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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN

KERKELIJK LEVEN / C.J. de Ruifler

MET DE GEMEENTE
AAN HET WERK
MEDITATIEF
3.Janssen

H e b b e n juliie ai een gemeentebeleidsplan? J
'Nee, moet dat dun?' 'Ach, dat het nou echt moet,
zal ik niet zeggen, maar het schijnt er tegenwoordig
we! bij te horen.
Zo ongeveer verliep een gesprekje duf Ik laatst
meemaakte iussen twee ouderlingen uit
verschillende gemeenten. In het vervolg van hef
gesprek bleek trouwens, dut ze allebei zo hun
vragen hadden bij dergeloke plannen. Hef kwam er
uiteindelijk op neer, duf ze b m g waren dat het
belangrijkste uiteindelg&toch niet in zo'n plan staatd
Vergaderen, evalueren, kritisch doormeten, het zijn
allemaal best belangrdke dingen. Muur kunnen ze
ons ook niet af/eid% van wat echf nodig is?

in verder...
ieuw uitgekomen
it de kerken
leege k e n

Sterke en zwakke punten
We hebbm de laatstejaren geleerd
om niet bij voorbaat Levmien te
zijn met & manier waarop we bezig zijn. Eigenlijk zit dat al een he-

,

le tijd in de lucht. Je moet steeds
opnieuw ixkijken of je wel goed
bezig bent. Ik kan me niet herinneren, dat er veel aan evaluatie gedaan werd in de tijd dat ik opgroeide. Alles ging mals het ging. En

daar zat vaak een hhoorlijke vanzelfsprekendheid in. Dat vanzelfsprekende is er inmiddels wel af.
We hebben met elkaar doorgekregen,dat je eigenlijk altijd blijft leren.
Je kunt dus nooit zeggen (of denken) dat je het nu wel zo langzamerhand kunt. Iedereen wordt aangemoedigd om eerlijk te zoeken
naar sterke en zwakke punten (en
vaak trekken de zwakke punten
dan natuurlijk de aandacht: daar
ligt je huiswerk).
En als m'n houding aanslaat in onze samenleving, werkt dat door.
V m g of laat moet iedereen daaraan geloven. En zo konden we ook
in de kerk er niet onderuit. Juist de
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mensen die op hun werk of in hun
dagelijks leven leren kritisch naar
zichzelf te kijken,merkten dat we
in de kerk daar lang niet altijd aan
&gekomen zijn.We hebben inmiddels geleerd dat ook daar een
sterkk-zwakte-analyse nodig is.
Het kan geen kwaad als we in de
kerk ook eens goed evalueren hoe
de gang van zaken is.
Overigens is het niet altijd even gemakkelijk om de resultaten daarvan onder ogen te zien. Ais j e eens
nagaat hoe de laatste tien jaar in de
kerkelijke pers over onze kerken
geschreven is, dan kom je een lange lijst van zwakke punten tegen.
Zodanig, dat sommige mensen de
neiging hebben hun oren maar
dicht te stoppen voor ai die 'o*
heilsprofeten'. Doen we echt m
veel fout? Moeten we nou heus op
alle zwakheden en gekken de aandacht vestigen? Of werk je zo mismoedigheid in de hand?

Moe en machtelaos
Met dat laatste is een punt aangesneden dat onze aandacht wel
waard is. Wat is eigenlijk het effect
van al dat evalueren? Op weke manier gaan we om met & resultaten
die dat oplevert? Helpt het ons om
een duidelijke weg voor ons te
zien, die we blijmoedig inslaan? Of
voelen we ons ontmoedigd?
Je kunt tegenwwrdig steeds meer
mensen tegenkomen, die moe g e
worden zijn van heel die evaluatiemode. Ze zien er best wel het nut
van in. Maar het is niet altijd gemakkelijk om vervolgens aan de
slag te gaan met de uitkomsten.
Het k m je nl. ook behoorlijk verlammen.
Dat kan mede veroorzaakt worden
doordat de kritiek vaak meer gaat
over de vorm dan over de inhoud.
Niet het wat staat ter discussie. Zeker in de kerk niet. Er moet gepreekt worden. Er moet een kerkenraad functioneren met een beleid.
Er is steeds weer aandacht voor de
eredienst nodig. Maar de discussie
gaat vaak over het h e . Is de preekmethode wel effectief en amspre-

kend genoeg? Gaat de kerkenraad
ook planmatig om met zijn beleid?
Is de vormgeving van de liturgie
wel gwd doordacht? Het valt op,
dat de zwakke punten die aangewe
zen worden bijna altijd gaan over
de munier wamop we bezig zijn.
Veel minder over het werk zelf.
Natuurlijk is dat niet verwonderlijk. We leven nu eenmaal in een
wereld waar presentatie. vormgeving en overkomen dwrslaggevend zijn. Logisch dat we daar in
de kerk ook het een en ander van
merken. Alleen mmten we dan wel
opletten, hoe we daar mee omgaan.
In onze samenleving kan een gebrekkige presentatie dodelijk zijn.
Een minder geslaagde vormgeving
kan betekenen dat je artikel buiten
het blikveld valt, hoe g o d het verder ook mag zijn.
Dat kan enorme frustraties opleve
ren. Iets daarvan meen ik soms in
de kerk ook wel tegen te komen.
Wat ons in de kerk kzighoudt is
het dierbelangrijkste in dit leven.
Het gaat om het evangelie van
Gods verlossing en om het leven
uit dat evangelie. Dat is het hart
van het leven van de kerk. Maar
soms hebben mensen het gevoel
dat er om die kern heen zoveel mgen een rol spelen, dat ze niet altijd
even goed toegang meer hebben tot
die kern.
Ik kom bijvoorbeeld nogal wat
mensen tegen die volkomen dichtklappen bij een bepaald soort preken (of misschien moet ik zeggen:
bij een bepaald somt predikers). Ze
h e b h zo'n last van de manier van
preken, dat de inhoud van de preek
haast onbereikbaar wordt. Je kerkgang kan m geslagen worden met
een zekere machteloosheid.
Ik kom bijvoorheld ouderlingen tegen die zich gefniskeerd voelen
door het vele vergdemerk waar
ze aan deel moeten nemen. Er moet
zoveel overlegd, geëvalueerd en georganiseerd waden, dat ze zich
verlamd voelen als het gaat om hun
eigeniijke werk:de gemeenteleden
bezoeken in de huizen. Je ouderlingschap km zo geslagen worden
met een zekere machteloosheid.

of de Bijbel wel gezag heeft, dat ze
er haast niet meer toe komen om de
Bijbel ook werkelijk te lezen.
Ik denk,dat vandaag dat gevaar
h e l reëel aanwezig is bij ons. En
dat we er mk rekening mee moeten houden bij al het kerkenwerk.
Je kunt zo druk zijn met het uimerken van Ben beleidsplan in de gemeente, dat je er te weinig aan toe
komt mais gemeente ook werkelijk aan de slag k gaan. Je kunt ui
dnik bezig zijn met de vormgeving
van de liturgie dat je er a weinig
aan toe komt om God echt te aanbidden.
Ik keer me daarom dus niet tegen
het instellen van liturgie- of gemeenteopbouwcornrnissies. Ik wijs
preekbespreking en ambtelijke toerusting niet af. Ik ben geen tegenstander:van gemeenteopbouw en
beleidsplannen. Integendeet Ik
denk dat ze heel belangrijk zijn en
ook echt dienstbaar kunnen zijn
aan het werk in de gemeente. Maar
laten we daar dan ook op geconcentreerd zijn en blijven. Het hart van
alle gemeentewerk ligt in het samen luisteren naar wat de Geest tot
de gemeente zegt.

En dat proefde ik ook in dat gesprekje over het gerneentebeleidsplan, dat ik aan het begin aanstipte.
Zo'n plan slorpt veel energie en
aandacht op. En het kan wel even
duren, voordat je de vruchten daarvan terugziet. Vandaar dat mensen
daar heel sceptisch van h e n
worden. Moe en machteloos.

