moet wassen, ik moet minder worden. Groeien is grmien in
de doorleefdekennis van Chnstus.
Ditarm t~rpzrihet een christen
ook,volgens de Dordtse Leerregels
en volgens art 29 NGB, dat hij
voortdurend zijn toevlucht neemt
tot Christus.

Zijn er dan geen verschillen meer
tussen ons? Zover willen wij niet
gaan. In het bovenstaande bleek al
&t we over de uitleg van Rorn 7
nog steeds grondig verschillen.
K/dR/S menen dat daar weliswaar
de bekeerde Paulus spreekt,maar
dan in de positie van een christen
die weer terugvalt in de vleselijke
pogingen om zelf het goede dat
Gods wet leert, te doen. DB meent
dat Rorn 7 een deel van de werkelijkheid van het bekeerde leven tekent: door G& Geest wil je oprecht het goede doen, maar vaak
doe je in de praktijk toch weer zonde. Omdat Rom 7 voor veel onderdelen van de gereformeerde belijdenis belangrijk i%moeten we dit verschil in uitleg niet wegwerken,
maar erover doorpraten.
Toch is voor onze discussie de lading van dit verschil af, omdat we
het over de achterliggende geloofswaarheden m de geloofspraktijk
op grond van andere bijbelteksten
eens zijn. Tegen die achtergrond erkennen we over en weer de vrijheid van exegese en gaat het om
een exegetiahe discussie zoals je
die over veel bijbelteksten kunt
voeren.
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Oude mens en vlees
Een verschil is er ook in het spreken over oude en nieuwe mens.
W W S stellen: de oude mens is 'in
Christus' dood. Van dat feit mag je
uitgaan. DB meent:de oude mens
is weliswaar dood 'in Christus'
maar in jezelf is hij vaak nog
springlevend en mmt je hem nog
doden.
in ons onderlinge gesprek bleek dat
WdR/S verschil maken tussen oude mens en vlees, terwijl dB beiden
in elkaars verlengde ziet. K/dR/S
zeggen: je oude mens is dood in
Christus, je h n t een nieuwe mens,
maar je hebt nog wel 'je vlees' dat
je tot zonde verleidt. DB zegt: je
hebt twee identiteiten tegelijk, je
oude en je nieuwe ik. In Christus
mag je je nieuwe ik zien als je echte ik, maar dat oude ik is er nog
wel. Je kunt dat oude ik oude mens
noemen, en ook vlees.
Dit verschil is niet ingrijpend, omdat ook K/dR/!3 je nieuwe menszijn
zien als een werkelijkheid 'in
Christus' en tegelijk de werkelijkheid van het vlees in de christen
erkennen. Daarmee lijkt het vooral
een terminologische kwestie. Misschien speelt hier een rol dat de
betekenis van bijbelwoorden in
hun eigen context niet altijd overeenkomt met diezelfde woorden zodra wij ze als dogmatisch begrip of
in de geloofstaalgebruiken. Bovendien is het de vraag of de woorden
in de verschillende bijbelse verbanden altijd hetzelfde betekenen.
M.a.w.: bedoelt de bijjbel aitijd hetzelfde als het gaat over 'oude
mens' en 'nieuwe mens'? En heeft
zondag 33 BC & begrippen 'oude
en nieuwe mens' op grond van andere bijbelteksten misschien meer
lading gegeven dan die woorden
als d a n i g in hun bijbelse verbanden hebben?

Onvolkomen geloof en leven
Niet helemaal kwamen we ook uit
een volgend punt. W W S stellen:
je hebt alles voor een heilig leven
in Christus gehegen, dus ligt het

aan je geloof als je niet volmaakt
heilig bent. Zij bedoelen daarmee
niet te zeggen dat die volmaaktheid
dus in beginsel bereikbaar is, want
in dit leven blijft ons geloof altijd
onvolkomen. Wel is de strijd in het
leven van een christen vooral de
strijd om tekens weer helemaal te
geloven. DB meent: je hebt ailes
voor een heilig leven in Christus
gekregen, maar zelfs al zou je een
volkomen geloof hebben dan zou
het nieuwe leven dat je uit Christus
krijgt, nog botsen op de macht van
de zonde en was er nog strijd nodig. Behalve de strijd om te geloven is er ook de strijd vanuit het geloof tegen het oude leven.
Het verschil kun je mooi in beeld
brengen met woorden uit het
avondmaalsformulier. Daar erkennen wij: 'wij hebben geen volk*
men geloof, wij dienen God niet
met zoveel ijver als wij verplicht
zijn,en wij hebben dagelijks met
de zwakheid van ons gelmf en de
kwade begeerten van het vlees te
strijden'. K/dR/S zeggen:het gaat
hier ten diepste om dezelfde zaken,
want een onvolmaakt geloof is de
oorzaak van ons gebrek aan ijver in
de dienst van God en van de successen van het vlees. Ten diepste
speelt er in je leven als christen één
g m t strijdpunt. DB vindt dat je
een onvolmaakt geloof kunt onderscheiden van een onvolmaakt leven, en dat dit twee strijdpunten
zijn.

Rechtensvrij
h de discussie speelde Rom 6 : 7
een rol: wie gestorven is, is rechtens vrij van de mnde. K/dR/S stelden: dit 'rechtens' staat er eigenlijk
niet, het gaat in Rorn 6 niet om de
rechtvaardiging, maar om de heiliging. DB betoogde dat zij zich vergisten, omdat Paulus wel degelijk
het woord 'gerechtvaardigd'
schrijft. K/dR/S erkennen dat hij inderdaad een woord gebruikt met
een juridische kleur, terwijl dB t o s
stemt dat het verband van Rorn 6
gaat om de heiliging.
Toch blijven W W S van mening

dat Paulus hier bedoelt dat wij in

Christus vrij zijn van de macht van
de zon& en zo het leven in heili-

ging stimuleert. DB meent dat Paulus hier de vrijheid bedoelt van de
aanspraken van de zonde op ons leven en deze rechtswerkeiijkheid
hier inbrengt als vaste basis voor
het leven in heiliging.

De rol van Rorn 7 in de
discussie
In ons gezamenlijke contact kwamen we tot de overtuiging dat de
hele dzscussie rond de uitleg van
Rorn 7 vaoebelend heeft gewerkt
als het gaat om de zaak van de
levensheiliging. Overzien wij &
bijdragen van de afgelopen jaren,
dan blijkt er een soort actiereactis
mechanisme opgetreden.
K/dR,S begonnen met een pleidooi
voor geestelijke groei en
levensheiliging. Daarin stelden zij
aanvankelijk niet Rorn 7 aan & orde. Zij beriepen zich vooral op
Amerikaanse auteurs en ook op
Watchman Nee.
Anderen reageerden daarop met
een zekere zorg: zij proefden accenten waarover zij vragen hadden, en
waarschuwden dat met het goede
van Nee en anderen ook verkeerde
invloeden uit hun werk konden
meekomen. In dat verband is door
anderen dan K/dR/S/ Rorn 7 voor
het eerst genoemd: in de eerste
plaats vanuit de zorg dat de blijvende werkelijkheid van de zonde vergeten zou worden in het pleidooi
voor geestelijke groei, en in de
tweede plaats als voorbeeld van
een verkeerd accent bij Watchman
Nee.
K f W S gingen daarop in en kwamen tot een andere exegese van
Rom 7 dan in gereformeerde k m g
gebruikelijk was. Daarop klonken
bezorgde reacties: hun visie op de
heiliging werd gezien in het licht
van hun andere exegese van Rorn 7
en dat riep waarschuwingen op.
Vervolgens legden K/dR/S hun uitleg van Rorn 7 publiek neer en
probeerden zij zo te voorkomen dat
met een b e m p op Rom 7 hun plei-

