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HEEFT DE DOMINEE
HET GEDAAN?
Kerkelijk shoppen is een realiteit waar we niet
omheen kunnen. Het komt nogal eens voor dut
mensen naar een andere kerk g m . Niet één of
twee keer, muur veel vaker. En uiteindelijk verlaten
ze soms zelfs de kerk. Dat verschijnsel heeft een
oorzaak. Vaak wordt het in verband gebracht met
de kerkdienst of, meer speciaal, met de preek. Zo
schreef ook br. Kruijswijk er over in Bij de Tijd oanuari
j/,). De afgelopen twee weken heb ik het door hem
aangesneden onderwerp opgepakt. Daarbij ben ik
vooral ingegaan op zijn opmerking dat we eens
serieus moeten kijken naar de oonuak van het
probleem. Als er slecht gepreekt wordt, roep je zo'n
shoppende houding op, /k erken dat probleem. En
we moeten het ook nief wegstoppen. Er is geen
reden om de prediking buiten de kerkelijke discussie
te houden. Als daar waf aan mankeerf, moet dat
ook gezegd (kunnen) worden.Daarom heb ik ook
bewust geprobeerd in die richting te kijken, de
vorige keren. Maar er zit nog een andere kant aan.
Als mensen shoppen, zit het probleem dan alleen
aan de kant van de preek? Heeft de dominee het
gedaan? Of moet de ontevreden kerkganger ook
eens naar zichzelf kijken ?

Mopperen en bidden
Hoe gaat dat, als de preek je teleurstelt? Er nestelt zich een gevoel
van onbehagen, al tijdens de kerkdienst. Dat gevoel wil je vaak ook
kwijt. Soms al op het kerkplein of
anders bij de koffie wel. Als het je
regelmatig overkomt, kan er een
neiging tot mopperen ontstaan. En
op den duur zit het gevoel er zelfs
al als je naar de kerk toe gaat. Je
verwacht er dan meestal niet veel
meer van.
Maar iedereen weet dat in zo'n situatie de dominee ook echt niet
veel goed meer kan doen. Als je
niet veel verwacht van wat je te horen krijgt, zul je er meestal ook niet
veel van meenemen. 'Met de maat
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waarmee gij meet zult gij gemeten
worden.' Dat betekent toch in ieder
geval dat ontvankelijkheid er veel
toe doet. Wie ontvankelijk naar de
kerk gaat, zal meestal iets goeds
overhouden aan die ontmoeting
met de Here en met de gemeente.
Er is een manier om die ontvankelijkheid te krijgen: Bidden om een
ontvankelijk hart. In de meeste huizen zal toch wel geleerd worden
dat we biddend naar de kerk gaan.
De zondag mag beginnen met het
gebed om de zegen van die dag.
Daar hoort het gebed voor de dominee ook bij.
Als dat gebed uitslijt of zelfs ontbreekt, krijgt gemopper veel kansen. En laten we eerlijk zijn, juist
dat mopperen schept afstand. Daarmee neem je gemakkelijk afstand
van wat je gekregen hebt. Maar
ook afstand van je voorganger en
op den duur ook van de gemeenschap. Als je bij jezelf ruimte geeft
aan frustratie, ontstaat er verwijdering. Dat is in elke relatie zo. En
ook in de kerk is dat niet anders.
Als je biddend naar de kerk gaat
staat in ieder geval één ding voorop: Je bent verbonden aan de gemeenschap die haar ontmoeting
met God viert. Dus ook verbonden
aan de voorganger die in Gods
naam de gemeente aanspreekt. Die
verbondenheid in Christus kan je
helpen om geen nodeloze afstand
te laten groeien, hoeveel kritiek je
ook hebt.

Kerkganger, kijk ook naar
jezelf

harte mee eens. Maar vervolgens
gebeurt er toch iets wonderlijks in
zijn artikel. Want eerst noemt hij
mijn waarschuwing tegen een consumptiementaliteit eenzijdig. Maar
vervolgens lijkt het erop, alsof zo'n
mentaliteit toch helemaal niet meer
aan de orde is. Eigenlijk komt daarna alleen nog maar de slecht prekende dominee in beeld. En het
lijkt wel alsof er verder alleen maar
goedwillende kerkgangers zijn. In
gemeentes waar fris wordt gepreekt is shoppen een onbekend
verschijnsel. En waar slecht wordt
gepreekt, ja, daar wordt het moeilijk. Maar het lijkt erop, alsof ook
daar geen consumptieve kerkgangers voorkomen. Daar eindigt het
artikel zelfs mee: 'Gelukkig dat
aan al deze broeders en zusters de
mentaliteit van het consumentisme
vreemd is' .
Ik kan dat niet volgen. Eerst zegt
Kruijswijk we moeten naar beide
punten kijken: naar de preek en
naar de kerkganger. Maar vervolgens komt eigenlijk alleen maar de
schuld bij de preek te liggen. De
dominee heeft het gedaan. Dat is
een eenzijdigheid die niemand
waar kan maken. Broeder Kruijswijk weet heel goed dat je nooit alleen de schuld bij de preek kunt
leggen, als je de eigen bijeenkomst
verzuimt. Je onttrekken aan de
kerke dienst) heeft ook altijd met jezelf te maken. Het is een bewuste
daad, waarmee je afstand schept tot
de gemeenschap waar God je een
plaats gegeven heeft.

Stenen voor brood?
Wat heeft het bovenstaande nu te
maken met het artikel van Kruijswijk? Alles. Ik had nl. in dit blad
aangesneden, dat je in de kerk
soms een consumptiementaliteit
kunt aantreffen die de gemeenschap kan opbreken. Kruijswijks
artikel was daar een reactie op. Hij
erkent wel, dat die mentaliteit kan
voorkomen. Maar, zegt hij, dan
moeten we overal in het geweer komen waar die instelling een hindernis gaat vormen in de dienst aan de
Here. Uiteraard ben ik het daar van
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Door zo uitsluitend naar de preek
te kijken, ontstaat er een vertekend
beeld. Heel duidelijk wordt dat
waar Kruijswijk de vraag aan de orde stelt wat je moet doen als de preken teleurstellen. Hij stelt dan de
vraag: 'Wat nu als we in de eredienst stenen voor brood krijgen?'
Als ik die vraag op me in laat werken, vind ik dat wel heel suggestief
geformuleerd. Waar krijg je in de
vrijgemaakte kerk stenen voor
brood?
586

Ik probeer daarmee beslist niet allerlei gerechtvaardigde kritiek onder de tafel te werken. In een eerder artikel heb ik allang erken4 dat
diverse klachten die KnujswiJlr o p
somt voor mij herkenbaar zijn.
Daar gaat het dus niet om.
Maar als je s u g g e m dat er kerken zijn waar je stenen voor brood
krijgt, dan is de situatie wel heel
nijpend. Het is ook een heel ingrijpende beschuldiging. Het brood
van de blijde boodschap van Gods
liefde is dan vervangen door een
mensenwoord dat niet v&n kan.
Of neem Ik: & uitdrukking nu te letterlijk? ik hoog het maar. In dat geval zou biichting meer duidelijkheid kunnen geven. Maar als ik de
uitdrukiung neem voor wat ze zegt,
dan zou ik me zwaar geraakt voelen, als iemand het van mijn preken
zei. Het betekent zo ongeveer dat
het evangelie niet meer tot W e n
k m t . Welke dominee in vrijgemaakt Nederland moet zich die beschuldiging aantrekken? Onder verantwoordelijkheid van welke kerkenraad wordt er zo gepreekt?
Waar krijg je in de vrijgemaakte
kerk stenen voor brood?

Kritiek en liefde
Het is niet voor niets dat ik die
vraag stel. Ik denk nl. dat er van
zo'n suggestieve opmerking gemakkelijk een slechte werkhg kan uitgaan. Er zijn genoeg kritische kerkgangers voor wie het moeilijk is om
zuiver en eerlijk over de preek te
praten. Ik denk dat iedereen dat wel
a a n v d t . Wat kunnen we soms
gauw en gemakkeIijk klaarzijn met
een preek die om niet aanstaat! Meî
een enkel w& kun je een hele
preek dan weggooien. Wat is het nodig dat ook in dat opzicht een wacht
voor onze lippen gezet wordt. Maar
als je dan zwart op wit ziet staan
dat je bij ons in de kerk stenen v w r
bmod kunt krijgen, is dat een stimulans in de verkeerde richting. Ik
vind dat de benadering van Kruijswijk te gemakkeiijk kevordert dat
kerkgangers op afstand de dominee
afrekenen op zijn preek.

Ik nwm dit element speciaal, omdat dat ook te maken heeft met de
werkelijkheid binnen onze kerken.
Ik verklap geen geheimen, als ik
hier vermeld dat er nogal wat dorninees in onze kerken zijn die te lijden hebben van een afstandelijke,
kritische houding van kerkgangers
ten opzichte van het functioneren
van de dominee. Sterker nog, er
zijn behoorlijk wat dominees onder
ons die voor kortere of langere tijd
zijn.Dat heeft veel
uit de
oomken tot achtergrond. Maar
&n daarvan is deze, dat zij geconfronteerd worden met een soms negatief-kritische houding van kerkgangers waarin te weinig liefde
doorklinkt. Er zijn voorgangers h
onze kerken die daardoor beschadigd zijn w worden. En mede daardoor soms zelfs worden uitgeschakeld.
Ik ben bang dat de aanpak van
Kmijswijk te weinig beschermd is
in deze richting. Wie geen vreemde
is in de kerk, weet toch dat ons samenleven in dit opzicht kwetsbaar
is. i k verwijs naar de aansporing
van Paulus aan de Thesdonicenzen:
'Wij verzoeken is broeders, hen, die
zich onder u m e i t e getroosten, die
u leiden in de Here en u terechíwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog
te schatten in lief&, om Run werk.
Houdt vrede onder elkunder'
( I Thess. 5 : 12-13).
In dat vermaan valt het motief van
de liefde op. Ik doe een beroep op
broeder Kmijswijk, om dat motief
rijker in te vullen in de manier
waarop hij schrijft over de kerk en
de voorgangers in de kerk. Op de
bladzijde naast zijn artikel valt in
vette letters te lezen: 'Het is gemakkelijker t~ breken dan te maken'.

Kritiek en zelfkritiek
Mag je dan geen kritiek hebben op
dominees? Ik kan me vwrstelIen
dat die vraag nu opkomt. Probeer
ik nu tmh weer de preek buiten de
discussie te houden en onaar~tast-

baar te maken?

Nee. Dat mag niet. Daarom heb ik
in m'n vurige artikelen daar ook
eerst de aandacht aan gegeven. Dominees die slecht preken moeten
dat horen. Dat is voor henzelf en
voor & gemeente van levensb
lang. Maar vervolgens is het wel
belangrijk hm en waar ze dat horen. Een goede regel is: bver pas
imtiek als je eerst gebeden hebt
voor de dominee. Dan zul je ook
gelegenheid hebben om in je gebed
te danken voor wat de Here je in je
dominee geeft. Als je op dat niveau
bezig knt, zal frustratie en verwij&ring niet veel ruimte krijgen.
En overigens denk ik, dat ook in
het algemeen het gesprek over de
preek in alle openheid gevoerd
moet worden. Want wanneer is een
preek slecht en wanneer goed? In
hoeveme hebben we daar een gemeenschappelijke overtuiging
over? Wat voor criteria leggen we
daarbij ij?
Groeien we in dat o p
zicht soms uit elkaar? Het zijn allemaal vragen waar m.i. nogal wat
onduidelijkheid over bestaat. Dat
hangt m.i. mede samen met het feit
dat het gesprek over de p r e d i h g
in sommige opzichten nog beginnen moet.
Ik wil de preek dus absoluut niet
buiten de discussie houden. Kritiek
op de preek moet ruimte (kunnen)
krijgen orn de opbouw van de gemeente te dienen. Daar hebben ook
de kerkgangers het een en ander
over te zeggen. Maar dan zullen
die kerkgangers cak bereid moeten
zijn tot zelfkritiek. Er zitten aan de
preek namelijk twee kanten:preken en horen. Wie preekt en wie
hoort mag daaraan niet voorbij
gaan. Wie preekt mag niet zomaar
ervan uitgaan dat het probleem bij
de hoorders ligt. Maar wie hoort
mag niet zomaar denken dat het
probleem bij de prediker ligt.
Ik wil dat illustreren met iets dat
me een poosje geleden overkwam.
Ik kreeg toen het verzoek van een
gemeente om een lezing voor een
gemeentevergadering te houden.
Degene die me belde zei: 'We willen wel graag eens van u horen wat
er moet veranderen aan de preken'.

