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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

HOE VER GAAT
TROUW AAN DE KERK?

A&je 's zondags in de kerk niet genoeg mgt,wat
doe je dan? Gaje regelmaf@shoppen? M ~ ejet
zelf door de week zorgen voor 'bgvoeding'? Zoek je
hef in een andere kerk? Het zijn vragen d e zomaar
actueel kunnen worden in de kerk. En je voelt
achter al dle vragen wel dat er een bepaalde
spanning ga& opfieden in je wehouding fot de
kerk. Ab je 's zondags in de kerk niet vindt watje
verwacht, werpt het een schaduw over je .liefde tof
de kek. En er kan een moment komen datje er aan
gaaf denken het ergens anders te zoeken,
Vorige week schreef ik over de manler warop we
omgaan mei slechte of teleurstellende prediking.
Deze keer wll ik in dut verband ingaan op de manier
waarop onze relatie tof de kerk duurbij een rol
speelt. Hoever goat trouw aan de kerk?

Enkeling en gemeenschap
De aanleiding om dit onderwerp
nog eens ter sprake te brengen. lag
Ineen -1
van br. W.P. Kniijs-

wijk in ij & ~ i j (januari
d
jl.).
Daar reageerde hij op wat k een
poosje geleden schreef over het verschijnsel 'shoppen' en een consumptieve houding die daar soms

achter zit. Kmijswijk erkende dat
we midden in de werkelijkheid zitten, als we over zo'n onderwerp
schrijven. Maar hij had zo zijn
vraagtekens bij wat ik schreef over
trouw aan de gemeenschap van de
kerk.Om hem zoveel mogelijk
recht te doen, citeer ik eerst wat hij
schrijft over de bewuste situatie,
als we in de kerk niet krijgen wat
nodig is.
'Wat staat ons te doen als we op
zondag niet het voedsel krijgen
waaraan we dringend behoefte h b ben? Dan zijn we niet huipeloos
omdut we geen eten meer hebben.
Wel breekt dan een zorgelijke tijd
aan. Natuurlijk probeer je er samen met anderen via allerlei kanalen iets aan te doen. Je loopt niet
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zotnam weg. M m r structuren zijn

tmi en traditionele patronen h u den het lang uit. De gang nmr de
eredienst wordt moeizamer.Dut betekens moeite en lijden aan de kerk.
Bij een ieder komt het er dan op
aan hoe hij zijn persoonlijk verantwoordelijkheid waar makt. In
zijn eigen positie en met zijn eigen
mogelijkheden vanuit het motiqf
van de liefde. De één zal het dan
s m e n met mderen lang kunnen
volhouden. De ana'er is wellicht
wat minder consequent. En de derde zal de weg van eigen kerkgemeenschup verlaten. In zeifstandigheid en in eigen veraniwoordelijkheid. Gelukkig &t aan al deze
broeders en zusters de mentaliteit
van het consumentisme vreemd is.'
Vorige week gaf ik al aan, dat ik
het motief van de liefde hier wat
mager uitgewerkt vind. Het is mij
te laconiek om te zeggen: De &n
houdt het lang vol, de ander is min&r consequent, de derde gaat de
kerk uit. Als liefde echt de verkeersweg binnen de gemeenschap
&r heiligen is (en zo tekent Paulus
die in het geheel van de Corinthebrief, zie hoofdstuk 12!),dan kun
je niet zo zonder nader commentaar de wegen uit elkaar laten gaan.
Ik knjg de indruk dat Knujswijk
een sterk accent legt op de persmnlijke beslissing van het enkele kerklid ('eigen positie en eigen moge
lijkheden', 'persoonlijke verantwoordelijkheid', 'zelfstanhgheid
en eigen verantwoordefijkheid").
Zo sterk, dat het innemen van je
plaats binnen de gemeenschap van
de kerk wat onder dnik komt te
staan. In principe is het mogelijk
dat je dan voor jezelf een beslissing neemt over je kerkgang, over
je kerklidmaatschap, zelfs over
kerkverlating, zander dat de gemeenschap van de kerk daar een
duidelijke rol in speelt.

'Het gaui om mijn
geloofsleven'
Natuurlijk is het belangrijk op welk
punt je met je gedachten begint. Er

zijn mensen die, als het ware, starten bij hun eigen geloofsleven. 'Ik
kom tekort in de kerk. Ik krijg er
niet wat ik hebben moet.' Jouw persoonlijke overtuiging wordt dan
doorslaggevend. Als dat je belangrijkste overweging blijft, zul je het
vroeg of laat ergens anders gaan
zoeken. Je treft dat aan bij shoppende kerkgangers. Om 'aan hun trekken te komen', zwken ze 's zondags een andere kerk op.
Overigens is dat niet een verschijnsel van alleen de laatste tijd. Als
vrijgemaakten kennen we het eigenlijk veel langer. Met name in de
zestiger en zeventiger jaren kenden
wij de synodaal-gereformeerde
shoppers. Zij waren vaak verontrust over de gang van zaken in hun
kerken. Ze kregen bovendien in de
prediking vaak vee1 te weinig mee.
Ze zochten dan in de vrijgemaakte
kerk een adres waar ze een goede
gereformeerde preek konden horen. h die tijd kwam dat op een behoorlijke schaal voor. Maar tegelijk realiseerden wij als vrijgemaakten ons, dat m'n kerkgang nogal
riskant was. Je had dan 'voor jezeif
genoeg gehad'. Maar er bleef iets
heel onbevredigends in. Er was
vmr de duur van de kerkdienst(en)
een gezamenlijk optrekken. Maar
daarna ging ieder weer zijns
weegs. Een echt gemeenschappelijk optrekken met hen kwam vaak
dan ook nauwelijks in beeld. De
vergelijking met de shop dringt
zich inderdaad op. Je bent even bij
elkaar, omdat je allemaal voor hetzelfde doel komt. Maar daarna heb
je geen gezamenlijke weg meer.
Ik zeg hiermee niet, dat ik absoluut
niet begnjp dat mensen wel eens
naar een andere kerk gaan.Er kan
soms in je leven een situatie zijn
dat het je even teveel wordt om
naar je eigen kerk te gaan. Soms
ligt er ininderdaad een schaduw over
de kerkgang en zo ook over de hele
zondag. 'Lijden aan de kerk' kan
diepe voren trekken in je leven. En
wie zou dan niet begrijpen dat je
wel eens even een stap opzij doet
om adem te kunnen halen?
Maar het probleem hj deze instel-

ling is wel, dat de gemeenschap
met je broeders en zusters uitgehold wordt. Als je 's zondags
steeds minder (of zelfs helemaal
niet meer) samen met hen naar de
kerk gaat, is de broederband in
Christus sterk aan het slijten.
Als de gemeenschapsband 's zondags slijt, wordt het door de week
ook losser. Je kunt er clan zelfs gemakkelijker toe komen om te vertrekken naar een andere kerk. Dat
zien we dan ook gebeuren. Er
wordt een trend zichtbaar, dat mensen gemakkelijker dan vroeger zich
bij een ander kerkgenootschap v*gen. De jaarlijkse cijfers van de
onttrekkingen (een sterk stijgende
lijn) geven dat duidelijk aan. Niet
zelden gaat het daarbij om jongeren die, na hier en daar wat rondgekeken te hebben, een kerkgemeenschap kiezen waarvan ze denken
dat die het beste past bij hun geloofsleven.
Ik bespreek dit niet uitgebreid, omdat er veel factoren bij in geding
kunnen zijn. Wel stel ik er een kritische vraag bij: In hoeverre speelt
in zo'n keus een rol dat je door
God in een gemeenschap geplaatst
bent? Is dit ook niet een vorm van
shoppen? Weliswaar in een wat
duurzamer gestalte, maar tmh een
keuze die sterk vanuit jezelf gemaakt is?
Het lijkt erop, dat Kmijswijk er
niet erg op uit is zich in deze richting af te schermen. Hij schrijft tenminste niet met zoveel woorden
over de roeping van Godswege om
trouw te blijven op de plaats die je
binnen het lichaam van Christus gekregen hebt.

Gemeenschap met en in
Christus
Mijns inziens kun je dus niet exclusief je startpunt nemen bij je eigen
gelmfsleven. Maar er is ook nog
een ander uiterste denkbaar, als vertrekpunt. Dan start je bij de kerk.
'Het gaat om de gemeenschap van
de kerk. ' Toch zou ik ook daar niet
voor pleiten. Het gevaar is veel te
groot dat de kerk dan een eigen le-

ven gaat leiden in je gedachten.
Kerkisme in diverse v m e n kan
daaruit voortkomen.
Is het niet het meest zuiver om te
beginnen bij Christus? Als gelovigen hebben we allen samen, en ieder p e r s d i j k , als leden gemeenschap met Christus. Bij Hem begint ons leven uit geloof. En meteen vanaf dat begin verbindt Hij
ons aan anderen in datzelfde gtloof. Je kunt immers niet op je eentje geloven!
Alleen als je begint bij Christus,
zal de enkehg niet opgeofferd
worden aan de gemeenschap, ook
als je met de 's zondag= kerkdiensten in de moeite komt. Kmijswijk
vindt dat je trouw aan mensen dan
niet onvoorwaardelijk hoeft te zijn.
Hij schrijftin dat verband o.m. (p.
3):
'Aan mensen en instituten beloven
wij mijns inziens geen onvoorwarmrdekijke trom. We moeten trouw
zijn m n onze Heer en trouw in zijn
dienst. Gelukkig maar dut de gemratie die midden in de kerkelijke
conflicten van 1944 gestaan he&,
niet gezegd heej?:"We blijven
trouw aan de (thans synodale) kerkgemeenschap en aan ia umbtsdragers''. Van de vrijmaking zou niet
veel terechtgekomen zijn'.

Lk ben het ermee eens dat we aan
mensen geen onvoorwaardelijke
trouw beloven. Als gerefomeerden
hebben we ook altijd gezegd dat
we God meer gehoorzaam mmten
zijn dan mensen. Een grens voor
trouw aan de kerk of aan de gemeenschap ligt d m cak daar waar
van ons gevraagd wordt ontrouw te
zijn aan het Woord van God. Dat
was dan ook de achtergrond van de
Vrijmakmg. Maar het gaat me wel
wat ver als je daarnaar verwijst in
een gedachtenwisseling over kerke
lijk shoppen. Er is een fundamenteel verschil tussen bindingen die
boven de Schrift uitgaan (de situatie van de Vrijmaking}en een teIeurstelleade prediking op zondag.
Trouw aan de Heer heeft ook te maken met wouw aan de kerk van de
Heer. En dat komt bij h i j s w i j k

nauwelijks in beeld.
Dan m ik liever wiîien verwijzen
naar de mooie benadering van J. A.
van Delden in hetzelfde nummer
van Bij de Tijd. In een artikel over
het gevaar van goede werken raakt
hij het probleem van de teleurstellende prediking ook aan. Hij
schrijft dan (p. 26):
'Het kost teleurstelling ais mijn verwachtingspatroon in de kerkdienst
niet uitkomt. H@tkost moeite en
strijd om trouw te zijn in het Iezera
en overdenken van de Bijbel. Muur
in &t alles is God mij wel aan het
opvoEden. De duivel probeert me
te laten vastEopen in gemopper en
het afschuiven van verantwoordelijkhed op de dominee. Maar God
wil wn "magere" prediking doen
meewerken ten goede.'
Dat lijkt me een heel geestelijke b e
nadering. Een dominee met tegenvallende preken kon wel eens een
beproeving van G d zijn, om je te
leren het levende contact met de
bron niet te verliezen en steeds opnieuw te zoeken. Het lijkt er trouwens op dat Kmijswijk zelf dit element even aanstipt in een verwijzing naar B. Rietveld, die een vervelende kerkdienst een o p r q
noemt om geestelijk op eigen benen te staan. Maar het wordt niet
duidelijk hoe de gemeenschap der
heiligen daarbij functioneert. Geestelijk op eigen benen staan is toch
buiten die gemeenschap niet mogelijk.Je kunt niet op je eentje geloven!

