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opmerkingen uit een andere tijd en
een niet te vergelijken situatie.
Terwijl daar tegenover staat, dat
God blijvende uitspraken doet voor
alle tijden. Bijv. dat de liefde de
naaste geen kwaad doet, en dat het
niet goed is dat de mens alleen zij.
Daarom houdt menige homoseksueel zich daaraan vast. De Bijbel
gaat niet in op zijn specifieke situatie.'
Zo laat Tom Schilder meerdere teksten de revue passeren, in zijn artikel Het is niet goed, &t de mens alleen zij? Hij wil oprecht zijn wil
aan Gods wil onderwerpen. Maar
hij kan Gods wil niet ontdekken in
de teksten die meestal worden aangedragen. Wel staat hij open voor
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een gesp& hierover, hij nodigt er
zelfs
uit.
Welnu, laat ik dan mijn bijdrage
mogen levem.

van waarheid zit daar wel in. Daarom waarschuwt Paulus tegen prostitutie (1 Cor. 6 : 16). Maar de werkelijke inhoud is, dat God deze diepe levenseenheid tot stand brengt.
Toen Adam zijn vrouw kreeg, zong
hij: 'deze i s vlees van mijn vIees'.

In het Paradijs liet God Adam ontdekken, dat het niet gced is om alleen te zijn. Hij gaf hem een hulp,
die bij hem paste: een hulp uit
Gods hand, in de persoon van de
vrouw. God maakt haar zh, dat de
mens en zijn vrouw &n vlees zijn.
Heel apart, maai: toch niet uniek,
niet eenmalig. Want van deze
scheppingsdaadmaakt God meteen
een algemene regel, wanneer Hij
zegt: 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn
vrouw aanhangen, en zij zullen tot
één vlees zijn' (Gen. 2 : 24).
Torn Schilder heeft hier geen rnoeite mee; ongetwijfeld is dit een perfecte combinatie. Toch ziet hij
sinds de zondeval geen perfecte huwelijken meer. Voor hem is dit een
reden om zich niet meer gebonden
te weten aan de oorspronkelijEe orde.
Hier is het dus de vraag, of de zondeval terecht w d t aangemerkt als
een doorbreking van de scheppingsorde.
Inderdaad is het zo, dat de zonde tegen God een grote verwording met
zich mee heeft gebracht; een disharmonie die in ailes doorwerkt. Maar
des te opmerkelijker is het, wanneer het Paradijs gesloten wordt,
dat God het huwelijk daaruit bewaart. Het zal met allerlei moeiten
gepaard gaan, maar C d handhaaft
zijn orde. Ja, zelfs tot in het Nieuwe Testament toe wordt dit bij herhaling bevestigd: 'de man zal één
vlees zijn met zijn vrouw' (Mat.
19 : 5; Mar. 10 : 7,8; Ef. 5 : 31).
Deze regel is dus niet door de wndeval buiten werking gesteld.
Bovendien is het meer dan een regel. Het gaat hierin niet zozeer om
wat een mens mag, als wel om wat
Gód geeft. Immers, dat 'één-vleeszijn', hoe ontstaat dat? Door geslachtsgemeenschap? Dat wordt
vaak gedacht, en een zekere kern

Hoe dan? Door Adams geslachtsdaad? W, dmr Gods scheppingsdaad. Dáárop volgen dan meteen
de woorden van de algemene regel:
'Daarom zal een man..., en zij zullen tot één vlees zijn'. Door Gods
scheppingshad! G d voegt samen, daarna geeft de mens inhoud
aan de nieuwe levenseenheid. Hetgeen door Jezus wordt knadnikt,
wanneer Hij zegt: 'Hetgeen dan
God samengevoegd heeft, scheide
de mens niet' (Mat. 19 : 6).
Daardoor komt nu de volgende, be
slissende vraag naar ons toe: kun je
van God verwachten, dat Hij van
twee mannen of van twee vrouwen
&n vlees maakt? Is dat zijn manier
van samenvoegen? Zo ja, waaruit
blijkt dat dan? Zo nee, waarom forceer je dat dan?
Hier komt aan het licht, dat je je in
het seksuele leven kunt fixeren op
verlangens, waarvan God bij voorbaat zegt dat je van Hem de vervulling niet krijgt. Dit geldt voor d e
voorechtelijk en buitenechtelijk
seksueel verkeer. Overtreed je dan
een regel? Ja, maar het is veel erger nog. Als je iets neemt, wat G d
niet geeft, komt Hij zelf daarin niet
mee. Dan kan het allemaal heel o p
windend zijn, en bevredigend mvoelen, maar tegelijkertijd ervaar je
een leegte. Een leegte, die s a d s
groter wordt, als je niet uitkijkt.

Gruwel
Twee radicale teksten zijn Lev.
18 : 22 en 20 : 13. Op bei& plaatsen zegt de HERE, dat het een pwel is wanneer twee mannen met
elkaar gemeenschap hebben zoals
men met een vrouw gemeenschap
heeft.
Torn Schilder is hier eigedijk vrij
gauw mee Maar. Trouwens,dat
zijn ook degenen aan wie hij zijn
gedachten ontleent. Wat hier staat

kan helemaal niet, zo redeneren zij:
met een man heb je anders gemeenschap dan met een vrouw. Bovendien zou het woord 'gruwel' specifiek slaan op een cultische zonde,
dus in dit verband op homoseksuele prostitutie in het heiligdom van
een Baal of m.Maar dit zou daarom niets zeggen over 'in liefde
trouw zijn', als twee mensen van
hetzelfde geslacht.
Bij het eerste argument dacht ik: is
dit serieus? Zou God niet weten,
dat je met een vrouw anders gemeenschap hebt dan met een man?
Is op zo'n manier dit w d van
zijn kracht te beroven? Het is immers zonneklaar, dat God h e r de
seksuele eenwording bedoelt, ais
man met een man.
Maar dan het woord 'gruwel'. Het
wordt zo gemakkelijk gezegd, dat
dit woord specifiek cultische betekenis zou hebben. Maat:is het
waar? Inderdaad wordt dit woord
wel u> gebruikt, als aanduiding van
een tempeldienst. Maar het is daartoe niet beperkt. Zie bijv. Deut.
25 : 16: daar zegt de HERE, dat het
Hem een gruwel is wanneer iemand tweeërlei maat of gewicht
hanteert. Bier staat hetzelfde
woord,maar het heeft niets met
tempeldienst te maken. Dus dat
mag zomaar niet als beperking min
gelezen worden.
Bovendien zijn Lev. 1S en 20 duidelijk breder dan het dienen van de
gaden. De inzet is, dat de HERE
zijn volk vrij wil zien van Egyptische en Kanaänitische gruwelen,
in de ruimste zin van het woord
(18 : 1-5,2430). Met name komt
dan het seksuele leven aan de orde.
Niemand zal naderen tot zijn naaste blwdverwant om daarmee gemeenschap te hebben. Voor 'naaste
bloedverwant' staat er letterlijk:
'zijn eigen vlees'. Je mag geen gemeenschap hebben met wat van nature je eigen vlees is. Waarom
niet? Omdat het je niet Ligt? Nee,
integendeel, in Egypte bijv. deden
de Farao's het bij voorkeur, om
hun goddelijke afstamming zuiver
te houden. Maar God laat dit niet
aan ons gevoel over. Voor Hem is

het een gruwel, daarom wil Hij dit
niet zien. Er is in de tekst zelf geen
reden dit te beperken tot wantoestanden in de tempel, juist niet,
want het gaat uiteraard ook over
het leven in de huizen, in de farnilies.
Na een brede opsomming hiewan
noemt God nog drie praktijken, die
hiermee samenhangen: 1. de kinderen zullen niet aan de Moloch worden gewijd, 2. mannen zuilen niet
met mannen gemeenschap hebben,
en 3. een mens zal geen gemeenschap hebben met een dier.
Hoe ter wereld kan van deze passage worden gezegd, dat zij beperkt
zou zijn tot de praktijken in de afgodstempels? Zouden daarbuiten
dan wel kinderen aan de Moloch
gewijd mogen worden? Of zou buiten de tempel een vrouw wel voor
een dier mogen gaan staan,om een
zaaduitstorting te ontvangen? De
klaarbiijkeiijkheid van Gods spreken verbiedt ons m te denken.
Vergelijk bijv. Deut. 23 : 18. Daar
zegt de HERE, dat men geen hoerenloon of hondengeld3in zijn huis
mag brengen. Een duidelijk cultisch geformuleerd gebod! Maar
kan hieruit de conclusie worden getrokken, dat je zulk inkomen wèl
mag genieten, als je het maar buiten de tempel uitgeeft? De vraag
stellen is haar beantwoorden. De
heiligheid van Gods huis symboliseert de heiligheid van Gods
h de zuiverheid van de cultus gaat
het de HERE om de reinheid van
zijn kinderen. Daarom is geen enkel heiligingsgebod beperkt tot het
stnkt-cultische.

Ben ik dat?
Dit brengt ons de vraag in herinnering van & twee homofiele broeders, in hun brochure? Een v m g ,
waarin de intensiteit haast voelbaar
is: 'Ben il:dan een gruwel voor
God? Gruwt G d van mij? Hoe
kan dat waar zijn, wanneer God
ook mijn V&r wil zijn en is?'.
Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven met ja of nee. Want
het is ja én nee.

Enerzijds ja: samen met alle christenen zeggen ook homofiele broeders (en zusters), dat zij vanwege
hun zonden een a@er hebben van
zichzelf.6 Dat zij daarom voor God
zich verootmoedigen en het leven
buiten zichzelf in Jezus Christus,
de enige Verlosser, zoeken.
Worden zij op voolwassen leeftijd
gedoopt, dan belijden zij ronduit
dat Gods toorn op hen rust, vanwege hun natuur die geheel verdorven
is7
Anderzijds nee, duizendmaai nee!
Chnstus Jezus is ons geworden tot
wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (l Cor. 1 : 30)!
Wie bij Hem door waar geloof
wordt ingelijfd, is heilig in Gods
ogen, met liqfde gereinigd, een
smetteloos kind. Waarom zou dat
voor een oprecht gelovige home
seksueel anders zijn dan vmr andere christenen?
Het punt is wèl, dat je niet een geliefd kind van God wordt, door aan
je oorspronkelijke natuur vast te
houden. Ook dat delen we samen,
al zal dit voor de homoseksueel
een bijzondere strijd betekenen.
Nee, wij zoeken en ontvangen het
leven buiten onszelf, in Jezus Christus.
Homofiele broeders, die deze strijd
met hun eigen vlees en bloed willen voeren, krijgen van mede-homofielen nog wel eens te horen, dat
zij zichzelf 'ontkennen'. Dat wordt
dan schamper gezegd, bijna laaîdunkend, zo van: 'dit is onwerkelijk, dit houd je Wh niet vol'. En
inderdaad, &t risico zit erin, wanneer bijv. de druk van buitenaf sterker is dan de eigen geloofskeus.
Toch is dat 'ontkennen' een voluit
bijbels begrip, v m ons allemaal:
het is de verloochening van je
zelf, om Christus te volgen(Mat.
16 : 24). Sterker nog: het is onderdeel van het werkprogramma van
& Heilige Geest, om je zover te
brengen (Joh. 3 : 6). Hij vervult je
en stimuleert je, om in alles het leven met Christus te delen. Je hoeft
het dus geen moment alleen te
doen. Maar dat ervaar je pas, als je
daarvoor hest. Alleen hij, die daad-

werkelijk zijn kruis oppakt, zal
merken dat het al gedragen is.