dooi voor geestelijke
werd bestreden. Daarop reageerde dB zo
dat hij weliswaar het pleidooi voor
geestelijk grmi ondersteunde,
maar Wh bleef waarschuwen tegen z.i. ongerefmeerde elementen in hun kijk op & heiliging, omdat hij hun visie bleef zien in het
licht van hun uitleg van Rorn 7.
Ons gezamenlijkecontact bracht
echter aan het licht dat itverbinding niet nodig was. De visie van
KIdRIS op de heiliging wordt niet
alleen bepaald door hun specifieke
uitleg van R m 7, m m ook door
andere bijbelplaatsen. Daardoor
blijven zij wel degelijk binnen het
kader van de gerefosmeerde confessie op dit punt, al zijn er op verschillende momenten wellicht ook
minder gelukkige uitlatingen geweest. Daarom passen de typeringen die dB gebrdm bij nader inzien ook niet op hun visie. Hij typ r d e hun uitleg van Ram 7 en de
daarmee samenhangende visie op
de heiliging als 'doperse denklijnen' en 'mongerefomeerci wcent'. Het is wel zo dat hun uitleg
vm Rom 7 niet de klassi&-gereformmde is, en op enkele punten zou
kunnen passen bij een heiliging$leer in een meer 'dopers-evangelische' lijn, maar bij K/dR/S wordt
de visie op de heiliging breder gevoed dan door hun uitleg van Rom
7 alleen. z& ze binnen het gereformeerde kader blijven. Daarom
doen die typeririgen geen recht aan
hun opvttingen als geheel.

Slot
Achteraf kun je betreuren dat het
pleidooi voor geestelijke groei enkele jaren geleden m snel is gepareerd vanuit Rom 7. Daadmr
b e g het gesprek over levenshediging de Meur van een principiële
discussie over Rom 7. Verschillende deelnemers aan die discussie
hebben zich daardoor weliicht in
een hoek laten dringen waarin zij
niet thuishoren.
Wij beweren niet dat er helemaal
geen risico's zijn. h de ene kant
zijn er kerkleden die zich in hun

verlangen naar geestelijke groei op
dit punt van het gereformede
spoor verwijderen. En tegelijk kunnen er anderen zijn die met principiële Ixzwaren carnoufieren dat zij
de vernieuwing van hun geloof en
leven eigeniijk niet willen. Aan de
ene kant kan je in je enthousiasme
over bepaalde auteurs gemakkelijk
onbedoeldonbijbelse accentenhporteren, En aan d e andere kant
kun je m je veiligheid in je eigen
traditie =ken, dat je niet meer
openstaat voor het waardevolle dat
God elders geeft.
Naar de ene kant willen wij er mmen voor waarschuwen om &
geestelijke groei h e t te
met een seort fasen$Wcíuur en los
te maken van Chrjstw zelf. Minder
gelukkige uitlatingen blilven een risico. Maar naar de andere kant willen wij te&eìijk samen bendrukken

dat ook binnen een voluit gereformeerd kader het verlangen naar
groei in het leven met G d en in de
levensheiliging past en alle ruimte
verdient. Wat zou het mooi zijn als
we dat verlangen, en dan op die manier, almeer samen doorlevenin onze kerken, en tegen die achtergrond
verder praten over verschillen van
inzicht. We hebben in onze gesprekken gemerkt dat God vaak
meer doet dan je verwachtte. Daarom durven we met veel verwachh g fiimte bidden.

A. KarnsteeglA. & Ruitw/HJD. Smit,
'Romeinen 7 - wat niet kan','In hoeverre is
RW 7 w e r k e . I i j W voor de chrisien?',
'Antwoord op vragen', in De Reformdie 72
(1996)ws.2,3,4.
A.L.Th. de Bruijne, "Romeinen7 - pionierswerk ndigl', 'Groeiin in Chrisais',
'Aaoenten die wij nodig kbben', in De Reform&ìejrg. 72 (1996)ws. 5,6,7.
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KERKORGANISTEN
GEZOCHT

muziek
ritn

'kanten en organisten hebben gemeenschappeI l i j k dut zij 's zondags
derwerp bij de koffie zijn '. Er zon echter kmkeltke
gemeenten waar deze opmerking tot úe verieden fijd Igkt te behoren. In die zin ##t hef koffie#(
sprek.&ut &/een nog moor o vei->&@@~ww~
, .
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staan en gewaardeerd worden. Zo
zijn er muwkale relaties aan te wijzen tussen e n e ~ j dmelodieën
s
van
kinderliederen uit grootmoeders
tijd en anderzijds melodieën van
kerkliederen. (Het is dan ook niet
zo vreemd dat momenteel zowel
het kerklied als het traditionele kinderlied op de achtergrond gedrongen dreigen te worden). Een dergelijke relatie is vee1 minder sterk
aanwezig tussen lichte muziekgenres en kerkliederen. In het verlengde hiervan bestaat er ook geen nauwe connectie tussen keylmard en
kerkorgel, en zijn keyboard-spelers
doorgaans niet als potentiële kerkorganisten aan te merken.
Het is dus zaak dat in de kerken
aandacht besteed wordt aan & aanwas van organisten. Hierbij zal
vooral gedacht moeten worden aan
jongeren. Bij menig jongere heeft
het orgel een stoffig imago. Vermmdelijk zal dat niet: in de laatste
plaats vercionaakt zijn doordat te
velen 's zondags met slecht of oersaai orgelspe1geconfronteerd worden. Dat het o ~ eenl orgelmuziek
ook heel levendig, eigentijds en
verrassend kan zijn,is bij een
groep jongeren wel duideiijk te maken. Daarvoor moeten echter wel
gelegenheden gekweekt worden.
Zo'n gelegenheid is injvoorbeeld
speciale cursussen vmr jongeren,
waarin ze uitgebreid geconfronteerd worden met de mogelijkheden van het insmment. De Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten heeft inmiddels een paar jaar
een cursus georganiseerd voor lxspelers van toetsinsimmenten in de
leeftijd van 15 tot 25 jaar. Onder
leiding van vakorganisten zijn de
cursisten een weeklang bezig met
zaken waarmee een kerkorganist te
maken krijgt.
De praktijk wijst uit dat er jongeren wel degelijk te motiveren zijn
zich met kerkmuziek in het algemeen en het orgel in het bijzonder
bezig te houden. Ook jongeren die
met enige scepsis aan de cursus beginnen,voelden dikwijls een p i end enthousiasme bij zich opborre-

len. De vraag of jongeren enthousiast te maken zijn voor kerkmuziek,
blijkt in hoge mate af te hangen
van kwaliteit en noties als echtheid
en oprechtheid.