Ik vroeg toen hoeveel dominees er
op die vergadering zouden komen.
Hij zei: 'We hebben een dominee,
maar ik weet n& of die tijd heeft
om te kmen. Dus verder komen er
alleen gemeenteleden'. Toen heb
ik voorgesteld dat we het onderwerp een beetje zouden aanpassen.
Wat er aafi de preek mmt verttnderen kun je beter tegen de dminee
zeggen. Maar er valt d gmwg
door te pmten over de manier waarop de gemeente bezig is met de
preek Dat bleek ook eigenlijk de
bedoeling. Dus er was verder niets
aan de hand. Tuch vond ik & formulaing wel een beetje typerend
voor de houding van sommige
kerkgangers. Ze denken:Als de dominee nou maar eens anders zou
p r e b , dan zou het beter worden.
Persoonlijk denk ik, dat dat vaak
wel waar is. kals kerkganger
kun je vergeten dat er een enome
beslissing valt in de manier waarop
je luisma K m e n we nog wel hom?Willen we nog wei horen? Als
je in de kerk niet bereid bent vragen te beantwoorden voor het aangezicht van de Here, mag je m.i.
geen woord meer zeggen over de
preek. Kritiek en zeifkritiek kunnen nieî zonder elkaar.Zeker in de
kerk niet. Maar waar die hand in
hand gaan zal de gemeenschapopgebouwd kunnen worden. Dan maken we er ook ernst mee om naar
beide zijden te kijken. Dat was het
waarvoor broeder Kmijswijk pleitte. AUeen dan k k e n we vooruitgang met elkaar, schreef hij. Vanuit dat verlangen heb ook in deze
artikelen geschreven. Moge de Here die v m i t g a a g ook geven.

DE RUSSISCHORTHODOXE KERK
-

Pieter van Kampen - in evangelisch-refwmatorischekringen kpaald geen mhken& - h& een
h e k geschreven over de niirn
1000 jaar ou&Russi$&-M&xe k r k , dat zowel ~
~
e
ving bevat alsook een s i n i a t b
schets van de sin& 190 ontstane
situatie na het wegvalien van de
sovjetmacht. Het is gebaseerds p literatuur, maar twens op eigen reisindrukken doorreligieus Rusland
De ~ K j v e spreekt
r
op pag. 1 1 de
hoop uit dat de lezer meer zicht
krijgt op de gang vrui Gods W d
door de geschiedenis. Juist omdat
de centrale functie van het Woord
en de verkondiging ervan in de
Russisch-Orthodoxekerk v m gereformeerde belijders nogJ ais problematisch werd (en wordt) b
schouwd, is het gced erop te letten
dat de religie van deze kerk(Ie6en)
het beste t& typeren vait met &
term 'spiritualiteit' - waarlnj de
vrij losse band tussen Geest en
Woord de zwakte van deze kerk
aangeeft. Tevens is een m.i. zwak
punt in Q gehfslieleving bij de
Russisch-orthodoxende nationdistische jnstelluig van veel gelovigen. Dat gaf in tijden van oorlog en
bezetting soms nog wat soelaas,
kennelijk o& in crisistijdendie
men in Rusland vandaag nog mee
moet maken. Daarmee is & kerk
nog skeds een onmisbare steunpilaarvoordestaat. M a a r z e h o o k
naaar al te gauw een slavin van de
staat w o r d e ~En opnieuw mis
bmlkt.

We muden graag willen dat er
meer bijbelslreformatorisch gedachtengoed in Rusland wordt binnengedragen. Met alle respect voor de
soms indrukwekkende kentekenen
~van christelijke
j
naastenliefde en
moed die de deodoxe gelovigen
iakn zien! Daarvan vertelt V a n
Kampen op duidelijke wijze.

N.av.: drs. Pieter van Kampen, De RusxischOrthodou kerk. Met mn voorwoord van Anne van der Bijl. Uitg. Kok Voorhowe, Kampen 1996, B B N W 7 1360 7; omvang:
2Mìpag.; prijs: f 29,99.

EEN KRACHT VAN GOD
itatief
' Wanfik s c h m mtj het evangelie
niet; want het is een kracht Gods
tot behoud voor een ieder die gelooft eerst voor & Jood, maar ook
voor de Griek.'

Romeinen l : 16

Op Romeinen 1 : 16 is een mooie
melodie gemaakt.We kunnen het
tegenwoordig zingen: 'want ik
schaam mij het evangelie niet.. . '
Op dat zingen is natuurlijk niets tegen, maar af en tcie klinkt het uit
onze monden wel wat erg triomfantelijk. Immers, is de praktijk werke1iJk zo dat we ons niet schamen
voor het evangelie?

Waarom zouden we ons schamen
voor het evangelie? Omdat het een
zwaktebod is? Omdat er geloof gevraagd wordt? Omdat we het zelf
misschien niet m m zo geloven of
op de een of andere duistere rnanier ons ervoor generen christen te
zijn? En nog wel gereformeerd
christen, en meer bijzonder nog:
vrijgemaakt? Het is werkelijk een
prakhtig wood, dat Padus daar
neerschrijft in Romeinen. En hij
vindt het bepaald geen zwaktem.
Integendeel: dat evangelie is een
kracht van God tot behoud!
Tot op de dag van vandaag werkt
dat evangelie als een kracht van
God tot redding van ieder die gelooft. En dan gaat het in dat woord
'evangelie' om dat hele gebeuren
in Christus. Dat heilsgebeuren, zouden we mogen zeggen. Is dat evangelie een kracht van God? Jazeker,
want het haalt in de verkondiging
mensen uit het onheil weg. Paulus
schrijft in het begin van zijn brief

aan de Thessalonicenzenook iets
dergelijks: 'het evangelie kwam tot
u in kracht.. . ' En echt niet omdat
hij zo'n geweldig spreker was.
Maar vanwege de aard van dat
evangelie zeìf. Vanwege het feit
dat de Geest van God zich daarvan
bedient. En daarom is het een
kracht van G d tot behoud, van ie
der die gelooft. En nergens anders
om.

Ben je je ervan bewust dat wanneer
je serieus je bijkltje opendoet je
jezelf weer stelt in dat laachtenveld
van dat Woord van God? Realiseer
je je dat je als het Woord van God
verkondigd wordt, dat Gods Geest
zijn krachten op je loslaat en werkt
tot bekering en verootmoediging?
Wonderlijk is dat. Zo gewoon,zo
alledaags bijna. En toch zo o n g s
looflijk machtig. Onweerstaanbaar
is het voor wie gelooft.

En daarom is er niets om je voor te
schamen als het om het evangelie
gaat. Want het zal wel waar zijn
dat de een het houdt op bijzondere
ervaringen en de ander op eigen inspanningen. En het is helemaal
waar dat dat evangelie in onze samenleving tot een steeds vreemdere eend in de bijt wordt.
Toen had je het pre-christelijk tijdperk, in Paulus' dagen. En nu hebben wij het over post-christelijkheid. En al is dat alkmaal waar en
dus ook verschillend van elkaar,
dat evangelie heeft aan kracht absoluut niets ingekî. Want het is nog
steeds diezelfde kracht van God tot
behoud.
En zo heeft dat, hoe dan ook, ook
jou bereikt. Gods kracht wil door
dat evangelie je in bezit nemen.
Het stelt de simpel voorwaarde

van geloof het en overgave aan de

Here. In die weg wordt Gods belofte je eiggn. Die belofte van het ongelooflijk grote wonder van de vernieuwing van je leven.
Want het gaat om een kracht tot behoud! Een kracht van God.