Al het voorgaande vinden we kvestigd in Rom.1 : 18-3l. Daar lezen wij o.a., dat God mensen heeft
overgegeven a~rirschandelijke lusten, dat mannen de natuuriijke omgang met de vrouw hebben opgegeven en in wellust voor elkaar zijn
ontbrand, als mannen met mannen
schanklijkheid bedrijvende.
Volgens Torn Schilder voelen de
meeste hornowksuelen zich hierdoor niet aangespraken:wanneer
zij als man een seksuele relatie met
een man hebben, handelen zij naar
Run natuur, en dus niet tegennatuurlijk. Zij hebben namelijk niets geruild, of zo. Verder, wat de 'wellust' en de 'schandelijkheid' betreft, die zouden enkel slaan op de
verwarding en de ontaarding van
het seksuele leven in die dagen.
Nu dmait het dus om de vraag: wat
is tegennatuurlijk? Waaraan wordt
dat gemeten? Tom Schilder en anderen zeggen: 'Aan je dgen natuur
natuurlijk, nogai logkch.'
Toch gaat het in Rorn.1 om een mdere maatstaf, namelijk de schepping! Vanaf vers 20 schrijft Paulus
het volgende, vrij weexgegeven:
Gods eeuwige kracht en gaddelijkheid w&
sederi de schepping
van He wereld uit zijn werken met
het verstand doorzien. Zodat niemand een verontschuldiging he&,
wanneer hij (sedert de zondeval) de
waarheid van God in ongerechtigheid ten onder houdt, Mensen zijn
dwaas geworden, zij hebben het
beeld van God vervangen dom het
beeld van zichzelf. Zij hebben de
waarheid van God vervangen door
de leugen en het schpsd vereerd
en gediend bóven de Schepper, die
te prijzen is tot in eeuwigheid.
Daarom heeft God hen overgegeven aan 'schandelijke' lusten, zoals
o.a. 'tegennatuurlijk' handelen op
seksueel gebied.
In dit gehel van Paulus' schrijven
komt dus naar vom, dat God nog
steeds de norm van & schepping

hnteert. Het 'tegennatuurlijke' is
niet gerelateerd aan & zondige natuur sinds de zondevd, maar am
de natuur zods Ood die oorspronkelijk in de sclPeppmg gaf. Evenmin wordt wat 'xhnndeliJk' heet
zo ervaren vanuit ons gevoel of onze m&, maar het typeert de
mens die zijn eigen waarheid boven die van God stelt. Daar zit mk
net het probleem: wat God verbiedt
voek niet altijd tegennatuurlijk
enlof schandelijk, want we zijn het
zuivere gevael van vóór de zon&val kwijt. Toch is Gods toam daar
niet minder om.Wannwr mensen
zich storten in zo'n tegennatuurlijk
en schandelijk leven, m daar willens en wetens mee dowgaan; h
God zijn toorn daamuet &n door
hen in hunafdwdhg te teweg-

zinken.
Hetgeen in Rom.l niet be@t is
tot hamaseksuele praktijken. Want
het in Gods ogen schandelijke kven wordt verder nog breed omschreven met tal van voorbeelden
van mensen die doen wat niet lxraamt: vervuld van allerlei &htvaardigheid, boosheid, hebzucht,
slechtheid, moord, nijd, twist, enz.
enz. Dat i9 aliemaal niet hetzelfde,
maar toch h e b h deze memen één
ding gemeenschappelijk: ze m t b n
hun eigen zondige natuur tot norm.
Ze zijn zo, dus ze duen m, en ze
weigeren te rekenen met hoe &d
hen had bedoeld.
Ben uitermate negatieve tekst dus,
die we zeker niet mogen neutxalise
ren met wat opmerkingen vanuit
ons eigen gevoel. Juist niet! God
spoort ons aan, allékn zijn Woord
als norm te gebruiken. Het W d
dat als een mes diep snijdt in zondig vlees.
Maar let a.u,b. op het positieve kader waarin dit alles staat. Waarom
houdt God vast aanzijn norm in de
schepping? Omdat Bij wis wil herstellen rraar zijn beeld! Omdat Hij
ons heeft geroepen en bestemd(!)
tot het dragen van heb beeld van
zijn Zwin. Wij mogen aan Hem 'gelijkvormig' worden, als zijn broers
en zussen, kinderen van &n Vader
(Rom. 8 : 29). Maar wordt dm om

Godswil niet 'gelijkvormig' aan de
ze wereld! Stel uw lichamen tot
een levend, heilig en G& welgevallig offer (Rm.12 : 1'2).
Voor Christus was het offer niet te
groot,om dit voor ons k k i k e n .
Zal het (met zijn hulp) voor ons
dan wel te groot zijn?

Schandjongens en
knapenschenders
Veel homoseksuelen voelen Ùch
totaal niet aangesproken door
1 Cor. 6 : 10,11, waar o.a. staat geschreven, dat schandjongensen
hapenschenders het koninkrijk
van W niet zullen beërven. Torn
Schilder: 'De woorden doen aan
prostitutie en aan ongelijkwaardigheid denken en zeker niet aan het
samen opbouwen van een levenslange relatie, waarnaar veel (clnisten)homo's op zoek zijn.'
Geheel akkoord!Graag wil ik de
schrijver bijvallen in het onderscheid dat hij maakt.De vraag is
evenwel, of hiermee deze tekst is
uitgeput. Als de meesten onder ons
geen knapenscherrders zijn, bimen
zij dan allemaal deze. telai tenijde
leggen? Natuurlijk niet. Ieder
woord vrui God heeft zijn eigen
kracht tot behoud, voor eike zondaar.
Bij nadere overweging valt dan allereerst te noteren, dat het hier gaat
om mensen die veelal handelen
vanuit hun geaardheid. De schandjongen kan ook een volwassene
zijn, de pedofiel is dat zeker.Zij geven zich over aan ontucht, maan.
om die mmie te doorbreken moeten zij wei degeiijk tegen hun g e
aardheid ingaan.De pedofiel kan
niet zeggen: 'Ik ben zo, h s ik doe

m'.
Nu zal onmiddelijk Kemp geantwoord worden: 'Ja maar, de ped*
fiei is een misobdiger, de (christen)homo bedodt de liefde die de
naaste geen kwaad doet. Dat is
toch niet te vergelijken!' Nee, inderdaad, maar dat is het punt van
vergelijking ook niet. Het gaat
erom, dat geaardheid, h6e dm ook,
geen zelfstandige nonn is.

Bovendien: wat is liefde? 'Zij doet
de naaste geen kwaad', akkoord,
maar is dat haar enige herkenningspunt? Is dit een toereikende &Mtie? Wij ontdekkemjuistdat & ware liefde in de eerste plaats op God
gericht is, en op al zijn geboden.
De lief& tot de naaste is het twee
de grote gebod, aan het eerste g e
lijk, niet daarvanlos te koppelen.'
Daarom en EO doet k liefde d e
naaste geen kwaad, Johannes
schrijft: 'Hieraan o n d e r k m wij,
dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben
en zijn geboden doen' (1 Joh. 5 : 2).
Vervolgens, wat is nu de eigenaardige zeggingskracht van deze
tekst? Dat mensen h o r Jezus
Ckrisîus in stmt worden gesteld
een nieuw leven te begimn! Na de
opsomming van zondaren,ook die
verstrikt waren in extreme vormen
vm seksuele verwording, zegt &
apostel: 'Sommigen van u zijn dat
geweest. Maar gij hebt u laten afwassen,maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigddoor
de n a m van & Here J e m Christus en door de Geest van onze

Gd',
Radicale groeperingen misbruiken
deze tekst. Zij grijpn haar aan om
te leren, dat je d m de doop op
staande voet je zondige geaardheid
kwijt kunt raken. Maar dat staat er
niet, het is een ongeoorloofde
greep naar & volmaaktheid die
God wd heeft beloofd maar nog
niet zo
Deze dwaalleer
veroorzaakt grote desillusie, bij ieder die zich aan haar vastklampt.
D a m is het wel te begijpen, dat
er tegen het gebruik van deze tekst
in dit verband bezwaren bestaan.
Toch moeten we vanwege het verkeerde gebmik ons niet laten beroven van het g& en positieve in
deze tekst. Wanneer G d ze@ prostituk's ( d v ) en pedofielen kan redden, schoonwassen en van binnenuit vernieuwen, dan kan en wil Hij
het ook met hen die op een andere
manier seksueel in de fout gaan.
God gebruikt wel vaker extreme
voortreelden,om aan ons allen zijn
bedoeling duidelijk te maken en te

laten zien waartoe Hij'in staat is.
Hij Lielooft zijn kracht aan Mer,
die de ban wil breken van een seksuele praktijk die N& spoort met
het leven dat Kj ons in Christus
geeft. Daarom is dit woord een
enome b e r n d g i n g voor ons allemaal, zo vaak wij merken dat wij
uit eigen kracht de norm van het 7e
gebod niet halen. Het is ook buitengewoon vertroostend, dat Christus'
b l d door en door schoonwast,
van onze eigen h van andermans
zonden die ons hebben bevuild.

tieën hebben afgedaan. Ook tongen
zullen verstommen,kenais zullen
we niet meer nodig hebben, want
ons geloof zal overgaan in aanschouwen." Ook het huwelijk zal
dan zijn tijd hebben gehad.12Maar
de lief& zal blijven, als bron en
dm1 van de eeuwigheid met God
op een nieuwe aarde. Omdat zij
straks als enige overblijft, is zij nu
de mmste van dernaak meer b
geloof, meer dan hoop, meer dan
seksualiteit.
Volgende week wil ik nog iets zeggen over wat dit alles nu betekent
voor het gemeenteleven.

De uiterste waag die Torn Schdder
aan de orde stelt is: 'hoe kiuije
klakkeloos aannemen, dat God iiefde, het mooiste wat Hij de mens gegeven heeft, zou verbieden?'
Het antwoord op die vraag zou kunnen zijn: God verbiedt de lief&
niet, integendeel, Hij is de bron ervan! Zijn liefde is overweldigend,
in alle opzichten. Het k een liefde
die lankmoedig is, die zichzelf niet
zoekt, niet kwetst, het h a d e niet
toerekent en blij is met de waarheid. Het is liefde, die nimmermeer
vergaat, en die ons zover h g t dat
wij eens God zullen ~ s c h o u wen." Kortom:het is een liefde,
die geen mens kan veizitmen, niemand haalt die uit eigen voorraad
te vmchijn. In Jezus brengt God
haar op aarde en maakt Hij deze
liefde w&!
Als zo de liefde de mens vervult,
dwrkekt zij hem in hart en ziel,
kracht en verstand. Niets blijft mbuiten. Mes wordt nieuw. Dat
geeft nieuwe mogelijkheden, ook
b-ge~.
In dat grote geheel is de beleving
van de seksuaiiteit een groot goed.
Maar het is niet alies. kliefde
valt niet samen met het beleven
van een seksuele relatie. Zij is er
zelfs niet afhankelijk van. Daarom
is het echt jammer, wanneer dat 26
zou w d n ervaren. Wat maak je
& liefde d a klein
~ en tijdelijk, terwijl ze juist het allemmiste wil
zijn!
Er komt een moment, &t pmfe

Een sprekend voorbaeld hiervan is a vin&n in het ~ e u w boekje
e
v m H.de Jong,
Trouwen, scheiden en alleen b l i f i , KampenlW7,biz. 18.Daarponemthjj, 'dathet
vanwege de howwij goed is dat iedere b
mofiel zijn eigenpartnerheeft'. Dit a i s variant op een 4
van pgulus over het huwelijk (l COP.7 : 1,2]. ZO wo&-ne
uitspraak over bet huwelijk van tmpwsing
vexklaard op de simtie van de homofiel, terwijl voorbij wwdt gegaan m alia wat de
Schxift juist wel over h d s u e l e praktijken zegt.
T m S c ù i i r , Het is nier g o d dat
mena alleen zij. in Bij de Tijd, Se jrg. nr.4,
deoemim 1996.
Hondengeld: de inkomsten van een 9 c h d knaap.