Hogere drempels
Regelmatig blijkt dat problemen
met het organistenbestand veroorzaakt worden doordat er - meer
dan u i g e r - een drempel g e n e
men moet worden om 's zondags
in de kerk te gaan spelen. Velen
schrikken ervoor terug Om 's mdags op de orgelbank plaats te nemen.
Dit hangt samen met de hogere eisen die een gemeente a i dan niet expliciet aan organisten stelt. In een
tijdperk waarin iedereen dagelijks
geconfronmrù wordt met perfecte
muziek-uiwoeringen op radio, geluidscassetteen compact-di%,
wordt ddcwijIs geen genoegen
meer genomen met gebrekkig orgelspel in de kerk. Met name bij
jongeren is acceptatie van slechtspelende organisten niet groot.
Een andere reden voor de hogere eisen die aan organisten gesteld worden, is waarschijnlijk dat de h t e k e
nis en functie van het lied in de ere
dienst meer dan voorheen onderkend wordt. In het verlengde hiervan is de aandacht toegenomen
voor de kwaliteit van gerneentezang en de begeleiduig daarvan.
Een derde reden is mogelijk dat de
kerkmuzikale praktijk momenteel
gedifferentieerder is dan een aantai
decennia geleden. De kerken zijn
melodieën in hun oorspronkelijke
gedaante gaan zingen. Bovendien
hebben zij hun gezangbundel uitgebreid. Daarmee is de diversiteit aan
melodie-gems toegenomen. Men
hoeft geen muziekdeskundige te
zijn om te horen dat er aanzienlijke
verschillen zijn tussen de melodi& van bijvcmbeeld gezang 26a
('Alle roem is uitgesloten') en gezang 32 ('De kerk van alle tijden').
De ritmiek en het tempo waarin ze
gezongen dienen te worden, verschillen in hoge mate. Die diversi-

teit in meIodieën die in de kerk gezongen worden, is iets van de laatste decennia. Voorheen was het gebruikelijk dat verschillen tussen de
melodietypen zoveel mogelijk geëgaliseerd werden.
De diversiteit stelt intussen wel hogere eisen aan de begeleider van de
gemeentezang. Dit betekent voor
organisten dat zij veel tijd en energie in het voorbereiden voor de
dienst moeten steken. En ook dat
zij & specifieke vaardigheden, die
een kerkorganist dient te bezitten
(zoals begeleiding van gemeente
zang, kennis van liturgie en kerklied), onder de knie moeten hebben.
En wat die vaardigheden betreft,
constateert men bij zichzelf een te
kort. Zelfs wanneer men wel enige
jaren orgelles heeft gevolgd. Het is
nmelijk d e s khalve vanzelfsprekend dat gemeentemgbegeleiding
en aanverwantezaken in het orgelonderwijs een plaats hebben, Vaardigheden die een kerkorganist moet
bezitten, zijn op muziekscholen en
conservatoria niet in het onderwijs
ge'ïntegreerd. Wie zich als kerkorganist (professioneel of op amateur+niveau)wil bekwamen, kan dit
dwn door cursussen te volgen die
opleiden voor het zogeheten dip li^
ma 'Kerkmuziek'.
Onder (aanstaande) kerkmganisten
is een duidelijke behoefte te constateren aan onderwijs en voorlichting. Dat blijkt onder andere uit belangstelling voor cursussen waarin
deze vaardigheden gedoceerd wor&n. Sinds 1992 organiseert VGK
elk vmjaar een cursus voor amateur-kerkorganisten. De belangstelling daarvoor blijft elk jaar enorm.
Menig kerkeraad stimuleert gemeenteleden die orgel of piano spelen, &ze cursus te volgen. Onder
andere ook door de cursuskosten te
betalen.

Certificaten
Om (aankomende) organisten rnogelijkheden te bieden zich gestnictureerd voor te bereiden op het
kerkorganistschap, heeft de VGK

onlangs een nieuwe opzet voor het
beoordelen van kerkorganisten ontwikkeld. Deze opzet is met name
voor de 'eenvoudige' amateur-organist bedoeld. Bij voorkeur onder
leiding van een bevoegd orgeldocent kunnen zij zich op de examens
voorbereiden.
De opzet houdt in dat organisten
op drie verschillende niveaus examen kunnen doen: Kerkelijk Orgelspel A (ingangsniveau met minimum eisen), Kerkelijk Orgelspel B
(bedoeld voor meer gevorderde organisten) en diploma 'Kerkmuziek'. Aan de eerste twee examens
is een certificaat verbonden. Deze
certificaten dienen gezien te worden als 'tussenstations' op weg
naar het diploma 'Kerkmuziek'.
Het examen voor het diploma Kerkmuziek dient afgelegd te worden
bij de Commissie voor de Kerkmuziek. De VGK participeert in dit
examen.
De certificaten A en B worden afgegeven door de VGK. Het is de
bedoeling dat de vereniging bij voldoende deelname twee keer per
jaar een dag organiseert, waarop
examen voor de certificaten afgelegd kan worden. Kandidaten kunnen dan hun speelniveau laten beoordelen door deskundigen die adviezen een aanwijzingen kunnen
geven. De eisen en normen voor de
certificaten A en B staan in een folder die aan te vragen is bij de VGK
(Heemskerkstraat 7, 9801 KL Zuidhom).
Naast het bestaande cursuswerk is
hiermee een mogelijkheid gecreëerd die potentiële organisten de zekerheid kan geven dat zij de vaardigheden bezitten om ' s zondags te
spelen. En dat hoge drempels lager
dan gedacht blijken te zijn.
Ook voor gemeenten, die nog de
luxe van meer kandidaten voor één
vacature kennen, kan het nieuwe
certificaten-systeem vruchtbaar
zijn. In die zin dat kerkenraden
zich bij de keuze van kandidaten
kunnen laten leiden door het al dan
niet bezitten van certificaten.

Besluit
In tegenstelling tot vroegere tijden
wordt van een toenemend aantal
kerken actie verwacht om de orgelbank (in de toekomst) bezet te houden. Vanzelfsprekendheden inzake
de natuurlijke aanwas van het organistenbestand, zijn aan het wegvallen. Een 'laissez passer' politiek op
dit gebied gaat tot de luxe behoren
die we ons steeds minder zullen
kunnen permitteren.
Daarom is het verheugend dat de
Generale Synode van Berkel & Rodenrijs oog had voor de problemen
die zich op kerkmuzikaal gebied
voordoen. Zij gaf aan het deputaatschap Kerkmuziek opdracht zich
bezig te houden met een landelijke
regeling kerkmuziek. Deputaten
dienen de volgende synode te dienen met 'een voorstel met betrekking tot de aan de synode gestelde
vraag om een landelijke kerkmuziekregeling '. Het duurt nog even

voordat duidelijk zal zijn hoe het
voorstel van het deputaatschap zal
luiden.
In ieder geval in het mijns inziens
een goede zaak dat kerken ook op
het kerkmuzikaal gebied gezamenlijk de lusten en de lasten dragen.
Dat zij elkaar behulpzaam zijn bij
het oplossen van problemen, onder
andere door het scheppen van structuren voor een goed georganiseerde kerkmuziek, die uiteindelijk de
lofprijzing van de gemeente ten
goede zullen komen.
Intussen hoeft niet lijdelijk worden
toegekeken hoe het organistenbestand inkrimpt. Er zijn al diverse
treinen op de rails gezet die de oorzaken van het dreigende tekort bestrijden. Over het algemeen met
hoopvol resultaat. Hoopvol ook
voor de vele kostbare orgels in onze kerkgebouwen die alleen toekomst hebben wanneer er in de toekomst ook organisten zijn.