Binnenkant en buitenkant

Je zou kunnen zeggen: Eigenlijk
gaat het over de verhouding tussen
de binnenkant en de buitenkant. De
binnenkant van het werk in de kerk
is het contact met de levende God.
De buitenkant ervan is de manier
waarop we dat werk vormgeven en
organiseren. En het is ontegenzeggelijk waar, dat we tegenwoordig
veel tijd steken in die buitenkant.
Ik ben daar trouwens niet negatief
over. Soms zijn er we1 eens mensen die het minder belangrijk vinden hoe de buitenkant eruit ziet.
Alsof dat er niet toe do&. Dat is,
mijns inziens, een vergissing. Je
kunt die twee niet van elkaar losmaken. Sterker nog: je kunt de binnenkant niet eens bereiken zonder de
buitenkant. Hoe ik mij kleed, mijn
huis inricht, mijn leven organiseer, Een nieuw initiatief
zegt ook iets van mijzelf. Dat gaat
ook op voor alles wat wij in de
h dit kader valt een mooi initiatief
kerk doen. Daarom moeten wij
te melden, dat prima aansluit bij dezorg kiesteden aan de manier waarze gedachte. De vorige maand
op we dat werk vormgeven. Maar
kwam er een gemeenteschets uit.'
belangrijk is, dat de verhouding bisDat is een uitgave die bedoeld is de
sen die twee zuiver blijft. Je kunt
gemeente bijbelstudiemateriaal aan
zo bezig zijn met de buitenkant, dat
te bieden rond een bepaald thema.
de binnenkant niet tot zijn recht
De uitgave is in eendrachtige samenwerking verzorgd door de dikomt.
Je zou op dit punt een vergelijking
verse bijbelstudiebonden (jongste
kunnen trekken met de discussies
jeugd, oudere jeugd, vrouwen en
mannen). De opzet is om aan de
over het schriftgezag. Eeuwenlang
hebben we ais christenen de Bijbel
hand van een centraal thema de h e
le gemeente tegelijk aan het werk
gelezen. Maar in de vorige eeuw
kwam opeens met kracht de vraag i
te zetten.
op naar het gezag v m de Bijbel. En
In dit geval is gekozen voor het the
ook wij hebben daar vandaag mee
ma: Heb ik God lief? Voor de
:
te maken. Dat is een belangrijke
jeugd (1 2-16) is een schets geschrevraag. Een vraag die zich afspeelt
ven over Lukas 15. Voor de oudere
aan de buitenkant van de Bijbel,
jeugd een schets over Daniël 1. En
maar die &s te maken heeft met
voor de volwassenen een schets
de binnenkant. Maar soms zijn
waarin naast &ze gedeelten nog
mensen zo druk bezig met de vraag
aandacht besteed wordt aan & eer,

,

ste brief van Johannes.
Het idee achter deze uitgave is erg
goed. Als er iets verbindend werkt
in de gemeente, dan is het wel bezig zijn met de Bijbel. Dan zijn we
geconcentreerd op de kern. En dat
is niet iets waar eike groep in de
kerk voor zich mee bezig is. Als er
bewust verband gezocht wordt in
de manier waarop we daar aiiemaal
mee bezig zijn, h dat de gerneenschap van binnenuit voeden en versterken.
Een paar opmerkingen zou ik trouwens nog wel willen plaats bij de
uitwerking van het geheel. Er is namelijk gekozen voor verschillende
bijbelgedeelten bij de drie schetsen. Daaris inderdaad wat voor te
zeggen. Anders gaan de schetsen
waarschijniijk teveel op elkaar lijken. Toch is het wel belangrijk, dat
er onderlinge samenhang aangebracht wordt. Maar die wordt hier
niet gegeven. Wat deze bijbelgedeelten met elkaar te maken hebben wordt ~ & techt duideiijk (ook
niet in de laatste schets waar ze
N.B. wel naast elkaar gezet worden). En zo loop je het risico dat de
verschillende bijbelstudies nog een
beetje los van elkaar blijven staan.
Ook op een andere manier mist &ze gemeenteschets wat handreikingen vmr meer samenhang. Er .
wordt in het voorwoord terecht gezegd, dat het thema ook nog via
een preek, als huisbezmkthema, op
een wijk- of gemeenteavond of op
de basisschool aan de orde zou kunnen komen. Maar er worden in dat
opzicht geen concrete voorzetten
gegeven. Dat had in eeri paar bladzijden heel wat meer stimulans kunnen oplevmn. En niet te vergeten:
de verwerking in het gezin. Juist in
het gezin mag je verwachten dat de
verschillende doelgroepen elkaar
ontmoeten en daar ook verder praten. Dat kan b.v. aan de hand van
een bijkirooster, dat de verschillende kanten van het thema tot een
duidelijk geheel weeft. Maar nu is
voor eike groep een apart en heel
verschillend (!) bijklrooster samengesteld.
Een andere vraag heb ik bij de hoe-

veelheid materiaal. h feite gaan de
schetsen ervan uit, dat je één keer
met het onderwerp k z i g k n t . Per
groep wordt één schets aangebcden, meestal over één bijbelgedeelte (behalve in de laatste schets,
maar die is nogal willekeurig en onsamenhangend opgezet). Maar wil
sen thema echt doorwerken, dan is
dat toch te weinig. Wil je echt heel
de gemeente meenemen, dan moet
je meer de tijd nemen om een !hema te ontwikkelen en 'wortel te laten schieten'. Nu loop je het risico
dat het een nogal incidenteel gebeuren wordt.
Het geheel overziende constateer
ik dat in deze eerste schets een paar
kansen gemist zijn. Ik vraag me
zelfs af of de auteurs met elkaar
over de opzet en over elkaars bijdragen gepraat hebben.
Toch blijf ik enthousiast over het
idee. Want de gedachte achter deze
schets is erg goed. Wat is er mooier dan dat je ziet dat de gemeente
in grote eendracht over de Schrift
gebogen is? Als er dan op basis
daarvan een goede uitwisseling en
een geestelijke communicatie op
gang komt, zal dat altijd vruchten
afwerpen.
Er zijn inmiddels vervolgschetsen
aangekondigd over de thema's
'Mensen met toekomst' en "Bidden'. Als de kinderziekten van deze eerste schets dan achter de mg
zijn, zou dat wel eens een mooie
stimulans kunnen gaan betekenen
om gezamenlijk met de gemeente
aan het werk te gaan: ons concentreren op het ene nodige.
De schets is verschnm als gezamenlijke
uitgave van de bonden. Verkrijgbaarbij het
GVI, Postbus 172,8000 AD Zwolb. Deze
schets is overigens toegezonden aan alk kerkenraden. Er mag vrij uit gekopieerd warden, dus iedereen kan het materiaal w in hzit knjgen. Volgende schetsen zijn bij het
GVI verhijgbaar voor f 5,-.

GROOT,
GROTER,
GROOTST
Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt...?
Psalm 8.5

Grote mens
Het zou raar kunnen overkomen
wanneer in de kerk gesproken werd
over de grootheid van de mens.
Weten we niet dat God de hoogmoedigen weerstaat en alleen de
nederigen genade geeft? Mensen
moeten zich niets verbeelden.
Wacht even! Het kan ook anders
bedoeld zijn. God zelf vindt ons
groot. Wilde ons als grote mensen
maken. 'Laat ons mensen maken
naar ons beeld, aIs onze gelijkenis,
opdat zij heersen...' Onderkoning,
zeggen we vaak. Bezongen in het
lied van Israël: Gij doet hem heersen over de werken van uw handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd.
De Schepper weet als geen ander
hoe groot wij zijn. Wat wij in onze
mars hebben. Als Hij ingrijpt in Babel is Hij 'bang' dat wij nog veel
meer kunnen. 'Dit is het begin van
hun streven; nu zal niets van wat
zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.'
Ons onderzwk gaat ver. Wij weten
vee1 van hoog in de ruimte. Wij duiken tot erg diep in de zee. Dringen
d m tot bijna het geheim van het leven. We beheer& en gebruiken.
Daar zit iets van Gods bedoeling in.
'Ge hebt hem bijna goddelijk gemaakt'.
Terecht: grote mens.

Groter
Was dit ons maar genoeg geweest.
Tussen Genesis 1 en Psalm 8 staat
de geschiedenis van onze val kschreven. Erg dicht in de buurt van
dat mooie begin. We hebben het
blijkbaar maar kort volgehouden.
Nog groter wilden we worden. Niet
onderdoen voor de Allergrootste.
Dagelijks stuiten we op de droeve
gevolgen. Variërend van lijdende

. atief
L

dieren tot dan-twh-maar-abortus
omdat we - knap als we gemaakt
zijn! - de diagnose al tijdens de
zwangerschap kunnen stellen. Veel
mogelijkheden gaf God ons maar
door mensenhanden en -hersens
worden ze vaak misbruikt.
We weten blijkbaar niet meer om
te gaan met onze grootheid. Die hdreigt ons zelfs en tast de wereld
aan. We maken heel wat kapot.
En aan God denken we liever niet.
De Grootste is uitgebannen uit ons
denken, heeft geen plaats in onze
beleving.
We zien slechts natuur, geen Schepper. We bestuderen mooie dingen
maar schenken geen aandacht aan
Hem die ze bedacht heeft. We werken met modellen, verdedigen hypothesen en belijden de naam van
de HERE niet.
Want dan moet je klein worden. En
dat kunnen wij in onze grootheidswaan niet meer.