Lichaam van Christus
Het is jammer dat bij Kmijswijk
niet precies uit de verf komt hoe hij
de gemeenschap binnen de kerk
ziet functioneren, We mogen die
gemeenschap aanduiden ais het 'lichaam van Christus' (l Cor. 12).
Dat Mekent toch ook dat het Chnstus is die ons verbindt aan de broeders en zusters. Trouw aan de Heer
betekent daarom in principe m k
trouw aan je broeders en zusters in
Christus. Wie de gemeenschap van
de kerk verlaat, verbreekt de een-

heid van dat lichaam.
Nu zou ik niet willen zeggen, dat
er nooit een moment komen kan
dat je de gemeenschap van de kerk
verlaat. Hierboven heb ik al aangegeven dat we als gereformeerden
altijd al de grens gelegd hebben bij
de gehoorzaamheid aan God. Maar
er zijn meer grenzen aan te wijzen.
Een duidelijk voorbeeld is m.i. dat
van een gemengde verkering. Iedereen zal erkennen dat een gemengd
huwelijk, tussen b.v. een vrijgemaakt meisje en een christelijk-gereformeerde jongen, niet goed is.
Als je trouwt moet je kerkelijk niet
gescheiden zijn. Maar hoe de keus
ook uitvalt, altijd zal het een bijzonder pijnlijke keus zijn. Eén van beiden zal moeten breken met de gemeenschap waarin je geboren en
groot geworden bent. Je neemt
zo'n stap in de overtuiging dat dat
voor de Here verantwoord is. Tegelijk is er het verdnet van een pijnlijke b d . Maar juist omdat er over
en weer de erkenning is dat we
kerk van Christus zijn, kun je die
pijn delen met de gemeenschap.
Bij dit laatste element wil ik ook
voor dit onderwerp aansluiten.
Kmijswijk schrijft niet over de pijn
die het oplevert om te breken met
andere leden van het Lichaam van
Christus. Daarom leg ik hem vragenderwijs een paar suggesties
voor. Zou het niet goed zijn dat we
nauwkeurig aangeven waar en wanneer m u w aan de kerk ophoudt?
En zou een goed criterium daarvoor niet zijn, dat we de pijn van
die breuk ook werkelijk delen met
die gemeenschap?
Ik geef die suggestie om ook concreet verder te komen op een belangrijk punt dat regelmatig aan de
orde is in onze kerken.
AIS je volgens deze stelregel te
werk gaat, is het uitgesloten dat je
je eigen weg kiest zonder je iets gelegen te laten liggen aan de gemeenschap. En dat komt juist bij
shoppen zo vaak vmr, en bij wat
daar soms uit voortkomt. Het probleem bij kerkverlating in weke
vorm ook, is immers meestal dat
het een nogal eenzijdig afscheid is.

Het onttrekken aan de gemeenschap is dan ook vaak een geleidelijk pmes, dat heel gemakkelijk in
kan zetten bij het verzuim van de
eigen kerkdienst 's zondags.
Maar die eenzijdigheid zou eigenlok niet mogelijk moeten zijn, zeker niet bij de kwestie waar het
hier om gaat. Als echt de nood je
aan de lippen staat vanwege de
's zondagse kerkdiensten, dan mmt
je niet op je eentje bezig zijn met
die nood. Het is een nood die je
biddend moet willen delen met de
gemeenschap waarin je een plaats
hebt. Dan wordt de weg uit die
nood ook geen eenzame weg.

HANDBOEK 1997
OP DISKETTE

u e gebruiker begint bij het 'Hoofdmenu' en kan kiezen uit acht rubrieken, mals bijvoorbeeld 'Kerken'
en 'Predikanten'.
Klikt u met de muis bijvoorbeeld
'Predikanten' aan,dan zijn er weer
de verclere keuzemogelijkheden zoals 'Emeritus predikanten' of 'Lijst
van Predikanten'. M n klik met de
muis op 'Terug' en u bent weer in
het 'Hoofdmenu'.

Trefwoorden
Wanneer u iets wilt weten over een
predikant, maar u weet niet in welke plaats hij staat, dan kunt u hem
via het trefwoordensysteemopzoeken.
Linksonder in het k e l d is een kleine schrijfbalk. E n keer klikken op
die balk en er knippert een cursor.
Vervolgens kan de achternaam van
de predikant ingetypt worden. Na
'Enter' iuijgt u dan een overzicht
van de rubrieken, waarin de achternaam voorkomt.

Notitieruimte
Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre heeft het Handbwk 1997 óók
op diskette uitgebracht.
Het betreft een programma dat
draait onder Windows, versie 3.11
of hoger.

Bij elke rubriek is er de mogelijkheid om eigen notities op k slaan
op een soort blocnote. Handig voor
adreswijzigingen of andere informatie.

Al met al een overzichtelijk en zeer
Installeren en opstarten
Er zijn twee diskettes, een Installatiediskette (1) en een Opstartdiskette (2). Van diskette 1 dient in Windows het bestand 'setup.exe' gestart te worden om te kunnen installeren. Wanneer het p r o ~ ~ a
geïnstalleerd is, is het alleen mogelijk om met diskette 2 in het 'Handboekprogramma' te komen. Deze
diskette is bovendien kopieerbeveiligd.

'Surfen' door het Handboek

-

ECnmaal aangekomen in het mgramma, wijst alles zich vanzelf.
Enkel een muis is voldoende om
overal te komen.

gebruiksvriendelijk ' H a n d b c e k p
gramma'.
Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre, aileen te hestellen met de bestelbon in het Handboek 1997,
f 17,50.

O.W. Bouwsma

KRACHTEN VAN JEZUS

'Toen begon Hij de steden, waarin
de meeste krachren door Hem verricht waren, te venvijderi, &t ze
zich niet bekeerd hadden.. .'
Mattheus 11 : 20

Jezus gaat, is het krachtenveld van
het hemelse, het goddelijke, van
het Konbhijkvan God. Je moet
het eens g d tot je iaten door&gen wat er allemaal g e b e d . Wat
een ongeloofiijle kcachten zijn er
losgekomen!
Waartoe diende dat allemaal? Dat

Natuurlijk stam we nog wel verbaasd over de wonderen die Jezus
deed. Maar d j k is eerlijk, als j e
het allemaal al zo vaak gehoord
hebt als wij, dan wordt het toch
ook heel gewoon? Dat Hij mensen
beter maakte, demonen uitdreef en
ga maar door?
Jezus deed dat allemaal. Maar was
en is dat wel zo gewoon? Je leest
in de evangeliën over zijn &hten. Mattheus schrijft er bijvoorbeeld over in hoofdstuk 11 vers
20... de meeste 'krachten' die door
Hem verricht waren.
Je kunt &t mmtijk ook weergeven rnetw-n.
Maar zou dat
woord 'kracht' er zomaar staan? Er
mmt iets heel bijzonders van Jezus
zijn uitgegaan. Kracht, zoals in die
geschiedenis vrin die vrouw toen Jezus onderweg was naar het huis
van Jahs. Jezus deed krachten.
Dat wil zeggen dat wat Hij deed
een openbaring was van het Koninkrijk van Gd.Goddelijke
krachten kwamen los. Jezus blijkt
de sterke, die de satan Wt,&e
verlost, bevrijdt en geneest.

Jezus laat ons zien dat toen Hij op
aarde was er werkelijk w k goddelijke krachten loskwamen. Krachten uit de hemel. De h g e n worden op hun kop gezet. Er wordt inbreuk gemaakt, er worden bressen
geschoten in de gang van de dingen, die zondige gang: overal waar

loskomen vm al die goddelijke
kracht? Jezus had er mee op het
m g dat mensen Hem gingen vertrouwen, in Hem gingen geloven.
Want daar was zijn hacht op gericht: orn van dode mensen levende
mensen te maken. En dat is niet
maar een mega-inspanning,dat is
een Góddelijk inspannend werk.
Tot op de dag van vandaag. Een inspanning & die van God bij de
schepping;als van de opstanding
uit de &d.
We kunnen wel eens heimwee hebben naar &e tijd van toen. Stel je
voor dat je dat zelf allemaal meegemaakt had, die dagen &t JEZUSop
aarde was. Wat zouden wij dan
vast en zeker een groot geloof heb
ben! De twijfel te boven.
Zou het?
We vergeten -h alsjebIieft niet,
&t ons geloven er het duiddijkst
bewijs van is dat er nog steeds gesproken kan en rnaet worden van
& krachten van het Konhhijir der
hemelen7 Als je werkelijk en van
harte gelooft dat Jezus is de Christus, dan is dat in je leven gebeurd
en dan gebeurt het nog elke dag: leven in het krachtenveld van de He-

re.
Is het niet ongelooflijk? En toch is
het m!Ook in jouw leven zijn de

dingen op & kop g e z . . Omdat je
geloof in Christus het duidelijkst
bewijs is dat G d het leven met je
voorheeft.

Dat Hij met je van dood naar leven
gaat. En dat dat te zien is. Want je
deeh in zijn kracht.
Láát zijn kracht dan ook zien en h*

m!

J. Luiten

KOOPZONDAGEN

U p zondag de winkels open. In toerIdische cen
tra gebeurt dat al langer. Hef is nu pra#Yk in hef
hele Iund. Eerst een paar zondagen in het jwr.
Maar het worden er steeds meer.
Als kerk maak je d m r bezwaar kegen bjj de plaat,
seldke overheid,
,,

,

,,

doet of probeert, is dat op zich al
heel belangi?jk. Ook al komt er nog
niemand anders in de kerk. Maar je
leert ervan.
En als je het met elkaar doet als gemeenteleden, werkt het ook nog samenbindend. En dan juist op het
punt waar je als kerk voor bent:
brengen van de boodschap van
Christus, ook aan de wereld om je
heen!

Je image als kerk
Er is ook een andere mogelijkheid.
Je kan de kerkdienst verschuiven
naar de avond, als de winkels dicht
zijn. Of je huurt v m de gelegenheid een ander gebouw.Dan heb je
van niemand last.