Drs. P. Groenenberg

DOOD-ZONDE
Over de zonde
tegen de Heilige Geest
Een leerzaam boek voor iedere
christen. Vooral voor de christen
die angst heeft de Geest gelasterd
te hebben en voor hen die met
zulke christenen vaak in aanraking komen, bijvoorbeeld
ambtsdragers en hulpverleners.
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WELDOEN EN OMZIEN
over de methodiek in de zending

Mdhodlek en zending
Erkenning van de eigenheid
Ook methodisch gezien is er in de
honderd jaar sinds 1896 veel geleerd. Op het punt van & trkenning van de eigenheid van de hoorder op het zendingsveld zijn wel de
meest ingrijpende veranderingen
doorgevoerd. Middelburg had in
grote lijnen de grondhouding aangegeven, dat de eigenheid van de
ander, taal en mltuur, zo wel mogelijk in acht genomen zou worden. Bemmd is de zin van Middel-

burg, dat God zeif de 'Javaan anders d m ons ... geschapen heeft,
oosters in wijze van voorstelling ...
[Er moet] uit de boezem zelf van
het bekeerde deel van de Javanen,
die oosterse vorm voor lid,gebed
en belijdenis opkomen,die bij zijne existentie past.'

* Eigenheid I: de taal
Van ouds her was er de erkenning
van de andere taal. Dat betekent nat~urlijk,
ZO m~je denken, &t je de
taal van die hoorder bestudeett en
spreekt. Dat is wel makkelijkerge-

C.J.Haak

alisatie en zending
zegd dm gedaan. Want wat doe je
als die taal niet beschreven is in de
boeken? Veel zendelingen gingen
van Start met eigen systemen en
probeerden de taal te ovenmesteren. Maar intussen konden ze toch
al uit de voeten met een algemeen
erkende taal, bijv. het (laag-)W
nesisch, of zelfs Nederlands, in Irian Jaya. Als de druk in het andere
werk dan toeneemt gebnuk je tolken.Met gevolg dat er van de starniaalstudie bij veel zendelingen
niets meer terecht komt. Als daar
dan bovendien een Bijbelschml is
waar jongens van meer dan tien
verschillende talen bij elkaar &n,
die allemaal wel een beetje Indonesisch kennen, en er alleen maar Indonesische litemtuur is, wordt de
stamtaal al helemaal vergeten.
Eind jaren '70 kwam hierin een
kmwijziging met de uitzending
van een b ~ ~ d i die
g de
e mien in
de 'nieuwe gebieden' besnideerde
en beschreef, de zendelingen hielp
hij het 1beheersen van die taal
en & supervisie kreeg over bijbelveriaalprojecteii. De stap maar &
'integrale aanpak' was ddaarmee definitief gezet. Na aanvankelijke aarzeling, greep de plaatselijke bevolking dit proces aan om, gestimuleed door deze aanp* nu ook
bijv, de belijdeniste vertalen, maar
voord eigen librite W
e
n en
te zingen. Die tendens heeft dan
weer z'n temgslag op de 'oudere
gebieden', waar hier en daar een
opleving van het re$* w- de
stamtaal, en Idaarmee vaer de eigen
identiteit, te noteren valt.
Of wat dm je op Curqao waar
veel mensen het Nederlands ais
tweede taal redeiijk beheersen vanwege hun banris~pleiding,maar
waar toch onderling vm1 Papiaments wordt gesproken? Maar,
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waar men het een achteruitgang
vindt als dan ook de kerkdienst in
het Papiaments plaatsvindt? En de
helft van de kerkmensen,*msiig uit Nederland, dat niet verstaat? Het Antillianiseringsproces
heeft de zending heel wat hoofdbrekens gekost.Of het w i t opgelost
zal worden? Wel is nadrukkelijk
gekozen voor gebruik van de eigen
taal. Een kinderbijbel in het Papiaments kwam klaar. Een zendeling
kreeg ruimte om een gedeelte van
zijn tijd aan bijbelvertalingte werken, samen met een m s k a t h o l i e ke 'collega'. Later werd zeifs Ben
aparte taaikundige voor dat werk
werd uitgezonden. De Bijhl in het
Papiaments kon in de jaren '90
worden uitgegeven.
In Afnka wordt naast de nationale
talen ook gebruik gemaakt van &
stamtaiem. De grote stamtalen, zoals Sotho in Zuid-Afrika en Swahiii in Zaïre zijn beschreven en hebben hun respectieve bijbelvertalingen. In Bénin worden in de kleine
kerkgemeenschap verschillende talen gesproken,soms wel soms zonder bijbelvertaling. Maar mèt de
vertaling komen de ware problemen naar b e n . We herinneren
ons hoe ongelukkig de zendeiingen
waren met de vertaling W u n k u l u
of Modimo voor God. Nader onderzoek toonde namelijk aan dat dit de
namen waren van verre voorouders, goden die soms getrouwd waren en zonen en dochters hadden.
Tegelijk legt de verbalingsarbeidnadrukkelijk de vraag op Wel of de
tolken de zendelingen wel g& kgrepen hadden, of dat ze woorden
als hemel, zon&, wet, verbond,
verlossing, vrede enz. vertaald hebben binnen de kaders van hun eigen godsdienst. We hmven ons
daarover geen illusies te maken:
dat gebeurde en gebeurt inderdaad.
Tenzij, tenzij & zendeling, & tolken w de taaikundige nauwkeurig
& precieze betekenis en 'kleur'
van een woord vast stellen, navraag doen, opnieuw uitleg geven.
En al zoekend en struikelend Bamen mbt & bekeerden verder door-

dringen in de bedoeling van de Bijbel.
Met de overschakelmg op aparte
taalkundigen is niet gezegd dat elke zendeling nu de stamtaal ging
bestuderen of dat hij per se ook elke stamtaal moet leren. Wie echter
gezien en vooral gevoeld heeft hoe
de eigen caal tot het harî van mensen spreekt, zal het alleen maar
steeds dieper betreuren dat hij niet
in staat is met die taal mensen te bereiken. Ais ergens de kleinheid en
gebrekkigheid van eeri zendingswerker tot uiting komt,is dat wel
hier. Gezegad is hij die, ondanks
de ingewikkelde taalpbIemen, er
toch in slaagt zich in d e hal aan &
kant van de hoorder te stellen. Hïj
mag van zijn (bijbe1)vertadw~rk
veel zegen verwachten. Laten we
als kerken bidden voor alle trouwe
bijkeivertalers en voor het werk
van Bijbelgenootschappen,dat zij
n a a r d e e c h t e b e ~ n i vmde
s
bijbeltekst hun werk kunnen doen.'
Als je als middelbum scholier een
beroep m e t kiezen en je eelr zeker
taulgevoel hebt, r d ik je v u n harte aan series te overwegen om je
leven m n bijbelve~aaiwerkte wijden. Naast de e n o m verrijking
van je eigen horizon en kennis van
& Bijbel zaal je ook velen tot zegen
kunnen zijn.

* Eigenheid Ik cdtuur
Vanuit de eigen (stam-)taal kom je
terecht in de eigen (stana-)cultmr.
Hierbij denken we niet aan 'cultuur' als uitingen van kunst en verheven gebruiken van de elite van
een volk, maar aan de norrnde gebruken, gewoonteni en gedrag van
een bepaald volk. Zoals wij kunnen
zeggen: dat is typisch Nederlands,
dat is onze gewoonte als volk. De
grote winst van de zending in de
laatste tientallen jaren is wel de opkomst van de z.g. Culturele Antropologie. Meer en meer riepen zendelingen de hulp in van deze wetenschap die de cultuur van stammen,
p p en voiken beschrijft. Daardoor krijg je dieper inzicht in de
achtergronden vm het denken van
mensen, Ziun z.g. 'wereld-beeld'.