J.J.C. Dee

VAN NAUWELIJKS GEZIEN
TOT DIEPGAAND VEREERD
Kohlbrugge bij Gereformeerden en Hervormden

~~~~~~

$

van k& sbiuld gemhm&g#

-dn het vorige artikel heb ik iets Iaten zien van h
- verlmgen naar geestelijke groei en levensheiliging en van de discussies rond de uitieg van
Romeinen 7. Ven/olgensging ik, naar aanleiding
van zijn uitleg van Romeinen 7 : 14,over naar H.F,
Kohlbrugge die niet nalaat m zijii theologie de samenhang van rechfvaardi~ingen heiliging te benadrukken. In dit artikei ga ik de dodiwerkhg n a
*Y,

Kohfbrugges kerkeiijke
pwifle
Nadat Kohlhgge in conflict gekomen was met de ndogie in de
Evangelisch-Lutherse Kerk en het
lidmaatschap van de Nederlandse
Hervormde Kerk hem was geweigerd, lagen voor hem nog de wegen naar het Reveil en naar de Afscheiding open V w r Kohlbsugge
w k n bei& wegen, na zijn preken
in 1833 in het Wuppertal onder andere over Rmeinen 7 : 14, mbegaanbaar. Hij kwam op een afstand
te staan, zowe1 van het Reveil als
van de Afscheiding.

Het Reveii
Het was met name Isaac & Costa
die op 15 november 1833 in een
ui~oerigebrief zijn bezwmn ten
aanzien van Kohlhgges preek
over Romeinen 7 : 14 uiteen zette."Da Costa miste bij Kohlbrugge het snik van de dankbaarheid. Kohlbrugge wilde blijkbaar
niets w e m van de nieuwe mens,

v a n ~ j n ~ , ~ s
b i h g - m a b g , e K j ~ p
wijze km vordmen;al berdct hij in
dit leven de volmaaktheid nooit.
Kohlbaigges:protesi ziet de verhouding van de m m anders dan zijn
tegenstanders. Nimmer kan de
mens de wet in eigen h a d nemen
en w d h g ~ n zij
, hetdan ook in

~ ~ v ~ C h n . i s t u E h j

z i & k g m e m ~ g m ~ P ~
c~~
zí~4
ummelt mareen wet~ e h l i i e t n m ~ e
&he ~
~
~
~het in
jme~
'lijk &mmar heihgbd Mam
deheuipakhg zelf WH@
KaMbmggeniet! Alieen, voor hem
moest het v m auna biijven bi$ het
beiijden, dat de gelovige in Chrisd e ~ s í u s i n o m , ~ ~ v a n
tus alles h& Daar komthij 9i &t
~ I L W 8 t uvtmy=m
s
rhwm.bav&t.
he& Maar & ~ v m ~ & € o s aardsekven
ta
K-mn~
V a l I d m & K o ~ ~ ~ &
het korhkiijk mW.+m Chrkru~hnstus
Reveil +t kon h&mmen: .
esinmwelijhrner&~en
h e t ~ k ~ ~ l fal dae p w e
I
A
~
~
P
~
verwijddng mamHWbaggeen
Evenmin b M j ; z i & ~ v e nastn de
l w . h v d i3 kgqphjk
de
mma&nvanhet R e v d werd,& heikwe&g>vafl& Ms&eid&,iEij
f e l npgw2it ~ ~ g e m k haddt-rn-=
en-kmde
E i .grdpmm~
HeeL die m e
w a a l L ~ ~ K a b l h gq3
ge
d s &MhaTdhan*~Jwvmr
hlkgge gie.t,-m
bmkpr+
h , w d tegemvarhet lihrdhme
h?zmmd&-ren
en de d d e a t i m W d e m ~ w k i l i g m- v b s m m&,mem&jke
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instituut, dat zich heeft te richten
naar & norm van & Schrift. en
voor de gehoorzaamheid van het
geloof, ook waar het Christus' kerk
betreft. Daarbij komt dat Kohlbmgge in zijn kerkbeschouwing
slechts mg heeft gehad voor de
kerk naar haar geestelijke zijde als
bruid van Chrisbis, Hij heeft zich
dan ook van de kweging van de
A f e i d i n g a€gekem3en deze,ten
onrechte*gezienals een poging tot
eigenwillige reparatie. als in wezen
slechts vleselijk g&dir:mt, 'h
zijn eenzijdige theologie-vdeelt Kohlbrugge& gehele kerkreformatie van& Afscheiding.
'Het pogen ck Kerk te zuiveren
docm & belijden zo ais enkelingen
samen te brengen in hingenvan
"echteGerefonneerden"-dat is
voor Koblbmgge & a v e
weg. Het grote en allervoornaamste
in de kerk van Christus is: dat het
W d maar onbelemmrd gepre
dikt kan w o d m en het volle evangelie maar kan uitpimgen WWdea. dan kont al het a d m e wel
vanzelf. Domdeze wending van de
vrome enkeling weg naar het
Wmd,het geprdikte Woord der
rijke ChristusverkWdigingtoe,
wordt het ook begrijpeiijk dat Kohlh g g e na 1833 "niets meer waagt
te nernen in eigen hand". Ook
geen kerkstichting of kerlEniivering.*=

Kuyper
Vermeldenswaard is dat Kuyper,
die m g e r in Uh-echten Iaterin
Hberfeld contrict met Kohlbrugge
M, in het jam 1871 K o h l h g g e
toeliet op de kansel van de Am-dame Zuiderkerk, een duidelijke
demonstratie van zijn waardering
voor Kohibnigge temidden van
veel m i d m n h g van allalei zijde,.
K u y p had oog voor de centrale
W c h a p vm Kohlbrugge: de
rechtvadiging vmmp. En hij mg
dat hij niet s m d tegen de heiliging en de bekkenis van & wet,
maar tegen misvorming en wetticisme. Kuyper was zeer h&&tontv d d i j k voor ~ b m g predig ~
king en thwlogie. Wel wemde hij

KWbrugge minder veelzijdig dan
de Hervormersen was hij van oordeel dat Kohlbrugge op bepaalde
punteneeam~LuthersedanGe
reformeerde onawikkehg gaf.= Na
het overlijdm van KohIbmgge beSCM
Kuyper hem als 'een godgeleerde van zeldzame diepte, een
prediker van ongewone Icracht, een
kenner van de ScWI Eoals weinigen'? En over K o h l h g g e s preken mudal& K
u 'Eris~dan
mkuitgam&&eeuw gem enlal3 ~
)
1d j s -1

terzijdesteliing van ùe wet, zonder echter precies gelezen en
overdacht te h e b h , wat Kohlbnigge over de W e n i s van
de wet voor de ware gelovigen
geschrevenen geleerd beeft.'"
* Een kwart eeuw later prom*
veerde J. van L w k h u p n aan
& Vrije Universiteit te Arnsterdam bij H.H. Kuyper op het
p&M
H e m n n Friedrich
Kohlbnrgse en zijn prediking k
& lijst vun z& tijdB Hoewel
~ Van Lonkhuyzen
~
niet onsyrnpab a a r , d k , H t a t ~ ~ ~ ~ e n thiek tegenover Kobibrugge
kracht M.re& OOIr~vanverre
staeid. steldehij zich kritisch op
met Kohlbnxgge's pdicatii%wedtegenover zijn leer over de heiijveren ktin in w c b i d om de
ligmakirig. Volgens hem zou
venhlde zielen naar de w h t i g Kohlbmgge aIs kind van het Reheid Gods te mekken en om dedorveil een individaallst en subjecs t e n d ~m a gemhtigkid te vertivist zijrigeweest. Ejs theolommten'.%
gie zou sterk worden beheerst
door zip subjectieve en w
het absolute neigende ervaring,
-n
doorwerking Uj de
en
&mzijn onderwerpelijke
Gembmeerden
p r d i h g waarin de bennding
K o h l h g g e en zijn thdo& heb
eentegrokp~~.De
gemene gratie en haar gaven
ben,
Kuypers v e e ,
in de Gerefomeefde K&n nauzouden door Kdbnigge, volwelijks doargewakt. Dat h g t cmgens Van bnkhuyzen, ie weigetwijfeld samen met h& feit dat
nig worden g e w a d e d . Kort
hij zich van de beweging van de
na het verschijnen vau dit proefschrift verscheen van de hand
Afscheiding heeft afgekeerd en dat
zijn vrienden en volgelingen in Nevan de K o h l b r u g ~
J.C.S.
derland niet met
en & De
Lacher Toelichting en Veri e d e zijn meegegam. i a g e tijd
w e t . mMet een v e e b i d van cikeft K u y p e x ~ &
t Kohlbnigtaten int k t werk van Kohlbrugge &&eed hij de visie van
gianem mee te krijgen, maar het lag
in & lijn van Kohlbmgge dat zij
Van L d d u y z e n en stelde dat
taem niet p d g d zijn.Daarbij
&ze Kohlbnigge te zeer had bekomt dat de sphhaliteit van Kuyoordeeld aat~de hand van de
pa en het neo£alvhisme enenijds
kritiek die K a m heeft gemen van K ~ h l h g g en
e de neofend, niet u>zeer op KohlKohlbniggianen anderzijds, sterk
h g g e zeIf, maar op de mgeuiteenlopen.
mande neeKohlbrriggianen.
* V~~egemdxhtvwrKdiIWanneer we nu verder de dogb m s was er in het proefm a k h e ontwikkebgen in de
schrift wamme L.H. Wageriitar
Kerken bezien,
in 1 8 8 0 ~ 0 v & . ~ Wageh i s Kdbmgge damde pn ~die,l& niet de Doleantie
te afwezige.
* H.Bavinck naemt K o b i h g g e
meegin%,bestreedKohlhgge
metmmeindeleervanheiligslechts s p m d k h k zijn Geremalring, dle hij mgerefmneerd
formeer& D u g m k k . Spreen o n s c m l i $ noemde.
kend over de beil&m&ing ver'Bij &ze bstrijd,g trok hij dwijt hij Kohlbrugge eea antiieDaCo~mgiskrsopen
noniama standpunt. Eiij vatte
en sprak van antimmhm en
de hei+ak@
voBa-
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vinck op als een overgezet worden op het gebied van de genade, waardoor hij rechtvaardigmakhg en heiligrnaking niet
duidelijk kon o~derscheiden.~'
A.G. Honig geeft in zijn Handboek van de Gereformeerde
Dogmatiek geen aandacht aan
K~hlbru~~e.~~
In het dogmatisch onderwijs
van K. Schilder wordt, evenals
dat bij V. H q p het geval is, geheel aan Kohlbmgge voorbijge-

*

g=.

Ondanks de aanwezige affiniteit spelt Kohlbrugge in de
Dogmutische Studiën van G.C.
Berkouwer Ben geringe rol. In

*

Gelmf en ~ e c h t v a a r d i ~ i n ~ ~ ~
herinnert Berkouwer eraan dat
Kohlbmgge 'temidden van allerlei moralistische vervlakking
van het evangeìie weer de prediking deed horen van de rechtvaardiging van & goddeloze
als centrale boodschap van
Gods W d ' .Hier ligt volgens
Berkouwer de verbindingslijn
tussen Kohlbrugge en Barth,
waardom de discussie over
*
rechtvaardiging, heiliging en geloof aan de Nederlandse theologie aansluiting vond en Barths
theologie met vreugde werd begroet. Voor de hervormde theoloog Th.L. Haitjema was Barîhs
waardering voor Kohlbmgge
aanleiding om te poneren dat de
lijn van de gerefarmeerde theologie niet via Kuyper en Bavinck, maar via Kohlbrugge en
Barth liep. Maar terecht stelt
Berkouwer: 'Het spreekt wel
vanzelf, dat juist dom de problematiek Barth-Kohlbmgge-Kuyper veler aandacht weer uitging
naar de vragen van rechtvaardiging, heiliging en geloof. Het
vraagstuk van & vehouding
Kohlbrugge-Kuyper kreeg opnieuw actualiteit en bleek gecompliceerder te zijn dan Haitjema wilde toegeven'.34
Berkouwer heeft rechtvaardiging w heiliging bij Kohl*
bnigge niet tegen elkaar uitgespeeld, aangezien bij er oog

voor heeft gehad dat Kohlbrugge geen ogenblik geaarzeld
heeft 'te spreken over de dageiijkse vernieuwing en de goede
werken en over het vervuld worden met vruchten &r gerechtigheid, die dom Jezus Christus
zijn'.%
In de Dogmatiek van J.A.
Heyns komt Kohlbmgge niet
voor en ook J. Kamphuis heeft,
voor uiver uit zijn publicaties
blijkc in zijn keddmtorisch en
dogmatisch onderricht aan hem
geen aandacht gegeven.
Iets anders ligtdatindeBeknopte Gerqfomeerde D u g m tiek van J. van Genderen en
W.H. Velema.x Sprekend over
de heiliging in het kader van de
leer van het heil stelt dit dogmatisch handboek, 'dat Kohlbrugge het leven van een gelovige wel ziet als gebonden aan de
wet (als regel der dankbaarheid), maar dat hij voor de praktijk direct naar Christus verwijst, in wie wij alles hebkn
en die ons leert liefhebben'.
Iets uitvoeriger over Kohlbrugge is I. van Genderen in
zijn Gerechtigheid als geschenk", waar hij, in navolging