>

Maar hoe kom je dan bij de mensen over? We staan ds kerk toch al
bekend als een groepering die zich
erg apart houdt. Dat idee versterk
je dan alleen ma%
In deze tijd wordt de afstand tussen
kerk en wereld al groter. Dat merk
je ook aan de winkelopenstelling
op zondag. Maar we moeten ook
naar onszelf kijken. Wat is onze opstelling naar buiten a?
Zal een
buitemtamderer iets van begrijpvan wat we in een kerkdienst aan
het doen zijn? Merkt hij dat hij welkom is? Daar kunnen we zelf heel
wat aan doen.
Als je & mensen vriendeiijk uitnodigt en wat voor ze doet, krijg je
daar een beter image van. Daardoor worden & mensen heus nog

niet gelijk bekeerd. Maar het is wel

.' belangrijk om mensen k kunnen

bereken. Het moet niet onze
schuld zijn als de kerk voorbij 10pen!
Daarbij is ook belangrijk dat je persoonlijke contacten hebt. Die geven vaak meer mogelijkheid om
het evangelie aan anderen door te
geven dan een kerkdienst. Maar op
een gegeven moment wil je zo iemand uitnodigen voor een kerkdienst. En dan is het goed dat er
toch tenminste om de zoveel tijd
een kerkdienst is waar speciaal met
de aanwezigheid van anderen rekening wordt gehouden. En liefst natuurlijk zoveel mogelijk!

an wijs ik hen die zijn verdwaald
e goede weg U tegemoet.

,i>
l,.
-;;,G

ie schuldig is, wie heeft gefaald
erlaat zijn pad en keert zijn voet.
neem de bloedschuld van mij
an juich ik om mijn vrijspraak,
Uw woorden op mijn tong gelegd
verhogen U,ikloof U eens temeer.
Geen
geen altaargeur die U behaagt,
maar een berouwvol hart wilt Gij,
gerechtigheid is wat Gij vraagt.
Heer, wees barmhartig en doe dan
aan Sion goed, dat niets ontbreekt,
en bouw opnieuw de muren van
jenizalem, waar alles van U spreekt.

E r M Hegenwalt, l524

GROEIEN IN HET GELOOF
EN KOHLBRUGGE'S KOMMA
Verlangen naar geestelijke groei en levensheiliging
blijk van dat hij tot op dit moment
zijn standpunt in hoofdlijnen nog
handhaaft. Want een jaar later vat
Karnsteeg de boodschap van
Watchman Nee nog eens kort samen: de oude mens is weg in Christus, alleen de nieuwe mens in
Christus kstaat nog, en daarom:
werk je door Christus reeds verdiende behoud verder u k 5

groei en levemhei/jl verlangen naar ~eestelgke

Aandacht voor heiliging
Een ware vloedgolf van aandacht
voor het thema van de heiliging
s p l t over de (vrijgemaakte) Gereformeerde Kerken heen.' Een
vloedgolf die in 1994 is komen opzetten en die nog steeds niets aan
intensiteit en invloed heeft ingebmt. De Arnerika-reizen van
A. Kamsteeg, A. Don-van k e u wen en H.J.D. Smit zorgen ervoor
dat via het Nederlands Dagbld en
Bij de Tijd de thema's geestelijke
groei en levensheiliging in steeds
sterkere mate onder de aandacht komen. Boeken van Britse en Amenkaanse auteurs als John Stott, D.A.
Carson, Martin Lloyd Jones, J.I. Packer, L. Crabb, I. Barrs, J. Bridges
en anderen, komen in de belangstelling, vinden gretig aftrek en voorzien kennelijk in een behoefte.
Daaraan kan de naam van Watchman Nee worden toegevoegd die
met zijn publicaties in gerefomeer-

de kring zijn invloed uitoefent. Er
worden avonden georganiseerd in
Amsterdam, Zuidhom en Putten,
en congresdagen in Lunteren en
Houten.Ze cirkelen om het ene thema: verlangen naar geestelijke
groei.

Tegenstand
Tegenstand blijft niet uit. De promotie van de gedachten van Watchman Nee door A. Karnsteeg in het
Nederlands Dagblad wordt door
E. Brink en J. Wesseling onder kritiek gesteld. Zij leggen de theologische achtergronden van Watchman
Nee bloot, wijzen op onschriftuurlijke gedachten bij hem - met name in de uitleg van Romeinen 6 en
7 - en typeren zijn denken als perfectionisme? Karnsteeg blijft de
bmdschap van Watchman Nee herhalen3, ondervindt daarbij steun uit
de hoek van het Darbisme (Vergadering der Gel~vigen)~
en geeft er

Tegenstand komt er ook,wanneer
een discutakle uitleg van Romeinen 7 veld wint. Wanneer op 18 januari 1995 in de derde Amerika-lezing te Zuidhom H.J.D. Smit
spreekt over 'Heiliging: gelijkvormig worden aan Christus', stelt hij
aan de hand van Romeinen 6,7 en
8 een stappenplan op voor een heilig leven. Romeinen 6 en 8 laten
volgens hem zien hoe de gelovigen
zijn vrijgemaakt van de wet van de
zonde en de dood, en hoe zij leven
door de Geest. Romeinen 7 laat volgens hem zien hm een christen zonder de Geest God wil dienen!
H. Veldman geeft een nabeschouwing over de vier Amerika-lezingen in Zuidhom7 en toont later
aan de hand van de Reformatoren
en van de 20e-eeuwse uitleggers
aan, dat in Romeinen 7 de bekeerde apostel Paulus over de blijvende macht der zonde spreekt.8
J. Wesseling wijst nogmaals op
de gevaren en de onhoudbaarheid
van Watchman Nee9 en toont aan
hoe discutabel de uitleg van Romeinen 7 door Smit c.s. is, welke
dogmatische principes (semi-pelagianisme, perfectionisme) daaraan ten grondslag liggen en welke pastorale bezwaren (het dnjven van een volmaaktbaarheidsidee) daartegen bestaan.''
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en evangelisch-geïnspireerde vrijmeerde belijdenisgeschriften. Het
gemaakt-gereformeerden, die voorverdient inderdaad aanbeveling dat
al aandacht willen geven n Gods
genoemde thema's vanuit de N e
In verband met de Theologische
oproep
tot een heilig leven.
derlandse Geloofsbelijdenis, de
Schooldag van de Gereformeerde
Heidelbergse Catechismus, de
Kerken op 25 september 19% verDordtse Leerregels, de grote en
zorgt het NederlandsDagblad een
Theologischediscussie
kleine Catechismus van Luther en
bijlage die geheel in het reken staat
de Westminster Confessie, systemaThwlogisch is recent aandacht gevan het onderwerp geestelijke
tisch
in
kaart
worden
gebracht.
schonken aan de mogelijkheid van
groei, dat ook op de Schooldag de
groei in het leven door de Geest
ndige aandacht zal krijgen." Het
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kan
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een
volledige
beschrijschreven over het begin juni 1996
over de voortgang van het geesteving of typering van de christen
te Houten gehouden congres 'Verlijk leven bij de Reformatoren. Hij
Paulus,
van de wedergeboren Paulangen naar geestelijke groei', waar
wijst emp hoe Luther de groei in
lus
zijn
(vgl. Romeinen 6 en 8). Rovoor meer dan 1350 congresganhet geloof heeft verstaan: G d s kinmeinen
7
is hoogstens te zien als
gers lezingen zijn gehouden door
deren hebben telkens weer en telde
onmogelijke
mogelijkheid van
J.I. Packer uit Canada en L. Crabb
kens meer de rechtvaardiging notoch
weer
onder
de wet gaan lehet
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Christus.'
Het
normale
christelijke
liging van hun leven. De psycholo'Groei is groei in kennis van Hem
leven is: Christus beheerst ons; de
gische benadering van Crabb over
en in leven uit Hem. Rechtvaardizonde is kming-af; onze onmacht
de manier waarop christenen met
ging en heiliging.' Van 't Spijker
is
dcur Hem verleden tijd. Het ahun gevoelens moeten omgaan,lewijst op de gevaren van de m&rvert veel herkenning op. Crabb
normale christelijke leven is: we
ne heiligingsbeweging. Geestelijke
hebben in ons leven nog veel last
pleit bij psychische mmiten voor
groei wordt tot een proces gekrachtige geestelijke counselors.
van de zonde; wij zijn wel dood
maakt. Met betrekking tot de heiliHerkenning is er ook bij het k o o g
voor de zonde, maar de zonde is
ging vindt een venelfstandiging
van Packer. Hij typeert de levensnog niet dood in ons. Genoemde
plaats ten opzichte van de rechtheiliging als 'het leven van God in
scribenten sluiten in hun uitleg aan
vaardiging. Losgemaakt van de
de ziel van de mens'. Bij Packer
bij J.I. Packer, die in een aanhangrechtvaardigingdreigt voor de heilivormt & rechtvaardiging welissel bij zijn h e k Wandelen door de
ging - en dus ook voor de geestelijGeest4schrijft: 'De stelling van dit
waar de ingang van het leven als
ke groei - het gevaar van legalisme
gedeelte "Ik ben vleselijk, verchristen, maar is de levensheiliging
en van werkgerechtigheid in verkocht onder de zonde'' wordt catevan primair belang. Het magazine
kapte vorm. Van 't Spijker is tegorisch en zonder kwalificatie geGroei geeft verder met name inwcrecht van oordeel: 'In de moderne
steld, niet omdat dit de hele waarducties in de denkbeelden van J.I.
groei-beweging krijgt de psycholoheid over Paulus als christen zou
Packer, L. Crabb, J. Barn en
gie een stevig woord mee te sprezijn, maar omdat het het enige doel
Watchman Nee, terwijl A. Karnken. Aandacht vmr het gevoelsmavan de waarheid over hemzelf is
steeg met ' Sommigen noemen het
tig-religieuze zoeken van authentiedat de wet hem kan leren kennen'.
een opwekking' en andere arîikeke ervaringen ontvangt geen leiMaar te weinig klinkt bij hen door
len, enigszins een stempel op het
ding meer vanuit de christelijke
wat bij Packer wel aanwezig is, namagazine drukt.Groei weerspiedoctrina van & kerk'. h de bijlage
melijk Paulus' besef van de pijnlijgelt de resultaten in de tweede helft
staat verder nog, in het artikel
ke paradox, 'dat een christen als
van de 20e eeuw van de Britse en
'Groeien in Hem', een aardige aanhijzelf, die er zo vurig naar verAmerikaanse opwekkingsbeweginzet van H. Hoksbergen die ervoor
langt Gcds wet te houden en alleen
gen eind vorige en begin deze
pleit zich te bezinnen op de theeeuw in de Nederlandse verhoudingoed te doen, tot de ontdekking
ma's van geestelijke groei en legen van evangelischen, Navigators
moet komen dat hij voortdurend de
vensheiliging vanuit de gerefor-

wet breekt en datgene doet wat in
feite kwaad is. Maar za is de situatie voor & chnsten totdat hij uiteindelijk uit zijn sterfelijk lichaam verlost zal worden'. Bij genoemde
scribenten wordt,gelet op hun visie van Romeinen 6,7 en 8, en met
n a m van Romeinen 7, de gaed-gereformeerde uitieg gemist, m e lijk dat de a p t e l Paulus hier
spreekt over de blijvende macht
van de zonde. Want & christen is:
simul iustus, simul peccatm - tegelijk rechtvaardig, tegelijk zondaar.
Dat zijn geen twee verschillende
kanten van het bestaan, maar dat is
het bestaan voor God met een dubbele bodem. Daarbij komt nog dit:
dat in & heiliging de rechtvaardiging onmisbaar is, dat de rechtvaardigmg & k m blijft ook van de heiliging, &t altijd slechts van 'een
klein begin van de gehmaamheid
aan God' (Zondag M),van 'een
vaortdurend uit zijn op e k kwaad'
(Zondag 23) en van een voortdurende geestelijke strijd(Zondag 52)
m m worden gesproken - deze zaken strijken genoemde scribenten
toch te veel glad, waardoor de weg
wordt geëffend voor een trapsge
wijs groeien in de heiliging. Een
syrnpathetisch-kritischantwoord
op d~artikelen van Kmteeg, De
Ruiter en Srnit komt er van
A.L.Th. & Bruijne, die de klassiekgereformeerde uitleg van Romeinen 7 voor zijn rekening blijft nemen: de macht van & zonde als
werkelijkheid in het leven van een
christen, maar die tevens aantoont
dat de geloofspraktijk bij de gereformeerde uitleg van dit hoofdstuk
van Paulus geleid heeft tot eenzijdigheden. l$" Het gesprek tussen
Kamsteeg, De Ruiter en Srnit enerzijds en De Bruijne anderzijds is inmiddels voortgezet, mals blijkt uit
het artikel 'Romeinen 7 en groei in
heiliging: samen een stap verder'
in De Reformatie van 5 april 1997.
D&
is duidelijk geworden dat
genoemde drie scribenten zich, ondanks hun andere uitleg van Romeinen 7, niet wiUen losmaken van de
gerefomeerde leer omtrent onze levensheiliging. De discussies rond