Voorbeeld: waarom komen op een
bepaald moment een hek groep
mewen tegelijk bij de zedreg vragen om gedoopt te kunnen worden? Is dat o m h t ze allemal gegrepen zijn door & Geest eB het
gepredikre Woord? Dot hoeft nog
niet eens. Ze komen onadat ze onder
leiding van hun oudsten besloten
hebben &t de zending meer te bieden heefk &n h n oude leqkereld,
misschien op godscdienstig terrein,
misschien economisch, onderwijsM i g , of wat ook, re worden er
'beter' van. Zij drukken &t uit
h o r te zeggen: wij willen graag
bij is als zendeling horen.
Het zou verkmrd zijn als de zendeling nu zou denken dat deze mensen allemaal het heidendom van
zich hebben afgegooid. Ze hebben
juist vanuit hun heid@rUdenken deze keus genomen. Begrijp &t! Dan
dm ook niet zeggen: oh, dit is rypisch heia'ens gekc&, ga maar
weg! Nee, na inspelen op Run
vraag, dgarbij mmbiten, ze uitnodigen tot verdere gesprekken, telkens laten uitkomen dat de doop geloof in Christus vraagt, niet in bijv.
de zendeling of in zijn (vermeende)
superioriteit. Noem het desnoods:
'met list vangen', 2 Kor. 12 :16,
m a r begrijp &t zij vanuit b
r
a denken tot deze aanvraag komen.
Noem het vooral geen 'groepsbekering'. Want pus later zal de tijd van
de schifting komen, dat mensen wel
of niet tot het echte geloof in Christiar komen en gedoopt h m e n worden, en anderen friet of m g niet.

Die Culmeìe Antropologie laat
ook duidelijker dan vmger uitkomen dat de cultuur ook veel elementen heeft die bruikbaar zijn in
het chisteiijke leven. Terecht werd
altijd gesteld dat een hele cultuur
doordrongen is van de godsdienst,
denk aan ritueel bij geboorte, huwelijk, sterven, planten, mgsten, huizen huwen, prauwen maken,trommels versieren, feesten houden,
noem maar op. Inderdaad, dat is
ook zo. Maar ten onrechte werd
dan de conclusie getrokken dat die
hele cultuur afgeschaft moest wor-

den. En ook al delen de huidige
zendelingen die mening niet, ze
staan wel voor de vraag welke elementen en gebruiken wel en welke
niet gehandhaafdmoeten worden.
Dan blijkt dat hij die alleen kan o p
lossen samen met & kkeeríie gelovigen zelf,
Ja, het gaat nog een stap verder. De
&deling moet helemaal niets oplossen, de christenen kif moeten
dat doen. Hij kan hooguit enige (belangrijk genoeg trouwens!) begeleiding geven. Dan ontdekt hij dat hij
ook niet zijn eigen cultuur uit Nederland kan overplanten! Dingen
waarvan hij misschien had gedacht
dat het specifiek christelijk was,
Mijken nu niet christelijk, maar
hooguit 'westers' te zijn.

Voorbeeld: b i d e n met g a o m e n
han&n op de rand van ak tafel, zingen van berijmde psudmen op Gene4.e melodieeën, begeleid doar
{li& pijp-)orgel, mee keer per
zon@ nuar de kerk gaan, geld geven in een col~ectezirk,bijbellesen
bij het eten, een dominee elke
maand zijn hnorarim geven, hes
avondnaraal vieren met (in keurige
repen gesneden wit-)brood en (zoete, Spaanse) wijn op wine kleden
en lange tafels, alleen op zondag,
de donainee e n hand geven bij de
preekstoel, enz. enz. zijP1 allemaal
bektde gebruiken bij ons in de
kerk waar niets op tegen is en w a r
meer of minder b n g over nugeduchs is - in het verleden.
L.eg daar eens regenover hoe het
bijv. op I r i m er aan toe kan gaan:
bidden met gevouwen M e n voor
de borst, zingen van onberijmde bijbelteksten op locale meiocdieën,
meestal zonder begeleiding, soms
met tamtam eníof kleine zelfgemaakte 'gitaren', wel twee keer per
zondag naar de kerk, [in Curaçao
en Zaïre bajv. s m maar een keer],
Bijdrage geven in natura, vaker
niet dan wel in de kerkdienst,bijbellezen ' s morgens alken bij het
opstaan(wel of geen eten), de dominee in natura iess geven op het
momerit dat je zelf iets verdiend
hebt af als de kerkenkas weer ge-

vuld is, avondmal vieren met gebakken saga-meel en won of thee
laan een p ~ m p l ~ f n kop
e nschragen
z o h r kleed, en z a n d i g ook niet
alleen op z o d g , de cdominee geen
hand geven voordat hij de preekstoel opgaaf.Allemaal regels die
kun eigen re&n hebben, htan eigen
hualbuarheid, soms voor verbetering vatbaar, maur niet minder passend, eerbiedig of doeltrgend.

* Eigenheid Uk Transformatie
of conterrtrrrrlisritK
Nog een stap vader gaat de waag
naar de aanpassing in de denverp voor leer en leven van de h m h.
Natuurlijk rnseten zij de M e
leer van de Schrift geloven, rntw
kan dat ook in fasen? Jezus geloven is genoeg, maar hoe wordt duidelijk dat zij de goede Jezus geloven, en wat moeten ze dan van hun
oude geloof afzweren en welk gedrag of getrniik past dm niet meer
bij het christelijk gdmfl Dan komt
er een proces van transformatie of
reculturatieop gmg. Met een minder gelukkige term wodt dat vandaag wel 'contextualisatie' genoemd, alsof de context centraal
staat in plaats van de relatie hissen
Bijbel en context. Maar goed, &ar
iiggen natuurlijk problemen te
over. Wat is essentieel en onmisibaar voor het christelijk geloof,
wat is bijkomstig? We weten dat
we in de Bijbel geen scheiding
moeten maken tussen haofd- en bijzaken, maar iedereen snapt ook
wel dat het soortelijk gewicht van
de ene tekst anders is dan die van
de andere. Anders gezegd: dat er reliëf in & Bijhl en in de leer van
de Bijbel is.
Dan moet je misschien eerder veel
vertelien over de strijd van Christus tegen de machten in de lucht,
ais verweer tegen het geloof in &
angst voor geesten, e v e n e l voorouders enz. En misschien wat minder over de tijd \rcui de koningen in
het Oude Testament. Veel over de
schepping, minder over verschil
tussen Oude en Nieuwe Testament.
h veel missiologische literatuur
wordt vandaag ook & Bijhl zelf

betrokken in dit 'contextualisatieproces'. Een gezonde gereformeerde visie ap k
t geheel van de
Schrift moet de zendeling hier extra waakzaam maken. Te gemakkelijk wordt de winst van de kerkgeschiedenis afgedaan met 'westerse'
theologie en belijdenis. Daarmee
verbreek je de band met de kerken
over de hele wereld en levert ieder
continent s&&
een eigen 'theologie' op.
Op dit punt moet geduld gepaard
gaan met zorgvuldige wegen om
een zaak te beslissen (via kerkenraad en meerdere vergaderingen),
terwijl voortdurend & hele Schrift
als een beschermend ka&r om de
kerken heen moet staan, en de kerken ook daaraan durven binden.
Hier tuimelen kerhecht, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, belijdeniskunde en uitleg v m de Schrift
over eikaar heen. Met gebruik van
al die hulpmiddelen zal de naiionale kerk,gesteund door de zendingswerkers, haar eigen koers moeten
uitzetten. Relevant, concreet en
adequaat reagerend op h n heidense omgeving.