Grootste
Houd je bij Psalm 8. D m het geloof. Dan maak je de mens en zijn
wereld niet meer los van de Schepper. Of je nu naar boven kijkt of om je heen, Hem kom je overal te
gen. En dat doet een mens goed.
En belangrijker: het doet recht aan
God.
Ook in deze geschonden wereld
kan Bij zichtbaar worden en blijven. Je kunt voorkomen dat je aangestoken wordt door denken waarin Hij geen plaats heeft. Hem dagelijks tot je laten spreken helpt echt.
En anders? Als je op & verkeerde
manier grciot wilt blijven? Dat kan
de Alleigrootste niet dulden. Daarom kent de Schrift dat wmrd over
het weerstaan van de hoogmm
digen.
Want wie is er nu echt groot?
'O HERE, onze Here, hoe heerlijk
is uw naam op de ganse aarde.'
Daarmee begint en eindigt het lied
waarin de &te mens bigt.

VOOR ANKER

M
\ en
Het anker zelf zie je niet. Het ligt
ergens diep onder het water. h de
zeebdem. D m steekt het met
kracht in de grond. Maar je Pet er
miss van. Het enige dat je zien kunt
is een kabel. Die loopt vanaf het
&k over de reling.
En dan eindigt het in het water. Iemand die het niet weet. zegt: hé,
wat gek een stuk touw in het water.
Ja, zegt & schipper: Maar je leven
hangt er vanaf.
Mijn leven?
Ja hom, kijk maar.En hij laat je
zien waar dat touw naartoe leidt. In
gedachten loop je langs het touw
naar beneden.Diep onder de golven daar zit het anker. Veilig en
vast. Loop m eens in gedachten
langs het touw... naar boven. Daar
is ons anker.

Uit het oog, uit het hart?
Daar is ms anker. Want claar is Jems. Maar h m dat mu maar eens
vast. Dat is moeilijk. Want je ziet
Hem niet. Als Hij naar de hemel
gaat staat er: Een wolk onttrok
Hem aan hun ogen. De deur g a
dicht. En wat er achter is, ja dat
weet je niet. En als de deur dicht is,
denk je daar ook vaak niet aan.
Zo gaat dat m h . Iedereen weet
dat. Zo gaat dat als de leraar de
klas uit is.
Hij daer d~deut. achter zich dicht
en je bent onder eikaar. Dan denk
je toch niet meer aan die man. Hij
is weg.
Zo gaat het trouwens niet alleen op
school. Volwassen mensen reageren net zo. &ja eens wat er gebeurt
bij Mozes.Hij gaat de berg op naar
God. Om & stenen tafels te ontvangen. Maar wat gebeurt er beneden?
Mozes verdwijnt uit het zicht. En
na een paar dagen zijn ze hem

kwijt. Wat er met Mozes gebeurd
is, weten we niet. Kom op, Aäron,
steek je handen uit je mouwen. En
het wordt een faest achtes Gods mg.
Zo gaat dat. Het M vdt. De &w
gaat dicht. En je denkt niet meer
aan wie er weg is. Je weet immers
niet wat a gebeurt achter die deur.
Zo ging het na Jezus' hemelvaart.
Een wolk a
n
w Hem aan onze
ogen. Het doek valt achter Hem
dicht. En wat doe je dan? Ja, van
lieverlee ga je Hem vergeten. Dat
zie je in de wereld om ons heen.
Wat er achter die deur is, wie denkt
diar aan? Wie is daar met zijn gedachten in de hemel?
Het gebeurt hier op deze wereld.
En die houding kwam er ook in de

kak.
Waar blijft de belofte van zijn
komst? Hij zou tenigkornen net zoals Hij heengegaan is. Waar biijft

Hij dan?
En in de kerk zijn ook veel mensen
met hun hart hier op &ze aarde.
Hier en op deze wereld.
Een wolk onttrok Hem aan hun
ogen. Daarom kijken onze ogen
ook meestal vooral naas wat hier
gebeurt. En we Bajken onze ogen
uit. M ä a wat gebeurt er met rins
hart? Waarom is het niet daar?

Je hart in het helligdom
Waarom zou je hart daar zijn? Nou
omdat alles daarvan a£hangt.Soms
gaat de deur dicht, maar j e aandacht verslapt niet. Nee,dan blijf
je rnet je hart bij wat daar gebeurt.
Hoe gaat het &ar achter die deur?
Ik denk aan die vluchteling uit
Iran. Daar had hij geen leven. Daarom vluchtte hij weg. En hij kwam
aan op Schiphol. En hij vroeg asiel.
Mag ik hier blijven? 'En dan moet
er beslist worden. Eerst een voorlo-

met CO^

pige beslissing.
D u s er moet overlegd worden.De
deur van het kantom gaat dicht.
Maar die asielzoeker beseft Daar
gehurt het nu. Daarbinnen wordt
overlegd. Daar valt de beslissing
over mijn leven.
De deur is dicht. Maar zijn hart is
daar achter die deur.
Waarom zou je hart in de hemel
zijn? Nou,omdat alles daar van afhangt. Of voelen wij ons niet zo'n
vluchteling? Hebben wij geen asiel
nodig? Best kans dat we ons dan
verkijken op de situatie.
Let maar eens op,hoe de Here dat
uitgebeeld heeft. Vanaf het begin.
Hij had Zijn paleis onder Israël. De
tabernakel, later de tempel. En hnen in dat paleis was de troonzaal.
Het heilige der heiligen. D a a ~
txwnde God. G d die r e c h d g
is en barmhartig. Die de schuld
maft en zonden verzoent. Daarbinnen daar viel de beslissing. Op het
verzoendeksel.
Maar wie mocht daar eigenlijk binnenkomen? Niemand. Niemand
kon bij die Koning komen. Y
&
den toegang. EigenlÎjk zei & Koning al w e vmrdsit je binnen was.
Behalve...
Ja, 6én man mocht er komen.En
dan één keer per jam. De hogepriester. Maar dan moest hij bloed bij
zich hebben, Kam nu maar binnen,
zei de Koning. Het offer is straf
voor de schuld. Daarom is het
bloed vergeving van de m d e n .
Kom maar binnen, zei de Koning.
En iedereen zag drtt in 1-1. Daar
gaat de hogepriester naar binnen.
Het voorhangsel valt achter hem
dicht. Maar je wist: Nu gaat het er
om. Daarbinnen valt de beslissing.
Over o m allemial. Een beslissing
op leven en dood. Knjgen we asiel

of niet? Wat belangrijk was die dag.
Daarbinnen gaat ons leven voor anker. Het voorhangsel viel dicht. Je
zag de hogepriester niet meer.
Maar je was daar met je hart. De
Koning zegt ja tegen ons. Asiel
vmr ons arme zondaars. G d
neemt ons aan. Ons leven voor anker bij Hem.