Romeinen 7 sluiten we af door te
wijzen op een artikel van J. Kamphuis van tien jaar geleden. Daarin wijst hij op het gevaar zich te
verliezen in idealisme, waardoor
men de band aan de werkelijkheid
gemakkeiijk kwijtraakt. Hij wijst er
ook op, h snel men vergeet hoe
de zonde, ook nog een werkelijkheid van het leven van de christen,
een verschrikkelijk feit is. Ook de
gelovige kent zijn antithese, namelijk die van vlees en Geest, die tegenover e l k staan (Gal. 5 : 16).
Men moet zich zondm weten, die
dageiijks de reiniging van het
bloed en de Geest van Christus nodig heeft. Niemand de& optimistisch over zichzelf door de macht
van de zonde wel elders, maar niet
meer bij zichzelf te zoeken. Wie
meent dat hij is vrijgemaakt van de
zonde, van kschuld en van haar
heerschappij, heeft de mlvan Rominen 7 verleerd, Kamphuis wijst
er op,dat dikwijls wordt ontkend
dat & 'ik' die in Romeinen 7 (met
name vers 14) aan het woord is,
Paulus als gehvige zou zijn. Paulus zou hier, in de ik-vorm, spreken
over een mens (eventueel over zichzelf) nog voor het geloof, of over
de mens buiten het geloof in Christus. Maar hier verraadt zich, aldus
Kamphuis,tweeërlei.'Men denk?
in de eerste plaats "optinÙstisch"
over de "natuurlijke rnens", die
''het goede' ' nog wel zou ' 'wensen" (vs. 15,18v) en die de wet toestemt dat deze goed is (vs. 16). Hij
zou zich zelfs naar de "inwendige
mens" verlustigen in de wet (vs.
22), al is er dan ook een andere
wet, die "strijd voert tegen de wet
van het verstand" (VS. 23). En tegelijk - dat in de tweede plaats denkt men ook te optimistisch over
de gelovige. Die zou over zichzelf
niet hunen ofhoeven te spreken
in termen als "vlees, verkocht onder de zonde ' ' of als ''ellendig
mens" (vs. 24). Daar meent men
als gelovige bovenuit te zijn gekomen! Deze opvatting van Romeinen 7 heeft diepe sporen in de kerkgeschiedenis getrokken. Zo hebben
de volgelingen van Pelagius en de

semi-pelagianen Romeinen 7 opgevat. En later de remonstranten, onder wie Hugo de Groot in zijn Annotationes op het Nieuwe Testament. In onze tijd heeft - en het is
uitermate te M u r e n - ook Herman Ridderbos in zijn brede Commentaar op de Romeinen deze exegetische koers gekozen. Daartegenover staat dan (met allerlei variaties, zoals ook in het geval van de
(semi-)pelagiaanseexegese) de uitleg van & (latere) Augustinus, van
de reformatoren, Luther en Calvijn
beiden, en in onze tijd van Greijdanus in zijn grok K o m ~ s m r
(KNT)en van J.A.C. van Leeuwen
in zijn Korte Verklaring'. Ten aanzien van Romeinen 7 roept Kamphuis op tot een schnfiuurlijke werkelijkheidszin: oog vmr de blijvende en bedreigende macht van de
zon& en zelfkennis op dit punt.

Temidden van dit vrijgemaakt-gereformeercl verlangen naar geestelijke groei en levensheiliging, wenden we ons tot Hermann Friedrich
Koldbrugge (1803- 1875)' die evenzeer de theoloog van de rechtvaardiging als van de heiliging is.
Kohlbrugge is de man die, levend
uit de h e n van de gereformeerde theologie,zijn leven kpaald
zag door Paulus' brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 7 vers 14 van
de RomeinenbrieE 'Wij weten hmers, dat de wet geestelijk is; ik
echter k n vlees, verkocht onder de
zonde', werd het thema van zijn
theologie. Niets in zijn leven heeft
hem meer aangegrepen dan het feit
dat er achter 'ik echter ben vlees'
een komma staat. Hierdoor zag hij
de betekenis van dit vers, en van
het hele hoofdstuk, in een nieuw
Iicht. Hierdoor peilde hj de diepe
bedoeling van Paulw en gng hij
tot op de bodem van het bedorven
bestaan van de rnens, juist w k van
de begenadigde zondaar. Hij
schrijft 'Ik ben geheel, met mijn
gehek mens, met lijf en ziel, met
vernuft en wil, met a1 mijn zinnen
en leden vleselijk; zoals ik inwen-

dig en uitwendig leef geheel uit
de Nederlandse theologie. Hij bevlees geboren, uit zondig zaad gehoort tot de grote theologen van
teeld en in zonkn ontvangen; de
wie je niet loskomt, die een leven
M e m mijns harten is enkel zonde,
lang met je meegaan en naar wie je
ja alles wat zich in en aan mij zich
telkens weer grijp^ Dit ondanks
roert en kwee@,tegelijk met al
het feit dat Kohlbmgge met name
mijn krachten, kgeerten,lusten,
siechts een theologische snaar kneigmgen, mijn gehele bestaan is
speeld h&, maar toch zo krachtig
zonde'. Kohlbfugges uitleg van Rodat het geluid nog steeds doormeinen 7 : 14 nep v d van de
kikkt en raakt. Kar1 Barth noemt
zijde van de piëtistisch en methohem een 'leraar van de kerk' en
distisch gezinden veel verzet op,
oordeelt: 'Krachtiger dan iemand
maar vormde in wezen een nieuw
anders voor hem en na hem in de
en hartstochtelijk getuigenis v m
negentiende eeuw heeft Kofilbnigde kerngedachten van de Reformage de theologie van de Reformatotie. In het kort samengevat komt
ren weer onder de aandacht gezijn preek op het volgende neer.'$
bracht en daarmee het ProtestantisHmwel de christen voor de wet geme aan zijn omsprong, aan zijn wedood is, blijkt uit Romeinen 7 overzen hetirmerd'.l7 Voor Kohlbrugge
duidelijk dat hij tot de werken van
was de Schrift'de schrik van Gods
de wet - heiligheid en vroomheid heilige en verdoemende wet en de
niet deugt. Hij moet het dan ook
godzaligheid van Christus, die ons
niet in de wet zoeken, maar tot
redt van het verderf en met God
Christus gaan. Omdat de christen
verzoer~t'.'~
Kohlbnigge staat, naar
de opvatting van Noordmans, in de
vleselijk is en blijft, m& hij weten
dat hij aileen door het geloof rechtlijn van Paulus, Augustinus en Luvaardig is. Daarom moet hij niets
ther waar het gaat om zijn predivan de wet willen weten, maar alking van de rechtvaardiging door
leen vertrouwen op Gods genade
het geloof alleen. Zijn prediking
en alles zmken in Cfirism. De heivindt haar oorsprong in het k u t
liging is geen zaak van de christen.
van het evangelie: de verzoening
Christus alleen is het die heilig
met God door Jezus Christus.Dat
maakt. Omdat wij verkocht zijn ongoddelozen gerechtvaardigd en geder & zonde, geven we alle poginheiligd, gered en geborgen wwden
gen tot heiligmaicing op en zoeken
in Christus alleen, is voor hem het
we rust in Gods genade in Christus,
o n o p g e e k middelpunt van de
die goddelozen en geen heiligen
prediking.'' KoMbrugge heeft verrechtvaardigt. Kohlbmgge keerde
staan dat het evangelie geen mozich 'tegen het zelfvertrouwen van
raal is die leert hoe wij God moede vrome mens. Zo radicaal mogeten bereiken, maar openbaring
lijk heeft hij de gedachte verworwaarin God ons bereikt. Het evanpen, dat een mens door heiligheidsgelie zegt maar niet wat men moet,
streven iets zou kunnen presteren,
maar veel meer wai God doet, zondat voor God waarde heeft. Het geder ons, voor ons en in ons. Kohlbloof was voor hem geen zaak van
rugge heeft de volstrekte en exclusieve genade gepredikt. Heel zijn
menselijk doen of ervaren, maar
theologie is een voortdurend ontuitsluitend een zich vasthouden aan
het Woord. De gelovige heeft zijn
dekken en ontvouwen van het reforleven in niets anders dan in de gematorisch 'sola gratia'.
nade, en ook dat hij daaraan vasthoudt, is geen menselijke mogelijk- Gocl redt de reddeloze
heid, maar uitsluitend Gods werk'.I6
Kohlbrugge heeft meer aandacht
gehad voor het centrum van het
Grmt theoloog
heil dan voor de omtrek van het
Met Kohlbmgge komen we terecht
heil in de lengte en breedte van het
in het hart van de geschiedenis van
leven. Dat maakt zijn theologie

niet breed, rnaar wel diep, niet veelzijdig maar met een heilzame eenzijdigheid. 'Zijn instrument was
eensnarig, maar op die ene snaar
trilt dan ook de spanning van de
eeuwigheid. Het is een snaar, gespannen over de klankbodem van
Gods eeuwig
Daarom
typeert Noordmans hem trekker
als 'schildwacht der eeuwigheid'.''
Kohlbrugges concentratie op de
centrale bijbelse boodschap dat
niet de mens zichzelf redt maar dat
God de reddeloze mms redt, en zo
op het persoonlijke heil in Chrisnis, is van onschatbare waarde.
Maar de= concentratie, dit bespe
len van de ene snaar, brengt wel
een aantal &erktheden met zich
mee. Zijn visie op de rechtvaardiging is krachtig-schriftuurlijk,
maar in zijn visie op de heiligmaking ligt een tendens tot lijdelijkheid. Deze houding schiep een onoverbrugbare afstand, zowel tot het
Reveil als tot de beweging van de
Afscheiding. Zijn theologie ah geheel is meer op Luther dan op Calvijn georiënteerd en is sterk personalistisch getint. Er zijn meerdere
typische trekken in zijn theologie
aan te wijzen, mals bij zijn leer
over de promlogie en de eschatologie, bij zijn visie op het beeld G d s
en bij zijn christologie. Dit heeft ervoor gezorgd dat Kohlbmgge weinig tot geen doorwerking heeft gehad in de theologie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Zijn
invloed beperkte zich tot met name
de rechterflank van de Nederlandse
Hervormde Kerk.
In het volgende artikel ga ik de
doorwerking van Kohlbrugges gedachtengoedM bij gerefwmeerden
en hervormden. Duidelijk wordt,
dat de theologie van Kohlbmgge in
de Gereformeerde Kerken nauwelijks heeft doorgewerkt, rnaar dat
zijn invloed in het rechtzinnig gedeelte van de Nederlandse Hervormde Kerk des te sterker is.