Inzet van ~&'BIu& krachten
Direct verbonden aan de eigenheid
is de inzet van nationale krachten.
De nieuwere methodiek heeft laten
zien dat pas bekeerde gelovigen
niet als kinderen moeten worden
beschouwd die nog niets h e n .
Nee, ze moeten juist worden ingezet om aan hun eigen familie het
geloof uit te leggen. De zendehg
moet niet denken dat hij alles zelf
moet doen, maar hij moet m l een
menigte van helpers om zich h m
verzamelen die op andere plaatsen
en onder andere mensen kunnen
werken, en met meer taalbeheersing dan hij. Dat roept weer de taak
op van instructie, onderwijs, vaardigheidstraining. Niet alleen een catechisatie, maar ook een bijbelschool opzetten waar evangebten
worden getraind. En later ook een
theologische opleiding die kandidaat-praikanten opleidt om in hun
situatie zelfstandig het woord te
bedienen.

Daar komen dan ook methdische
vragen bij lujken of je nu wel of
niet die'menigte van evangelisten'
moet M e n uit de zendingdas of
niet. Moeten ze dan uit de kas van
de nationale kerk worden betaald?
Maar als die niet toereikend is, dan
maar stoppen met uitbreiding? Of
kiezen vwr een 'tentenmakenevangelist'? Een verkondiger die
voor z'n e i e n onderhoud zorgt, zoals Paulus? Maar hoeveel tijd biijft
er dan over voor studie en nauwkeurige uitleg van de Schrift? Of
hoe diep gaan dan de catechisaties
nog? De inzet van nationale krachten is methodisch en meer nog,
Schdkurlijk, juist, maar roept tal
van onbeantwoorde vragen op, die
op een andere manier mmten worden opgelost dan wij dat in Nederland of Europa deden. Vindingrijkheid is een begeeríijke zaak voor
zendelingen, maar net zo goed
voor jonge kerken.
Gericht op z@~sdundigh&

Bovenaan aan de methode staat de
heldere dmlstelling:zorg ervoor
dat de kerken zelfstandig kunnen
opereren. In & loop van de jaren
hebben we op dat punt veel moeten
afleren en aanleren. In het begin
staat de bekering van mensen centraal in het zendingswerk. AI spoedig daama merk je dat er een duidelijke nationale kerkinrichting moet
komen om het zendingswerk
te bevorderen. Nog weer later besef je dat ~ ehett zendingswerk
niet door Nederland mwt worden
gedaan, maar door de nationale
kerk, al dan niet gesteund dmr de
zendelingen uit Nederland. Telkens
weer moet je het doel g o d formuleren. Als je dan, zoals vaak gebeurd is, het doel te dichtbij stelt,
blokkeer je daarmee de latere ontwikkeiing.

*

Komen om te gaan
Het belangrijkste dat deze methodische aandacht voor strategische
dmleinden heeft geleerd is je als
zending vanaf het begin in te stellen op het vertrek.Wat puntig gezegd: de zendeling komt om weg te

gaan. Bedoeld is: hij rnmt zich instellen dat alleen de nationale kerk
op het 'zendingsveld' zal blijven
en niet hij, of de zendende kerk in
Nderlmd. In feite is de naam 'zendingsveld' al een vertekening van
de stand van zakn. Want wanneer
is zo'n streek wel of geen zendingsveld meer?Als er kerken zijn, of
een kerkverband, of een eigen
Theologische School, of als 50%
van de bevoiking bekeerd is? Je
voelt, dat is aliemaal glad ijs. De
geografische indeling in 'mdingsterrein' en 'niet-zendingsterrein'
dateert uit vroegere tijden.
Er zijn - helaas - nog plekken zat
op aarde waar geen kerken zijr

Die zou je potentitle zencimgsvelden kunnen nmrnen. Maar je mmt
niet zomaar Java, of Ruanda, of
Zaïre, Brazilië, Ukrahe of ZuidKorea zenduigsveld noemen omdat
daar zendingswerkers werken. Of
nog erger: omdat daar Europese of
Amerikaanse zendingswerkers zitten. Zending op zichzelf blijft een
opdracht tot de wederkomst van
Christus, maar zending in een bepaald gebied of door een bepaalde
kerk is eindxg. Juist omdat we toewerken naar een zelfstandige nationale kerk en kerken.

* Helder kerk-begrip
Dat betekent dat je vanaf het k g i n
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je moet indenken hoe die kerk er in
hoofdlijnen moet uitzien. Er moeten ambtsdragers zijn, mogelijkheid dus voor opleiding tot ambtsdragers, evangelisten, predikanten,
eventueel ook docenten en kaderbegeleiders. Er mmt een kerkverband zijn, dat locaal en regionaal
kan functioneren, waarin ook nationale en inkmationale relaties met
zusterkerken mogelijk zijn. En
voor je van wal steekt, doe je er
g d aan te onderzoeken welke
voorbereidingen er getroffen moeten worden i.v.m. de taal- en cultuurstudie, welke andere kerken of
zendingen daar werkzaam zijn, welke ruimte de overheid geeft, welke
vervoersmogelijkheden er zijn, welke economische basis en welke
vooruitzichten er zijn om een kerkverband op te zetten.
Misschien komt de vraag op:
maar is dat niet wat al te berekenend? Kom je dan nog wel aan
zendingdrijven toe? Moet je niet
meer op God vertrouwen? Daar
moet je uiteraard mee beginnen.
Maar dan niet lukraak maar wat
gaan doen. Dat breekt later altijd
zuur op. Er is ook niet gezegd dat
je bij teleurstellende resultaten
het werk moet afblazen, maar des
te meer rekening houden met
bijv. extra tegenslagen. Als je een
bergbevolking wilt bereiken moet
je nadenken of je die te voet of
per helikopter wilt kdienen. Als
je geen geld of organisatie of piloot hebt voor een helikopter, dan
kies je voor het loopwerk. Stuur
dan wel zendelingen met stevige
conditie, waarmee je de werving
beperkt. En bereken door dat die
veel tijd onderweg zijn en dus
geen dagelijks bijbelschoolwerk
of complete studies kunnen doen.
Kies je wel voor de helikopter, dan
doet de licharnelijke conditie van
de zendeling er even minder toe.
Maar dan moet je zeker weten dat
je het geld daarvoor over tien jaar
ook nog achter de hand hebt, anders bouw je letterlijk een kerk als
een luchtkasteel: heli weg, kerk
weg, zending weg... problemen:
zeer vele!