4~ev.19:2;1~.1:16.
Zie het artikel van vorig week
Formulier voor de opengeloofsbelijdenis.

Formuiier vmr & bediening van de heilige doop aan v o l w a s m .
Ma.22 : 37-40.
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1 Cm. 13.
1 Cur. 13.
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Mat. 22 : M.
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GOD IS ALTIJD GROTER

.. .Heer, herstelt Gijin deze tijd het
koningschap over Israël?

Handelingen l : 6

Gering denken van God
Wij denken vaak te gering van
God. Wij bepmken Hem vaak in
zijn macht. Neem bijvoorbeeld de
neiging om te denken dat Hijer
niet is wanneer wij diep in de ellende zitten. Typisch menselijk.
Maar God is niet het probleem. Het
probleem zijn wij zelf. Daarom
hebben gelovigen aiie eeuwen door
elkaar toegeroepen dat God altijd
groter is. Groter dan wij denken.

Beperktheid van de
discipelen
Geduren& de veertig dagen tussen
Lp opstanding en hemelvaart
spreekt Jezus met zijn volgelingen
over ailes wat betrekbg heeft op
het koninkrijk van Gocl.
Dam heb je weer zoiets waar wij
als mensen te gering van kunnen
denken. Dat rijk is zo veelomvattend. Daar kunnen we niet bij.
De discipelen ook niet. Naar d e i ding van Jezus' onderwijs over het
koninkrijk van God en in verband
met zijn naderend afscheid vragen
zij, b e e t in hun begrip: 'Heer,
herstelt Gij in deze tijd het koninschap over Israël?'

Gaat het nu gebeuren?
De discipelen vragen naar het rnoment van oprichting vm het koninkrijk. Jezus gaat naar de hemel.
Dan mmt er nu toch wat gebeuren?
Maar God is aitijd groler.Jezus

zegt: 'Het is niet uw zaak de tijden
of gelegenheden k weten waarover
de Vader de beschikkingaan zich
gehouden heeft',
Zo gaat dat in zijn rijk. De verschillende momenten in de oprichting
van dat rijk en de wijze waarap daî
zal gebeuren, zijn zaken die boven
hun begripsvermogen uitgaan.
Mensen kunnen immers niet uitdokteren hm h& k m i n g h p van God
op aarde wordt gevestigd?Dat
staat allemaal in Gods agenda.
Daarvoor zorgt áe Vader. Zijn kinderen mogen dat rustig aan Hem
overlaten.

Zo omvangrijk is Gods rijk.God
maakt aanspraak op alle landen en
voiken. Niet allmop Israël. Heel
de aarde is zijn gebid.

Onze beperktheid
Za kunnen ook wij onze vragen
hebben, net als de discipelen. WWom is het zo moeilijk om als christen te blijven vertrouwen? Waarom
is het zo moeilijk om als kerk te
overleven? Er is zoveel dat we niet
kunnen overzien en wij denken:
- het wordt tijd dat er wat getieuxt
- God moet ingrijpen
- in ons vaderlandje.

Doet U het?
De discipelen zijn gewend a8imutkelijk te zijn van hun H m . Daarom
vragen ze ook nam zijn &viteiten: Heer, herstelt Gij...? Daet U
het?
Maar God is altijd grober.Jezus a t woordt: jullie zullen kracht ontvangen, de heilige Geest ml over jullie
komen en jullie zullen mijn getuigen zijn.
Zo gaai dat in Gods rijk. Vader
heeft de leiding. De discipelen hoeven niet alles te weten. Maar ze zullen meel kracht ontvangen dat ze
wel zelf aan het werk h e n . Wanneer Jezus h de hemel is, zullen ze
sterker voor de dag komen dan
vwrheen.

Israël?
De discipelen denken aan een kon d l i ~ kdat k p e r k k tot het volk
Israël.
Maar God is aitijd groter. Jezus antwoordt daarop dat zij getuigen zullen zijn te Jeruzalem, in Judea en
Sarnaria en tot aan het uiterste van
de aarde.

De dtscipelen moesten leren dat het
koninkijk van God machtiger is
dan zij kunnen bedenken.
De gelovigen na hen hebben steeds
beweerd dat God altijd groter is.
En wij...? God zal toch ook vandaag wel groter zijn?

WIE BEN JE?

Wie ben jij? Dat is een vraag die je
nogal eens stelt. Als je ergens
nieuw komt.Of je ontmoet iemand
voor het eerst. Of je kent iemand
niet. Dan vraag je: Wie ben jij?
En dan zeg je: k ben die en die. Je
noemt je naam.
Maar word je daar veel wijzer van?
Je wilt altifl meer weten.Dat merk
je bijvoorbseld aan het begin van
een nieuw schooljaar. Dan gaat de
k m de klas door en hij vraagt de
namen.En soms, dan vraagt hij
meer'Ben je soms een dochter van
die en die? O ja, dat dacht ik d.'
Dat vind je niet altijd even leuk. Je
wilt niet het zoontje van die en die
zijn.
Ik k n heel anders dan mijn vader,
denk je dan. En dat is ook meestal
zo. Ieder mm is weer andern.
Maar toch mrk je een keer &t het
wel klangrijl is: Wie is mijn vader, wie is mijn mmder? Dat zegt
ook iets over mij. Daar is je leven
immers begonnen. Dat is een wortel in je bstaan. Je bent wel de
zoon van die en die.
Dat betekent niet, dat je daan>m net
m iemand bent, of clai je ook m
moet worden. Nee, dat ligt aan de
manier waarop je omgaat met je vader en je moeder. Ga je de weg die
zij je geleerd hebben of niet?Maak
je je los van hen, of neem je over
wat zij je hebben gegeven?
Er is er EEN, die echt de Zoon van
Zijn Vader was.En Hij wilde niets
liever.

Wle Is de mens
Er hopt een man in de tuin. Wie is
hij? Zijn naam is Adam. Maar dat
zegt nog niet zo heel veel. Van wie
is hij de zoon? Adam is de zoon
van God,schnjft Lucas (3 : 38).
Ja, dat zegt alles. Als God je vader

is. Nou, dat moet iedereen merken
aan j w w leven. En reken er op, dat
je dat ook werkelijk zag.Hij wandeldemet zijn Vader in de tuin. De
&w stond daltijdqen h de avondkoelte kwam G d in &
En Hij war$eIde met Zijn land. Zij
waren blij met e b . Vader en
kind.

*,

Maar dan, dan komt er een moment. En de zoon denkt: Ik wil niet
meer de-zoon-van zijn. I% wil nu
eens helemaai mijn eigen gang
gaan. En hij gooide de deur dicht.
Wat gebeurt er, als je bij je vader
weggaat? Ja vraag dat eens aan de
verloren zoon.Het lijkt wel mooi:
je eigen gang. Maar er komt een
moment, dat je ziek ik ben Pleen.
Ik ben ontwwteld. Vemeemd van
mijn vaders huis.
Wat gebeurt er met zo'n h d . Zo'n
kind gaat de vernieling in.

Er loopt een mens in deze w e d
Wie is hij? Zijn naam is mens.
Maar dat zegt nog niet zoveel.
Want wat is de mens? Van wie is
hij de zoon? Hij weet het niet.
Laat rnij me z l f zijn. Maar wat dat
betekent, hij weet het zelf niet. Hij
kent & wortel van zijn leven niet
meer.Hij zoekter soms naar. Maar
eigedijk is hij nergens thuis. Vervreemd van zijn vaderlijk huis.

Wie is Jezus?
Er l q t een man hGalilea. Wie is
Hij? Zijn naam is Jezus. Uit Nazareth.
Dat zegt nog niet zoveel. Kan uit
Nazareth k t s goeds k m ? Van
wie is Hij de z=? Van Jozef de
timmermm.Zegt dat je g w ?
Nee,eigenlijk riiet. Daar ken ik
Hem niet k e r doop.
Er is iets met Hem.Waar Hij komt,

daar wordt alles anders. Dam is het
licht. Daar is vrede. Wie is Hij?
Elia soms? Of Jeremia?
'En gij, wie zegt gij dat Ik ben?'
'Gij zijt de Christus & Zoon van
de levende God.'
Ja, dat zegt alhs. De Zoon van
God. Dat merk je aan Hem.Bezig
in de dingen van Zijn Vader.'Ik en
de Vader zijn één.' 'Wie Mij g e
zien heeft, heeft de Vacler gezien.'
Wie dat kan zeggen k wht de
Zoon van God.
'Wie Mij gezien heeft, heeft & Vader gezien.' Is het dan toch mogelijk, Vader zien? Is er een weg temg naar huis? Is er een plek voor
verioren zonen en dochters? Een
plek waar ze thuis UJn?Is er een

plaats voor ontwortelden? Een
plaats waar ze geplant worden?
Ja kijk maar. Daar waar Jezus
Christus komt. daar gebeurt het.
Ontwortelden, verloren zonen en
dochters. Elij zmkt ze en vuidt hen
met Vaders liefde.
En dan gebeurt het. Die deur die
dicht zat, gaat open.En dan wordt
het huis weer vol.

Er woont een gezin in Nazareth.
Een groot gezia in het buis van de
timrnermaax Jenis, Jacobus, Jases,
Judas, Simm en de meisjes. Zo verkeert Hij onder zijn h e r s en zusm.Zg dichtbij.
De e e r s t g e h e .
En na Hem al die anderen. Hij
schaamt zich niet hen b m m te
noemen. k n brcder onder de
broeders.In alles aan hen gelijk,
MW de moeder in dat ge& wist
welk geheim daar in hg-'Wat uit u
g e h m wordt zal Zoon des Allerhoogste heten.' Zoon van God. 50
verheven!
Zoals Hij maar EEN.
EEN Zmn Die altijd d bij Vader

thuis was.
Ook voordat die tuin daar lag.
EEN Zoon,Die aan de hm van
Vader was.
BEN Zoon, Die altijd d e s wil wat
de Vader wd.
EXN Zoon, die daarom uitging m
verloren zonen op te zoeken.
EEN Zoon, die vele zonen en dochters thuis brengt.

'Wie Mij @en heeft,heeft de Vader gezien.' Wie dat kan zeggen is
echt de Zoon van W.
Hebt u Hem gezien? Er zijn er ook,
die Hem niet herkennen. En x 10pen langs Hem heen. Nog steedsje
eigen gang gaau. Laat mij me zelf
zijn. Maar wat dat W e n t , weet
je zelf niet. Je kent de wartel van je
leven niet meer.
Je zoekt er soms mar. Maar eigenlijk ben je nergens thuis. Vervreemd van je vaderlijk huis.
Mms wie ben je dm eigeulijlcl Eb
komt een moment dat je ziet: Ik
ben deen. Echt je eigen leven leiden, dat kan niet. Want de mensen
die G d gemaakt heeft, zijn bestemd orn samen te wonen. Samen
in Zijn huis. Daarom kwam die
E n i g g e k Zoon. Hij is de deur
naar Vaders huis.