' Vgl. het artikel 'Cmbb en Packer v k g m

over de toonbank. Amenkagangen passen

in toenemende iraag om heroriëntatie onder
"vrijgemaokten"', bi*
Nederlux& Dag-

blad van 21 s e p m k r 1996, door Reina
Wiskerke. Dit artikel geeft een overzicht
van & ontwikkelingen binnen de Ciereformmde Kerken in Nederhd, waar bet gaat
om de uienemende W h t voor thema's
als geestelijke groei en levensheilig. Het
d e l is op een bepaald punt enigszins
zwak: scribenten die gefundeerde &aiti&
hebkn geuit worden slechts summier genoemd en op hun argumenten wordt nia in-

pg"".

R Brink en J. Wesseling, 'Een Franseervaring met Watchman Nee: kijk uit', 'Watchman Nee &iinspiratiebronvoor Kmsteeg'
en 'Treld Wakhman N e ome "scheefgroei" recht?', Nederlands Dagblad van 3,
4 en 5 o k t o b 1995. In het Nederlands Dagblad van oktober 1995 werd na de vijf artikelen van E. Brink en J. WesseIing ened@s
en A. Kamsteeg anderzijds het volgende bericht geplaatst: 'Na de schriftelijkediscussie
vorige week tussen de predikanten Brink en
Wesseling en ND-&acteur A. Kmsteeg
zíjn bemkkenm verdm mt elkaar in cmtact getreden. Met het doel poiarisatie te
voorkomen en elkaar te vinden zal nader
overleg plaatsvinden'. Op deze wijze werd
een belangrijk discussie voortijdig Windigd. Vgl.verder H.J. Boikn,'"Kopje onder" in het goede nieuws van W.Nee?', Nnder Bekken, 3e jrg. N. 1 1, november 1996.
Vgl. met name de artikelen van E. Brink
over & theologie van Watdiman Nee in De
R@omtie, 72e pg., m. 19 (15-2-197),
'Vrijmaking van de geest'; N.20 (2221997) 'Bloed en kmis. Rechtvaardiging als
feit'; en volgende artikelen (nog niet verschenen bij het gereedmaken van dit &l).
A. Karnsteeg, 'Kern bij Watchman Nee: alles in Christus', 'Watchman Nee: de graankorrel m m skrven', NederlandsDagbad
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voorbij, & gemeenk Wijft' van C.J. & Ruijter, De Reformatie,71e jrg., nr. 4 (23-101995), N. 5 (4-11-1995). Vgl. over hetma-

gaine Groei, H.J. Baiten,'Groei', Nader
Bekken, 3e jrg., nr. 10, oktober 19%.
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B.J.D.
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christen niet meer onder & wet, maar onder
de genade is, R m e h 7 tekent de d i e i t
van her leven onder de gem& zolang de gelovige nog in het vlees leeft, terwijl Rmeinen 8 invulhg geeft aan M leven in de verlossing door& Here Jenis als een leven dat
door de Geest geleid wordt en waarin àmr
& Geest de werkingen des lichaams
worden. Romeinen g k k t de lijn van het begin van de wedergein Romeinen 7
dieper en positiever door in een hm langer
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soonlijk nwit ernstige consequenties aan
v-den.
Wsarom niet? Zij die het ''ik''
van Romeinen 7 zien ais onherbmm, geven
toe dat een christen in zonden kmvaen,
dus zondig, ook als christen. Dat neemt
veel weg van de absolute tegenstelling tussen het zijn onder de wet en het zijn onder
de genade. Anderzijdszeggen zij die het
"ik" van Romeinen 7 als wedergehen
zien, dat k t gaat om een beginsel en dat het
niet de hoogste en vokomen christenstand
is die in Romeinen 7 getekend wo&. Daarmee zijn de twee tegengesteldevisies op het
"ik" van Romeinen7 niet verzoend, maar
het i s mogelijk dat beiden tolerabel zijn, &
de ene opvauing van het onw&rgebmn
"ik" maar niet leidt tot pelagimisme en de
andere opvauing niet leidt tot zorgeloosheid' (a.w., pag. 163).
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BERKEL EN DE ZGN.
ZEGENENDE OUDERLING
Vragen over 'brkei'

men in ksluit 2.1 van Berkel (Acta
51):

Kerkenraden zijn druk bezig met
de Acta van de Generaie Synode
van Berkel en Rodenrijs 19%.
In die Acta staat ook -1
51
over 'zegeen zegen'.
Mij bereikten m g e n over de interpretatie van dit besluit.
Mij bereikten kichtea over de manier waarop k-dit besluit
bindendmvoiardennaarart. 31

KO.
Het is blijkbaar verleidelijk synodehsluiten te interpreteren nameigen inaicht; zo, daî je eigen standpunt daarin verwoord vindt.
Omdat omkgfdmde het besluit
over de 'zegengroet en zegen' mede hmft voorbereid, acht ik het
goed @ES
aan te p e n wat Bmh l beeft ~~.

De synode van Berkel had te maken met talloze bezwaarschriften
tegen het k l u i t van de s p d e van
Ommen over de zgn. zegenen&
vwrganger.
De bezwaren richten zich vooral
op twee zaken:
1. het k l u i t van Ommen houdt
in dat ook niet-ambtsdragersde
ze-t
en zegen ongewijzigd mogen uitspreken en opleggen;
2. h& besluit van Ommen is in de
vrijheid van de kerken gelaten
en dat maakt het moeiüjk te
hadelen naar art. 31 KO.

Ten b e u van deze twee zaken
heeft de a y n d e van Berkel het besluit van Ommen gepreciseerd.
Beide bezwaren w o d m weggem

uit te spreken &t

ook in een ereàìenst waarin geen predikant voor-

gaat, de Here met zijn zegen aanwezig is en &t &ze zegen lihvgisch gestdte krijgt door& een
ouderling de zegen en zegengroef
ongm~zigd
uitspreekt en oplegr.

Dit tiesluit is dus duidelijk: in een
dierist waarin een niet-predikant
v
,is deen een ouderling
gerechtigd de zegengiroet en zegen
ongewijzigd uit te spreken en op te
l-.
De synode heeft gekozen voor deze liturgische regel.
Omdat damvoor gekozen is, was
het ook niet nodig te voldaen aan
vem&.en
tot het instelien van een
s~edepuîaatschapdat studie zou
moeten verrichten naar de ambtsleer.

Betekenisvan 'Berkel'
Het besluit van Berkel is niet voor
tweeërlei uitleg
alleen een
lezende ouderEing dient de zegen
en zegengniet ongewijzigd uit k
spreken en op te leggen. Dastbij is
& vrijheid gehtenof & ouderling
de ?mdmopheft: het ophffen van
& handen heeft geen fundamentele
betekenis.
Dat Berkel uitgesproken keft dat
bet beperkt moet worden tot #&LPlingen, blijkt ook uit grond 2, le
lid, onder besluit 2:
het is een zaak v a n krkelijke wijsheid het uitspreken en opleggen
van zegen en zegengrml re beprken tot o~iklingen;
Dat ktekent dus dat een kerkenddie het besluit van Berkel over
de 'zegmendeouderling' uitvoert,

K

rk in orde

niet anders kan dan aìleen een l
e
zende ouderling te mdammde
zegen en zegengmet wgewijzigd
uit te p k e n en op te leggen.
En indien in een uitzonderingsgeval een n i e t d r l i n g in de dienst
voorgaat - een gemeentelid: een
diaken, een h o b g h h hdidaat-,
mag een kerkenraad deze voorganger niet mandaterentot het ongewijzigd uitspreken en opleggen van
de zegen. Daarin zit nu juist k t
verschil met het besluit van Ommen.
&n kerkenraad die een niet-ouderling die vmrgaat wel &t mandaat
geeft en daarvoor misschien wel
voor zichzelf prhcipiBle redenen
heeft -, handelt in stnjd met het bs
sluit van Berkel.

-

Maar besluit 2.3. dan?
Blijkbaar wordt besluit 2.3 aangegrepen om besluit 2.1 te zien als
zou het niet kpkzijn tot lezende ouderlingen.
Besluit 2.3 luidt:
dat, in het uitzonderingsgeval dat
in een zgn. leesdienst iemand voorgaat die geen ouderling is, het de
voorkeur verdient dat de eredienst
door een ouakrling geopnà en gesloten wordt.
Nu zijn er kerkenraden die aldus redeneren: 'de synode s p e k t over
voorkeur; wij maken daar geen gebruik van en besluiten gewoon dat
eike voorganger ongewijzigdde zegen en zegengroet uitspreekt'.
Maar &t is niet de inhoud van b
sluit 2.3.
Besluit 2.1 geeft aan wie de %gen
en zegengmet ongewijzigduitspreekt en oplegt: (naast & @kant) de ouderling.
Besluit 2.3 geeft aan dat er & m*

gdjkheid is een kerkdienst waarin
een niet-ouderling voorgaat, d m
een ouderling te laten o p e n en
sluiten om op die manier de dienst
te kunnen beginnen en sluiken met

Joh. de Wolf

het ongewijzigd uitspreken ma p
leggen van zegen en zegengmet.
De kerkenraden wordt dit echter
niet bindend opgelegd: het verdient

ooek

de v&eur.
Besluit een kerkenraad van deze
voorkeur geen gebruik te maken,
Mekent dat dat de voorganpr die geen ouderling is - in plaats
van 'u' het woordje 'ons' gebruikt,
zoals dat in veel kerken in het verleden gebruikelijk was.

Kerkenraden handelen in strijd met
het k l u i t van Berkel, als ze een
niet-ouderling die voorgaat in &
krkdienst - een diaken, gemeentelid of theologisch kandidaat of een
Kamper stagiaire -machtigt de zegen en zegengroet ongewijzigd uit
te spreken en op te leggen.

VIER LEESWIJZERS BIJ DE BIJBEL
In bpaaMe naniwgehden km je
'wandelen met de hswacW. Dat
betekent dat ge onder deskundige
leiding een mooi stukje natuur verkenî. Wat je normaal niet zou opmeken, daar m& de gids je attent
op. Je hijgt oog voor opvallende
verschijnselen, je leert de verbanden kennen tussen tademgesteldheid, plantengroei, vogelpopulatie,
enz. Kortom, natuur en milieu worden gaandeweg een 'open M'.
Zo kan dat ook met de Bijkl ggebeuren. Als we Gods W d openen,is de betekenis vaak niet direct
duidelijk. De verbanden kunnen
ons ontgaan, en over mooie details
lezen we heen. Zonder gids gaat onze wandeling door de Bijbel langs
platgetreden paden en kan & bijbellezing e l f s een vreug&loze b
zigheid worden. Daarom is het toe
iejuiehen als deskundige helpers
ons de weg wijzen en bijbeistudie
zelfs bwiend kunnen maken.