van de hervormde theoloog
A.F.N. Lekkerkerker, de man
van Elberfeld 'de meest zuivere
representant van een theologie
en vooral van een prediking
van de rechtvaardiging' noemt.
Ten aanzien van Kohlbnigge
laat Van Genderen de waarschuwing horen, dat de heiliging
niet tot haar recht komt, wanneer ze een p d e l van de
mhtvaardiging wordt, omdat
de heiliging niet aiieen kstaat
in het geheiligd zijn in Christus.
Toch is Van Genderen van oordeel dat bij Kohlbmgge de heiliging niet in de rechtvaardiging
opgaat. Zijn kracht ligt hierin,
dat hij heeft gezien hoezeer de
rechtvaardiging nodig is om in
waarachtige heiliging te leven.
Royale aandacht voor Kohlbmgge is er bij B. Wentsel in
zijn Dogmatiek. Hij noemt

Kohlbrugge een eenzame scrijder die met kracht opkwam
voor de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze.38Uitv m i g gaat hij in op Kohlbrugge, wanneer hij schrijft
over rechtvaardiging en heiliging.34Wentsel is, met Berkouwer en De Reuver maar contra
Barth, van mening dat bij Kohlbrugge de heiligingsgenade niet
verdwijnt achter de rechtvaardigmgsgenadeVm
Met De Reuver
is Wentsel het eens wanneer deze, in navolgmg van de hervormde theoloog S. Gerssen,
stelt dat bij Kohlbrugge de
rechtvaardiging een plaats
krijgt binnen het raam van de
heiliging.41Dit is echter niet
juist, want daarvoor staat de
rechtvaardiging bij Kol-dbmgge
te centraal! Ruime aandacht
geeft Wentsel aan de heiligingsleer bij Kohlbrugge, waarbij hij
tevens aangeeft in welk opzicht
& kerk, ook voor de toekomst,
van diens theologie kan leren.

Invloed
De invloed van Kohlbrugge bleef
niet beperkt tot Elberfeld en het
Wuppertal. Zijn prediking werkte
via zijn vrienden en medestanders
door in Duitdand(Bonn, Halle,
Keulen, Stuttgart, graafschap Bentheim} en ver daarbuiten (Oostenrijk, Hongarije, Tsjechoslowakije,
de Amdíaanse staten Iowa, SouthDakota en Wisconsin), In Nederland werkte Kohlbmgge het sterkst
door, met name in de Nederlandse
Hervormde ~ e r kIn. de
~ Hervorm~
de Kerk kwam een brede p e p ppre
dikmten, meest van confessionele
en gereformeerde bondsrichting,
die bij de prediking van Kohlbmgge aansluiting vond. Bekende
namen uit de beginperiode waren
E.V.J. Japchen, 79i.J. Locher, G. W.
Locher, J.C.S. Locher, G.F.D. Lucher, G.H. Locher, H.A.I. Lutge,
B. Lutge, J.M.C.M. Mond,J.R.
Wolfensberger, H.K. Wolfensberger, J.C.V. Meischke, F. Oberman,
G. O h m ; en later K.H.E. Gra-

vemeijer, G. Oorthuys, W. Aalders.
Er ontstond een hing Kohlbruggiaanse p r e d i t e n , waaruit
in 1947 de Kring van Vrienden van
Kohlbmgge is vmrtgekomen. De
Kohlbruggianen in Nederland geven sinds 1904 het zogenaamde
Kerkblaadje (thans Ecclesia) uit.
Zij werken samenbindend tussen
de Confessionele Vereniging en de
Gerefomede Bond en houden
eenmaal per jaar een conferentie,
waarvoor grote belangstelling bestaat. In dit kader past ook enige
aandacht voor het Amsterdamch
Zonhgsblrad tot getuigenis der
waarheid dat vanaf l januari 1888
tot eind 1899 wekelijks verscheen.
De redactie was in handen van een
tweetal volgelingen van Kohlbmgge, de Amsterdamse predikanten H.A.J. Lutge en A.J. Eijhan
J.Czn. In de rubriek 'Uit de schat
der Kerk' werden vooral stukken
van en over Kohlbrugge opgenomen.Tenslotte zij nog vermeld het
kstam van de Vereniging van Gereformeerde Geschriften, welke ten
doel heeft de uitgave en verspreiding van geschriften van en over
Kohlbrugge.

De NederlandseHervormde
Kerk
In de Nederlandse Hervormde
Kerk kreeg Kohlbnrgges prediking
weer directe aansluiting aan de
theoIogische discussie door de dialectische theologie. 'De didectiek
van Barth brengt hem op een centraal punt heel dicht bij Kohlh g g e : de visie op de "religieuze" mens met zijn pretenties, z'n
bezit, z'n hubris, z'n vlucht voor
de genade, z'n eigen passiviteit in
de individuele vroomheid en in de
kerk, z'n zelfonderscheiding en antithese (kerk-wereld).'"
Geen invloed

Hoewel ook de ethische richting
sterk door Barth werd beïnvloed,
vond de radicale genade-prediking
van Kohlbmgge hier geen aansluiting. Een uitzondering onder de 1atere ethischen vormde 0. Noord-

mans. In de na 1950 ontstane midden-orthodoxie van de Hervormde
Kerk is van invloed van Kohlbrugge geen sprake. Dit blijkt duidelijk uit de midden-orthodoxe dogmatiek van E.J. Beker en J.M. Hasselaar, Wegen en kruispunten in de
dogmatiek, die zich geheel beweegt in de lijn Gunning, Noordmans, Miskotte en met name
BarthaMOok bij A.A. van Ruler
km er niet van beïnvloeding door
Kohlbmgge gesproken worden.
Daarvoor ging hij te zeer eigen w e
gen. Het denken van Van Ruler kweegt zich in het spanningsveld
tussen proton en eschaton. Niet de
verlossing maar de schepping heeft
bij hem prioriteit. Niet het verlwsingswerk van Christus - dat enkel
betekenis heeft in zoverre het bijdraagt aan het herstel van de schepping - staat centraal, maar het Rijk.
Hoewel Van Ruler de realiteit van
de zonde volstrekt serieus neemt, is
zij bij hem toch meer tot een secundaire categorie geworden. Het ene
thema van Kohlbrugges prediking de rechtvaardigmg van de goddeloze - was voor Van Ruler te eenzijdig. Bij hem is de christologie ondergeschikt aan & eschatologie.
Van Rder is daarom noch Kohlbmggiaan noch Barthiaan.

Invloed op Noordmans
Onder de latere ethischen in de Hervormde Kerk is Noordmans degene
geweest die het diepst door Kohlbrugge is beïnvloed, niet in de laatste plaats doordat hij Barth gelezen
had als verkondiger van Gods vrije
genade. Noordmans ging niet mee
met de positieve opstelling ten amzien van de cultuur, zoals dit bij de
jongere generatie ethische thwlogen het geval was. Meer dan wie
ook van de latere ethischen, vond
hij aansluiting bij de radicale genade-theologie van Kohlbmgge. Hij
noemde hem 'een oecumenische
geest, sterk belezen in kerkvaders
en ~eformatoren'.~~
Noordmans' naciruk op de rechtvaardigingsleer,
zijn afkeer van leerheiligheid en
vroornheidsheiliging en zijn nadruk
op de vkselijkheid van de mens,

verraden de invloed van Kohlbrugge. Hij tekent hem als volgt:
'Kohlbnigge verdient ongetwijfeld
een plaats onder de kerkelijke klassieken. Zijn prediking [is] zo markant, zo scherp snijdend, dat in &n
opzicht, nl. wat betreft de leer van
de rechtvaardiging door het geloof
alleen, er niemand te noemen is,
die zo diep op de gemeente heeft
ingewerkt.In deze Lijn, die van Paulus naar Augustinus en van deze
laatste naar Luther loopt, de leer
der vrije genade, staat Kohlbrugge
als een heraut van Jezus Christus
om een eeuw die in eigen kracht
zich een pad door het leven zmht
te banen, er aan te herinneren dat
er vmr & zondaar geen weg is
naar de eeuwigheid dan door de
dood en de opstanding heen'.&

Haitjema
De confessionele theoloog Th.L.
Haitjema wist zich één met Kohlbrugge in diens kritiek op de heiligmakingsvrciomheid van het Reveil.
Ook de afstand tot de Afscheiding volgens Haitjema de averechtse
weg van een kerk van zuivere belijders, niets anders dan een openbaring van 'de eigenwillige, vleeschelijke lust des menschen om de kerkredding zelf te bewerkstelligen' deelde hij met Kohlbrugge. Tevens
vond Haitjema aansluiting bij de
prediker uit Elberfeld en zijn verzet
tegen eike vorm van menselijke activiteit - ook die van de vrome
mens - in zijn kntiek op Kuypers
ideaal van een christelijke cultuur
vanuit de leer van de algemene genade en de wedergeboorte. Voor
Haitjema zelf liep de kritisch-existentiële lijn van zijn denken van
Kierkegaard via Kohlbrugge naar
Barth. Dit bepaalde zijn dogmatische inzichten.47Hiermee in strijd
lijken zijn heimwee naar een organische christelijke cultuur,mals
Bilderdijk, Groen van Prinsterer en
Hoedemaker die voorstonden en
zijn heimwee naar een Christus-belijdende voikskerk in de geest van
Hoedemaker. Haitjema heeft dit
echter zelf niet als een tegenstelling aangevoeld.

Miskme
Onder Wamde Mlogen die
zich erfgenam van Kddbmgge
weten4', neemt ook K.K Mi9kotte
njn~ur,Vaamoedexs:zijde
was bijdiepgaand m
e
n door
de i n v M van U W m g e die
h m mk tijdens zijn shtdiejaxen tot
gids
h,
m p d i k m g bleef
bet geluid van Kahlbrugge de on'Over Kohlbgge. die
in het ouderlijk huis v d via zijn
moeder k t klimaat bepdde, heeft
hij weliswaar niet uitvwig geschreven, maar ongetwijfeld vom& Ctiens radicate ra~htvmdighgsleer het punt waarop hij later aansluiting vond bij Barh. Zijn @king is voord in de jaren dertig
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brugges spreken over rechtvaardiging en heiliging ais & twee brandpunten van w m i t hij hetevangelie heeft v~~~~~
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B. Wenwl, Dognmek, deel 3b.God m
mens vemnd. hscurnatie,ve~zmning,koninRrykvpe W,IIampmi 1991,pag. 270.
39 B, Wt~~íd,&gmatiek,M b .De Heilige Geest, de kerk en & b i e dingen. ì&
persma en kt werk van de Hkilige Geest,
pg. 3 6 , werdkkiitiebvrnDaGxtaop
K ~ e n ~ ~ ' O o k w w i i rh q m 1995.
h ~ i i l & r n ' ~ k h e i u - 4 0 ~ . ~ . , 436.
gingdewilvPn~mm&onh&tm
41 A. W ., wder verwijzing naar A. de Reuver,
sterkste, dat du
'Bedelen bq& Bron.' Kohlhgge's geStitkaadtlcrE
o p d n g w r g e b n m&iReformatie e* Nat u s e n k r ~ ~ h m t r n k
&e R&-,
i k k m e e r 1992. pag.
m - ~ ' . -v
waar237.De Reuver iaat w wel dired op volgen:
&wt--*fomim
'In ieder geval M hij ze sûak bijeen, bijw e t i k h e heiligiG, dië &&mheaî VM de
vodnddw
bij de heitiging k t h l
reeheiaardininn. Het hopen ou Christus' xevan de mhtvnocmt'. Maar dat is
wel iets aidm!
Vgl. B. WD o g d e R , &el 4a,
pag. 437: 'De invloed van de theologie ran
KoMhgge in de 20sk eeuw in de mbelangrijke briefwisselhg tw.
schenk. HF,Kohlbrugge en w. I. do Cmta over de leer der heiligrmking, Utrecht
1880. Vgl. de b m h van GE;Beawiw,=gge
in omze ti#, hW,
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Kohlbrugge en zjjn prediking, Amsbdam

geef ik een
samenvanend o v d h t van Kohl-

pg. 9,la

11.
35 Geloof en Heiliging, Kmunpea 1949, pag.
88.
3 4 ~ . ~ . ,

36Kqm1#2,pag.597,599.
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"1988,
In & serie Bij-Tij& G4m.101-105.

Kohlbpuggiaans van strekking."' Mi&&& beeft over Kohlbrugge een mooi 0-1
gescfuevens2, waarin hij zegt: 'Wie de geur