Wie is Hij voor jou?
Dat is een belangrijke vraag. 'Gij,
wie zegtGij dat ik ben?' Wie is Jezus voor mij? De Zoon van & levende Gd.
Dat zegt alles. Alles over Hm.
M a a ~ook alles over mij. Het zegt

datikkindvanGodben. Anders
dan Hij, inderdaad. Er is maar EEN
mals Hij. Er zijn er veel zoals wij.
EEN Zoon, die Zelf ook God k t .
Veel aangemmenkinderen.
Als je wilt weten hw rijk dat is
vraag dat dan maar eens aaneen
aangenomen kind,Eerst ontworteld, zonder vader, zonder moeder,
zonder thuis, deen. Maar dan:Een
vader, liefde, veilig, thuis.
Wie ben jij?
Wil je kind van je Vader zijn? Dat
zegt alles over jm. Vraag het maar
amrkZoonvanGd

Een Schriftgeleerde aan het
Woord,een huze uit & prehn van
prd. dr.K. Schilder, deel 2. De=
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J.J.C. Dee

IN CHRISTUS ZOWEL RECHTVAARDIGING ALS HEILIGING
De actualiteit van Kohlbrugge voor discussies
nu over geloofsgroei

Gods wil, Gods wet vervuld heeft
en verwacht hij van Hem de heiliging ais een geschenk. KoRIbnigge
is de evangelisch leraar van de heiliging in Christus."

het vorige artikel heb ik laten zien hoezeer bij

Perf&jon&me en
antimmianisme

Ellips
Zoals Kohlbrugges levensthema is
geweest de rechtvaardiging door
genade alleen en de heiiigmaking
van de gelovige, zo moeten ook nu
rechtvaardiging en heiliging de beide punten van de ellips van de gereformeerde theologie zijn. Zijn
preek over Romeinen 7 : 14 houdt
ons blijvend voor dat de apostel
Paulus niet zegt dat hij vroeger vleselijk was, maar dat hij vleselijk is.
Dat is een oordeel over de hele
mens gedurende zijn hele leven.
Want het 'ik' in 'ik Lien vleselijk'
en 'ik ellendig mens' doelt op de
Paulus niet van voor, maar op dit
van na Damascus. Romeinen 7
geeft een beschrijving van het innerlijk leven van een christen. De
grote dogmatische verdedigers van
de genade van Augustinus over Luther, ZwingIi, Calvijn tot B a h ,
spreken zo. En juist in de gelovige
als onheilige werkt Christus de heiligmaking. Hij is onze gerechtigheid en heiligheid. Dat ktekent
voor Kohlbrugge: Heb ik Christus,
dan bekommer ik mij niet om mijn
heiliging, maar dan jaag ik Hem

De juiste opvatting van het evangelie wordt steeds weer bedreigd
door twee dwalingen: die van het
perfectionisme en die van het antinomianisme. Het perfectionisme
leert dat de wedergeboren mens in
beginsel volmaakt is en trapsgewijs
volmaakter wordt. Hier klinke
Kohlbmgges scherpe wetsprdking! De heiligheid van Gods wet
moet de mens van zijn m d e overtuigen. Want alleen aan zondaren
bewijst G d zijn genade. Het antinornianisme leert dat d m r de
komst van Christus de wet heeft afgedaan en dat zij die in Christus
heilig zijn, zelf niet meer heilig behoeven te zijn. Ook hier klinke
Kohlbmgges scherpe wetsprediking! De eis tot heiligheid (vanuit
de wet) moet de mens overtuigen
dat hij alleen door het geloof aan
de heiligheid in Christus d e l heeft,
en dat het blijven in dat geloof een
dagelijkse strijd is. Waarschuwen
en bezwaren voor de dwalingen
van perfectionismeen antinomianisrne, strijden zowel tegen activisme als tegen quiëtisme - dat is de
smkking van de leer van de heiligmaking bij Kohlbmgge. Varend
tussen de Scylla van een wettisch
streven naar heiligheid en de Charybdis van een antinomiaanseonverschilligheid ten aanzien van het
christelijke leven, is bij Kohlbrugge het stuk van de h-d~baarheidde
leer van de Heilige Geest.

na. Christus en niet hijzelf of zijn
heiligmaking is het thema van het
leven van de gelovige.

Twee aspecten van dezelfde
genade
Kohlbrugge heeft verstaan dat
rechtvaardiging en heiliging twee
aspecten van dezelfde genade zijn.
'Heeft Christus ons verworven met
zijn bloed, dan is het de gerechtvaardigde die Hij heiligt; en het is
& door Hem geheiligde, die het
weet dat hij de rechhaardiging nodig heeft. Ellende, verlossing en
dankbaarheid vormen geen biografische kalender, zij zijn de vmrtdurende driekwartsmaat van het geloof.'% De rechtvaardiging d s eerste trede van de genade laat men
nooit achter zich om vervolgens de
voortzetting, de heiligmaking, weer
te doen in eigen kracht. Juist omdat
de gelovige niet iemand is die vorderingen maakt, die als overwinnaar openbaar wordt, maar de elladige, die door de wet steeds opnieuw geoordeeld wordt, juist daarom ziet hij op naar Christus, die
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Onderscheid
rechtvaardiging en
heiligmaklng
Het geloof is de hand, waarmee wij
ons de weldaden van Christus rechtvaardiging en heiligmaking toeëigenen. De vraag is nu of bij
Kohlbrugge rechtvaardigmaking en
heiligmaking worden geïdentifíceerd. Gaat de heiliging geheel in
de rechtvaardiging op? Tegenstanders van Kohlbrugge hebben zijn
leer alf?jd weer in die zin geïnterpreteerd. Maar Kohlbrugge onderscheidt rechtvaardiging en heiliging wel degelijk. 'Bij hem is de
wet belofte en dienovereenkomstig
is de heiligmaking een werk, niet
van den mensch, maar van den Heiligen Geest. Bij hem is de wet belofte en als zodanig is zij in Christus wel vervuld maar n i a afgeschaft. Daarom is het onjuist te kweren, dat de heiligmaking in de
rechtvaardiging

Gave van God
Kohlbnigge onderscheidt dus de
heiligmaking van de rechtvaardiging. De heiligmaking is echter
niet ons werk, maar gave van God.
Christus' werk, evenals de rechtvaardiging. Heilig zijn wij niet
door eigen inspanning, maar door
het geloof aan het volbrachte werk
van Christus. Maar & heiligmaking is wel degelijk een realiteit.
Zij is vmcht van het geloof en waar
de vrucht ontbreekt, daar is ook de
heiliging afwezig. Wel is v m
Kohlbrugge de heiliging zaak van
het gelmf. Omdat zij een dom het
Woord van God geschapen realiteit
is, is zij altijd realiteit van het geloof. Kort en bondig: 'De verhouding van geloof en werk laat zich
in de volgende formule uitdrukken:
de gelovige moet voor God in goede werken verschijnen. Maar goed
zijn zijn werken dechts door het geloof'.59Weliswaar is de spil van
Kohlbrugges theologie de rechtvaardiging en ongetwijfeld is het
zo, dat Kohlbrugge tenighoudend
en aarzelend is wanneer het aan-

komt op praktische vermaning om
in een nieuw leven te wandelen.
Maar hij weet dat er op de rechtvaardiging nog iets volgt. Zo zegt
hij in De leer des heils (vraag en
antwoord 145,146, 147): 'God
geeft zijn Heilige Geest, die zijn
vruchten met zich brengt. Mag dan
zodanige vrucht geen dienst van
mensenhanden zijn? Neen, want alleen de Heilige Geest weet, hm in
de tien woorden der wet moet worden gewandeld. Wij hebben daar
geen verstand van. Wij leggen alles
uit naar heidense, onrechtvaardige
zedeleer en naar onze onbarrnhartige eigenliefde, en niet naar Gods
hart. Wat is ons dus nodig? Dat de
Heilige Geest ons drijft'. Men lette
hier op de plaats van de Heilige
Geest bij Kohlbrugge in de leer
van de heiligmaking.

lijke boosheid van de mens, zijn
diepe verlorenheid en verdoeme
lijkheid voor G d , maar ook de toerekening van de heiligheid en gerechtigheid van Christus en de
troost van de rechtvaardiging van
de goddeloze ten leven door dit geloof .6%echtvaardiging en zondigheid van de mens zijn nooit achterhaalde standpunten. Daarom houdt
Kohlbrugge de heiliging ook zo
dicht bij de w h t v aardiging. Want
'de in Christus gerechtvaardigdeen
heilige blijft tegelijk wndaar en onheilige in zichzelf. Vom de rechtvaardiging en de heiliging is men
permanent in geloof op de genade
aangewezen'.@

De Heilige Geest

In Christus
Rechtvaardiging en heiliging zijn
bij Kohlbrugge onlosmakelijk verbonden. In de geloofsgemeenschap
met Christus komen ze als vergeving en vernieuwing naar ons toe.
Heiliging is dan alleen waarachtig
heiliging, wanneer men voortdurend bij de rechtvaardiging, dat is
bij de genade in Christus, blijft.
Dan ook draagt de heiliging daadwerkelijke vrucht."Het leven van
de gelovige kenmerkt zich door de
inplanting in Christus. Dit in Chrisnis ingezet zijn is het een en het al.
Daarin is de volkomen heiligmaking begrepen. Dat is wat anders
dan heiligmaking als proces, als
heiligwordmg van de mens. Daar is
Kohlbmgge mordicus tegen. Maar
wie in Chnstus de rechtvaardiging
heeft gevonden (als telkens hernieuwde schuldvergeving),vindt in
Hem ook de heiligmaking: leven
met Christus naar zijn wil - ongewild en onbewust groeien er dan
ook de vruchten van de heiligrnaking.

Rechtvaardigingvan de
gacldeloze
Kohlbrugge predikte 'de afgronde-

'

Persoon en werk van Heilige Geest
nemen bij Kohlbmgge een belangrijke plaats in? In zijn Leerrede
over het artikel 'Ik geloof in de Heilige Geest' uit 1854, stelt Kohlbrugge dat het werk van de Vader en de
Zoon tevergeefs zou zijn als de Heilige Geest het stenen hart niet in
een vlesen zou veranderen. De Heilige Geest werkt in de gelovigen
om hen te troosten, te heiligen tot
gehoorzaamheid, te leren, te louteren en te regeren. De Geest is een
Leraar die ons in alle waarheid
leidt. Hij is een Advocaat die onze
zaak bepleit. Hij is een Trooster,
want wij zijn telkens troosteloos en
verslagen bij het gemis van de aanwezigheid van de Here en bij het
zien van zonde, schuld en nood,
daar ons geweten ons telkens aanklaagt dat wij tegen alle geboden
van God zondigen. De Geest is
God die in ons als in zijn tempel
woont. Hij is als een trouwe Vriend
en Gast die graag bij ons blijft. Hij
is ais een zegel en teken van onze
verlossing. Hij is als een vuur vanwege de wonderen van kracht en
macht die Hij bij de gelovigen uitwerkt. Hij vervult ons met zijn gaven: geloof, deugd, kennis, matigheid, lijdzaamheid, godzaligheid,
liefde. Hij zorgt ervoor, dat we in
geen stuk leeg of onvruchtbaar blijven in de kennis van onze Zaligma-

km,maar in Christus de vrucht van
de Geest dragen, terwijl wij wandelen aan zijn hapd en leven in zijn
gemeenschap. Zo geeft Kohlbmgge hier in kort bestek een leer van
de*&%
WaatUitblijktdaL
bij hem de heiliging niet in &
rechtvaardiging opgaat, WeIlicht is
het eerder zo, dat bij hem de rechtvaardighg staat in het raam van &
h e i i g . Al -t
daarbij direct
weer gewezen woden op & volgende facena: zijn verzet tegen
een wettisch-agtrmkhe af*sM e uivulling van & keilizijn heenwijzennaaa Christus ah
de enige g d van & e i &
zijn onderkewen dat er geen toename in heiiigheid is; zijn in Romeinen7: 1

4 ~ ~ g d
de christen -1
en in blijvende
zin een tweemens is: hij is vlese-

iijk en geesteiijk zijn nadruk op
het feit dat het leven van de christen gekenmerkt blijft door de hevige strijd vau de Geat t e ~ het
n
vlees.