Het anker is veilig en vast
Voor anker. Maar hoe vast lag dat
anker? Een jaar later moest die hogepriester er weer heen. Weer met
een offer. Hoe zit dat? Lag dat anker dan niet vast. Moest het telkens
opnieuw uitgegooid worden? Ja, eigenlijk zou je het best w kunnen
zeggen.
Telkens opnieuw gmg de hogepriester naar binnen. Maar hij
kwam ook weer m g . En dan volgend jaar weer. En na jou kwam je
m n . Jaar op jaar. Zo ging het de
priesters van A h n . Zij gingen
naar binnen. Met het offer.
Asiel voor heel het volk. Een leven
voor anker. Maar het waren eigenlijk maar kleine arikertjes. Je bleef
kzig.
Daarom moest er een andere komen. Een zoals Melchizedek. Eén
keer komt hij. En dan moet het gedaan zijn.
Ja, en dan voel je wat er gebeurt bij
Zijn hemelvaart. Zijn werk hier zit
erop. Het offer is klaar. En dan
gaat Hij weg. Maar waar gaat Hij
heen? Hij gaat naar de Koning.
Naar de echte troonzaal. Want daar
in de tempel, ja dat was maar een
troontje. Een modelletje van & gmte troon. Het echte werk gebeurt
daar in de hemel. Daar woont de
Koning. Daar ging Hij heen.
En een wolk onttrekt Hem aan hun
ogen. Het doek valt achter Jezus.
Het voorhangsel sluit zich. En dan?
Wat gebeua er dan? Wat gebeurt
er achter dat voorhangsel? De deur
is dicht. Maar we weten wat er gebeurt. Dan staat Hij daar voor &

woon.
En ik zag een Lam staan als geslacht. En het kwam en het h e f l de
boekrol aangenomen uit de hand

van Hem die op de troon gezeten
was.De Koning zegt ja tegen ons.
AsieI voor ons arme z o n d m . God
neemt ons aan. Ons leven voor mker bij Hem.
Wat i s het nodig dat we dat tegen
eikaar zeggen. Want anders verlies
je nog weer het houvast. En wat gebeurt dat ook in de kerk vaak. Een
wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Daarom kijken onze ogen ook
meestal voorai naar wat hier gebeurt.En u voelt wel aan, daar kan
je je dan behoorlijk op verkijken.
Neem een schip. Het ligt aan het
anker. Maar de zee gaat te keer.
Soms denk je: we vergaan. Al uw
baren en golven gaan over me
heen. Er komt een passagier op het
dek. Hij zegt: Wat denkt U, komen
we hier doorh~en?
En de schipper zegt: We liggen
voor anker. Wees maar niet bang.
Je ziet het niet Alleen dat stuk
touw daar. Maar aan het eind, daar
zit ons houvast.
Dat is het evangelie van vandaag.
De zee van de wereld gaat te keer.
Soms denk je: we vergaan. Al uw
baren en golven gaan over me
heen. En je ziet en hoort de vraag
in het leven van velen: Komen we
hier doorheen? Het antwoord van
Christus is: Wees maar niet bang.
Je leven ligt voor anker.
Je ziet het niet Alleen & belofte
van Chrishis. Maar aan het eind
daar zit ons houvast. Achter het
voorhangsel. Daar mag uw hart
zijn.
Maar soms, dan gaat de zee helemaal niet te keer. Dan is het h m lijk op zee.
Je geniet ervan. Er komt een passagier aan &k. Hij ziet een eind
touw. En hij denkt: wacht eens, zo
komen we nooit vooruit. Weet hij
veel wat er aan het eind van dat
touw zit.Dus wat doet hij: Hij pakt
een bijl en kapt de kabel los. En ja,
dan drijft & boot. Eerst rustig. Later wild. Hij raakt op drift.
En niemand die hem stuit. Hij slaat
te pletter.
Stom h*. Je zal toch het ankertouw
domkappen!
Dat gebeurt, als je hart niet meer

daar is. Hij daar, wij hier. Wie hier.
Hij daar. Dan zeg je op het laatst alleen nog maar: Wij hier. Want je
ziet Hem niet. En daardoor denk je
ook niet vaak aan Hem. Wat heb je
daaraan, dat Hij in de hemel is?

Hopen is voor anker gaan
En toch: het blijft onzichtbaar. Ja.
Dat is nou eigen aan een anker. En
daarom noemt God de hoop ook
een anker. Dat is d.hopen. Je ziet
het niet. Het geloof is de zekerheid
van de dingen die men hoopt. En
het bewijs van de dingen die men
niet ziet. Een w o k o n m k Hem
aan onze ogen. Maar wat doe je
dan? Vaar j e verder met deze ogen
als je kompas? Of blijf je met je
hart bij Hem? Dat is hopen.
Misschien uiu u dat geen anker
noemen. Want hopen daar zit bij
ons altijd iets in van onzekerheid.
Als het nou maar doorgaat! Ja, zo
zit die asielzoeker te wachten. In
spanning. Zou ik mogen blijven?
Ik hoop het maar. O alsjeblieft, laat
ze me een plekje geven hier. Zo
hoopt een christen niet. Waarom
niet? Nou, orndat we de hogepriester kennen. Jezus.Die midden in
ons leven kwam staan. Die ons,
zijn broeders, in alles gelijk geworden is. Die ook meevoelt met onze
zwakheden. Die ons de liefde van
God gebracht heeft. Ja, die ons zelf
de weg naar de troon gewezen
heeft. Daar mmt je zijn, zei Hij. En
als je daar heengaat, zal ik zorgen
dat de Koning je aanneemt. Vertrouw daar maar op. Dat is christelijke hoop. Veilig en vast.
Daar wij dan zo'n hogepriester h e b
ben, laten we dan toegaan tot de
troon van de genade. Natuurlijk het
blijft onzichtbaar. Maar Hij h e f t
toch ook iets laten zien van wat er
achter het voorhangsel g e k m
Daarvoor gaf Hij dat model hier op
aarde. En Hij heeft precies uitgelegd hoe het begaat bij Gods troon.
Kijk hier het heilige der herligen.
Hier is de troon: de ark. Met het
verzoendeksel. En hier het heilige.
En tussen die twee het voorhangsel. En nou komt de hogepriester

die heeft geofferd. En Die komt
met het bloed door dat vmrhangsel. En dat sprenkelt hij op het verzoendeksel. En zo verzoen ik de
zonde. Zo zeg Ik de grote Koning
ja tegen zondige mensen.
En er was een dag dat ze dat vierden. En er kwam een &g dat Hij
het waarmaakte. Ze zagen de hogepriester gaan. Maar we kennen
Hem.Hij is geen vreemde. Hij
heeft onder ons gewoond. Alleen
Hij was nu hier klaar. En toen ging
Hij naar het heilige der heiligen.
En een wolk onttrok Hem aan hun
ogen. Het voorhangsel viel achter
Hem dicht. Maar je weet hoe het
daarachter toegaat.
Hij heeft het anker vastgemaakt
aan de troon van God.Onzichtbaar.
Dat wel.
Maar die troon staat eeuwig vast.
Dat zegt veel over het anker van
jouw leven. Het is veilig en vast.

te harfen omhoog
Veilig en vast. Jan dat zeg ik ook,
als ik zie waar mijn hoop naar toe
leidt.
In gedachten loop ik langs het
touw.. . naar boven. Daar is ons anker.
Eigenlijk mmt je dat tekens weer
doen: Met je gedachten langs dat
touw naar boven. Want ons hart
blijft zo gemakkelijk hier haken.
En wat er achter die wolk gebeurt,
tja, het houd je niet bezig. Het voorhangsel viel weer dicht.
Maar daarom: De harten omhoog.
Waar Jezus Christus is. Natuurlijk,
daarvoor gaan we naar de kerk. Ja,
maar niet alleen daar je hart ornhoog. Ook als je midden in het leven Staat.
De harten omhoog. Zoals die asielzoeker. Zijn hart is achter die deur:
Daar gebeurt het. Mijn leven hangt
er vanaf. Zo zoeken wij asiel. Ja
toch?
Een thuis voor een leven in ellende. Laat ons hart daar achter dat
voorhangsel zijn. Nee, niet in onzekerheid: Als het maar goed komt.
In vertrouwen. Hoop op God. We
kennen Hem toch. Kijk,en ais je

hart daar is, dan komt er verwachting in je leven. Straks, dm gaat de
deur open. En dan zegt Hij: Kom
maar. Kom maar binnen bij de Koning. Hij zegt ja tegen je. Ik was
wel weggegaan. Maar dat was nodig om plaats voor jou te heiden.
Ik ben je dus alleen maar vooruitgegaan. Een voorloper.
Zo werkt de hoop in een christenle
ven. Het is een anker dat Christus
vastgemaakt heeft aan de troon van
God. Maar dat niet aiieen. Ik voel
dat Hij daar aan Zijn kant trekt.
Daar op de troon. Daar mekt Hij
mijn leven naar Zich toe.

ui tgekoman

Samen stil voor God. Bijbels dagboek voor gehuwden (derde druk),
gesclmven d m ds. G. Grutter (vrijgemaakt p f o m e e r d predikant te
Rijnsburg).
De Vuurbaak, Barneveld, f 24,90
(141 blz.).