scheiduig', pag. IK-E#,a w . , ~ M.
,
van Kohlbrug@'s *ding
{nl.
v a G.C. ~ e r k o u w q1namggea aare
ti@,1948,pag. 2 x a t ? ~ ~ . m k
van wet en evmgekj mmadgeaan Kohlbrugge's -pp
de M&+in&
roken heeft, diem& het niet meer
d i e m e t r i j n ~ ~ a p d e h d ì g i n g t s n o a u m ~ , r 3 , i j ~ i n
kwijt'. Hij ziet Kohlhgge & dede activiteitdm
een"w&"
gem die Luthem lofzang tot Hem,
van de mens, &-eigen
Im&n
die goddelozen rechtvaardigt,heeft
wilde nemen, een qmhwing van's m & m
~ i d s s k v mdat
. voor aod niet kan hvernieuwd en g e x a d i c d k d , maar
stam.Evenahopzoveelandere~
die h&, in de lijn vm Calvijn, gaat
wilde hij ijkhier w a a m b m e n + T
opriciucavançea~grsrachtigbad~xndiom de heiligrding.'In zekere zin
viitm.1 en kerkelijk) die îekort deed iian de
kan men zeggen: de Idîghg v m
swiwxiniteir en de r i j M d Y m Godse&. Hier liagco volgens K
ddbmw de
het leven, dat is & ene bezetengrootcte gevaren, dat mm
en na naheid, die Kohlbmgge drijft.'53 Het
ktnningvan de s w v ~ imtphîteit
geheim van & tbdogie van KOMder genade
IM i i g h & t e k W
bmgge. aldus Miskotte.is dat hij
heeft geleerd de wet t Iaten v&n
" EV#O DotoYa~eng'nl,
pg 30&
als o m wet, & wet prijs te geven
z ~r~anrdnard,
141ûï5.
als weg der rechtuaardiging. hlaar
YgL -de
w x h d r g Buypcr-Kdbniw K.Groot, bhbrugge en h y p e r in
haar toe te vakm als G& wet, als
hun we&rzi@ contacr, Elmm 1955. Vgl.
~ G e E s ~ t , ' & d E b W.A a l k , X&lbmgp ea het -&iuime: H e m Fm&i& KMbnegge.
mienis van Hem,die M i j k wil
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TUSSEN WEDE
EN WEDERKO
De Gereformeerde Kerk van De
Lier herdacht niim een jaar geleden
50 jaar Vrijmaking. Deze kkhistorische mijlpaal gaat terug tot het
jaar 1945, tuen een kleine groep gerefarmeerdenin deze Westlandse
gemeente zich vrijmakte van de
binding aan onjuise synadetresluiten. Maar in De Lier heeft men wat
met jaarhiten àie eindigen op 45.
Want in 1245 werd daar de christelijke kerk gesticht. En in 1845
vond daar de Afscheidhg van de
Hervonnde K a k plaats. Deze
merkwmcùgej W e m e k s is
mleiding geworden tot een breedvoerige hedenkhg van het werk
van Min de kerk van De Lier.
Broeder D.Wapwijk heeft de piaatselijke kerkgeschiedenisdan ook
beschreven in bet boekwerkje Tussen Wederkeer en Wederkomst.
Met als ondertitel: 750 - 150 - 50
jaar Chrkklijke Kerk te De Lier.
Het geheel levert een royale historische uitemzethg op die m.i. alleszins waaderhg verdient. De aanpak van de lokale kerkgeschiedenis
laat verschillende interessante momenten zien die een illustratie vormen van de landelijke ontwikkelingen. Zo krijgt men hknopte info
over de lefmmtie hh Lier e.a.,
waar pastoor Arent Direkz. Vos als
gevolg van zijn optwhn de marteldood moest ondergaan. Daarna
richt de schrijver onze aandacht op
de ontwikkelingen in de 19e eeuw,
waarbij de niet-gereformeerde kerkgenootaappen m k even in beeld
kpmen.

Tach moei de lezer beseffen, dat
deze hisîmie beschreven k ais een
aanloop naar de Vrijmaking. Het
bakje is namelijk voor tweederde
gevuld met de geschiedenis van de
laatste vijftig jaar. Dat levert dus
ook een stuk gemeentegeschiedenis q die nu al wwdt vastgelegd in
woord en fota. Me daardmr heeft
dit boekje voor "outsiders' toch een
wat onevenwichtig karakter. Maar
voor d e krrokknen mifk het
een document waarin men een
schat aan gegevens aantreft over de
eigentijdse ontwikkelingen.
Ik beveel dit ruirn geakstreerde
bwkwerkje graag aan etati d e n
die, op welke manier drui ook, een
relatie hebben of hadden met de
kerk van De Lier.

N.a.v.: D. Kiapwijk, Twsen WEDERKEER
en WñDERKDMST. 750-150 - 50 jChristelijke Kerk te De Lier. Uitgegeven
dmr de Chefomeerde Kerk (vrijgema&)
te I3e Lier. Piijs:f IS,-.

ONDERWIJS, ONDERWIJZER,
ONDERWIJST...

tlisatis en zending
back, vailen en opstaan redden hij
en zijn vrouw zich er dom heen

Honderd jaar ie
bezinning. Eerder vlogen we over hei.gebied van
kerk en theologie sinds de Vrdmakinq Durnu b
keken we de methodiek van het zendingwwk,

Didactiek en het leerproces
van de zendeling

*

Van guru naar onderwijzer

De zendeling heeft vooral in de beginsituatie vaak de rol van de 'geestelijke vader' van de pas bekeerde
gelovigen. Tijdenlang heeft hij met
hen opgetrokken nadat ze door zijn
eerste toespraken aarzelend bij
hem kwamen met hun vragen. Hij
heeft zich over hen ontfermd als
over de eerstelingen die ingeleid
moesten worden in de omgang met
God en kennis van de Schriften. In
veel gevallen bleven ze uren doorpraten, in het catechisatie-lokaal,
maar vaker ook bij de zendeling
thuis. Ze leerden elkaar door en
door kennen, waarderen, begrijpen,
liefhebben, door alle misverstan-

den, taal- en cultuurbamières heen.
Die zendeling was wat men in het
Oosten een 'gum'noemt. Een ervaren, oudere levensgezel die zijn
'murid' (discipelen) inwijdt in de
geheimen van het leven. Het gaat
niet alleen over godsdienstige zaken, maar vanuit een totaalvisie op
het leven komt het hele theoretische en praktische Ieven, van geboorte tot sterven, aan de orde. De
discipelen vragen, de guru geeft
zijn (hopenlijk) 'wijze' inzichten...
Er wordt we1 een g m t beroep gedaan op zijn algemene mensenkennis en levenservaring van de zendeling. Daar was hij zo niet direct en
zeker niet gericht mee bezig geweest in zijn Kamper tijd. Maar
met veel overleg, discussie, feed-

Die situatie van intieme omgang
met elkaar over alle zaken van het
leven is eenmalig. Een opvolger
van die eerste zendeling kan nooit
meer diezelfde'guru' worden. Hij
kan hooguit jalmrs worden op de
liefde w a m e e de eerstelingen
spreken over'hun', ja 'de' gum,
met de ondertoon: daar kun jij niet
aan tippen... Dan gaat de tijd verder. Nieuwe doopkandidaten melden zich aan. Steeds meer zal de
zendeling voor deze volgende groepen zijn 'levenslessen' gaan toespitsen op een gerichte gang naar de
doop. Het brede leven komt nog
wel aan de orde, maar een zekere
'zakelijkheid' slaat toe. Er zijn immers ook op andere plaatsen doopaanvragen, en, er komen aparte problemen in een beginnende gemeente. Hij wordt meer de, uiteraard
zeer betrokken, ondewijzer die
min of meer zakelijk de hoofdpunten van de christelijke leer met hen
'behandelt.' Voor de rest moet deze nieuwe generatie maar veel leren van de eerste generatie. Het kerkelijk leven komt op gang. Het takenpakket van de zendeling blijft
nog aardig binnen de theologische
opleiding tot predikant.

*

Van onderwijzer naar mede-

oudste

Maar dan verandert het patroon.
Hoe hij ouderlingen moet bevestigen lijkt hem niet zo moeilijk,
maar wel hm hij ouderlingen
krijgt. Hoe kunnen pas bekeerden
nu leiding geven aan een nog bijna
ongevomde gemeente, zonder
voorgeschiedenis, zonder ervaring,
zonder aansluiting bij vroeger? De
zendeling moet nu ook de a.s. ou-

derlingen zelf gaan opleiden voor
ailerlei gemeentetaken. Verdiepend
onderwijs geven, inzicht in kerkelijke zaken, pastoraal werk, bijbelkennis, zicht op de kerkgeskhiedenis
en de bedoeling van een belijdenis.
Nee, de (a.s.) ouderlingen mmten
geen theologen worden, maar ze
moeten wel hun bijbelvaste mannetje staan.

Daarom wordt voor hen een langlopende cursus ingericht. Nu is de
zendeling echt hun onderwijzer.
Maar aan theoretisch onderwijs alleen hebben ze nu niets, ze moeten
weten wat ze in de praktijk moeten
doen, wat hun verantwoordelijkheden zijn en waar ze op af moeten
koersen. Ze dragen nu met de zend e h g samen het gewicht van &
hele gemeente. Anders gezegd: ze
merken dat ze er samen voor staan.
Daarom gaat de zendeling mee op
huisbezoek als zij gaan. En gaan zij
mee ds hij gaat. Ze leren van elkaar, ze corrigeren elkaar, ze bemoedigen en stimuleren elkaar. De
vroegere leerlingen worden steeds
meer de 'oudsten' van de gemeente
en de zendeling wordt hun 'medeoudste'. Het betekent dat zijn onderwijs nu een andere spits krijgt:
opleiden en begeleiden van (a.s.)
ouderlingen, of zelfs voorgangers.
Zijn positie verandert, maar steeds
meer vraagt hij zich af in hoeverre
z'n eigen theologische opleiding in
deze richting nog hekend was op
dit specifieke onderwijswerk.

De gehden hulp, van collega's,
maar vooral tijdens verlof, uit de
onderwijswereld, PABO, GPC,
GHBO en de wereld van sociale
vaardigheden, grwpsbegeleiding
en vorming, GSA en GVI, wordt
dankbaar aanvaard. Het vergt een
omschakeling in denken en attitude. Onderwijzen is niet langer het
doorgeven van stof (als het dat al
ooit was), maar het leren activeren
van de rnogeiijkheden van de leerling, rekening houden met zijn context en eigen ontwikkeling. En dat
alles ook nog eens trans-cultureel,
hallo even... !

* Van mede-oudste naar begeleider
Het werk neemt toe. Meer gemeenten, meer evangelisten, meer cursussen, meer onderwijs aan bijbelschool, theologische opleiding.
Steeds minder is & zendeling nog
predikant of catecheet. Hij hoeft
niet elke zondag meer de preekstoel op. Nationale predikanten en
evangelisten namen zijn werk over.
Hij is er blij om, maar voelt zich
steeds verder van huis raken met
zijn vroegere opleiding, tenminste
voor wat het onderwijskundige
aspect betreft. De taak verschuift
opnieuw.
Vroeger moest hij preekroosters opstellen voor de evangelisten (en
vaak ook nog voor de predikanten),
cursussen samenstellen vmr diverse groepen in de gemeente of voor
catechetisch onderwijs. Bij zette de
trend in op de kerkenraad om dingen aan te pakken. Hij adviseerde
de meerdere vergaderingen en
drong aan op v r n a r e n d e besluiten. Maar opnieuw, die tijd gaat
ook voorbij. Natuurlijk worden zijn
adviezen en commentaar gewaardeerd. Maar meer dan vroeger
merkt hij dat advies werkelijk als
advies wordt opgevat en niet als
(verkapt) eind-oordeel en beslissing waar niet aan te tomen valt.
Opnieuw, hij is blij. Maar dan?
Naast het steeds noodzakelijk lesgeven over bijbel, belijdenis, geschiedenis van de kerk en noem maar
op, komt de nadruk te liggen op begeleiding van de voorgangers,
ambtsdragers en leidinggevenden
in de kerken. Appèl dwn op hun eigen verantwoordelijkheid, bevestiging geven van de goede gang van
zaken en de aanwezige deskundigheid bij de broeders en zusters. Laten merken dat de kerk toeneemt
en de zending minder wordt. En