Daarran getuigt zijn pubiidc uit l a 9
Het zeven& hcf&nik van Paulu' brief
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boek over Romcinen 7', Hemwrvi Friedrich
Kohiòmgge, z i j n h e n , aijnpd#Sng,.zijn
g e s c w n , W.AaldeEs en D. van Heija,
red., Den Haag 1976, pag. 85-88. Kohibnrg~ ~ 0 v e r+ P7is'eenonder-

u

U ~ TE

I<ERJ(EN

wijzend@dl&éenbìjdragemhervtrtot de ga* van de
siasn van ]%nis
&
1
-t
Wet Gods en tot het w e m der heiliging.
Het bevat een samenvattingvan datgene,
wat Kdtwugge kei-&
hm zien in de âisICand-:
dmctBot-mnaara-mis
H.
vun Dìjhn, Wortmanstraai 82.
e m- m m ,
dat hij die in Jezus
a w i s m ~ ~ ~ ~ i s m8265
$ A
sE Kamp",q (038)
mi@svanb~G&in&is3328224.

m*,R

W . ~8 6
~ .

"J. Lolis,De Ivmbgk ~ 1 n a R 1 * ~ ,
histmbml W % ~ l t Z

9Pw-~~w&-bgi

a

K-gepi93&m.
A. de ~ t ~ ~ g , ' i W ebij
i ede
n ~m'.
pg.
252.
B.wmid, Dogm.&, ~ ~ 1pag.4 ~ .
505.
t
"A. &-v=,
'~-bg&am;
m
252.
6 3 ~ Weatdhg&,acei4a,pq.
.

MA.van teeuwen. Planétenweg
176,1973 BK Urnuiden, (0255)
533451.
B. vnn veen,wortmant 402,
8265 AP K a q m , w (038)

3327078.
J. W e r h m , Helpwesstraat B,
9 2 1 BR G m h g q a @50)
5250816.

5m,508.
l Nieuwt opgaven w wijzighgen:
W.L. de &&fI P (031333120t

Vandaag adueel
in zijn tijd heeft Kohlhgge de
rechtvaadging van de @ l m
en de soevereiniteit van de Heilige
Geest in de heiliging van & mens
kntchtig mdmmqk Wameer er
am heiLgrMkhgsstreven ontstaat
en een verMgen naar k v m s k l i ging en geimfsgroei niet aan de indruk ontkomt van krampachtigheid
en zo van een nieuwe wet, verdient
Kohlhgge*ook al heeft hij moeia met de heiligmakhg ats v d u rend werk van de Heilige Geest in
ck gelovige, alle aandacht. Waar
het gevaar dreigt dat & heiligmakjngwordtopgevat&eenproces

Het nieuwe Handboek 1997
Ten dienste vars de Mmf.Kerken
in Meiderled
papeibad<.w-..

f 17,50

Handboek 1997 nu ook digitaal!
Met de bori die opgenomen is in het
Handboek 5997, kan een computerprogramma worden besteld waarmee
de gegevemi uit dit h e k digitaal
zichtbaar gemaakt kunnen worden.
pa:

f 17,50

in de m m s , is het tegenwicht d- Heeft u de ulfgave Hl jaar HANDBOEK?
zakelijk van het evangelie, dat
Hierin zijn de belangrijkste kerkelijke gegevens van 1945-1995
spreekt van ui volbrachte werk
opgenomen. Een zeer handig naslagwerk
van Christus in rechtvaardigingen
cene f 2 7 9
heiliging.
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56 a.W. L o c h . 'Paulus en Kahlbrugge: op
de kwuna', De &r&& apostel en kt elf& gebod. Paulus in & loop I r eeuwen.
G.C. Bdmmw en HA.Obmm, red.,

Kampcn 1971,pg. 153-162,s.w.,pag. 157.
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ONDERWEZEN OM TE
ONDERWIJZEN: DE
NATIONALE VOORGANGER

B#de terugblik op 100 jaar zending sinds de

Synode van Middelburg 7896 is vooral het ond
wijs, m.n. he t theologisch onderwijs aan de a.s.
predikers he t meest ingr@end veranderd. Qmdat daar in Zwolle, december j,l. weinig flja' voor

'

De gedachte dat de zendeling zending dreef, evangelie verkondigde,
mensen opzocht, catechisaties gaf
en pasbekeerden tot belijdenis en
doop bracht is diep ingeprent in onze opvatting over zending. Telkens
weer was het de zendeling die zijn
belevenissen vertelde in de rapporten, de artikelen in het zendingsblad en op de zendingsavonden.
Ook de foto's, films en video's laten doorgaans de zendeling zien als
de prediker, catecheet, doper en
avondmaalbediener. Wat veel minder in het oog viel was zijn werk
als docent, instructeur, stimulator
en begeleider van de nationale
christenen in h h taak tot prediking
en zending. Het is steeds duidelijker geworden dat hij voorai onderwijs-manager moest zijn om de a.s.
nationale kerk toe te nisten tot
dienstbetoon (Ef. 4 : 12 e.v.).

J.

i.

-j'

%E

Van ad hoc regeling tot
begeleiding van spontane
inzet
Lange tijd bleef, ook na Middelburg 1896, de zendeling de hoofdrolspeler in de verkondiging. Ook
al waren er bekwame christenen,
zij deden vooral dienst als tolk, of
als ambtsdragers in de pas gestichte gemeente. De theologische opleiding kwam eigenlijk pas om de
hoek kijken als kop op de 'kweekschool' voor onderwijzers. De zending had vooral veel scholen onder
haar beheer. Die moesten bemensd
worden met christelijke leerkrachten. Op Java werd dan ook veel
energie gestoken in de onderwijzersopleiding. Uiteraard moesten
deze a.s. onderwijzers ook goed
thuis zijn in de bijbelse geschiedenis en aanverwante vakken.

elioatia sn zanding
Pas veel later, als ze als onderwijzers hun sporen hadden verdiend
konden ze doorgaan voor de evangeliedienst of voor predikantschap.
Tot de Tweede Wereldoorlog waren na meer dan 50 jaar zending
slechts enkele nationale predikanten aangesteld, die d m nog voornamelijk opereerden onder zendingsbevoegdheid. Deze p r e d h t e n waren min of meer kopieën van de Nederlandse predikanten in hun gemeenten, compleet met voltijdse
aanstelling en honorarium, meestal
gesponsord via de zending.

Pas na de Tweede Wereldoorlog
brak een nieuw inzicht door. Niet
alleen de zendeling had de opdracht tot evangelie-verkondiging,
maar vooral ook de nationale christenen zelf. De vroegere zendeling
die een bepaald gebied tot zijn beschikking kreeg, ging trouw elk
keer alle dorpen langs, waar hij
voord de onderwijzers begeleidde
in hun onderwijswerk, met eventueel een uitbreiding naar de verkondiging, ook via die betaalde onderwijzer.

h nieuwe situaties echter waar
geen sprake k m zijn van een officiële school mmst de zendeling
wel mensen plaatsen die de minimale zorg voor de verkondiging,
zowel in het dorp als aan de 'zendingsschool' op zich nemen. Wegens gebrek aan opgeleide krachten, plaatste hij voorlopig maar de
mensen die hij kon krijgen, christenen die zich bij zijn gevolg hadden
aangesloten. Het is interessant te lezen hoe bijv. op Irian Jaya de eerste 'evangelisten' vaak de huishulpen van & zendeling waren, of een
timmerman uit een ander gebied,
of een technicus die eigenlijk op de

rivierbootmoest dienen. Deze mensen o r g a n i m n & eerste samenkomsten in nieuw opengekgde gebieden.

Hun begeleiding was net als hun eigen hulpdiensten, spontaan van karalaer. De lange bootreizen op de
rivier werden gebruikt om uit de
losse pols de vele leemtes in de bijbelkennis en geloofsleer op te vulkn, om de spontane Irrachten tenminste iets aan opleiding m begeleiding mee te gewen. Met de latere
driemaandelijkseevangelisten-bijeenkomsten konden de zaken k t e r
op een rij worden gezet. W e laten
hierbij nu achterwege de.prable
men die opgeroepen werden door
enerzijds lietaalde evangelisten in
te zetten, betaald uit de zendingsgelden, en anderzijds niet-betaalde
spontane prediken uit de pmbek d christenen zelf. Het werk
dat door E d e s m e n evangelisten
werd gedaan was van onschatbare
wamie. Het waren de verkondigers
van de toekomst. Er mtiest dnngend regulier theologisch onderwijs komen,en vmr de bestaande
werkers en voor de taekomstige
predikers.

De valkuil van de
theoretische dagscholing
Daarmee leek de gedachte aan de
bijbelschml, of theologische scholing, gerechtvaardigd. De deuren
van de school gingen wijd open.
Het onderwijs was duidelijk: bijbelkennis,geloofsleer, ke-schie&nis, kennis van de belijdenis,
echiek, kerkelijk teven en enlreìe
praktische vakken.' Het moest
vooral eenvoudig blijven, dicht bij
de praktijk. Nog niet eens direct
voor & a.s. evmgeiist als wel voor
de &er onderlegde toekomstige
ouderling. De vele nadelige gevolgen van een meerjaríge opieidmg,
op een s m campus, die & studenten v o m d d e van de thuis-situatie, moesten uoar lief worden genomen. Net zo goed als de bijkhoxende (zendings)subsidÎes voor huisvesting en v d n g , d e de indruk

gaf van opleiding tot een ' w i k hurderI-job'.
In die lijn lag ook de kop op de bijbelschool, de theologische school,
op Sumba, K m t m Barat en Irian Jaya, die ia vier jaar tijd, inclusief een stage-jaar de jongens tot
zelfstandigpredikant moest opleiden. Het rooster vertoonde wel aanpassingen aan het niveau van de opleiding, maar - behalve dan het
pmidjkjaar - was de vergelijkhg
niet'Kampen' doorzichtig. Er was
veel werk w mde bestaamie
vakkn zo in te &hu,dat die w v e l mogelijk rekening hielden met
de bruikba&eid van de komende
tijd. Bijv. de Lessen in preken werd
niet uitgesteld tot. & hagm jaren,
mm vrijwel direct gestmt na.aankmut op &hol. De kracht van de
gereformeerde theologie was vooral gelegen in de d o m c h t e kennis,uitleg en w a s % & vapi de
Schriften in z'n g e k l . Daarvoor
was een gedegen kennis van de
hoofdlijnen van de gereformeerde
leer onmisbaar meen 'dqmatisch geweten' te vormen en aan te
scherpen.

De problemen in het onderwijssysteem kwamen al spoedig aan het
iicht. De westerse analytische manier van het netjes i d l e n vim de
vakken, per uur. per aparte map,
per span lesboek was nog maar
een handicap aan & oppervlakte.
Na enig experimenterenkonden
meer uren per vak aan e b a r p
koppeld worden. Een hele morgen
bijbelkennis bijv. of kerkgeschiedenis lukte beter dm per uur van vak
en aandacht wisselen.