In dit artikel wil &vier boeken bespreken, die als hulp bij onze twht
door Gods W d bedmld zijn.
Het gaat om twee boeken van de
Nedmlaads Gereformeerde predikant ds. M.R.van Berg, respectie
veiijk wer 1 Samuël en Jesaja, en
twee bijbelstudies over Ezechiël,
de ene van dr, P.van Gurp en de
andere van mevr. J. Wikke- van
Dooren.in deze volgorde komen
ze aan de orde.

Van kaeienjongentot
voortvluchiige messias
Het eerste b e k i4 een studie over
de hoofdstukken 16-31 van 1 Sa-

muE1. Dat is de geschiedenis van
David in de tijd tussen zijn zalving
en zijn twortsbestijging, toen hij op
den duur =&t vluchten voor Saul.
Of zoals de ondertitel bedoelt: hij
werd van'cowboy' (veehoeder) tot
messias (gezalfde] die niet meer
veilig was voor die andere messias,
dat is Saul.
h de Bijbel is nauwelijks een ander voorbeeld te vinden van zo'n
aangrijpende, persoonlijke en dramatische confrontatietussen twee
leidersfiguren als in deze geschiedenissen. Ik moet zeggen dat ik
door deze studie daar opnieuw van
onder de indnrk gekomen h.
In
deze hoofdstukken zien we immers
het roerende relaas van Sauls langzame maar zekere onttrekking aan
Gods leiding en genade. Dit groeip c e s van God vandaan wordt van
heel dichtbij en in z'n verschiilende fitsen getekend. Hoe herkenbaar
is dat prmes, als we het met de huidige hausse van kerkverlating vergelijken. Daarom is die geschiede
nis van Saul schokkend actueel.
Na& en tegenover Saul is er de
spannende w m t e h g van David
om het vertrouwen op God vast te
houden, om actief en alert te zijn,
maar tegelijk te wachten en niet op
Gods tijd vooruit te lopen. Davids
historie is geen heldenverhaal,
maar met Gods hulp mag hij overleven en overwinnen en op kronkelwegen vindt hij toch telk~nszijn
God en V&
weer terug.
Het ia g& voor je geloof om aan
de hand van Van &n Bkrg deze
hoofdstukken door te wandelen.
Het is onthutsend als je de neer-

gang van Saul meemaakt, maar
ook bemoedigend als je in de geest
David op zijn zwerftochten vergezelt. Hoe waar wordt in deze Lvens, wat Spreuken 10 vers 9 later
als volgt op formule brengt: 'Wie
in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
maar wie zijn wegen verdraait,
wordt doorzien.'

Radiolezingen
Oorspronkelijk zijn deze studies
uitgezonden via de EO in het kader
van het programma 'De Bijkl
Open'. Dat is ook wel te merken
aan het migebmik en de aansprekende wijs van de stukjes. Van den
Berg is in staat om alledaagse taal
te hanteren zonder platvloers te
worden.Hij probeert ook telkens
met sprekende (voor)beelden dingen duidelijk te maken. En hij doet
al zijn best om de oude geschiedenis dichtbij & moderne kerkmens
te brengen.
Dat laatste wordt trouwens ook wel
eens storend, ais hij erg lang in de
actualiteit blijft hangen. Dan lijkt
de schrijver op een gids die met de
groep een lange tijd bij 6én boom
blijft steken en daar allerlei leuke
legenden of anekdotes over vertelt.
Dat is op zich h s t aardig, maar de
wandeling wordt er wel door opgehouden en moet misschien worden
ingekort.
ik denk bijvoorbeeld aan het tweegevecht tussen David en Goliat. De
overwinning zelf wwdt in twee regels beschreven, terwijl over orthodox ongeloof en menselijke zekerheden aihea's vol worden neergepend. Dan is de zaak toch wel uit
z'n balans. Bovendien wordt nu
niet duidelijk waarom David tenslotte wel Ben slinger hanteert en tegelijk op God blijft vertrouwen.
Maar ai blijft hij soms lang bij de
parallellen met vandaag staan,hij
maakt in het algemeen veel werk
van de uitleg. Het is wel eens worstelen om met bepaalde hoofdstukken klaar te komen, voor hem &n
voor ons. Jk denk aan & moeilijk
te verteren geschiedenis van de
moord op de priesters te Nob.

Soms vroeg ik me af, of hij David
helemaal recht doet. Misschien zijn
we als gereformeerden gauw geneigd om David de hand boven het
hoofd t& houden, vooral t ~ hijn
het zo moeilijk had. Daar moeten
we voor oppassen, want ook David
bleef een zwak mensenkind. Maar
we moeten hem w k niet te makkelijk verwijten maken.Mijns inziens
gebeurt dat bij 1 Samuël26, als David voor de tweede keer Sauls leven spaart. Opvailend is dat Van
den Berg dat hoofdstuk nauwelijks
uitlegt, maar wel direkt met het
kopje 'Bravoure' start en alinea's
lang uitweidt over twijfel waaraan
David toen ten prooi zou gevallen
zijn. Goslinga beoordeelt de handelwijze van David veel positiever,
en volgens mij terecht.
Maar samenvattendvind ik het
boek een aan te bevelen rondleiding door deze hoofdstukken. De
hoofdstukken zijn niet in de vorm
van een schets voor bespreking opgezet, maar vormen meer een meditatieve uitleg voor persoonlijke bijbelstudie.

Jesaja, deel 2
Het tweede boek van Van den Berg
is een uitleg van Jesaja 40-55. Dit
is een deeltje uit de serie Zicht op
de Bijbel en is niet eerst voor & radio uitgesproken. Overigens lijkt
de stijl van schrijven en & aanpak
veel op die van het zojuist besproken werk. Ook deze studie is net zo
levendig en aansprekend en vaak '
plastisch geschreven als de uitleg
van Sarnuël.
Deze hoofdstukken van Jesaja worden tegenwoordig vaak 'DeuteroJesaja' genoemd. Ook Van den
Berg dmt dat, al komt dat bij hem
niet in mindering op de Goddelijkheid van dit Schriftgedeelte.
Tegenwoordig wordt muwens ook
'onder ons' hardop de vraag gesteld of deze hoofdstukken wel
door Jesaja zelf geschreven zijn.
Gezien de aard van dit tweede deel
van Jesaja is die vraag m.i. ook legitiem. Maar dit punt laten we verder rusten omdat er eerder over ge-

schreven is in De Reformatie (namelijk door prof. drs. H.M.
O h m m in jaargang 68, nr. 43,7
augustus 1993).
Het onderwerp van dit boekje is de
aankondiging van de terugkeer uit
de ballingschap. God laat zijn volk
in Babel de boodschap brengen dat
het einde van hun straftijd nabij is.
Toen velen zich al met de nieuwe
situatie in den vreemde verzoend
hadden en het heilige land v m goed verleden tijd Ieek, greep God
op majestueuze wijze in. Deze 16
hoofdstukken van Jesaja laten indrukwekkend zien, hoe God de politieke verhoudingen radicaal omgooit om de weg k banen voor de
terugkeer van zijn volk. Dat was
voor de ballingen meestal onverwacht en zeker onverdiend.
De positie die de Perzische koning
Kores (Cym) daarbij krijgt, is
voor heidense vorsten in de Bijbel
ongekend. Want het is verbluffend
hoe deze koning door Jahwe betiteld wordt (fijn gezalfde, mijn
vriend). Van den Berg vraagt daar
ook indringend aandacht voor. Bij
zulke perikopen stuit je op majesteitelijke hoogten in & Godsopenbaring die je niet in een handorndraai even van een uitleg voorziet.
Hier merk je weer hoe superieur onze God is, maar cak hoe concreet
Hij de regie heeft in de historie van
Ianden en volken, van koningen en
onderdanen.
Het is mooi dat Van den Berg door
dit boekje deze hoofdstukken vmr
het voetlicht plaatst. Afgezien van
hoofdstuk 40 en de profetieën over
de 'knecht des Heren' zijn ze niet
w bekend, maar voor het geloof
wel heel leerzaam en vruchtbaar.
De uittocht uit Egypte en de voorbereiding d a m p is voor jong en
oud in de kerk 'gesneden koek'.
Maar die nieuwe exdus uit Babel
met de aanloop daarvan in deze
hoofdstukken zouden ook meer tot
onze geestelijke inventaris moeten
behoren. In de Bijbel worden beide
'uittochten' uitdrukkelijk op één
iijn gesteld.
Niet zo lang geleden is ook al een
boek over de tweede helft van Jesa-

ja verschenen. Dat is een bijbeltaudie over J w j a 4966 van ds. H.P.
Dam onder de titel Jesaja,&Red&r komt. Ik denk dat beide boeken
hun e i g a w&
hebben. De
schetsen van ds. Dam behauiielen
een selectie uit dit bijhelgedmlte.
Voor bespreking in verenigingsverband is een keuze o& wel nodig,
om niet al te lang met hetzelfde bijbelboek bezig te zijn. Maar h gote vooadeel van Van den B q studie is, dat alles aan de orde komt.
Om het in de beeldspraak van het
kgin k zeggen: je kunt met de auto m e*
verschdknde plekjes toegaan en daar a k s gmd Wjken. Se laint ook de auto thuisiaten
en heel de dag door in &t ene bos
ronddwalen om alles goed op je te
laten inwerken.

Niet of wel terwille van
Isra617
We moeten nog wel iets van & titel zeggen: (Niet} cetwiIIe vun Israël. Niet bepaald een aanlokkelijke titel, een beetje onbeholpen
zelfs. Toch wel zinrijk en veelbetekenerid. Want het gaat om de m&vatie en iichtergmnd voor Gods
handelen, m& deze hciofàstukken
k a n spken.
Want dat G d heel de wereldkaart
op z'n kap zet en Cyms tot vorst
van een nieuw imperium tianstelt.
dat is terwille v a n zijn volk Juda,
dat tot op dat moment onder de
macht van Babel zat en nu de gelegeheid krijgt naar het beloofde
land terug te gaan. In heel die politieke omslag is bet dus tenslotte
orn dat volkje dat uit Palestina
kwam, begomn.
Maar dat is nog maar de helft van
de waarheid Want waarom mocht
Juda terug? Was het volk zich aan
het bekeren en sloot Jahwe daar
van zijn kant op aan? Geen sprake
van! Dit deel van Jesaja
spreekt jukt op onthutsende wijze
van G& genade voor een uoik,
&t helemaal niet om terugkeer
vroeg en dat die u i w h t m k derminst waard was (zie bijv. Jes.
42/43). De volgorde is niet eerst

bekering en dan verlossing, maar
andersom Als ergens in de Bijbel
blijkt, dat God enkel uit genade verlost, & wel in deze h m f d ~ m k ~ ~ n .
Nog veel overweldigeder dan in
Egypte zien we hier het initiatief
van Ga3 aiieen komen. In Egypîe
klonknog het hulpgenep omhoog
Lot G d , in Babel lijk zelfs dat bidden verstomd üaarom was de krugkeer uiteindelijk terwiile van
Gods eigen naam en wndat Hij
dacht aan zijn verbond
V m dm Berg bren@dit terecht in
zijn titel tot ~~.
Ik wil ook
dit boekje van k m graag &elen VOOTpemmdijke b i j b e l d e .
Een n a h l is dat de padkilen met
onze tijd wel eens te vlot en te dkeiijk w d m getrokken, dat B
d i ~ s o m s ~ e n d a t e r
af en tae een 'buitcmvdds stokpaardje' bereden wordt, maar hij
brengt de overweldi&en&Wschap toch wel k
1a t bij & lem van nu.