Het kruis van Christus, van Adrew
Murray (bekend zendeling, schrijver en staatsman, 1828-1917). Het
betreft een uiteenzetting van 19
passages uit het: N.T. over het lauis
van Christus, waarin de diepte van
Zijn liefde wordt belicht.
Gazon Uitgewerij, f 21 30 (168 blz.).
Uit het leven van... mannen en m v wen uit het O.T., beschreven d m
Map de Weeger. Ouder andere de
levens van Jacob, Mozes,Hanna,
Job, Habakuk en Haggaï komen aan

M.
G m n Uitgeverij, f 2130 (264blz..).
Uitzien laaar Jezus, door ds. J. Wess e h g (vrijgemaakt predikant te
Ede). Het betreft een brochure uit
de Scala-reeks, waarin allerlei ths
ma's rondom & wederkomst van
Christus aan bod komen (tweede

dd).
De Vuurbaak, Barneveld, f 16,75
(134 blz.).
Een venster op onze toekomst, door
dr. F.F.Veilema (in 1980 geprom*
veerd met The Communication Process ofa Church, een analyse van
het evangelisatiewerkvan de synodaal Gereformeerde Kerken). Vragen als 'Wat hebben Islam, Boeddhisme en New Age te bieden?' en
'Wat zegt de Bijbel over uitverkie
zing, wederkomst en het 1000-jarig
rijk?', komen in het &k aan de orde.
Kok Voorhmve, f 1990 (1 57 blz.).

VIA MEDIA 3

gelse staatskerk stelt er huur eer in om in
n (in de geschiedenis openbaar geworde
ntraversen de 'middenweg' (de 'via medi
ssen de uitersten te zoeken én aan te h
et is onze beci'oeling f@verheldefen h W&

tele) artikelen. Kortom: het schema van McGrath (en vele anderen), dat ons wil doen onderscheiden tussen primaire en secundaire
zaken terzake van het geloof en de
stnictuurl van de kerk, is in de
praktijk volstrekt onbruikbaar. Niemand is uiteindelijk in staat de
'hmfdwaarheden' van het christelijk geloof uit het geheel van de
'waarheden' te lichten.'
Wij geven een aantal voorbeelden

om de onmogelijkheid van het onderscheiden tussen 'hwfdwaarheden' en 'waarheden' te bewijzen.

1. Men kan zeggen: hart en longen
zijn in het menselijk lichaam fundamentele organen. Nagels en tenen
verdienen die titel niet. Maar wanneer iemand door een verwonding
zijn teen beschadigt en daardoor
een bloedvergiftiging oploopt, is
op dat moment de genezing daarvan een fundamentele zaak. Het
feit dat nagels en tenen behoren tot
het lichaam, is namelijk geen bijkomstige zaak,maar een essentieel
gegeven.

Onoplosbaar probleem
Vorige week gaven we een korte
schets van de groei van onze confessionele geschriften. Wie zich
die ontwikkeling indenkt, moet
wel tot de conclusie komen dat de
leer van de kerk, in de confessie
geformuleerd, de noodzakelijke of

essentiële (resp. fundamentele) geloofsartikelen ons presenteert. Alle
begrip voor nuancering, reliëf, context en ontstiianstijd is niet in staat
ons ertoe te verleiden de geloofsartikelen kwantitatief op te delen in
twee afdelingen van noodzakelijke
(fundamentele) en niet-noodzakeldke, indifferente (niet-fundamen-

2. Ook wanneer wij het eens zijn
over het feit dat de Bijbel ons in
het Nieuwe Testament niet een
kerk-strucaiur heeft vmrgeschreven, is daarmee nog niet beslist dat
de Bijbel ons niet verplicht tot een
ingrijpend debat over het pro en
contra van een bisschopsambt of de
episcopaalse kerkstructuur. Juist de
anglicaanse traditie kan ons dat duidelijk maken. Want de zaak van
het bisschopsambt heeft alles te maken met de in artikel 7 NGB verworpen 'successie', alsmede met
& geldigheid van de arnbtsbevestiging (ordhtie) en met de rechts
iaacht van de sacrarnentsbedie~ng.

We kunnen hier denken siao het verzet
van de Puriteinen tegen de anglicaanse orde.3
Uiteindelijk heeft de episcopaalse kerkstnictuurconsequenties voor & laer van
de rechtvaardiging? En J.H. Newman dé man van de 'via media'! - heeft inge
zien dat deze weg een bedrieglijke droom
is?

3. Men zou kunnen zeggen, dat
het geen fundamenteel of nooùzakelijk geloofsartikel is om te geloven, dat de kinderen voor de doop
vermoedelijk w e d e r g e h zijn.
Dat is immers slechts een uitvinding of gedachtenspinsel van som"ge theologen - een *thaologoumenon' zogezegd,
Op zo'n punt zal er derhalve tole
rantie mmten zijn, bij voor- en tegenstanders.
Maar wanneer er een m m e n t aanbreekt,dat iedere voorganger
w d t verplicht om te geloven en te
verkondigen dat de kinderen van
het verbond voor 'wedergeboren'
gehouden moeten worden totdat
het tegendeel blijkt, is de srrijd te
gen een dergelijke verplichting vanaf dat moment een fundamentele
zaak. Die strijd is fundamenteel,
juist omdat & kwestie-opzichhet
niet is. Valse leer bevindt zich als
zuurdeeg in het meel (Mt. 16 : 6,
12; 1 Kor. 5 : 6-8; Gal. 5 : 8).

,

4. Wanneer iemand l&, dat de
rnensehjke ziel na het sterven niet
terstond tot C h r i d wordt opgenomen en vervolgens aanvoert, dat deze overtuiging slechts in een bijzin
van antw. 57 HC voorkomt en dus
niet op één lijn gesteld k m worden
met de fundamentele waarheden
van de twaalf geloofsartikelen, dan
valt hierover tweeërlei op te mer-

ken:
a. wanneer de 'bijun' geen 'hoofd-

zaak' vertegenwoardi@.waarom
legt men dm zoveel nadruk op de
bestrijdiiq daarvan? brmate veel,
ciatmenzeIfdemuwaaxi&
arnbbbelofte (het mdertekeningsformulier) daarbij in geding brengt?
b. het is niet het priviiege van één
persoon om uit te maken wat de

kerken als artikelen van het ontwijfelbaar christelijk geloof te beschouwen hebben. Trouw aan een
arnbtsbelofte is altijd en als zodanig een fundarnentele zaak.
Wij hopen met deze praktijk-vmbeelden duidelijk gemaakt te h e b
ben, dat de tweedeling ('fundarnenteel' en 'niet-fundamenteel') in de
praktijk onhanteerbaar en onopbsbaar is, juist vanwege & aard van
de leer en - in samenhang daarmee
- de aard van & bkstrnctuur.
McGrath ma& het zhh dus d te
gemakkelijk, w m m hij stelt, dat
naast de 'hoofdwaarheden' slchts
secundaire zaken bestaan, waarover wij niet moeilijk moeten dmn
met eikaar. Immers - aidus
McGmth- aan 'secunciak kwesties' verspilt men slechts zijn tijd,
doordat men vervdt in WeinWeiig
gekibbel': De evangelische beweging w i l ons juist d á h m r immuun maken. Darrpap rust ham
'succes' en haar 'aantrekkelijkheid', vo1ga-1~
deze schrijver.
Er blijft ons nog een aspect ter bs
spreking over.

Zijn er a&

'kernen'?

Kan men spreken van een 'kern-belijdenis'?
Daarmee bedoelen wij een kern,
die ais uitgangspunt functioneert
voor een gesprek in het kader van
een overleg om tot hastel van verh k e n eendracht te komen.

Wanneer & apostel tegenover de
veelsoortige wijsheidsspreuken van
de Grieken aan de Korintiërs
schrijft 'want ik had niet besloten
iets te weten onder u dan Jezw
Christus m die gekruisigd (1 Kor.
2 :2), dan hebben wij hier een authentiek kern-woord van de apostel, voor wie juist dit geloof omtrent de Heere Christus het beheersende motief van h& ljn verkondiging vormt. Elk gesprek over zijn
prediking vindt daar zijn uitgangsPunt.
Hetzelfde mu te zeggen zijn van

Paulus' oppositie tegen de judaïstische dwaalleer, welke oppositie
een niet voor discussie vatbaar uitgangspunt heeft: 'Maar ik moge ervoor bewaard biijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here
Jezus Christus, door wie de wereld
mij gekruisigd is en ik der wereld'
(Gal. 6 : 14).
Dat zijn kernen, die als uitgangspunten van gesprek dienen. Dat is
een geheel andere zaak dan het is*
Ieren van een fundamentele waarheid uit het geheel van het openbarjngswoord van God.
Zo zien wij ook b.v. K. Schilder in zijn
pogen in gesprek te komen met de predikanten uit de Ned. Hervormde Kerk. Met
het oog op dat gesprek kwt hij een hwoord, nl. 'vrede door het bloed des kruises'?