Een dieper gelegen probleem is de
innerlijk logica waarmee & westerse zendelingdocenîende onderwerpen ter sprake brachten. Nog afgedacht van het lage leesniveau dat
& studenten tot op de middelkm
scholen hadden 'bereikt', de inde
h g en waasdering van de wereld
in v e r s c h i l l e n & c a t e g ~als persoon (wie &t er wat?), tijd (wanneer gebeurde iets?), reden (waar-

om gebeurde dat?), plaats (waar gebeurde het?) en wijze (hae gekeur& iets?) lagen in de beleving van
docenten en studenten ver uit elkaar.
De oplossing die het zocht in apwte lessen over logisch denken, bete
re kennis van & taal, het ontleden
van zinnen en stnicbiren was een
goede poging, maar bleef in de
theorie hangen. Het ontbreken van
een kritische houding van de studenten d s broodnodige bisinstelh g voor de verdere studie blokkeerde in grote mate de opkiding
op de schoolbanken. Ook de oudere studenten, die hun mannetjein
de maatschappij stonden en hun
sporen verdiend hadden in het kerkeli$ leven, v d & n zich steeds

ongelukkiger en onvolwaardiger
worden hij verdere theu~tischestudm Niet aileen dus vmwege de
v e m m t h g uit de sociale samenleving, maar ook m studieteclmische redenen rnoest het roer worden omgegooid.
Daar kwam nog a s bij dat & dagschool waarin alk tijd voor s!xdie
moest worden ingezet, zonder de
zorg voor het levensonderhoud,
geen juiste voorbereiding was op
het latere leven als evangelist of
predikant. De hoge financiële kosten die dit ideaal zouden mmten
verwedjken waren voor de
meeste kerken een brug te ver. Het
onderwijs aan een dagschool (met
campus en inkintemaat) wempiegelde een westers gemganiwed en be
taald kerkelijk leven dat in de arrnere Derde Wereld als een tang op
een varken slaeg. Op deze manier
functioneerde zl het thdogisch onderwijs, h e goed aangepast w toegespatst ook,niet als een dynamisch voortstuwende krucht, maar
als d y ~ m i edat
t & Kerken tot ontplofJing zou brengen.

De school uit, de wereld in
Niet alleen de geref-erde
zendelingen warstelden met het opleidingsprobleem.In de zeventiger ja-

ren was vanuit dezelfde frustratie
een onderwijsstrategie uitgedoktmd die als een gevleugeld woord
de zendingswereld doorging: TEE,
theological education by extension,
theologische Waining buiten de
school om.Een radicale omkering
van het probleem gaf een totaal
nieuwe mogelijkheid van onderwijs. Niet & student komt Piaar de
docent (op schooì),maar de docent
kom6 naar de student (in z'n werk).
De basisgdachte van TEE is dat
de student al in het werk betrokken
is: een predik.ant, een evangelist,
maar m k een tinmierman, een
boer, sen handelaar,een w i h l i e r ,
een onderwijzerof onderwijzeres,
een ambtenaar in een overheidsbaan, een leidster van de vrouwenbeweging enz. Die natuurlijke situatie blijft behouden. Daar komt
a l l m bij, dat zo'npraetisch spoor
gecombineerd wordt met een ondersteunend ondemijs-spoor. Die
twee samen vormen dan de rails
waarover & win van de verdere
kerkopbouw en evangelieverkondiging soepel kan lopen. Van tijd tot
tijd is er op deze rails een station in
de vorm van een seminar, een korte
cursus ter plekke, waar met de docent w&
dmgesproken over de
integratie van onderwijs en praktijk.

Bet onderwijsspoar is dan ook niet
langer een abstract doomemen van
de theologische literatuur, maar
een regeIrecht op de praktijk toegespitste stimulans voor & studie. De
kern vormt de wekelijkse prediking. Rondom de uit te leggen tekst
worden de updrachten omschreven,
bijv. de kennis van het betreffende
bijbelboek, & daarbij opkomende
dogmatische vragen, de praktische
toepassingen, de kerkelijke gevolgen enz. Die onderwljsstimulans
wordt vanuit een studiecentmm opgezet.
De docenten ontwikkelen dus een
schriftelijkecursus,die echter alleen te volgen is wanneer & student in & praktijk van het werk

staat, als evangelist of als predikant. Hij kan z'n dagelijks bemep
blijven uitoefenen, voor z'n eventueel gezin blijven zorgen, standby
blijven in de gemeente, maar met
behulp van de toegespitste aanwijzingen en opdrachten in minimale
studie-tijd zijn werk beter doen. In
plaats dat het gebrek aan kennis
hem steeds dieper in de schoolbanken wegdrukt en Hein maakt,
grijpt hij nu dit TEE-onderwijs aan
als middel waardm hij beter uit de
verf komt al$ zelfstandig opererend
prediker en voorganger.
Daarnaast komen &n keer per bijv.
zes weken de mede-studentenin de
regio, op de maximale afstand van
een dag reizen, bij elkaar cm hun
studievorderingenen praktische inbreng met elkaar te bespreken. Op
z6'n seminar van hooguit drie dagen is dan ook de b e n t aanwezig.
Hij heeft de omgeving van het
goed geoutilleerde studiecentrum
verlaten om met z'n studenten in
de 'bare' omstandigheden van de
praichjk ter plekke de verdere integratie van de studie te bevorderen.
Daar kan hij de resultaten van het
schriftelijk onderwijs controleren,
terwijl hij tegelijk een open oog
krijgt of houdt voor de tekorten
van zijn bijdragen en de knelpunten bij de studenten. Tegelijk wordt
hiermee de afstand tussen docent
en student weer teruggebracht tot
de omgang van medediensthechten in dezelfde roeping, die elkáár
heel wat te bieden hebben.

De enorme voordelen van zo'n studiegang zijn overduidelijk. De kasten van dit onderwijs zijn temggebracht tot wat schriftelijk matmiaal, en & reiskosten van enkele docenten. Alie perikelen rondom het
internaat op de campus van de
school als broeinest van vele revoluties zijn hiermee van de baan.
Het onderhoud van de pmhkmt of
evangelist door & gemeente Iran
worden teruggebracht tot een redelijke toeslag op het inkomen door
eigen kroep wordt verdiend. Op
deze manier w d t het onderwijs

een optie waar niet aileen een elite

voor in aanmerking komt, en niet
alleen jongeren, maar in feite iedereen, en op alle niveaus. Wijdse perspectieven lonken in dit model
vom 'blote voeten predikainten en
evangelisten'....

In cenrice training

...

Niet louter goud
Toch is het niet d e s goud wat er
blinkt in de TEE. Al spoedig ontdekte men de tekorten. De instmcties op afstand werden te veel geschreven vanuit de idee van een
vaststaand pakket, een bepaal&
hoeveelheid kennis, die aan de man
moest worden gebracht en in de
praktijk worden gedropt. De mogelijktieden tot vorming waren dan
wel op het seminar aanwezig maar
niet meer in het lopend onderwijs.
Met de persoonlijke leer-hoding
en motivatie bemoeide de TEE zich
nauwelijks. Het geheel was opgezet vanuit de gedachte dat onderwijs het sluizen van kennis is. Vandaar dat in veel gevallen TEE werd
gezien, onterecht overigens, als een
verkapt systeem waarmee de westerse zending toch nog haar stempel wilde drukken op de nationale
kerken.
Daarnaast kwamen allerlei practische bezwaren om de hmk kijken.
De studenten vonden het allemaal
wel goed, maar wat was nu hun
TEE-opleiding waard in de academische wereld? Stonden ze op gelijk niveau met de in de steden afgesaideerden voorzien met titels
en rechten? Vooral de rechten op
loon? Nee dus. Nu dan hoefde het
m k voor de vele as.predikers niet
meer. De drang in de Derde We
reld (en daar alleen?) om officiële
diploma's is zo onstuimig p t
dat alleen hierom al het TEE-model niet haalbaar was: 'Juilie zendelingen zijn tmh ook opgeleid

aan een erken& universiteit?
Waarom moeten wij het dm met
minder doen?'

Een bijzonder negatief bijverschijn-

sel was dat de rondtrekkende docenten in feite aiieen maar de westerse zendelingen konden zijn, die
over auto's konden beschikken en
die men niet wilde afstaan voor de
nationale docent toen hij ook deelname in het gebruik v m g . Die
moest maar een auto van de kerken
zien los te peuteren...

Zo leed het pure mak1 van TEE al
spoedig schipbreuk, al zijn er intussen honderden zendingen die min
of meer met TEE-cursussen werken. Daarbij wordt dan ook de radio als instructie-medium ingezet.
De schriftelijke cursussen krijgen
een verdieping door de mondelinge
tmlichting en stimulans. Bovendien is dat systeem weer goedkoper
en effectiever dan de rondreizende
zendeling. Het heeft een nog veel
verder bereik dan de auto of het
vliegtuig.
Training en vorming van de persoon
Om de combinatie van de onmisbare theoretische studie en de praktrjk
toch niet meer te verliezen werd
een ander model voorgesteld: ia
service training. Daarbij wordt de
theorie niet geschuwd, maar nadrukkelijk gekoppeld aan de vragen vanuit de praktijk. Er wordt
niet een bepaald curriculum afgewerkt dat nog dateert uit de eerste
jaren van de oprichting v m d e
school. Gestreefd wordt een zodanig aanbod te doen dat gelijke tred
houdt met de ontwikkelingen op de
preekplaatsen en in de nationale
kerken.
Dat houdt o.a. in dat minder gewerkt wordt met het oog op aunbrengen mfeitenkennis, hoe onmisbaar ook, maar meer gericht
wordt op integratie, motivatie en
vaardigheid. Meer gericht op de
vorming van de persoon van de prediker àun op het vullen van zijn ggeheugen. Wat duur gezegd: een didactische houding die meer leerEing-gericht is &n stof-gericht Zoals het onderwijs in Nederland ook
s t d s meer vraagt naar de doelstel-

ling, w ook hier. Er zuilen vooral
in een ontwikkelingssituatiezods
op het zendingsveld en de jonge
kerken weinig kant-en-klaar antwoorden te geven zijn op de actuele problemen.
Zaak is dus te werken met geschik-

te voorgangers die de msivutie bezitten én & vaardigheid om zich
een weg te banen in de dagelijkse
praktijk. Zij mwten niet een kanten-Haar theolog~schproduct kunnen reproduceren, dat in vroegere
tijden (en in andere culturen) z'n
diensten heeft verleend, maar het
theologisch proces kunnen opsiarten en sturen dat nodig is om een
adequate bijbelse richting te geven
aan het verkondigings- en opbouwwerk. Aan het wmrd training is
merkbaar dat de opleiding vooral
begeleiding wil zijn. Een as. voorganger of evangelist moet niet zozeer veel weten, maar vanuit een integrale visie veel kiinnen.
Om het eens kort door de h c h t te
zeggen: hij moet voor zijn preekwerk volgens een bepaalde methode een tekst kunnen kiezen en niet
'domweg' een bepaald b i j b e l h k
uit den t r e m doorworstelen,althans niet in de zondagse prediking. Hij is mogelijk niet in staat
zelf de grondtekst te lezen, al
wordt er sporadisch in àie richting
gewerkt, maar hij kan wel verschillende vertalingen zo hanteren, en
eventueel een commentaar, dat hij
de verschillende mogelijkheden
kan aanvoelen en daaruit zijn harde
of voorzichtige conclusies trekken
voor de toepassing. Hij heeft geen
gedegen kennis van alle hoofdstukken van de dogmatiek, maar hij is
getraind om via register, index, encyclopedie w atias & benodigde
kennis zelf op te zoeken en te integreren.
Contextueel gevoelig en relevant
Bovenal, hij is getraind om in de
verkondiging voortdurend zich af
te vragen hoe zijn hoorders hierop
reageren. Hij is uit op feedback en
kan die hanteren voor het vervolg-