Terminehg en overdracht
Met die planning hangt ook samen
dat je vanaf het begin uit bent op
terminering. Er is een eind aan het
zendingswerk van een bepaalde
kerk. Jeruzalem, Antiochië, Rome,
Ierland, stel dat je die ailemaal zendende instantieszou kunnen noemen, waren dat slechts gedurende
bepaalde tijd. Soms langer, soms
korter. In Nederland voelen we ons
tamelijk zelfstandig t.o.v. onze
vroegere 'moederkerk' in Engeland
waar Bonifatius vandaan kwam. Zo
voelt de kerk in bijv. Jokyakaaa
zich ook t.o.v. de (naar ik meen)
Friese kerken. Zo mogen de kerken
die voortgekomen zijn uit ons zendingswerk zich ook gaan voelen.
En wij moeren ze &aria ten volle
steunen en stimuleren.Niet wachten totdat bijv. de overheid ons er
uit zet, of nog erger: de nationale
kerken zelf, maar afspreken tot welke termijn en met welk doel je nog
voet aan & grond hebt.
Dat betekent dus: gereed maken
om weg te graan als zendeling, terug te treden als zendende kerk. En
dat houdt in dat je bevoegdheden
en taken overdraagt, of misschien
beter gezegd: overláát aan de nationale kerken. Wij mogen niet eerst
hun taken op ons nemen en dan die
weer aan hen teruggeven. Nee, vanaf het begin moeten zij eigen taken
zelf ter hand nemen. Daar heeft het
nog wel eens aan gemankeerd. Niet
uit heerszucht of onwil, maar meer
vanuit gewoonte, hltreffendheid,
gemak ook wel van de kant van de
zending; en mogelijk uit onwetendheid, gemakzucht en nonchalance
van de nationde kerk. 't Is zaak
om direct goed zicht te hebben op
wat de nationale kerk is, moet zijn
en kan worden. En dan in voortdurend overleg bepalen, in hmverre
er nog zendingswerk 'overblijft'
voor de buitenlanders, of dat het karakter van hun hulp verandert in oecumenische bijstand. Dat gaat uiteraard niet revolutionair, God beware
ons en de nationale kerken daarvoor!, maar geleidelijk, soms even
een sprong voorwaarts, dan weer
gelijkmatiger, in de trend met de

plaatselijke ontwikkelingenen b
voegdheden.
Een zendende kerk of instantie die
serieus werk maakt van een doorzichtig beleidsplan denk3 na over
de eindfase van haar werk. Dat behoedt tegen fmsíratie aan beide zijden. Dat laat de 'eer' bij wie die
hoort. De inspanning van de zendende kerk, de draagkracht, verantwoordelijkheid en identiteit van de
nationale kerk, en de steeds meer
om zich heen grijpende genade van
God.

'

Ik denk daarbij aan het werk van dr. LJ.
& Vries, die door rijn werk in hian Jaya
w-ng
ontving van het Nederlands Bijbelgenootschap en sinds kort als professor in
de bijbelvertaalkundete Amsterdam w&.
We noemen mk p g drs. G. Moppenburg,
die in Cuais opvolger van ds.JJ.
Schreuder,aan de Papiamentse tiijbelvern.
lingmocht meewerken en nu elin Latijns Amerika bijhlvertaalwerk doet. Met
excuus voor d diegenen van wie wij de namen niet kennen, maar die wel onze volle
waardering verdienen.

G.J. van Middelkoop

Hoezo Gereformeerd?
Het gereformeerdjongerenblad Kivive
van maart 1997 bood een artikel Mager of vol: gereformeerd gewogen.
Buitenstaanders hebben niet zo'n positief idee over wat gereformeerd-zijn
is. Miuw mk verschiliendejongeren
die in dit m k l aan bet woord komen,moeten zich nog het een en ander eigen &en.
Je vraagt je af, of onze opvoeding en catechisatie s m s tekort schieten.
De redactie sluit het adiel positief af:
Als we als redactie. eerlijk zijn,
moeten we Wgeven, dat we soms
zelf ook moeite hebben met dat
woord,want wat betekent gerefarmeed-zijn nu eigenlijk?
De gerefamede traditie staat
voor ons als jongeren vaak ver van
om bad. Je zegt eerder dat je clnisten bent, dan dat je gereformeerd
bent. Ergens is er een negatief gevoel ingeslopen als het gaat om gereformeerd-zijn. Woorden als dogmatisch, saai, star, een moeten-geloof in plaats van een levend geloof, lijken meer gelijk te staan aan
gereformeerd-zijndan allerlei positieve zaken.

,

niet als o d e 1 over anderen, en
oak N& als kenmerk van starheid
en traditie. De combuiatie van
'star' en 'gereformeerd'zou op
zichzelf al een 'cm-o
in terminis' moeten zijn: het hart p
r
definitie niethij elkaar. We weten
het: vaak is het in de praktijk wel
zo. Dan gaat ales hetdfile omdat
het aitijd zo ging, zija we ktweterig en vervalien we in discussies in
plaats van gespreICken over ons g e
loof. Dat dal zo is, is oris een zorg.
Maar dat we met z'n allen som
nies het positieve uit het gereformeerd-zijn muden h e n halm, is
ook een teken varn onze eigen
zwakte. Zijn we zelfniet wat lui en
eigmwijs?
Wat houdt het in dat we gereformeerd
mogen zijn? We zouden er - zowel
oud als jong - veel meer in moeten investeren om dit voortdurend helder
voor ogen te hebben. Om vervolgens
ook van harte te zeggen: Gerefor-

meerd? iets om blij mee t~ zijn!

Groeien in kennis

In het hervormd-gerefmeerde Gereformeerd Weekbiad van 21 maart
schrijft ds W. v m Gure1 over de jonToch valt er volgens de redactie ook
ge rnensm die klijdenis doen. Daarv e l moois te zeggen over wat het gevoor hebben zij nodig geloof en kenreformeerd-zijn is. Kijk maar naar de
nis der waarheid.Hij is h g , dat het
geschiedenis van de kerk. En: gerefor- peil van die kermis Wt.En als dat w
meerd-zijn betekent ook dat je jezelf
is, loop je sfxab gevaar met alle winsteeds weer wilt laten reformeren door &n mee te waaien.
de HEERE.Zo wordt het ook een
Wat kunnen de d e n zijn van d;it
smrt persoonlijke geloofsbelijdenis:
tekort arui kennis?
ik ga niet eigenwijs mijn gang. Ik ga
achter Jezus aan.
Klok en klepel
En de eerste plaats gaat de tijdgeest
Ook bij deze Kivive staat dat 'gereaan ons ook niet vowbij. En in deformeerd' op de voorkant. Niet als
ze tijd wordt een s-van infortrots uithangbord voor de beste
matie over ons uitgegoten, via
soort christenen ('Sinds 15 17'1,
krant, radio, belevisie, Internet. ..

Wie kan dat allemaal verwerken?
En blijft er dm nog tijd over voor
onderzdc van de Sclrrift? Bovendien is er veel informatie simpel en
oppewlakkig. Dat heft z'n weerslag op de kennis van Schift en beiijdeuis. Velen deuken al heel wat
te weten wanrieer ze een klok hebben horen l u i h . Waar de Hepel
hangt is een zorg minder,
Wat vind ik?
Het individualisme speelt ookeen
rol. Wat ik denk en wat ik vind is
minstens zo belangrijk als wat het
Woord van God zegt en wat de
kerk der eeuwen belijdt. Natuuriijk
is er fiiman8 die dat q &ze wijze
zegt, maar deze geest leeft w&,
ook onder ons. Verenigingen, waar
inleidingen werden gemaakt en
waar degelijke Schiftstudie werd
gepleegd, zijn uit de tijd en hebben
plaats gemaakt voor dlerlei kingen ai. ppreksgmpen waarvrijblijvend kan worden gediscussieerd.