Schilder aanvaardde de idee van de 'kembelijdenis', maar hij achm het vervolgens
onmisbaar mantwoordte ontvangenop
& vraag: -man
is nu deze kern-belijdenis de kern?

Schilder heeft ook van de twaalf artikelen
van de ~ ~ s t o l i s dGeloofsbelijdenis
w
gezegd, dat deze ijn als titels, die boven de
later geschreven h o o f d s e n van de leer
ons gegeven zijn? h diedfde lijn ligt
het spreken vau J. h m over het Apostolic~rn.'~
Zo krijgen we begrip voor de goed-calvijnse bepaling in onze eigen kerkorde,
die ons in artikel 47 o.m. zegt: 'Met kerken vm gerefarmede belijdenis in het
buidand zal,zovel mogelijk,kerkezijke gemeenschap gemfend w o n h .
Op ondergeschiktepunten van kerkorde
en-m*trnitenlandse
kefken niet vamrdeeld wot&m'.
Deze bepaling&de o p v ~ w den bepahgeninde~erehdmdeoverde
'middelmati@' dingen en 'cweinw
aiBn'(Zie de t9enmali8e &elen 62.86).

So weken ook de gereformeerden
w& eeuwenlang de z& van de
balerantie te waarderen mte hlralisera.
' T o l d e ' in het omgaan met de
buitenlandse kaken. En ook 'toled e ' in de omgang in gemeenk en in het h k v s r b a n d
Maarhet is altijd Ben weIanwbre

ven en gedatede tolerantie. Dat is
een van de veïschillen tussen & gereformeerde praktijk en & gedachten over en ontwerpen van tolerantie bij de anglicanen, de humanisten,& remonstranten,de ethischen
- W e van 'geloof' en 'kerkorde'.

Geen wonder dus, dat wij juist met
het spreken over het anglicaanse tolermtie-'ethos' veel moeite hebben.' '
Maar daarover spreken wij volgende week uitvoeriger.

'Gelaof en stnichiur' -wij zinspelen hier
op de vanuit de Weddraad bekende
slag 'Faith and Order'.
Daarom is het te waarderen, dat T. Bradsbaw een spaciaal boek schreef over de
'kerk' vanuit anglicaansevange~schstandpunt. Zie mot 3 bij het eerste artikel in deze
reeks.
Aan dit boek zijn genoeg magen te stellen.
Maar dam gaai het ons in dit verband niet
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Ds. J. Borgdorff legt ambt neer
Aìphen aan den Rijn -Dominee
J. Borgheeft per 26 mei 1997
zijn ambt als dienaar des W&
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zijn ambt is dat Borgdorff zijn
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( Z e ook pagina 799)

Joh. de Wolf

VAN HOOG NAAR LAAG
Tekst e n boodschap van Richteren 1 :18-19

SdUdi.

'

de één een positieve uitspraak leest en de ander
een negatieve, Tussen 'ja' en 'nee ' is een gruof
verschil. Hef is 'welles ' of het is 'n&fes." Toch leest
de e h in Richteren 1: 78, d& Ju& de Filisfijnse
I; steden Gaza,Askelon en Ekron heeft ingenomen
i en de ander dut dit nfet gebeurd Is. Hoe kan de
een .ia' zeggen en de ander 'nee'? Kunje de
Bijbel op djt punt nog we/ verfrouwen? Wcrt k de
boodschap van deze medeldeihg? Op die
vragen zoeken we in d# urfikd een mhw~ora',
m

4

mag J U daarbij het startschotgeven, Een,duidelijktekea &I&
de v o ~ stambzou.w&n
en in G& verdere heilsplan de eerste plaats zau innemen.
£kast hjgm Q prestaties van deze
vmrgmger onder de statnmen, Ju&, a l e aandacht (vss. 1-20). D m na val@een reeks korte notities
o m de meeste andere stammm. Juda bindt de strijd aan mmen met Simeon, Het d d m l vm Sirneon was
helmad binnen &t van Juda gele
gen (zie Joz. 191). Ex iia veel positkfs over de shjd van J& te vertellen: een ovemiming bij Bezek
en & vemvexkg van J,(vss. 4-8).
.
û a n vdgt (vs. 9) een ovemichk van
de wderegevmAtm, indde &p

(1) Juda ~~de vijand in
het centrale bergland m Sudea,
(2) in de Negev, datis het Zuiderland, (3) in deha@, dE kustvlakt
e
b
l
~
d
e
~
het Judese heweliad In deze
valgode w m h de gevechtshdeiingen daarna ook b x h m v e h
~
het eind (vs. 18) komt de Laagbe
aan de beurt, die vandaag de dag
globaal m n w d t met de Meende
Gaímmok.
PS:

De Nieuwe Vertaling W G , 1%l)
v d t RichtSren 1:18 en 19 zo:
'Veader~iriniJudaGaamUjngeMed, Askelon met zijn gebied en
Ekron met
g b i d En &,HE
RE was met hda,zdathij het $e
bergte in bezit nam;maar hij was
niet h staat de bewonen van de
vlakie te verdrijven, want d e m
hadden ijzeren strijdwagens', Dus:
deatamJudapiamdedtkpnmde Filistijw steden in.Maar de
mmkatblieke WiUikdvertaerta
h g ' lui& 'Maar Gaza, Asklonen
Ekronmt bijùehmimda gebiedgai,
heeft Suda n& kunnen innemen'.
V0Igea-1~
&za versie nam Juda de=If&
N& h.

Juda vaovert zljn m e i
Laten we eerst even s î i b m bij
Wkxm 1 in zijn &he& Richteren begint met de W
~ 'Het B
gescùied& n a d e d d r a n S em...'.
Deze inzet lijkt op die van het boek
J m w Dathgint met: 'Het ge-

"

schiedde m de &d van MW
zes .: Ikze g e l i j W is ongetwijfeld r n e t a p t aangebcbt.
In het vorige b k was b z h e v e n
wat Jo&imad$opvoigruan MW
voor het vak had mgcn &en. Qn&r zijn leiding w a m de belmgrijkste tegenstanders in Kanaän uitgesd-mkddEen coalitie Inhet mi-

den was wdetigend Y ~ T S ~ W
daarna ook een c d t i 0 in het noorden. Er wwu b@ nog Kanabitische b a l w d n over- rhaarl-mthw e n d 4 van $9: strijd wasal gemeden. Het bdaofde land was
onder de stammen v m b I d en men
had v ~ l ~mst
i gekgen
g
orn
aan de nieuwe sibatie te wemm
en het eigmxaifdmi,-ver
gezuiverd v a vijaredim,kt bezit temmen,
Maarnadedwdranklm,begh
14deeeuw,~hettÍjdmket
restel?mdegewd w~erovereuie
dere staan m- RU in zijnsimerfdeel d e m x g e b - l m Km&m
verdziivea @Gods mwijzii

Zoals gezegd l e m

&n

aantal v&m eg verldrtarders het
wordje'niet' in vers 18:krda
heeft Gaza; Askeiop1 en hniet
m e e s t e d . Deze 1is *n
-u
vaui h laatste m m ,
~~den,wedindeoudste
Griekse vertaling van het Oude
T&aInmt, de s e p t w ~ 2Dit
.
mmkt het piiet gem&dÎjker.
Want ds m'n h l aude vwtdîng
dit
a l zo gelmm h f c , kmt
de % W l i w s e tekst (mnda

'niet') wel wat wankeler te staan.
J. G. van der Land3schrijft bijvoorbeeld: 'In Richteren 1:18 staat in
onze vertalmgen dat de mannen
van Juda Gaza, Askelon en Ekrm
innamen, terwijl in vers 19 vermeld wordt dat de mannen van Juda niet in staat waren de kwonera
van de vlakte te verdrijven. Bijzonder onlogisch, omdat de drie genoemde steden in de vlakte lagen.
In de SeptuagirrtveFtalings t m t in
Richteren 1 :l8 het woord N E T erbij waardm het erop volgende
vers begrijpelijk wordt Het woord
'niet' is blijkbaar weggevallen in
de grondtekst waarop onze vertalingen zich -n.
(...} Gaza, Askelm, Ekron en &dcd waren sterke
steden in de vlakte waarvan in vers
19 juist gezegd wordt dat ze niet
veroverd konden worden. Dat is onkgrijpelijk ais de mannen van Juda Gaza, Askelon en &n
ingenomen hadden. De Septuagint-versie
maet de juiste zijn'.
De tegenstrijdigheid tussen vers 18
en vers 19b in de Hebreeuwse tekst
(die door & Nieuwe Vertaling gevolgd is) is dus de reden om &
Septuaginta hier de v&ur
te geven. En inderdaad - hoe valt te rijmen dat Juda drie steden in de
Laagte verovert en niet in staat is
de bewoners van dezeifde Laagte
te verjagen? Toch is aansluiting bij
de Septuagint geen goede oplossing.