traject. Dat wil zeggen: hij is z.g.
contextueel bezig. Niet om theologische kennis te verspreiden, maar
om een theologisch p m e s in gang
te zetten om een bijbels passend en
voor de hoorder relevant antwoord
te geven op de vragen die zich
voordoen. Daarom zal hij mogelijk
niet de strikte volgorde van de Heidelbergse Catechismus volgen,
maar meer de topics aanhouden die
vanuit de Catechismus aangedragen worden, maar die nadere uitwerking nodig hebben. Of ook topics aandragen die in de Catechismus niet khandeld worden.
Bijv. in vla 19 zegt de Heid. Cat.
dat God dit evangelie van Chnstus heeft geopenbaard, laten verkondigen, uitbeelden en door
zijn Zoon vervuld. Een puntig
uitgedrukte belijdenis. Maar hier
is wel het moment om in een animistische setting te spreken over
de wijze waarop God Zich heeft
geopenbaard, o.a. dmr de vroegere dromen en visioenen, maar
dat die bijzondere openbaring
vandaag niet meer doorgaat, ondanks alle ervaring die ook gdovige mensen in hun dromen hebben. Maar dat brengt wel weer
de vraag naar de waardering van
het religieuze en culturele leven
van de pasbekeerde met zich
mee. Welke relatie is er tussen
de voorouderverering, het ontzag
hebben voor het 'goddelijke', de
mythen en de openbaring van de
ware Gd?Nergens staat er
rechtstreeks antwoord, maar er
worden wel richtingen gewezen,
die toegespitst moeten worden
op de eigen siaiatie.
Zelfstandigheid, ambt, geleding

en samenwerking
Nog een stap verder, en in service
training wil bekwame en betrouwbaar gebleken mensen begeleiden
die met beperkte middelen de contouren van de oplossing kunnen bepalen en in overleg met de kerken
zelf besluiten kunnen nemen. Dat
zal nadrukkelijk ook in de opleiding en de training naar voreuqloe-

ten komen. Oplossingen bedenk je
zelden in je eentje. Br is dus overleg nodig,kerkelijk. Op & kerkenraahvergadmen, classes, synodes. Ook overleg in oecumenische
kaders. Waar kunnen de Westerse
broedm, met hun bredere kennis
en toegang tot & bronnen, ons mee
van dienst zijn? Geen kant-en-klare
antwmrden, maar contouren, dustraties, achtergronden van hebifde proces dat de kerk in eerdere tijden ook door mmst. Niet teruggaan achter genomen dogmabsche
besluiten,maar nieuw te ontpmen
gebied in kaart brengen.

Dan zal blijken dat de ene voorgmger de andere niet is. In veel omstandigheden zullen evangelisten
en het merendeel van de pdikanten niet zelfstandig van tekst naar
hoorder een preek h e n maken.
Kunnen ze daarom niet preken? Ja
zeker wel, als ze maar de goede
handreikingen, bijv. in de vorm
van schetsen, outlines, gerichte
commentaren krijgen. Geen uitgeschreven preken die zouden uerleiden tot alleen maar voorlezen, wel
'geraamten' er van, die via training
tot leven gebracht kunnen worden
op de preekstoel.
Natuurlijk, dan heb je predikafiten
nodig die die schetsen maken. Ac-

c m d , dat zullen dan de mensen
zijn die een voltijdse baan m k verdienen en 'waarmaken'. Tenvijl anderen goed predikant kunnen zijn,
maar geen wonderen verrichten in
de studeerkamer. Leg ze d m g e n
zwaardere last ap die zij of & kerken kunnen dragen. Zulke pr&kanten kunnen 'tentemakerpredikant' worden, volwaardig om de sacramenten te bedienen, maar met
de erkenning dat hij regelmatig zijn
ondersteuning van andere collega's
verwachten mag.
Daarom is geleding binnen de
ambtelijke structuren w belangrijs:. Via classicale afspraken kunnen sommige voorgangers aangewezen en gevraagd worden om
zich meer met opleiduigs- en be-

,,he opleiding zijn we bijna toegekomen aan de laatste fase in dit model. De plaats van de natimale
hmlo&che docent van de nationale kerken. E ~daarmee
I
samenhangend, de hogere, academische opleiding van nationale theologen.
Moet elk nationale kerk een eigen

geleidingszaken bezig te houden.
Daaiin wordt zijn gave gerespecteerd en knut, zonder dat hij nu
meteen ook 'hoogleraar theologie'
moet zijn. De collegiale banden en
de kerkelijke afspraken zullen telkens ingezet moeten worden ten
dienste van de kerken in het gem m .De angst voor dominwratie
mag ons niet verlammen om de persoonlijke kwaliteiten optirnaal in te
laten zetten.

theologische universiteit stichten
om zelfstandig te kunnen zijn? Of
kunnen we dan gebruik maken van
de oecumenische relaties en de b
staande universiteiten?

Bijv. in Nederland hebben we de
voorkeur voor classicaie visitaboren boven de Lutherse superint~tadcnten.Er kunnen echter tijden en culturen zijn waarbij de
gezagsvmhudkgen zo liggen
dat van een perwodijk superintendentschap sprakeis. Terwijl
er gem mogelijkhedenzijn het
in onze KQ vastgelegde visitatorschap g& uit te oefenen.Het is
dan m.i.beter kerkelijk een supe
rintendentnidel vast te leggen,
dan de vrije hand te laten aan onzichtbare machtsstnicmen. Wellicht dat op deze manier & p i tie van de uitgezonden buitenh d s e la in gekaderd
wodi in de kerkelijke samedving dan in de luidige i n d i h g
van een ''oslopend'
docent met p ~ t s ~ ~ o e g d
heid.
Met deze rondgang in de thwlogi-

Het &k

Met die vragen zijn we dan weer
aangeland bij de taak van de zendemen,& zendende kerken en de
t a k VOM oecumenische hulpveriening. Maar we zijn wel verder gekarnen: er zijn zusterkerkn bijgekomen, die met eigen krachten,
vaardigheden, middelen en stnicturen, ook overlegstructurenhetzelfde in hun land wilien zijn als wij in
Nederland: kerken die aile gelovigen willen vergaderen in e h i d
van het ware geloof, met betrouwb,
actleele prediking en missie
nair élan. Daarover dan de vdgende keer.

%e voor een bredere uitwwking van dit
thema: ds.H.Venema, De School der Kerken, in:Mei vereende kerkeia, GMO-Sympo-siumhdel, Zwolle 1996,119-148.
Z Vgl. Cd
Kerkelijk ondenvijs, in:
Tj.S.de Vries (d
Een
)openpM Sn kt
mnuoirQ, G n i n i 1983, p. 125139, m.n.
132,139 voor de vakkenve&iiig.
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VRIJE TIJD
EEN PROBLEEM?
leam& je kimben ' v e r l m tijd'?
W g ü j d wil aggen dat we tijd
lldmt,-uit-e
~ ~ z i m , g e e r i ~ o p Je
zit.
Inuitdietijd~ulBva~jezeif
W i k Z o u W ~ ~ ~ d a
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week weW.

~ ~ w a t ~ j e g e g f t

W i j k ~ 1 3 n i n i ~ ~ w
~l~iSmrmS'*zijn,€litte

ook&&lm*hmfs
~

~
~
mwil&je&md&~ ~ ~ m a a l r t v a n w a t
Hij @geeft (zie bijv. Pred. 3 : 12,
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hunE4gmmacht~maar&

wei mogen ontspannen met je gezin, zo maar
de zaterdag? En als je het zo wilt invulen wat
doe je dan eigenlok &s oni3pcatWing M je vdje tJd,
Waf is een goede besteding daarvan? Waf.zijn

I

I

m m z i & ~ e n ~ a e g d
doet in zijn leven, korturn als iamand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat
een gaveG&').lhs &dat& geniet van je vrije tijd. Ihtistijijdie
ook daar hem is vrijgekochk Maar
nu:durf je dat ook? Kan jij dat nog
wel? Genieten van al die mooie dingmdii:Wjeg&kJeIazgn$.

vm&whgrianleren,dMrnziwrvmhet$e~ernimid~
v a n j e v r i j & ' j d ~ ~ e em
n+
SQmrnigen hebkmer best d t e
ten~-rUiaarteW%zi&datwe
tal m@-.
Wfem
m e e m echt k geniefen. Kun je dat
hem nag W&l4ets,mîîigsd m , al
maar het @noem&w&&t
ais clnimeigenlijk wei maken?
W n we wij. W1je'voordat je
een nieuwe slimkin8 p e n m er
H o e ~ ~ j e ~ i s i ~ s zalmggen:
m t
kikhebeenmippmlzmqb&g ahje over je vrije tijd
inje ge* mmkht mtegeveit.
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~ ~ u i ~ e n m e t d c ~
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Je W je mmmafwagen of je
Voor eik kind is p l mvan levensnmllentll&m.Ikkeb~
ontspadng geiijk staat &I 'Rieis
we&eeftìnMhg,dusnogzatte
d m ï ' ? k ~ t i j d ~ ~ s p be e ~ v o o r d & l ~ b a a r o ~
doek' In *d
h we

si&atieslxdad

b iiitvlrrch~

ling. Kinderen vullen, als zij zich
normaal ontwikkelen, een groot
deel van hun tijd met spel. Het is
de taak van de opvoeder voor voldoen& uitdagingen te zorgen om
je kind te laten spelen. Hetzij door
zelf mee te gaan spelen of door
voor speelgoed te zorgen dat de
mogelijkheid tot (fantasie)spelstimuleert.Kinderen vinden het heerlijk als vader of moeder in hun winkel komen kijken en kopen. En
neem het =neus, speel je rol gmd,
anders is er voor je kind niets aan.
Je kunt overigens nog zulk duur
speelgued kupen, het blijkt dat kinderen het meest tot fantasiespelkomen rnet de oude hoed van oma, de
wandelstok van opa en de oude
jurk van tank Trijn.Een goed gevulde zak met verkleedkleren is
haast een onmisbaar ingredrënt iri
& speelgoedkast van je kind. En
ververs die kleren regelmatig, dan
blijft het steeds weer een uitdaging.
Vaak biedt al dat kant en klare dure
speelgoed onvoldoende uitdaging
voor een kind. Ze splen er even
mee en het ligt vervolgens doelloos
in de kast. Denk aan dat prachtige
vliegtuig met al die knipperende
lampjes. Het is even leuk en voorbij is de pret.

IS het tijd besteden aan
spelen me t je kinderen

'verloren tijd'?

Als je kind niet uit zichzelf tot fantasiespel kan komen, kun je als ouders stimulerend werken door zelf
een spel op te zetten. Maak een
winkel met je h d , of richt samen
de kamer in tot klaslokaal.
Spelen is en Mijft voor een kind het
belangrijkste 'vrije tijdverdrijf.
Naast de fantasiespelen zijn er de
gezelschapsspelen. Spelletjes zijn
niet meer zo 'in' tegenwoordig.
Kost het je te veel moeite, neemt
het teveel zogenaamd zinloze vrije
tijd in beslag? Heeft het volgens
jou te weinig nuttig effect om
'Mens erger je niet' te spelen? Of
verliest elk gezelschapsspel het van

de tv? Voor de sociale ontwikkeling van een kind zijn de gezelschapsspelen niet onbelangrijk. Ze
leren er bijvoorbeeld door onderhandelen, winnen en verliezen.
Vaardigheden die je in je latere leven goed vm pas kunnen komen.

He t is de taak van de
opvoeder voor voldoende
uitdagingen te zorgen 0m je
kind te laten spelen.