daar samen blij mee zijn. Het vergt
andere onderwijsvaardigheden.
Nog meer nadruk op de mogelijkheden en middelen die zij zelf hebben. Boe hanteren zij die, met welke 'technische' tekorten kampen ze

dan? En, weer een stap verder, welke middelen ontbreken er en moeten er komen? Boeken, brochures,
persooniijke bibliotheken, na-scholingsmogelijkheden, upgrading,
leermiddelen, studiecentrum, deputaatschappen, transportfaciliteiten.
Ook computer en internet? Nu misschien nog niet, (de zendeling zelf
kan er nauwelijks mee uit de voeten), straks wel. Er verandert zo
veel, zo snel.

* Van begeleider tot oecumenisch, theologisch gekwalificeerd
mede-christen
Steeds meer blijkt de zendeling i e
mand die dan wel uit het buitenland komt, gesteund d m r de zendende kerken, maar in feite fungeert als mede-christen naast de andere christenen in de vroegere zendingskerk. Zijn vroegere 'discipelen' zijn soms 'uitgewaaierd' naar
andere plaatsen. Ze werden daar
evangelist of predhnt, soms zijn
ze zelfs 'uitgegroeid' tot theologisch docent. Het zijn collega's,
door en door.
Maar eigenlijk mk weer niet. Want
zij zijn predikant of evangelist of
docent in voile rechten van de nationale kerken. Hij niet. Hij kan
wel gevraagd worden om bijv. eens
voor te gaan, nog eens een catechisatie te geven, de kerkenraad bij te
wonen, op huisbezoek te gaan,
maar dat ambtelijk récht heeft hij
niet meer.En terecht. Zijn bijdragen zijn welkom, zo lang het de
kerken en de broeders uitkomt en
past. Voor het overige is hij zeer
gewamde&, maar staat toch als
toeschouwer aan de kant van het
kerkelijk 'voetbalveld'. Zijn oorspronkelijke positie is verdwenen.
Nationale zendelingen en evangelisten werken verdemp aan de
grens tussen kerk en wereld. De
zendeling kan met nostalgie aan
vroeger denken, maar zijn tijd is in
dit gebied uitgediend.

Toch is hij wel meer dan toeschouwer. Een toeschouwer kan d dan
niet enthousiast een club aanvuren

in de hoop dat die wint. Na de wedstrijd kletst bij er nog wat over
door, maar dan begid het gewone
leven weer. h morgen juicht hij
mogelijk vuor een audere dub. Zo
niet bij de kerk. Geen zendeling
meer, maar wel degeli& bemkkem, b m x k onder de broeders,
chnsten tussen de christenen, thwloog onder de heolagen,zendeling
onder de zendelingen, wereldburger naast wereldburgers, samen kinderen van God. Geroepen onze gaven en talenten in te zetten v m de
gemeenschap der derheigem, wereldwijd.
Daarom biedt hij zon gaven aan.
Niet om het kant en k l m product
van de Ne&rIan&e kerken daar
neer te zetten, maar om mee te denken over het proces van doarpande bekering van heidendom naar
christelijk geloof Hij denkt daarom
rnee aan een theologisch program
van de opleiding, over het groducem en zelf maken van broodnodige
literatuur, over samenwerking met
zusterkerken in & wereld, over de

strategie voor verspreiding van het
evangelie hier en elden, over de
werving en Uzzet van adequaat en
goed getraind perso~ieel,en vooral,
ja vooral, over & voorlicking
over en de belungerabehurtiging
van & natwmle kerken op bij de
zusterkerken in Nederland.

*

Van mede-christen tob
'zendeïing' vasiti üe (jonge)
nationale kerken
De zendeling van vroeger wordt zo
de spreekbuis van de natiode b r ken daar voor de thuiskerken hier
in Nederland. Maar wat zijn eigenlijk nog 'thuiskerken'? Hij laat zich
daar bijpraten over d~actuele problemen. Hij belooft die in-erid
onder de aandacht van & zusterkerken te brengen. Hij wordt hun oecumenisch ambwsadeur.
Mag ik het anders zeggen? H g
wordt 'zendeding' van de jonge buitenlandse kerken voor het werk dat
voor de (vrmgere)zendende en sslamnwerKen.de kerken thuis nog
wacht. En als 'gezondene' w n

&r roept hij jonge mutmen en
vrouwen hier op, om hun gaven en
vaurdghedn, als God dat wil, in
te zetten voor z& nationale'zendende kerken.'
Dan is & cirkel gesloten. En...,
&n buigen e l k raken& lijnen
samen omhoog...,laaar God, die
wereldwijd zijn brken aun elkaar
gefr. Hem, de Drie2ne God, zg &
glorie, en de eer en ak heerlijkheid.
In dlle gemeenten. Voor zijn onuitsprekelijke en o m i t p u t t e l ~ga~
ven. Kerhn uan eiknar gegmm.
Om samen God e ~ u w i gte *n.

Communicatieals
wetenschap in h&sEen verdere winstdieiude i m p
vtin de geschkd&
geboektis, is
de ontwikkeling v a de communi-

catiewetenschap, die g&mW kon
worden, o.a in hetnnderwijs.
Steeds duidelijker kwam voor ogen
te staan dat 'verkondigen van het
evangelie' niet een zaak van aileen
maar woorden is.Integendeel, &
meeste en beste ' W c h a p ' zit
wellicht nog w d in & houding. de
intentie, de bewogenheid,de betrakkenheid, het gedrag en het verdere o p w e n van de zendeling.
Hoe eet hij, hoe gaat hij om met
zijn wouw en kinderen,weke kleren heeft hij aan, hoe is hij in de
omgang, ea ga zo maar door.Als
dat heldm en positief is, zullen ook
zijn woorden van de pekstoel gesproken e n g& o n & d fijgen.
Dem elermnteri krijgen in een andere cultuur een extra lading. Als
je in Nederhd je vaak te weinig
bewust bent van de 'uitstraling'
van je optreden,dan zeker in een
m&re cultuur. T e k n s d je gericht moeten zijn op de terugkoppeling van je preken,toespraken,lessen, p h v e n lesmateriaal, verrrmhgm e m m . Maar je
moet ook een handvat hebben om
dan & reactie weer te h e n begijpen. Vaak wmdt dan gebruik
gemaakt van wat ik dan maar noem

het ' v d - m o d e l ' in de wmmunicatieleer.

* Overbrengen van informatie het ' L v e ~ 9 - m o d e l
Daarin w d t uiteengezet hoe het
evangelie via diverse schijven (culturen) wordt doorgegeven. De zendeling heeft een bepad& gedachte I begrip over dat evangelie 'in
zijn hoofd'. Die gedachte is vormgegeven door zijn eigen (in ons geval Nederlandse, evt. mijgemaaktgerefwmeerde) cultuur. Die gedachte:moet hij dan W e d e n (co&
m$ in de taal en de woorden van
de homdep. Als die ingepakte boodschap l i j & hoorder aankomt, verstaat hij wel de woorden als zodanig,maar gaat die weer uitkleden,
uitpzkk~n(de-coderen)naar z'n eigen begrip en culturele achterp d . Dan slaan we nog maar
even het 'ruis' over &t het overbrengen van & boodschap vemaebelt, bijv. de slechte articulatie van
de zendeling, het lawaai van een radio op & achtergrond, de slechte
concentratie, mogelijke.doofheid
van & hoorder of nog lastiger: het
wanmuwen van de h d r t.o.v.
de sprehr.
Ook al zal dit mwkl z'n manco's
hebben, het geeft wel aan dat verschillende drempels genomen moeten worden voor je een ander bereikt. Je moet niet zeggen dat die
ander dan mag uitmaken wat nu g e
zegd wil zijn, maar wel hijg je oog
voor de realiteit van het (slechte)
communiceren. Je moet dus wem
regels taepassen waaruit duidelijk
kan worden weit die ander heeft begrepen.
Voorbeeld De zendeling bew- dat de auto waarin hijen
zijn tok rijdt rood is. De tok
houdt(in de ogen van de zendeiing halsstarrig) vol &t de autu
zwart is. Ten einde raad stopt de
zendeling de auto en vraagt de
tolk uit te stappen en dan zichzelf te overhiigen van de waanheid van het spreken van de zendeling. Dan zegt & t o k 'Oh, je

bdoelt de buitenkant? Ja, inderdaad die is rood. Maar de auto
zelf is zwart...'
Nog lastiger zou zo'n situatie
kunnen worden als je merkt dat
sommige volken in hun woordenschat 'slechts' dne 'kleuren' onderscheiden: donker - grijs licht, en dat dan in de nationale
taal weergeven met: rood groen of geel - wit. Dan is die
man en zijn taal niet minder of
pnmitiever, maar hij heeft gewoon de verdere onderscheidingen niet nodig en dus niet uitgewerkt. Hij hanteert weer met gemak zeven verschillende woorden om het soort 'rivierwater' of
'lucht' aan te geven, waarbij jij
weer naar adem hapt. 't Is maar
in weke wereld je groot werd,
en hoe bruikbaar de woorden
zijn.

* Overdracht van mond tot mond
Vanuit de communicatie-leerzul je
moeten kiezen weke manier van
onderwijs het meest effectief is.
Onze cultuur is (of: was?) een leescultuur. Net als in dit artikel kunnen we met cijfertjes, schuingedrukte letters en kopjes tussendoor
aangeven waar we in het totale verhaal zitten en welke onderdelen we
belangrijk vinden of welke wwrden als samenvahg of als inleiding mmten worden bekeken. Bovendien kun je in een leescultuur
even ophouden met lezen. Je kunt
zelfs (wat ik overigens niet hoop!)
dit artikel neerleggen. het morgen
lezen of het niet lezen. Dat doe je
voor je zeif. Je Ieert bovendien allerlei foefjes om sneller door te
kunnen lezen, of al vast op de laatste bladzijde te kijken hoe iets afloopt.
In een overwegende hmr-cultuur
kan dit niet. Je moet dan alleen
maar luisteren naar wat die goede
man voor je te vertellen heeft.
Maar in die vertelling zitten natuurlijk ook als het ware tussen-kopjes,
samenvaningen, regels wit, grote
en kleine lettertjes. Het is maar

zaak die te herkennen als luisteraar, en aan te brengen als spreker.
En dat op de goede plaata te doen.
In een mondelinge cultuur luistert
het letterlijk veel nauwer. Men kan
goed luisteren en wil ook dat het
'oor gesrreeld' wordt, om de aandacht er bij te houden.
Voorbeeld: de vertelcuIniur in
Sim, of onder de Zulu's en Bantms in Zuid-Afrikaeist z'n eigen
vormen voor bijv. catechetisch
onderwijs. In de Citak-stam
werd door ds. Riemer een methode ontwikkeld om de heilsgeschiedenis van de bijbel in enkele centrale verhalen weer te geven, die met enige variatie door
alle mensen konden worden naverteld. Daarmee doorbrak hij
het vraag- en antwoordsysteem
van de Catechismus, althans
voor een bepaalde fase in het
dooponderwijs.
Zo o n t d e b ds. Van Enk in de
verhaalstnichiur van de Korowaistam een bepaal& sp~raaivomige beweging. Daardm lijkt het
voor buitenstaanders alsof het
een verhaal met eindeloze herhalingen is (zo kwamen de preken
van nationale pdikers vaak
over op de Nederlanders), maar
in feite is de verteiler / prediker
bezig de rode draad d m zijn verhaal te vlechten. Voor autochtone luisteraars juist heel spannend
en overzichtelijk. Daartegenover
vonden zij de systematische preken met thema en puntenverdeling maar 'rommelig ingedeeld
en daardm onhelder en zeker
niet aantrekkelijk om naar te luisteren...'

Preek-onderwijs in de
praktijk
Maar als je denkt dat je met de
vormgeving en de gcede keuze