Tegen de tekst van de Septuagint (of:
WIX) heb ik de volgende bezwaren:
I Het is mogelijk &
deiBijbel vertelt wat
er niet g e b e d is en melding maakt van
een nalatigheid. Vgl.dit hoofdstuk vanaf
vs. 2: de Benjaminieten hetiben de mensen van Jebw niet v&ven,
ek. Maar
waarom &m maar drie van de vijf FiIistijnse steden gemand? Waarom zijn Asdoden Gat niet vermeld? In de WUI staat
Asdd er wel hij, maar die naam is in Hebreeuwse handscnergens te bekennen.
2I
k LXX heeft in vs. 18 niet'innemen'
rnrtar 'in bent nemen' Ook in het Hebreeuws zijn dar twee verschiliende werkwoorden.Eb is dus meer verschil dan alIeen het exva woordje 'niet'. De He-

breeuwse hands~hnftengeven echter
geen aanledmgaan een ander werkwoord
te denken. De LXX maakt gch hier minstens verdacht.
3 Het is opvallend dat de Latijnse vertaling, de Vulgaat (die vaak op de LXX
steunt), hier de positieve lezing heeft en
kennelijk liever & ons bekende Hebreeuwse tekst heeft gevolgd.
Wie de Septuaginta aanvaardt, moet wel
verklaren hoe in de ons bekende Hebreeuwse hancidwiftenhet woordje 'niet'
km verdwijnen. Een ongelukje bij het
ovwschnjm? M i w his het vreemd
dat geen enkel Hebreeuws handsde
negatieve lezing keft h ~
Washet
.
weglaten van '*f' *zet? Dan zou de ultspaak van vs. f 8 in zijn tegendeei veranderd +n. val gen^ swnraigenis dat m g s
beurd m vs. 18 in owrwmtatdrg&
brengenmet Joz. 1545-4?.Maw daar
wordt M F&ti@egebied niet door Juda
vermm4 maar ab erfdeel m Juda&gewezen4. 3wmendi mu & joodse overschrijverdan van g e s h i d v d i n g beticht moeten worden.Maest de goede
naam van Juda worden bevorderd? Staat
de geschiedschrijvingin dienst van de glw
rie van de kwinklijke stam Juda? Maar
partijdigheid en aanzien des persoons zijn
we van de overleveram niet g e w d .
Had dan trouwens het wmrdje 'oiet' ook
in vers 19bniet geschraptmoeten zijn?
Het lijkt er dus meer op, dat juist de Sep
magint.een 'fout' heeft gemaakt. Waarschijnlijk i s het w d j e'niet' opzettelijk
twgevaegd. Deze verandering staat niet
op zkbzelf(ander w m h w r d , ' A u
t*gevcegd). Waarwi mu de Septuagint
m opzettehjk correctiehebben aangebracht? Misschienom vs. 18 in 'overeenstemming' te brengen met vs. 19b en met
teksten als Joz. 132-3 en Richt. 3:3 .
Daardoor m ùe vertalerhet verhaal een
schematiek van buitenaf hebben opge-legd De geschiedmis is echter vaak grilliger - en Boeienk - dan de scherm's
w&
wij haar willen vangen.5

Naàere bestudering maat het
waamchijnujk dat de Septuaginta
de inhoud van deze tekst opzette
lijk gewijzigd heeft. Dat is op zichzelf niet zo vreema want dat kornt
in deze Griekse vertahg vaker
voor. In het vervolg wil ik dus blijven uitgaan van de Hebreeuwse
grondtekst om van daaruit de be'

weerde tegenstrijdigheidtussen
vers 18 en vers 1% te benader&.

Een goed begin...
Wat is het verband tussen de verovering van Gaza, Askelon en
E h (vs. 18) en de opmerking dat
Juda niet in staat was de bewoners
van de Laagte te verdrijven (vs.
19b}?We hebben al gezegd: met
vem 18 wordt de beschrijving van
Juda's prestaties in drie fasen a f p
rond. Deze beschrijving was positief g~twnzet:tekens kon van
overwinningengesproken w&.
Hm moeten we dan daarna vers 19
zien? Het is niet meer het vervolg
van vms 18, ook geen melichting
of c=ommentaarerop, m m een samenvatting van wat Jwla &&t
had.'De HERE was met Juda', zo
begmt het eindrapport. God betmnde Zich Immanuël: G d met ons.
Door zijn hulp kon Ju& & oorle
gen d e n , waar dat vermeld
werd.
In het bijzonder noemt vers 19 dan
het bergland. Dat kon Juda in bezit
nemen. Die term 'in bezit nemen'
wijst op de definitieve tueëigerhg
van het betreffende gebied. Dat
gold dus met name van het Judese
hoogland. Dat gebied was ook het
dunst k o l k t met vijanden, en
daar konden de Jud*
zich het
gemakkelijkst vestigen.
Maar de samenvathg eindigt in
mineur, en dat is al een voorspel op
de doorgaande melodie van het
tweede deel van dit hoofdstak. Juda had zeker z'n best gedaan en
had heel wat wapenfeiten ap z'n
nanun staan, maar de veldtachten
hadden uiteindelijk toch een o*
slot, bemr gezegd: een negatief saldo. Want men was niet in staat om
de bewoners van de Laagte te verdrijven; die hadden narnelijk ijze
ren swijdwagens. Na de hm@ van
het bergland werd de laagte voor
henopdenduureen afgangen
neergang. Hoe was dat mogelijk?
Was de Here op een gegeven moment niet meer met hen? Was
Gods arm te kort of was Gods hulp
alleen op willekeurige momenten

-

beschikbaar? Bijbellezen weten beter. A h het aan God lag, waren ook
de ijzeren strijdwagens van die dagen geen probleem. Want Gods nabijheid en steun is maar geen vmme wens of mstige bede dleen
(zoals in het randschrift 'God zij
met ons' van onze munten), maar
een zekere belofte. Maar dan moet
er van de andere kant ook openheid
en vertrouwen zijn. God is met
ons, zolang wij met Hem zijn (zie
2 Kron. 15: 2).
De slotsom moet dus wei zijn, dat
& oorzaak van het laatste falen bij
Juda zelf gezocht moet worden.
Voordat we daar nader bij stil
staan, moet eerst nog wat van de
strijdwagens gezegd worden.

IJzeren wagens
Voor ons besef vormden die wagens maar ouderwets wapentuig,
maar voor mensen van toen was dit
materieel huiveringwekkend modem.
Het waren wagens met meestai
twee paarden ervoor, de houten
wielen en de wagenbak waren met
ijzer beslagen. In zo'n wagen stond
allereerst de berijder, verder een
soldaat die met een werpspies de
vijand aanviel en vaak ook nog een
derde soldaat, die de twee anderen
met een schild beschermde.
Tegen een belegering van een stad
kon men met de 'tanks' van die dagen weinig uitrichten. Maar in het
open veld, op de vlakte, waren die
strijdwagens de grote trots en
kracht van de Kanaiinieten, in dit
geval van de Filistijnen die &ar in
die tijd waarschijnlijk al gevestigd
waren. Daar hadden & JudeetSrs
niet van terug. Dat gevecht moesten ze verliezen of durfden ze niet
eens aan.
In het bergland hadden ze niet met
die wagens te maken gehad. Daar
konden de paarden en wagens ook
niet uit de voeten. Maar in de Laagte boezemde dit wapentuig hun dodelijke schrik in. Toen ze die overmacht zagen, zonk hun de moed in
& schoenen. Ze trokken zich terug
en staakten de strijd.