Onregelmatige kerkgang
Een belangrijke oorzaak van het gebrek aan kermis is omegehatige
kerkgang. De gewoonte om &n
keer naar de kerk te gaan wint ook
in onze kringen snel terrein, en
meestal is het dan niet de leerdienst
die bezocht wordt...Maar tijdens
die ene dienst, die dan m k nag niet
al te lang moet duren,zal men ook
niet al ie veel opsteken. En verwacht dan ook mam n i ~dat
t er
thuis nog lang over de gehoarde
preek w& nagepraat...
Niet moeilijkdoen
Er zijn ook jongeren die het belang
van kennis onvoldoende inzien.
Wanneer hen gevraagd wordt waarom ze blijdenis willen doen, dan

Hollandr;Dagboek verzorgen. Een en
worden er antwoorden gegeven in
de geest van: 'voor mijn geloof uit- andermaal komt de bwkenweek kritisch aan de orde:
komen' of 'Jeaisvolgen'. M k r
wanneer er darl doorgevraagd
Gemis aan waardigheid
wordt over & Mekenis en de w n De Nededandse cultuur mist waarsequenties daarvan, &n wordt het
digheid. Misschien is het nooit anal gauw te m d j k . Het is h e r s
ders geweest, en is dat tekort het
niet een kwestie van veel weten,
belangrijkstekenmerk van de veelhet gaat maar om de keuze van je
gemch& Nederlandse identiteit.
hart!
Zo'n losse bewering is gemakkeAls ik het goed zie wreekî zich hier
li$ uitgespmken, maar valt ze ook
ook de invloed van de evangelinader te odemoeken? In de achtsche imweging. Van het Evangelie
tiende eeuw muze al gauw e n
heeft men e n slap aftreksel overgeprijsvraag uitgelokt hebben. In onhouden: 'Jezus is vmr onze zonden
ze tijd vormt de boekenw&m
gestorven en Hij wil je altijd helgeschikt moment voor een toetsing.
pen als je in nood zit'. En waarom
De stelhg lijkt bevestigd te worw u je dan moeilijk doen als het geden d m het verslag dat deze krant
makkelijk ook kan?
vanavond uitbracht over het b o e
kenbal, onder de kop 'Vraíijke blasGroeiende diepgang
femie op bal &r ballen'.
Nogmaais, ik besef k 1 goed dat
Dat zo'n benadering van het heitik generaiiseeren dat ik wellicht
ge exclusief Nederlands is, kun je
een ti somber beeld heb geschetst.
niet volhouden als je wel eens naar
We mogen dankbaar zijn v m het
de BBC luistert. Maar als onze stelg&
dat er nog is.
ling opgaat, past d e stijl
~ van
Maar dat laat onverlet dat we ook
feestvieren wd in een nationale trazorgen hebben over het geimite van
ditie. Een cultuur die nooit eigen
het geestelijk Ievw. Want een tewaardigheid tiezeten heeft, is voor
kort aan kennis g~ hand m hand
haar kwaliteit sterk afkkelijkvan
met een gebrek aan diepgang.
wat ze van buitenaf ifontvmgt.
Zijn er middelen tot verbetering?
Ge& ze dat prijs -h& ze bijJawel. Een geregelde kerkgang;
voorbeeld op christelijk te zipvoortdurend persoonlijk onderzoek
dan kan ze van het thema vande
van het Woord en van de hlijdenis
boekenweek nooit meer maken dan
der kerk; deelname aan vervolgcablasfemie. Wie geen waardigheid
techisatie of lidmatenkring; het gebezit voelt ook geen drang baar te
bed om toename in kennis, om
handhaven..
meer en meer geoefend te worden
in de verborgenheden van het geHumor is geen regeringszaak
loof.
Staatssecret&s Nuis heeft vorige
Dat is niets opzienbarends, maar
week de buikboekdag geopend, als
het is wel de gewone weg waarin
dominee verkleed. Humor is geen
kennis wordt verkregen en verrneerregeringszaak, zou T b f k k e gederd, en waaraan de Heilige Geest
zegd h e n hebben. Het optreden
Zijn wexking heeft verbonden.
van Nuis heeft d& o d e 1 waarWe zouden alle nieuwe lidmaken
schijnlijk bevestigd; maar toch be
w i k n groeten met het apostolische
ter zo dan andersom. Ik kom niet
vermaan: 'Wast op in de genade en
graag in kerken waar dominees
in de kermis van onze Heere en Zadoen als waren ze staatssecretaris
ligmaker Jezus Christus'.
van Cultuur, Recreatie en Maatschappekijle w d . I k kom wel
Vrolljke blasfemieop bal der
graag in kerken. Wie in ome tijd
ballen
dominee wordt is een moedig
mens. Hij gaat in tegen de heersenh NRC Handeisblad van 22 maart
de meerderheid. Dat verdient resmocht prof. dr. A.Th. van Deursen het

pect, maar het is bijzaak. Al was de
man niets waard, hij brengt een
boodschap die veel groter is dan
hijzelf. Daarom ben ik deze zondag
naar de kerk geweest.

Christeliikemoraal
Als je de christelijke moraal losiaat,
heb je geen houvast meer, naar de mening van Van Deursen. liij verwijst
naar de discussie na de laatste Huizin-

ga-lezing:
Ze deed blijken dat veel mensen
hun morele overtuiging baseren op
hnn persoonlijke ervaxingen. Een
minder sofik gnnidsiag kan ik mij
nauwelijks indenken.
De bmkenweek was een mwie g e
legenheid geweest iets nieuws over
dit onderwerp uit te brengen. Als ik
uitgever was, dan zou ik de kans
hebben benut voor een Nederlandse vertaling van dat suggestieve
boek van C.S. Lewis, Mere Christianity. Lewis' kracht ligt daarin
dat hij geen scheiding maakt tussen
de werkelijkheid van het geloof en
de wereld van de wetenschap, bgica en dagelijkse ervaring. Ik ken
geen Nederlands baek met dezelfde doelstellingen van hetzelfde ge
halte.

Lewis kan je inderdaad helpen aan
een goede bril voor &ze vragen. Overigens hoeven we niet op een vertaling
te wachten: Ten HavelBaani gaf die al
eerder uit on&r de titel De sleutel tot
het geheim.
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Kampen - Aan de TheoIogische

Universiteit shgâen voor het doctorale examen: T.B. van de Geest m
Kandidaten:
Kampen, EJ. k t l a n d te Karnpe~ -. ::a.
van Dijhn, Wortmanstraat 82,
8265 AE K m p a , U 038-3328224,
H.J.J. Plomp te Groningen en J.
Weriunan te Groningen.
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Zwolle - Op v e m k van betn,kke.ne zelf, hebben de Deputaten v m
het Insitute of Theological Training (IR-IT)- waarin de m g e r e
zendingsopleiding (GMO) is opgenomen - besloten ds. Jac. Kruidhof
binnenkort van zijn taak als W e , r
begeleider te ontheffen.
De taak die ds. Kruidhof binnen &
IRlT had(en daarvoor binnen &
GMO), was het begeleiden van studenten, het kritisch doorlichten van
de organisatie w deze verder te
pen ontwikkelen. Zijn aanstelling
was in principe tijdelijk.
O -P V -O I van
~ ~ ~ds. Kruidhof A,OP
diens eigen aanbeveling, een onderwijskundigqpnisatorisch medewerker zijn. Zelf vindt Kruidhof
dat hij, binnen de verdere ontwikkeh g van de IRïT, niet dejuiste p
e
e
soon is voor deze taak, en hoewel
deputaten zijn aanstelling graag .
hadden voortgezet, ms-n
ze
dit standpunt
Ds.Kruidhof zd over d e l e rnaanden weer beroepbaar zijn en is be-
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Ten dienste van de Geref. Kerken
in Nederland
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'Handboek t 997 nu ook digitaal!

.

Met de bon die opgenomen is in het
Handboek 1997, kan een computerprogramma worden besteld waarmee
de gegevens uit dit boek digitaal
zichtbaar gemaakt kunnen worden.
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I Heeft u de uitgave 50 jaar
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Hierin zijn de klangrijkste kerkelijke gegevens van
opgenomen. Een zeer handig naslagwerk
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