voor de 'kanalen van de communicatie' klaar bent, vergis je je danig.
Dan begint het 'eigenlijke' werk.
De verkondiging van het evangelie
met de volle raad van God.

* Preken op de manlvrouw af.
En wat houdt dat in, in deze situatie, voor deze mannen,vrouwen, armen, rijken, kinderen, schmlgaande jeugd, drop mts van & maatschappij, zieken, enz. enz.? Je zult
je thema's uiteraard mmten kiezen
vanuit de Schriften. Maar ze m o e
ten wel op welke manier ook maar,
als belangrijk en onmisbaar gebracht worden naar je gehoor. Zij
moeten het kunnen oppakken als relevant, hoogste prioriteit.
En dan telkens de oproep tot k k e ring, breken met de afgodendienst.
Maar dan moet je wel weten wat je
zeggen en zwijgen kunt. Want wanneer hijg je greep op hun denken?
Als zij over de brug komen en hun
verhalen doen. Maak je er misbruik
van door ze breed in de preek uit te
meten en af te keuren, kun je beter
je kofferspakken en huiswaarts keren. Al heb je theologisch gezien
de dwaiing bestreden. Maar sociaal
en communicatief heb je, ook in de
inhoud van de preek, de mensen
van je verwijderd.
Bezinning dus op de inhoud van
het evangelie, de volgorde van thema's, de verhouding met de godsdienstige topics van de hoorders,
maar misschien nog meer, de verhouding met de dagelijkse leefwe
reld van de hoorders. Dan merk je
bijv. dat niet de verering van hun
eigen 'Hoge G d voorop staat,
maar de vrees voor de water-g*
den, de bosgeesten, de ziekte-verwekkende godinnen, de onvruchtbaarmakende wraakgodin, en allermeest, de mysterieuze werking van
dodelijke kzweringen en dreigende rituelen.
Het betekent concreet dat je 66k andere hoofdstukken in de bijbel
moet openslaan, andere elementen
uit de dogmatiek moet behandelen
dan die bij ons 'in' zijn. Wellicht
zelfs nieuwe paragrafen schrijven
in de leerheken van de kerk en
haar belijdenissen. Een een nieuwe

'cakchsmus' maken,die ingaat op
de hoofdstukken van de christelijke

leer, zoals die concreet slaat op deze situatie.

Een werk dat niemand alleen kan.
De zendeling is niet overgelaten
aan z'n eigen vaardigheid om het
proces van titeulogiseren toe te passen.Ook nog niet eens in de eerste
plaats aangewezen op de collegazendelingen die hem met raad en
daad omringen. Nee, hij is vooral
aangewezen op de hulpvaardigheid
en kreidwilligheid van de pasbekeerde christenen, ja ook van de
heidense medemensen. Zij moeten
leren waar de zendeling aan moet
denken, wil hij hun hart treffen met
de spits van het evangelie.
8

catechese en huisbeuieken. Die afhankelijkheid maakt hem tot een
waardig 'mede-oudste' en 'rnedestrijder' onder de andere oudsten
en de strijders om het overgeleverde geloof te behouden en uit te dra-

gen. Ditt leert hem ook de goede
houding te vinden tegenover zijn
nationale collega's en hen volop te
respecteren. Over deze collega's
dan een andere keer meer...

-

Voorîgewt onderwijs in

service training
De praktijk is de beste leermeester.
Een oud adagium, nog steeds geldig voor ieder die zijn berwp ernstig neemt. Voor de zendeling betekent het dat hij zelf aan de slag
moet. Niet op een afstand van de

kerken, bezig met ontwikkeling
van strategieën en programma's
voor uitbreiding van het werk (dat
natuurlijk ook!), maar bezig met
preken maken, laten beoordelen;
catechisatiesgeven, in gesprek raken, verkteren en thuis de verbeteringen uitwerken in de lessen voor
de volgende keer. Zo loopt hij
vmrtgezet onderwijs, maar dan
wel in de praktijk.

Voor nationale studenten wordt dat
vaak 'in service training' genoemd.
Hun theologische opleiding moet
zoveel mogelijk in de &jk
plaatsvinden. Maar de term past zeker ui g& voor de zendeling zeif.
Het klappen van de zweep leert hij
niet in de voorbereiding in Nederland, al kan hij bepaalde contouren
onderscheiden. Hij leert het ook
niet op de Theologische School in
zijn omgang met de studenten. Hij
leert het door het zelf te doen, en te
blijven doen.
Bij alle ontwikkelingen zal hij dus
steeds, in het belang van de nationale kerken, moeten vragen of hij
ook mee kan doen in de prediking,
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C.J. van Middelkoop

Preekwedstrijd

Het zal. niet & bedoeling geweest
zijn, maar ook in dat opzicht is dit
p w k g e k m n een zeer bijdetijdse
aangekgenbid.Of m u het zo w h
niet werken iPi het kerkelijk leven?

Het dagblad Trouw organiseerdeeen
preekwedstrijd. I
kjupy selecteesde
vijf producten die er uitspmgen. Als
ik het g c d kgrepen heb, w a n deze
toppers niet van predikers die de normale (0ver)belasting van werken in
een kerkelijke gemeente kennen. Op
14 juni a.s, mag het eindklassement
life opbden. Dan zal worden uitgemaakt wie de beste preek kan 'leveren', inclusief de voordracht en dergelijke. (Prof. dr.) Gerurd D e k r ziet
weidse perspectieven:Elke hrkelijh
gemeente e l k zondag de beste preek!,
m schrijft hij in Trouw van 4 april jl.:

Beelden van 6 d
Ara1 Dìjbman schrijft in Raster, het
infomatieblad van de Navigators van
maart jl.. naar aanleiding van de boekenweek:

Als het lukt om vast te stellen wat
de beste preek en impliciet wie de
beste prediker is, dan opent dit

voor de kerken weidse penpctieven. Wekelijkszwoegen immers
enkele duizenden predikern op de
d m hen te leveren preuk. Zij doen
dit nog steeds vanuit de gedachte
dat je rekening moet houden met
de gemeente voor wie je preekt.
M m als dat lmgzamexhitad een
achterhaaide gedachte is - en &t
meen ik toch uit het gebeuren rond
de preekwedstrijd te kunnen opmaken - dan ligt het voor de hand dat
de kerken de handen i n m l a a n en
dat zij bijvoorbeeld twee van degenen die de kste preek h e n maken in dienst van de kerken benoemen.Hun enige taak hoeft te zijn
elke week één preek te maken. Die
kan dm aan al die zwoegende predikers opgestuurd w d n , d a t elke kerkelijke gemeente eike mdag de beste preek h h u ! Dat
is toch veel eff~dnter?Bovendien
verhoogt het de kwaliteit van het
kerkelijk geburen. 331hei spaart
veel meriskrachten dus geld uit en
dat is mooi meegenomen.

I

hebben Hem meegemaakt, gezien,
gehoord, aangeraakt. Hij is aan hen
verschenen. Daarover spreken zij
in hun ooggetuigeverslag: 'Wat wij
gehoord hebben en gezien met onze eigen ogen.. ., wat wij met ome
handen aangemkt h e b h . .. maken wij ook u kkend, want we willen dat ook u met ons verbanden
bent. En onze verbondenheid is
met de Vader en met zijn Zoon...'
(1 Johannes 1 : 3).
k t is dus mogelijk God met orize
beperkte zinmigen te k m n . Ge
lukkig wel. Hij h e f t het initMef
genomen orn Zichzelf kenbaarte
maken. Hij heeft ervoor gezorg$
dat we in 1997 na Christus daar
nog even goed over kunnen lezen
als de mensen in 50 na Christus.
Zadat ook wij kunnen zeggen:
'Mijn Heer en mijn God'.

Het is bijna onmogelijk om aan te
geven hae belangrijk het is een
goed beeld van W te hebben en
te weten waar dat beeld vandaan
komt. We leven in een wereld die
geen idee heeft wie God is. Iedereen schept een godsbeeld naar zijn
eigen inzicht en bepaalt vervolgens
zelf of hij wel af niet zal geloven
in dit product van zijn eigen gedachten. Boeken hierover worden
Belijdenis: uitbreiden en
bestsellers, onadut men niet de
handhaven
moeite neemt om zdf& Bijbel te
o>%der%o@ken
en a r u i t conc~usies Her christelijk geloof staut zo zwak
niet. Onder deze kop bood Consicumte trekken.
Dus worden we vo~adurendgecon- ti'jn Geluk in Koers van 4 april jl. een
interview met dr. J. Hoogland, die onfronteerd met stereotypen en mislangs begon met zijn werk als hooglevattingen. Gevaarlijk, omdat wat
wij geloven over God om leven be- raar ReformatorischeWijskgeerte in
Enschede. Christenen moeten niet
paalt. En ons begrip van God be
bang zijn hun gelmf te verdedigen.
paalt onze kijk op het leven en
Ze h e n daarover rustig een open
staat centraal in onze opvatting
over'wat is waar'.Het is dus van
discussie aangaan met anderen.
In een sihiatie waarin allerlei nieuwe
levensbelang alat we omgaran m
6
vragen aan de orde Aju,m het goed
God zoals Hij werkelijk is, niet zozijn te komen tot een -we
belijdenis.
als we denken &t Hij is. h Hebreeën l : 1-3 staat: 'Nadat God
Welke vragen zouden ia Qat m'euwe
eertijds vele d e n en op vele wijbeIijdenïsgeschr@in ieder geval
zen tot de vaderen gesproken had
aan de o d e meten kmen?
in de profeten, heeft Hij nu in hei
'In *r
geval aaa het denken dat
laatst iler dagen tot ons gesproken
geloven een priv6-zaak is: daî geloin de Zmn. ..Deze, de afstmhg
ven iets is dat je zelf kiest, zadat iezijner heerlijkheid en de afdruk van
d e m mag denken wat hij wil: het
zijn wezen'.
pluralisme.Dat is dusdanig ingeJohannes en de andere discipelen

drongen irr de cultuur, &t het ook
onder christenen al helemaal normaal wordt o m itk dagelifie wmen te denken # -f
dseen
soor~prih-zaak &&g; of in ieder
geval zo te beimiielm. Veel christenen zijn onbewust Libaai gaan
denken, door een onderscheid aan
te brengen tussen het zondagseen
het dagelijkse geloof. Geloven is
iets vmr een specifiek domein en
h& niet betrekking op iedere levenssiaiatie.'
'Maar in dit geschrift zou ook aandacht moeten warden besteed aan
heiliging, de gereformeerde levensstijl - omdat de zeden nu anders
liggen dan vmger - en aan zending en evangelisatie. Het moeten
fundamentele zaken zijn die hierin
aan de wde komen. Daardmr zal
het meeste dat erin staat vertrouwd
klinken, omdat het daarbij b m
waarheden gaat die onveranderlijk
zijn.Maar een pl-aktische invulling
naar deze tijd is hard nodig.'
Ik vat de woorden van Hoogland op
als een pleidooi voor een uitbreiding
van de belijdenis met het m g op de
actuele zaken van onze tijd. Met dit
pleidooi kunnen we het van harte eens
zijn. Naast de dingen die hij noemt,
zou je ook k m e n denken aan andere
punten, als de bijbelse kijk op het
werk van de Heilige Geest en op de
mens.
Maar het is voor Hoogland de vraag
of je iedereen wd mee krijgt in een
dergeiijk nieuw belijden. Letten christenen niet meer op hun - relatief Weine - onderlinge verschilIen dan op &
eenheid die de basis van hun geloof
vormt?

Volgens Hoogland wordt het tijd
dat christenen elkaar niet langer
zonder meer op oerschillen h k e nen. J3ij noemt als voorbeeld het
verschil van visie op de doop. Vanuit gereformeerd perspectief wordt