le profetie& van Ezechiël
Het derde i m k is een schetsenbundel over Ezechiel l-39 van de hand
van dr. P. van Gurp. Deze schetsen
zijn voìgens de auteur gehm uit
en ixdmld voor het verenigingswerk. Het zijn schetsen in de klassieke betkenis van het woord: korte schetsmtitige overzichten van
meestal één of twee hoofdstukken.
Eike schets is op dezeEde manier
opgebouwd Eerst wonit een indeling gegeven, dm volgen een aantd uikgkundige bijmdehden.
vervolgens wordt de *d wat
uitgebreider weergegeven en tenslotte komen dan steeds een aantal
dkwsiepmten om de adwliteit
voor arm pihatie te ontdekken.
Hetiseengoedezaakdstdeprofe
tieën van Ezechiël weer eens voor
onze aandacht geplaatst worden.
Voor de gemiddelde(gereformeerde) kekganger is EzecWI een tamelijk onbekend boek. De lengte
van het b d c en de sfeer van de profe&n lokken ook niet zo erg aan
mer nader kennis mee te maken.
Tmh is dat vmr ons geestelijk wel-

zijn belangrijk. De donkere partijen
in dit boek kunnen ons helpen bij
onze blijvende verootmoediging
v w r de heilige W.
Tegelijk
breek in dat donkere bos ook telh s weer & zon doar als Ezechiël
in visioenen en Godswoorden een
blijde toekomst mag aankondigen.
Dat geeft ook ons vandaag hoop.
Het is voor mij wel de vraag of deze schetsenbundelaan z'n dael kan
kantwwrden. Kenmerkend voor
& behandeling van de stof is het
kknopk karakter ervan. De schetsen willen hulphmm verrichten
bij & eigen bestudering van het bijbelgedeelte. Het grote voordeel
daarvan is dat de lezer tot eigen activiteiten wordt geprikkeld. De auteur zegt niet d e s voor. maar wii
v a m l s t h d e m tot zeifstandig
ondenaek van Gods Woord.
Nlaar daar zit ook een nadeel aan,
als we denken aan de rnmiIijkkids@ van dit bijbelboek en de
situatie van hedendaagse bijbeiiem.
We kunnen het bemuren of
niet, een feit is dat een bijbelstudie
boek vandaag heel geimikersvriendelijk moet zijn wil het op vereniging aamhn. Daanim ben ik bang
dat dit h k van dr. Van Gurp eensdeels te veel geeft en aan de andere
kant te weinig. Met 26 schetsen
ben je op een vereniging wel heel
h g M g . Kun je dat tegenwoordig nog volhouden? Anderzijds
zijn & schetsen ook wem te globaal om de gebruikers echt te inte
resseren en enthousiast te maken
vcm dit bijbelboek.
Om de m e t . 0 0van
~ het beginnog
eens aan te Men: het boek Iijkt op
een boswachter die de w a n d e h
met een plattegrond en een lijst
met mooie plekjesop pad sniurt
zonder zelf mee te gaan. Dat werkt
demotiverend, want de kans op verdwalen is groot, omdat de wandelaars minder waring hebben dm
misschien verwacht mocht w m h .

Het bmk vm dr. V m G q hield
op bij Ezechiël 39. Want hij wist
&t er juist een h k j e was verScfis

nen van mevr. J. Wiskerke-van
Dooren over de hoofdstukken 4048 van dit bijbelbcek. Dat is dan
ook het l a ~ s t boekje
e
dat in dit artih l besproken wordt.
Het gaat over de zogenaamde derde tempel, oftewel het herstelvisioen dat de profeet Ezechiël kreeg.
Dat is een moeilijk toegankelijk bijbelgedeelte, waar heel verschillend
over gedacht wordt. Maar mevr.
Wiskerke (de vroegere presidente
van de Bond van Gereformeerde
Vrouwenverenigingen) was er zo
door geïntrigeerd dat ze er intense
studie van heeft gemaakt.
in het eerste deel geeft ze terecht
een samenvanhg van alles wat aan
de slothoofdstukken voorafgaat.
Want we moeten de visioenen uit
Ezechiël 40-48 niet teveel isoleren
van de rest van dit bijbelbek. Dan
komt een uitgebreid deel U over
het tempelcomplex. Daarin wordt
een beschrijving en uitleg gegeven
van wat de profeet aan die nieuwe
tempel mag zien. De betreffende visioenen hebben een tweeledig doel
(zie Ez. 43 : 10-11): vermmioediging van het volk en vervolgens
vertroosting. Het gaat om schulderkenning in de ballingschap en bemoediging door de terugkeer naar
het beloofde land en het herstel van
het vroegere voiksleven.
In het derde deel wordt over de blij& toekomst gesproken, als de Here
tot zijn tempel terugkeert. Mevr.
Wiskerke denkt daarbij vooral aan
de tijd van de nieuwe bedeling, als
Christus en de Geest gekomen zijn.
In het laatste deel komt ook de verste tciekomst in zicht: Voor eeuwig
woont God bij zijn volk, als de heilige stad de naam krijgt: De Here is
daar.

Messias en tempel

zegd hebben. Maar men is met d e
G.J. van Middelkoop
ze hoofdshikken ook altijd al andere richtingen opgegaan. Vandaag is
het tempelvisioen voor orthodoxe
joden en fdosernitische christenen
opnieuw actueel. In Jeruzalem (en
in Amerika?) liggen de plannen en
materialen al klaar voor de bouw
van de derde tempel. Als de Messias komt, dan zal Bij ook de tempel
Genieten en bewonderen
weer herbouwen. En de Palestijnen
houden al hun hart vast aIs het gaat Iri het aprilnummer van Tijdschrifi,
het Hervormd Gereformeerdejongeom de tempelberg.
Maar zo wordt de Messias totad
renblad, schrijftHertnun van Wijnmisverstaan. Zacharia 6 : 12 zegt
gaarden over de bewondering die de
inderdaad dat de Telg de tempel
schepping kan oprcqen. En voor de
grote Kunstenaar daarachter. Of doen
van de Here zal bouwen. Maar wat
wij God daarin veel tekort?
is het karakteristieke van een tempel in IsmëI? Toch juist dit, dat
Mensen die er verstand van hebGod daar woont. Daarom kan de
Heiland van zichzelf zeggen: Meer
ben, kunnen er echt van genieten.
dan & tempel is hier (Mat. 12 : 6).
Je ziet ze bijvoorkld lopen in het
Want 'in Hem wmnt al de volheid
Rijksmuseum,terwijl ze kijken
naar de schilderijen van Remder godheid lichamelijk' (Col.
brandt: 'Moet je eens zien, wat een
2 : 9). Wie een Messias verwacht,
die een tempel van hout en steen
prachtige kleuren! En zie je hoe
mooi hij dat hondje heeft geschilgaat bouwen, die gelooft blijkbaar
derd?' Als Remhandt het had kunniet dat die Messias zklf God is.
nen horen - hoe ze van zijn werk
Intussen blijven best nog heel wat
genieten - dan zou hij zich (te(hermeneutische) vragen over na
recht') zeer vereerd voelen.
het boekje van mevr. Wiskerke.
Hopelijk komen we daar samen
Wat dat betreft, kom God heel wat
nog eens verder mee.In elk geval
t e b r t . .. Zijn schepping is als een
is er met dit boekje erbij des te minder reden om deze hoofdstukken
groot museum waarin de werken
van een groot Kunstenaar zijn uitaan tafel of bij de persoonlijke bijgestald. Maar zien we het? Geniebelstudie over te slaan.
ten we van de indrukwekkende
kracht die Hij in de bergen uitstalt?
Van de bloemen, bomen en v h Besproken werden:
I. M.R. van den Berg, Hes eersle h e k Saders, die je zomaar op de fiets, op
muel, deel 2: hnof&hik 16-31; Van koeiennaar school, kunt tegenke
weg
jongen tor voortvluchtigemmsias. Buijten &
Schipperheijn hmtmlarn,
prijs:
men? Gaan we er zorgvuldig mee
f 2330.
om? Of lijken we meer op die
2. M.R. vam den Berg, (Niet) ter wille vvnn
Israël; een uitleg van Jesnjn 40-55. Buijten
'gek' die ooit met een mes een paar
& Schipperkju Amsterdam, 1996; prijs:
lelijke halen sneed in de Nachtf 24,90.
3. P. van GD. De heerliikheid des Heren
wacht. en daarmee als het ware zobij z@ volk; &hscri ovir EzechiZl, hmfdwel
het kunstwerk als de kunstestuk 1-39. Uitgeverij Bredewold, Wezep
naar
'ontheiligde'?
1996:
i s : .f 12,
- . m i,

l
gei

L

Het is mooi dat ook dit slot van
Ezechiël weer eens voor onze aandacht geplaatst wordt. Want God
heeft die visiaenen ook voor ons
bestemd, hoe moeilijk we er ook
houvast aan krijgen. Mevr. Wiskerke blijft in de lijn van wat gereformeerden (bijv. in de KV) ervan ge-

-
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4. J. Wiskerkwan h o r e n , De k r d e tempel; inzicht en uitzicht. Drukkerij Van den
Berg K a m p 1996; prijs: f 16,50.

(

Genieten van de schepping betekent ook meer oog krijgen voor de
Kunstentaar erachter. je zou dat gewoon eens moeten uitproberen.
Probeer je v w r de geest te halen
wat voor jou nu hét voorbeeld van
natuurschoon is. Is het een veld

bloemen? De zee? Een bergmassiefl Een koppel ganzen in de
lucht? En wat zie je w dan in?
Dat alles is d m God gemaakt, en
Hij heeft er iets van Zichzelf ingelegd, waarmee Hij tot jou en mij
wil spreken. Het is een taal die we
mogen leren door ervan te genieten! Om dan met Psalm I û 4 te antwoorden:'Loof& HEERE!'

't Spijker een reeks artikelen over kri-

tiek op het meihodisme. Het methdsme was een grote opwkkingskweging in & achttiende eeuw in
Engeland. waaraan de namen van
J o h Wesley en George Whitejìeld verbonden waren.Het was een reactie op
de d& orthodoxie en verskende vormen van de staatskerk en leidde tot
een geestelijke opleving. Het methw
disme c m c e n zich
~ op de bek@r i ~ (een
g plotselinge en diepgaande ervaring) en op de heiligmaking (de
openbaring van het nieuwe leven).
Het heeft een steplpel gezet op heel
het gdsdienstig en kerkelijk leven
van Engeland en Amerika.
Van 't Spijker geeft op 7 maart jl. iets
weer van de kritiek die de Gereformeerde ds. T. Hoekrtra in het begin
van &ze eeuw op het methodisme uitte:

Wet geloven, geen bhding
In Kerkinfomatie (Samen-op-Weg)
van maart 1997 schrijft Evert Mdhïes
over het d- van Mijdenis.Daaromheen dmn zich veranderingen v m .
Het is geen vrnaarde meer om aan
het Avondmaal te gaan, als ook kinderen dat al mogen doen. Het gaat minder om kennis die in een reeks van catechisatiejaren is gegroeid en meer om
een persoonlijk besef dat je er aan toe
bent.
Uit een o n d e m k van drs. ER. Jonker bleek, dat het aantal belijdeniscatechisanten terugloopt en dat men op
steeds latere leeftijd belijdenis doet.
En ook dat jonge mensen zich minder
willen binden:
'Maar ook denken catecheten dat
jonge mensen misschien wel weIwillend tegenover de kerk staan,
maar niet bereid zijn een voor
hun gevml bindende keuze uit te
spreken. De vermindering van de
betekenis van het geloof buiten,
maar ook binnen de kerk zal er
ook wel toe hebben bijgedragen
dat voor een toenemend aantal
jongeren geloven een vage aangelegenheid is geworden, te onduidelijk in eik geval om daarover
een ondubbelzinnig belijdende
uitspraak te doen. Verder willen
jongeren zich niet binden aan een
specifiek kerkgenootschap. Daarbij komt dat de aamekkingsk m h t van de plaatselijke gemeente niet altijd even groot is. Argumenten van deze aard kan men
overal in de kerk opvragen.'