Sport
Als je kinderen wat ouder worden
komen de sportverenigingen in
beeld. Net zoals op eik ander terrein van de opvding is hier de
voorbeeldfunctie van & ouder van
grote invloed op de keuze van de
sport.
Ben je als vader gek op voetballen,
dan nemen je kinderen &t al gauw
over. En sta je 's winters op de
schaats, dan moet het wei heel raar
lopen willen je kinderen dat niet
snel overnemen. Vindt pa de racefiets aantrekkelijk, dan staan er later in de schuur vast wel meer van
dat soort sportarthlen. Een belangrijk aspect van het sporten op
een sportvereniging is dat naast de
lichamelijke inspanningen ook de
sociale ontwikkeling gestimuleerd
wordt. Sporten op een vereniging
is niet zo vrijblijvend meer. Je gaat
er heen, mede omdat je onderdeel
van een team_ bent. Smen spelen,
je inIeven in eeri ander, rekening
houden met die ander, zijn belangrijke zaken bij teamsporten. Bijvoorbeeld bij voetballen moet je
kind samenspelen met anderen. Bij
moet zich leren inleven in de tegenstander, zodat je kunt voorkomen
dat hij je passeert met bal en al. Je
mmt je ook indenken wat de m e
despelers doen, zodat je rnedespeler bij het afspelen ook wat met die
bal kan dmn. Teamsport is gezond
voor lichaam en geest. Samen leer
je ook om sportief te zijn.
Via de sportvereniging kan je kind

ook in aanraking komen met mensen buiten het gereformeerde wereldje. Ze leren ditar dat andersdenkenden ook mensen zijn, en dat er
ook heel leuke en erg gelovige
mensen onder zijn. Al zitten ze niet
bij jou in de kerk. Kinderen kunnen
daar, op een beperkte manier, ook
leren hoe je met die andersdenkenden omgaat.
Voor een verantwoorde keuze van
een sportvereniging voor je kind is
het goed om op een aantal zaken te
letten. Bijvoorbeeld: h m gaan ze
om met de sport. Hoe denkt men
over winnen en verliezen? Hoe
gaat men om met (@sportief gedrag. Wordt er rekening gehouden
met de chnstelijke regels voor de
omgang met elkaar? Dat zijn vragen die je bij het aanmelding moet
immen steilen. Je laat daarrnee tevens aan de sportvereniging zien
dat je de aanmelding serieus neemt.

Vrije fijd,dat IS tud die ook
door Hem IS vrflgekocht.

Muziek
Door de welvaart in ons land krijgen tegenwoordig zeer veel kinderen muzikale bijscholing. Dat kan
zijn via de blokfîuitgroep na
schooltijd, via de muziekschool, of
via het kinderkmr.
Muziek maken is een positieve en
culturele bezigheid. Je creëert iets.
&n muziekinstnunentIeren bespelen kost wel moeite. Je moet regelmatig oefenen. Niet zelden haken
kinderen daarom, na enthousiast te
zijn begonnen, al b h e n een jaar
af. Moet je daar als ouder nu aan
toegeven of niet? Je kunt stellen:
wie heeft gekozen vmr muziek, die
mag ook wel wat doon~ttingsvermogen tonen.Ouders kunnen dat
stirnulerea 'Dus, toch nog maar
even doonetlen, Jemen!' Je kunt
anderzijds je kind niet dwingen een
muziekins!mment te gaan of ie blijven bespelen. Probeer, wanneer je
kind enthousiast is geraakt van een

muziekinsinment, ook tegelijkertijd de nadelen voor te houden. Je
kunt dan met je Iund een soort contract-afspraak maken.'Ais je voor
een opleiding op een kpaald instrument kiest, dan mmt je dat ook
minstens twee jaar vol houden.'
Muziek maken ontspant. Het geeft
je vaak nieuwe energie. Zeker als
je samen met anderen muziek gaat
maken. Het kan je een sarnenwerkings'kick' geven, als je merkt dat
je samen met anderen mooie harmonische klanken kunt neerzetten.
Kinderen vinden het in de regel
ook heel fijn, om het muziekinstniment thuis te kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld bij het zingen van de
psalm aan tafel, of bij het zingen
van andere liederen.

Samen pele en, je inleven in
een ander, rekening houden

met d i e ander, zun
belangrgke zaken b4 de
teamsporten.
Muziek maken ontspant. Hef
g e e f t je vaak nieuwe energie,

De media
Zeer veelvuldig gebru&k vrijetijds/ontspanningsmiddelenzijn
de computer en de tv. Onderzoeken
hebben uitgewezen dat basisschoolkinderen in Nederland gemiddeld
twee uur per dag voor de tv doorbrengen. Naar het aantal computemurtjes is nog nooit onderzoek gedaan.
En laten we reëel zijn de tv is natuurlijk ook een zeer makkelijk
middel om je te ontspannen. Je zet
hem aan en alles wordt over je
heen gegoten. Bij de tv worden
overigens best wel een aantal activiteiten van je gevraagd: Je mwt
luisteren en kijken, geluiden interpreteren, conclusies trekken.
Je zou de tv soms op een creatieve
manier in kunnen zetten om het
kijkgedrag te verbeteren. Bijvoorbeeld door bij een tv- quiz als gezin actief mee te doen. Pen en pa-

pier op schoot. Je zou ook de informatie die in grote hoeveelheden
van het kldscherm is af te scheppen, effectiever kunnen maken
door een programma op de video
op te nemen en er zelf een soort
quiz van te maken, na &op.
Alhoewel de tv veel informatie
biedt, gebeurt er vrijwel niets om
die informatie ook echt vast te houden. Bovendien laat cle tv weinig
aan de ontwikkeling van de fantasie over. Daarvoor gaan de beelden
meestal te snel. Je moet ze h e n
en willen volgen. Je hebt geen andere keus. De beelden worden nu
eenmaal door een ander bepaald.
Nog een ander aspect. De tv heeft
weinig sociaals te bieden. Je zit
misschien wel met elkaar te kijken
als gezin. Toch kijk je allemaal dleen. Wel naast de anderen, maar
meestal niet met hen. Ieder kleeft
het voor zich. Bij spanoende momenten kan je kind in elk geval wel
dicht tegen pa of ma aankruipen,
als ze daar zitten. En zij kunnen de
spanning voor hun kind een beetje
relativeren.

En laten we regel zijn de tv Is
natuurlijk ook een zeer
makkelJk mlddel om je te
ontspannen.
Over de mate van invloed van de tv
zijn de meningen van & o n d e m kers nogal verdeeld. Overigens is
het wel overduidelijk dat die twee
uur tv kijken het zelf lezen van kinderen behmlijk teruggedrongen
heeft. Dat is heel jammer. Want lezen heeft duidelijk een meerwaarde
voor de ontwikkeling van kennis
en de fantasie. Daar zijn de meeste
geleerden het wel over eens.

Tenslotte
Het is moeilijk om volledig te zijn
in het bespreken van alle mogelijkheden voor de vrije tijdsbesteding.
Het is in de eerste plaats belangrijk
dat je op een goede manier van je
vrije tijd durft genieten. Dat voor-

beeld geef je door aan je kinderen.
Ze leren van jou dat 'genieten
mag', maar ook welke grenzen je
daarbij in acht neemt. Hoe je je
vrije tijd verantwoord invult is
meer een persoonlijke keuze. Dat
heeft te maken met je eigen voorkeur. Je kunt als ouder door je houding je kind in elk geval wel op
een goed spoor zetten voor een positieve invulling daarvan. Maar vergeet daarbij niet dat uitslapen niet
verkeerd hoeft te zijn ja zelfs een
gezonde ontspanning kan opleveren.

Kracht van God
Pieter Boomsma schnjft in het Centrad Weekblad van 18 april jl. over de
kracht die we volgens de belofte van
Jezus zullen ontvangen, wanneer de
Heilige Geest over ons komt. Dynamiek zou je ook kunnen zeggen. Dynamisch geloven; wie h m t er niet

van?
Wat zou Jezus M o e l e n wanneer

Hij het heeft over 'kracht'? Voor
de mensen van het mekmodel een
riskante vraag. Wie kan weten wat
Jezus bedoelt? Alleen, zoals ik pas
iemand hoorde zeggen, 'wie denkt
het naadje van Gods kous te weten'. Vmr de leerstellige zekeren
wellicht geen vraag. Dan mi het
zoiets zijn alst.' vermogen om
bij de leer te blijven'.

Leesbare brief
Ik waag het erop. 'Kracht ontvangen', zoals dat staat in Handelingen 1 : 8, betekent mijns inziens
dat je door God de Heilige Geest
wordt geholpen om zo te veranderen dat je een 'leesbare brief van
Christus wordt'. Dat je leven van
elke dag een illustrutie wordt voor wie er op let - van wie God is
en wat God bedoelt.
Wie wordt vervuld met de Heilige
Geest, wie Pinksteren meemaakt,
wordt 'vol van God'. Het hart (de
plek waar een mens beslissingen
neemt), wordt vol van Jezus. Hij
wordt alles bepalend. Dat betekent
dat er een proces van leren en veranderen op gang komt. 'Het oude'
gaat plaatsmaken voor 'het nieuwe'. Je denken en dus je doen
wordt gaandeweg meer bepaald
door het feit dat je 'van Jezus'
bent. Iemand, zoals het in Handelingen wordt genoemd, van 'die
weg'.Die verandering is mogelijk
door Jezus' opsrandiagskracht,
door het werk van de Geest.
Wie zo verandert, is een getuige,
ook al zou zij geen woord zeggen.
Allereerst om te getuigen, krijg je
die kracht. Dat wil niet zeggen dat
je nu altijd maar moet vertellen.
Het gaat er vooral om wie en hoe je
bent.

I

'Verkondig het Evangeiie', zei

Franciscus van Assissi eens, toen
hij enkele monniken uitstuurde,
'desnoods met woorden'. Woord
en daad mogen op geen enkele rnanier tegen elkaar worden uitge-

1

G.J. van Middelko~p

t!

ne gei

speeld. Ze werken samen en zijn
evenveel waard.

Christus zichtbaar in ons leven
God wil aan en met ons werken.
Bij accepteert ons mals we zijn en
dan begint Hij, Hij, die Jezus terugriep uit de dood, kan en wil ons terugroepen of wegroepen uit &
doodsheid. Bij kan dat en doet dat
voortdurend met mensen. Dat is
zijn kracht. Die kracht werkt dan
door en dat brengt verandering.
Wie niet wil, blijft gewoon stil
staan. De Geest dringt wel aan,

I

maar dringt zich niet op. Wanneer
er ruimte blijkt te zijn voor de
kracht van God,ervaart een mens
steeds meer vrijheid. Vrijheid om
van God en mensen te houden; om
zich niet door van dles en nog wat
te laten &leiden en blokkeren. Vrijheid om naar 'het beeld van Clwistus' toe te groeien - Hij wordt
zichtbaar in je leven. Pinksteren is
eenfeest met ongekende mgelijkheden.

Uw kerkgebouw is toch wel
bij Donatus verzekerd?
100% z e k e r h d

Santen sterk.

AL brand-, stom- of a d r e

Donatw i s een onderlinge

schade dreigt, is ket m r Lt

beste als

uerzeùeri~rschappij.En dat

w kerkelijke eigendommen bij

betekent dat de leden samen de kracht

Donatus zijn m e h r d . Gewoon,

van Donam bepah. Een gemeen-

omdat Donam in de praktijk bewijst

schapsgedcichte dis er inmiddel

m te zijn wanneer Donatus het meeste

heft

nodig is! Bij calawiiteiam wan welk

L r f r p d in N d &

mvang en aard &n

d.
Op baris uan

op maat g e m a h voorwaarden.
50%premierestihltie
Bovendien i s kiezen voor Doriasus

toe

g e l d , dat er ruim 75% van alle

bij

Donatza is verzekerd.

Wilt u

mee^

weten?

Vraag dan om een prsmlijk
gespek met 6.411uan onze advkeurs.

k i e m voor wrantuioorh bestedingen.

Ook als a nu nog elders b e m~e k a r d .

Jandijks wordt de winst uan Donatas

db

in de worm van premieresrimrk remg

betaald. In de afgelopen I O jaar
bedroeg d a s pmierestiwtie getnidd& maar liefsr 50%!

1 Vertrouwd

doncitus

verzekerd.

0.VM.D o m ra..Ponhm 5ûS5.5201 GB 'x-Henogenbosch,rei. 073412 ZI 66