iemand die tegen de kinderdoop is,
gezien als een onaanvaardbare dwa-

ler. Er wordt impliciet aangenomen
dat men vanuit onbijúelse motieven tot dit rifwijkende standpunt
kmt.
Hmgland: 'MW p r o h nu eens

te zien dat die persoon dat m k
denkt op basis van gedegen bijbelon&rzoek, dat w k voor hem maar
6én ding bepalend is: & Bijbel.
Maar hij komt vanuit dezelfde overtuiging - namelijk dat Christus het
in zijn leven voor het zeggen heeft
- tot een ander inzicht. Als je zo'n
verschil op deze manier benadert,
kun je zo iemand zien als een broeder of zuster met wie je heel veel
gemeenschappelijk hebt. W a t in
& gehoomainheidsta je riaast elkaar. Je herkent elkaar domdat je
kide zegt: de Here heeft het te zeggen in ons kvw. A l k n iser*
een onderdeel verschil van mening
over wat dit concreet betekent.'
Is de kindenhop evermeel wel opgeefbad Gaan we te ver ah we onszelf en elkaar binden aan de Gm&rmeerde hlijdenis mrer de kìmíkrdmp?
Vragen we m a e l van d e r e n die hoe oprecht ook - dit gehof,niet debn,als we het aanvaar&n van de
kinderdoop alg voorwaarde voor werkelijke gemeenschap zien? Ik denk,
dat & Gereformeerde e r k e n hierin
het bijblse denken over het Verbond dat G& met ons wil hebben en dat is tmh geen geringe zaak! recht doen. En dat we met wie dat
niet ui ziet, samen naar de Schrift terug moeten om ons denken daardoor
te laten sturen.

Evangelisch Nederland
Hemrmà Nederland wijdde op 29
m m jl. een themanummer aan het
heilige vuur van evangelisch Nederland.
In een gesprek met socioloog Hyme
Stofleis zet Cees Veltmn eerst een
aantal feiten neer:

peanen kan worden aangemerkt als
evangelisch christen. Dat is nauwe
lijks meer dan 35 jaar geleden. We
reldwijd werd hun aantai in 1960
geschat op 80 miijoen, in 1990
ruim 300 miljoen. Binnen het geheel van evangelische christenen
groeide het 'pinkster-aandeel' van
14 p m n t in 1960 tot 3 1 procent
in 1990.

Aanhang in de kerken
In de traditionele kerken - de hervormde kerk en de verschillende
gereformeerde kerkgenootschappen - bestau een vrij fwse aanhang van de evangelische stroming,zegt Stoffe.18. 'De achterban
van de Evangelische Omroep zit
voor 71 p m n t in die kerken.De
protestantse kerken worden hier en
daar wat "evangelaïde". Bij de Nederlands-gereformeerden en de
christelijk-gerefomeerderren de
linkerfiank van de gereformeerde
bond, ontstaat een openheid naar
de evangelische wereld. In de
dienst worden opwekkingsliederen
gezongen en jongeren w d n g e
stimuleerd naar de praise-avonden
van de EO te gaan, die ook een gematigd opwe,kking&&
hebben. Predikanten en gemeenteleden
Iaten zich @ar uispirefen door landelijke evangelische organisaties.

Herschikking
Het is rntreilijk te zeggen hoe groot
& evangelische beweging is. Waarschijnlijk zo'n 780.000 mensen.
Dat is ruim gerekend. Met & achterban van de EO zit je al Op
400.000, de kleine kmderen niet
meegerekend. De g m i van &
evangelische beweging zal de riationale m d van ontkerkelijking

Sgmtamlaire groei
De pinksterpepen zijn spectaculair gegroeid. Tussen 19W en 1995
zijn ze h Nederlaad verzesvoudigd. Maar op de gehele bevolking
is zeEs een groei van 17.000 naar

niet tot stam limum brengen,
denkt Stoffels. Veeleer heeft er een
herschikking plaats b h e n proteetants Nederland, w d j het zwaartepunt en het initiaíief steeds meer
bij een evangelisch-refmmtorische kern k o m te Liggen. (...}

bijna honderdduizend een druppel
op een gloeiende plaat. Europees is
de groei zeer bescheiden geweest:
ongeveer drie procent van de Euro-

God ais vriend
Als jongeren iets thet het christendom willen, voelen ze meer voor

een persoonlijk beleefd geloof, vrij
simpel rechttoe rechtaan, waar h&
opgewekte van alle kanten van afstraalt, zegt Stoffels: 'Lekker zingen, je gevoel laten meespelen,
God heel dichtbij voelen als je
vriend, niet als een verre soevereine vorst w ook niet als iemand die
solidair is met de amen of dat
soort theologische constructies. G e
woon iemand die je zo h t aanroepen, iemand die dicht bij je is op je
kamer als je op je knieën gaat of
als je in je bed ligt en die je begrijpt. Dat gevoel wordt gevoed in
de evangelische beweging en dat
spreekt veel jongeren en t~wwens
ook ouderen aan'.

Creativiteit
Daar zit een zeker protest achter tegen de maatschappehjk geëngageerde vorm van het christendom,
maar ook protest tegen de traditionele calvinistische vormgeving van
de kerkdienst. Stoffels: 'De afkeer
van alleen dat orgel, alleen die psalmen en die saaie prediking. In de
evangelische conîreien zie je een
forse dosis creativiteit. Ga maar
eens kijken bij Youth for Christ of
een EO-jongeren&g,b worden
nieuwe vormen vm rxmmunicatie
-fd
om die in b
t te stellen
van het evangelie. h a r h e n de
traditionele kefken een puntje aan
zuigen. De EO zat ais een van de
eerste religieuze p e p e n pontificaal op Intemet,met een prachtige
website, een lust voor het oog en
ook voor het oor, want Je hoort allerlei muziekjes en tmqmken van
de laatste jangemdag. Tot in Amerika keftde EO pij= gewonnen
voor de gedurfde vormgeving daarvan.
Individuele keuze
Het straalt aliemaal vitaliteit en
energie uit. Dat past in deze tijd: individuele keuze is belangrijk. Jij
moet kiezen om bij Jezus te horen.
Dat kan ook,je kunt het w krijgen.
Je hoeft er geen ingewikkelde dingen voor te doen. Je hoeft niet af te
wachten - zoab in de zwaarste bevindelijke hoek van het protestantisme - en tot je dood twijfelen of

je wel behouden zult worden. Het
gelwf is niet zozeer klangnjk
vmr het leven na de dood. Het accent ligt op een gelukkig leven nu.
Dat is opmerkelijk. Vrmger lag bij
de evangelischen de nadruk op de
ziel die moest worden gered.'

niet zo erg. Hij was enige jaren hervormd predikant, maar nu betrokken
bij een evangelische gemeente, dus hij
spreekt uit ervaring.. .

In volgende artikelen komt aan de orde wat het evangelische kan betekenen binnen de besiaaude kerken.Jan
Goossensen over het Evangelisch
Werkverhnd:
Een ander hitiahef is het Evangelisch W~~~
in de Verenigde
pmtesmtse k& in wording, dar
hoge ogen lijk te gooien. Ruim
170 pd&mtx:n uit Samen up wegkring hebben zich erachter geschaard. Volgens Q hitiatiehem m h een evangelisch e h de
legloop van de hm-&
en gereformeerde kerkm kgengaan. Bij
&ze groep leeft & overtuigmg dat
in de Nederlandse W e n een
nieuw mort réveil nodig is. Samenwerking met de bestaande kerken
is voor hm uitgmgsp~~~t.

Maar Evert van der Poll i e t dat nog

Had i6 zo'n vimen jaar geleden
wel hoop dat de evangelische en de
oecumenische stromingen waren
samen te smelten?
'Er waren toen verscheidene mensen, van beide richtingen, die vonden dat de scheidslijnen dmrbmken moesten worden.Over de
vraag of dat het beste kon gebeuren
d m evangelische mensen gewaon
te laten meedraaien in bestaande
gemeenten, hik altijd pessirnistisch geweest. Ik verwacht meer
heil van evangelische prmfpolders,
waar het plantje kan bloeien zoals
het wil. Vrij zelfstandige plaatselijke gemeenten binnen kerkelijk verband. De hervormde kerk heeft
toch een lange ervaring met modaliteiten, gemeenten van verschillende kleur? Waarom zou er naast de
gereformeerde bondsmodaliteit en
de confessionelemodaliteit ook
geen evangelische modaliteit kunnen bestaan?'

Het nieuwe Handbek 1997
Ten dienste van de Geref. Kerken
in Nederland
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Papsibad<, 368 pag..

Handboek 1997 nu ook digitaal!
Met de bon die opgenomen is in het
Handboek 1997, kan een computerprogramma warden besteld waarmee
de gegevens uit dit boek digitaal
zichtbaar gemaaht kunnen worden.
: ,P
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Heeft u de uitgave 50 jaar HANDBOEK?
J
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Hierin zijn de belangrijkste kerkelijke gegevens van 1945-1995
opgenomen. Een zeer handig naslagwerk
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krknjgbaar bij de boekhandel

OOSTERBAAN & LE COINTRE B.V.
Postbus P5 - 4460 AA Goes - Tel. 0113-215591

Beroepen te Axel (wijk west):
R.van der Wolf te Alblasserdam
i.c.m. Nieuw-Lekkerland; te Ten
Boer (2e pmd-plaats):A. de Braak
te Smilde, k Dronten (wijk zuid):
S.W. de Boer te Leek

Aangenomen naar Waddinxveen:
E. Brink te Nijmegen, die bedankte
voor BussurdHuizen, HardinxveldGiessendam, Middelburg, Rotterdm-Delfshaven en Zoetermeer;
naar Ten Boer (2e pred.plaats):
A. de Braak te Smilde.

der Velde-Koolstra, Insstcaat M,
3434 HN Nieuwegein, (030)
6065291 (p. 119).
Voorburg * Preekvoorz.mevr.H.J.
Groen-Hendriks, Park Leeuwesteyn 28,2272 AC Voorburg,
(070) 3868652 (p. 134).
Zwolle * Deputaten Aanvullende
Steunverlening Evangelisatiewerk
Scriba: T . Spoelstra, Swarnmerdamlaan 4,8024 DL Zwolle (p.
161).
Amersfoort-West * Secretaris
Diaconie: R.Kurvink, Koning
Nobelpad 9,38 13 KJ Amersfoort,

w (033) 4754868 (p. 110).

Enkhuizen *Diacoraie: L.E. van
den Berg, pla Nachtegaal 30, 1628
DB Hoorn,u (0229) 242190, postgiro 3278867 @. 123).
Assen *Rectijkatie: het telefoonnummer van ds. T.Wendt moet
zijn (0592) 34401 1 (p. 25+65).

Zending U kraine
Alg. adjunct: H. Vuijk, Groenloseweg 76,7101 AK Winterswijk, u
(0543) 514108 (p. 184).

Intrede
Mussel - Kand. C. van Dusseldorp, beroepen predikant te Mussel, deed op zondag 23 maart jl.
zijn intrede.
Bevestiger tijdens de morgendienst
was ds. A. Boersma uit Schildwolde.
Nieuw adres ds. C. van Dusseldorp: Musselweg 68,9584 AG
Mussel, s (0599) 454218.

Drs. P. Groenenberg

DOOD-ZONDE
Over de zonde
tegen de Heilige Geest

Beroepbaar
Groningen - De classis Groningen
heeft op 20 maart beroepbaar verklaard drs. J. Werkman, Helperweststraat 28, Groningen, = (050)
5250816, bij geen gehoor (06)
52533141.

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.

Adreswijzigingen e.d.
Ermelo * Evang.com.:mevr.
J. Ubels-Noordhuis, Horloseweg
16,3845 LA Harderwijk, o (034 1)
55 1966 (p. 99).
Nieuwegein * Wijziging mrgendienst: Met ingang van 6 a p d jl.
begben de morgendiensten om
8.30 uur. Scriba: mevr. E.M.J.van
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Verkrr;isbaarbij de boekrian&l.

Oosterbaan & Le Cointre B.V.
Postbus 25,4460AA Goes, Telefoon01 13-215591