Het werk van de Geest: een
stil proces
in De Wekker schrijft prof. dr. W. van

Verkondiging van Gods Woord
Als een van de bemaren die ds.
Hoekstra nog ai sterk uitwerkt,
moet genoemd worden de onderwaurdering bij het metbiisme
voor de verkondiging van he6
Woord van God.Het methodisme
werkt met een b i j d e r zwaar accent op het gevoel. Op de indrukken,die met kracht de Wel raken.
Hmkstra tekent deze methodistische 'gemoedsligging' tekens
weer met andere kmen en vanuit
andere aspecten. Men laat het aankomen op indrukken en aandoeningen 'die wij misschien bij wijze
van een plof zullen krijgen'.
Men ziet dat: Hoekstra in zijn beschrijving tekenend en plastisch
te werk gaat: plotselinge opwellingen en indrukken doen het bijzonder goed bij deze geestelijke
stroming.

Gezonde christenen

I

Daartegenover plaatst hij het beeld
van een gereformeerd mens. Deze
kent het bedaarde 'opeten van het
Woord' omdat zijn ziel door de
Geest begerig is gemaakt.
De methodist kan 'met zelfbehagen
zeggen, dat hij aan de ganse preek
niets gehad heeft, en er als "dood"
onder gezeten heeft, maar tmn dit

of dat versje gezongen werd, dat
hij toen nog weer wat voelde.. .O,
dat geeft geen gezonde christenen.
Daî geeft geen wasdom in de genade. Het is ook in de gmnd een geestelijke luiheid en loomheid, waarmee men dan onder het Wmrd verkeert. God de Here wil door zijn
Heilige Geest het Woord aan onze
harten toepassen, opdat we, geplant
in het huis des Heren, mogen groeien in de voorhoven van onze God'.
Hoekstra sirijdt hier tegen het onge
loof aan de bemiddeling van het
heil in & prediking van het Woord.
Dit ongeloof hangt samen met een
minachting ten opzichte van de
middelen van de genade. Maar het
hangt ook samen met een verkeerde visie op het geloof zelf, alsof dit
slechts in termen van gevoel tot uitdrukking zou kunnen worden g e
bracht. Daarkgnover stelt hij (terecht) dat het werk van de Geest in
de harten zich bedient van het gehele Woord.Het is een stil proces dat
de Here in het h r t laat doorwerken.

(...l
Toch moeten we bepaalde kritiek vanuit het methodisme op de kerk volgens Hoekstra wel ter harte nemen:

Afsteken naar de diepte

(...l
'Er mag dus in de kerkdienst niet
een afsteken naar de diepte ontbre.ken. Het grondwerk van de predikatie moet zijn:ellende, verlossing,
dankbaarheid. Als het aan de prediking niet voelbaar is, dat de p o r ten &r ontzaggelijke eeuwigheid
daarin oprijzen; als het niet merkbaar is, dat hemel en hel er in ontsloten worden en dat in een van beide onze plaats is - als er geen g&delijke majesteit van het Woord
zich laat voelen, als de klem op de
gewetens ontbreekt, de pijlen van
de Konmg niet geschoten worden
en & balsem van Gilead zijn geur
niet verspreidt- dan heeft het m e
thodisme, als reactie daartegenopkomende voor 't eeuwig belang
van de zielen, een betrekkelijk
recht'.

De gerefomeerde belijder wil dit
element beslist niet uitdmkelen.
Maar hij isoleert het ook* van

Op 14 maart jl. vraagt Vm 't Spijker
aandacht vaor wat de Zuidafiikaan TUtiza stelde in zijn pnxfschrift over het
methodisme, waarop hij in 1903 aan
de Vrije Universiteit promoveerde
Het methadhm wilde een reveil, een
herleving van ingezonken geloof, dat
geen sbijdbaarheidmeer kende. Wil
het daarmee niet hetzelfde als het gere,formeerde geloof? Ook het gereformeerde belijden heeft immers weet
van zo'n eis van algehele wedergeboorte van christendom, kerk en cultuur?

aride= vermogens die het diepste
memedeven evenged raken.
Denk aan het geheiligde verstand,
aan de functie van het kennen der
dingen 'Dit is het eeuwige leven,
datzij Ukennen...'
V m i f zai men hier onmiddellijk
tegenwerpen &t dit niet intellectuaEstisch mag worden opgevat en dat
het kennen in de Schift tegelijk de
liefde omvat, de lief& tot God en
tot zijn dienst. We geven dit ter
stond toe. Maar liefhebben is nog
wat anders dan kennen.De waarheid moet ook gekend w d n , ook
al houdt dat heel wat &r in dan
dat ze geweten moet worden. Maar

Geen individualisme

Maar waar juist het gereformeerd
IxliJden die eis blijft handhaven, is
er ten opzichte van het methodisme
een ingrijpend verschil. Dit raakt
voornamelijk drie punten. Allereerst stelt het gerefwmeerd belijden daarbij niet het individuele
voorop, maar is er het denken vanuit de rijkdom van het verbond.
Die gedachte weerhoudt ons ervan
om zo strikt hdividualistisch te
werk te gaan. Zij brengt ons op het
terrein dat in zekere zin geheiIigd
is door de belofte van God.
Het methodisme is gespeend van
dit verboridrdenken.Het werkt individualistisch. Het heeft daarin een
zekere kracht ontwikkeld. Maar het
kent niet de innerlijk kracht en
ook niet de heerlijke rijkdom van
het verbdsdenken, Het stelt damom het terrein van de kerk geiijk
met dat van de wereld. Er is geen
wezenlijk verschil tussen beide. Deze veronachtzaming van het verbond Gods leidt ook tot andere afwijkingen ten opzichte van het gereformeerd belijden.

Gevrnismystiek
Een tweede punt dat hier aandacht
verdient, heeft te maken met hetgeen Totius noemt een mystiek element. Hij bedoelt daarmee een sterke n&,
door het methodisme gelegd op het gevoel. Wanneer in de
sfeer van het gevtiel de dingen tot
in de diepte ervaren wwden, dan is
het pas in orde.

het een sluit het ander niet uit. k
het gevoelselementmag niet worden uitgespeeldtegenover het kennen, waarmee we G d ikhebben
met & functie van geheel het verstand.

De kerk
Een dede zaak die zich hier aandient, is die van de kerk.Daar ligt
voornamelijk het grote verschilpunt nissenhet gereformeerdebeiij
den en de leefwereld van de methodist. Het kerkelijk vraagstuk be
staat hier niet eens. Het is geheel afwezig. Men uit zich niet alleen
soms vrij negatief over de kerk.
Dat kan op zichzelf nog enigennate posibef worden aangemerkt. De
kerk is er dan tenminste nog. Maar

Uw kerkgebouw is toch wel
bij Donatus verzekerd?
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dat stadium hebkn de echte methodisten reeds achter zich gelaten. De
kerk is niet meer interessant. De
ambtelijke bediening van het
Woord, het toepassen van de deutelmacht, de volwaardige bediening van de sacramenten en de hantering van de kerkelijke tucht, het
heeft ailes weinig of geen ixtekenis. De groep is er voor in h
plaats gekomen. Het vrije gezelschap.dergenendie de ciecurnene
van het hart in praktijk brengen.
Want daarop komt het immers altijd maar weer aan.

Beroepen te Middelharnis i.c.m.
Bergen op Zoom en te Surhuisterveen i.c.m. Opende: H. van Dijken,
kandidaat te Kampen; te Tiel en
Zaltbmmel: kandidaat B. van
Veen te Kampen.
Bedankt voor Hattem: L.W. &
Graaff te Zuidiaren.

Afscheid
Haren - Op zondag 6 april jl. nam
ds. S. de Vries te Haren afscheid
van de gemeente te Haren (Gr.).
Ds. De Vries zal D.V. op 20 april
a.s. intrede doen te Harderwijk
(wijk Noord).

Ds. Smiît begon zijn camiere als
hulpprediker/ouderling te Benschop en als hulpprediker te 's Hertogenbosch.
Op 18 december 1938 werd hij te
Veere in het ambt bevestigd, waar
hij ook de Vrijmaking meemaakte.
In 1946 vertrok ds. Smitt naar de
gemeente van Hengelo en vandaar
naar Duurswoude (het tegenwoordige Wijnjewoude). Deze laatste gemeente diende hij van 1951 tot aan
zijn emeritaat op 3 1 maart 1974.
Levend I i d m t van de kerk en Opdat vervuld zou woráen (2 delen),
waren twee werken die hij het Licht
deed Pen.
Op 2 oktober I978 legde hij in
Wijnjewoude de eerste steen voor
de Maranathakerk aldw.

Samenkomsten Texel
Den Helder - De kerkenraad van
Texel heeft besloten vanaf 15 juni
tot eind augustus a.s. samenkomsten te organiseren. Er is een commissie in het leven geroepen om te
onderzoeken of er een mogelijkheid is om dit ook op de zondagen
v& 15 juni en in die september/oktober (tot ná de herfstvakantie) te doen.
Mensen die geïnte~sseerdzijn in
samenkomsten op Texel kunnen
zich -met opgave van het totaal
aantal personen per gezin of groep
- opgeven bij J.F.Boendermaker,
e (0223) 620417.

'Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen,
wordt afgebroken,w&een gebouw van God hebben, in de hemelen,
niet met handen gemaakt, een eeuwig huis'.

2 Karinthiërs 5 : 1

In volkomen vertrouwen op Gods genade is in Christus ontslapen
e n heeft de Here tot zich genomen in Zijn eeuwig huis, onze geliefde broer en oom

Jan Willem Smitt
emeritus predikant van d e Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt} te
Wijnjewoude, op de leeftijd van 95 jaar.
Sedert 16 rnaart 1991 weduwnaar van G.W. de Kwaadsteniet.

Heiloo:

De afscheidsdienst werd gehouden
in het eigen kerkgebouw van de gemeente, Wederikweg, hoek Sterremuurweg.

W.W. Smitt
H.M.S. Smitt - Van Wijk

-

Amsterdam: F.E. Spelt Smiti
mede namens neven en nichten

Overleden
Drachten - Op vrijdag 28 maart jl.
(Goede Vrijdag) is op 95-jarige
leeftijd ds. J.W. Smitt, emeritus-predikant te Wijnjewoude, overleden.
Jan Willem Smitt werd op 22 februari 1905 te Assen geboren. Hij
studeerde aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Drachten, 28 maart 1 997
Correspondentie-adres:

Stationsweg 33
9201 GG Drachten
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