Nu lezen we in hedendaagse commentaren geregeld de opmerking
dat dit soort strijdwagens pas uit
veel later tijd dateed. Want in deze periode niet lang na de intocht
verkeerde men nog steeds in het
tijdperk van het M Brons en toen
werd er nog maar heel weinig ijzer
verwerkt. Deze wagens zouden
eerst door de Assyriërs gebruikt
zijn, op z'n vroegst in de achtste
eeuw voor Christus.Dat zou betekenen dat deze wagens in Jozua en
Richteren een anachronisme zijn.
Dat overwinnelijke oorlogstuig uit
later tijd zou m en veel eerdere periode teruggeprojecteerd zijn. De
lezer moest op deze manier onder
de indruk komen van de superieure
kracht van Juda's tegenstander, ter
verontschuldigingvan Juda. Maar
tegelijk zou op die manier de feite
lijke toedracht van de strijd vertekend zijn en de historische betrouwbaarheid van het verhaalde
aangetast. Ook zou het boek Richteren pas heel laat geschreven of in
elk geval voltooid kunnen zijn.
De late opkomst van ijzeren strijdwagens in de geschiedenis wordt
echter ook bestreden. W.M.de
Jong7 schrijft hierover: 'Uit Mesopotamische en Egyptische teksten
is bekend dat tijdens Laat Brons
ijzeren producten verspreid waren
over het gehele nabije Oosten. Uit
Hethitische bronnen weten we dat
tijdens het Laat Brons de Hethieten
de technologie van het winnen en
bewerken van ijzer beheersten'.
We moeten dus g& bedenken dat
de overgang van de Bronstijd naar
de IJzertijd geleidelijk is verlopen.
Een aantal eeuwen lang zal het gebruik van brons en van ijzer naast
elkaar bestaan hebben. Dat veel
minder ijzer dan brons uit die overgangsperiode teruggevonden werd
bij opgravingen, is begrijpelijk.
Want we moeten, om nogmaals
met De Jong te spreken, er reke
ning mee houden 'dat ijzer honderden malen sneller vergaat dan
brons: een bronzen voorwerp kan
vrijwel onaangetast eeuwen blijven
bestaan, terwijl een ijzeren vwrwerp som binnen een jaar kan ver-

gaan tot een broze hoeveelheid verroest ijzer die na nog een jaar niet
meer teruggevonden wordt'.
Er is dus vanuit de archeologie of
de cultuurgeschiedenis geen reden
om te denken dat de vermelding
van ijzeren sûijdwagens in vers 19
een veel latere tijd weerspiegelen,
zodat & historische beschrijving
hier met een korreltje zout moet
worden genomen. We kunnen deze
toevoeging over de vijandelijke
aanvalskracht serieus blijven nemen. Bier wordt geen excuus voor
Juda geboden, maar een verklaring
van zijn uiteindelijke falen.

Wel veroverd niet behouden
Juda was tegen die vervaarlijke
strijdmacht dus niet opgewassen.
Waarschijnlijk durfden ze het niet
eens tot een treffen te laten komen.
Ze voelden zich bij voorbaat kansloos. Zo konden ze de kustvlakte
niet in k z i t nemen. Maar volgens
vers 18 hadden ze W h maar drie
Filistijnse steden ingenomen in diezelfde vlakte tussen de zee en het
bergland. Dat Lijkt het tegendeel
van vers 19 slot. Stnj&n beide verzen nu met eikaar of zijn de noti-

ties met elkaar te rijmen?
Ik zie geen echte tegenspraak nissen het een en het ander. Want de
(belegering en) inname van een
stad is nog wei iets anders dan een
militair treffen in het vlakke veld.
Dat weten we ook wel van de Tachtigjarige Oorlog in ons land. Door
het innemen van een -tal steden
heb je de oorlog nog niet gewonnen. En een ingenomen stad kun je
ook weer prijs moeten geven, zoals
Breda destijds. Zo ging het kennelijk w k bij Juda. Vers 19b vemlt
waar het op uit liep. Er was heel
wat gepresteerd op wlitair gebied,
maar tenslotte ging het k g a f waarts met de voornaamste stam.
V m de zwaarste uitdaging schrok
men helaas terug.
HW moet dan de relatie met vers
18 gelegd wwden? Waarschijnlijk
zullen we het ons ongeveer als
volgt moeten voorstellen. Juda
slaagde er in eerste instantie in drie

steden in de 'Gazasmok' te overmeesteren en te bezeteen. Misschien door een verrassingsaanval
of door een langduriger belegering.
Maar van verbanning of verdelging
van de inwoners of verbranding
van de steden lezen we niets (vgl.
vss. 8 en 17 over Jeruzalem en Hmma). Blijkbaar is het erbij gebleven, dat Juda er een bataljon soldak n achterliet om de bevoIking mder controle te houden. Maar de reden daarvan kunnen we alleen
maar grssen. Het is mogelijk dat
men daar een hogere cultuur en
techniek aantrof dan bij eerdere
veroveringen en dat men de bevolking spaarde om bijvoorbeeld in de
ijzersmeedkunst ingewijd te wor-

den.
In elk geval stond het enkel bezetten van een stad op gespannen voet
met Gods gebod om de heidense inwoners uit te roeien of te verdrijven.
Bezetten is ook nog geen bezitten.
Dat bleek vervolgens. Want de Filistijnen zullen de ruimte die hun
nog gelaten was, uitgebuit hebben.
Zo waren ze wel. En ze hadden een
geweldige troef in handen: het modernste wapentuig van die dagen,
de met ijzer gepantserde strijdwagens. Na kortere of langere tijd wisten ze hun mannen te verzamelen
om Juda in een open veldslag tegemoet te &eden. Zo keerden & kansen en werden ze (weer) meester
van het terrein. De drie bezette steden zullen tegelijk heroverd zijn.

...Nog maar het halve werk
Juda was vol goede moed begonnen, maar op het eind zakte het helemaal in. Moed verloren, al verloren. &n goed begin is nog maar
het halve werk.Want het komt aan
op doorzetten en volhouden, ook
als het laatste traject het mmdijkste wordt. Maar bij Juda ging het
na de juichstemming van het begin
op den duur bergafwaarts. De spankracht van het geloof begaf het.
Het ging van de hoogte naar omlaag. Op het gebergte en in het heuvelland was er de ene triomf na de

andere, maar in de Laagte zakte de
moed hen in de schoenen.
Het geloof daalde naar het nulpunt,
ook al had de Here zijn hulp toegezegd tegen inheemse v o k n met
paarden en wagens(Joz. 17:18) en
dat ook al metterdaad gedaan (vgl.
Joz. 11 :6en 9). Maar er kwam nalatigheid in plaats van geloof.
Zo komen we tegelijk bij & boodschap van deze tekst voor vandaag.
Die Mijvende boodschap kan heel
goed samengevat worden met behulp van Hebreeen 10:35-36. De lezers van die brief dreigen moedeloos te worden omdat ze in het geIwf al zo veel narigheid moesten
meemaken.De schrijver rnemoreert dat en zegt: 'Geeft dan uw
vrijmoedigheid niet prijs, die een
ruime vergelding heeft te wachten.
Want gij hebt volhardxng nodig,
om, de wil van God doende, te verhijgen hetgeen beloofd is.'
Ons is een nieuwe wereld beloofd,
mals het land Kanaän destijds b
loofd was aan & stammen van Israël. Die wereld van straks is als belofte van God te geef. Maar we
mmten er wel voor vechten, zoals .
Israël via moeite en strijd zich het
toegezegde land moest Wigenen.
Voor ons is dat de dagelijkse strijd
tegen alles wat ons van G d s rijk
afleidt.
In die strijd is goed beginnen nog
niet hetzelfde als overwinnen. Het
is fijn en mooi om enthousiast je jawmrd aan God te geven en er hard
tegen aan te gaan.Maar onderweg
kan er heftig aan ons getrokken
worden. Het k m verleidelijk zijn
om voortijdig de wapens neer te
leggen en een deal te sluiten met de
gevaarlijke rnachkn om je heen.
Dat was de 'strategie' van de andere stammen v d blijkens de
tweede helft van Richteren 1. Het
trieste slot van Juda's veldtochten
kan tot zulke wapenstilstanden bij
de anderen bijgedragen hebben.
God Zelf doet geen half werk, weten we uit de Bijbel. Hij wil ook in
ons leven de Eerste en de Laatste
zijn. Hij wil van A tot Z Immanuel
zijn:God met ons. Door zijn hulp
kunnen we het volhouden, hoe

zwaar de strijd soms ook vdt. Zie
dus m Hem.mals Juda en Sirneon
in eerste instantie deden. Want wie
volharden zal tot het einde, die zal
behouden worden.
De Willibmrdvextalingis uitgegwen door
de Katholieke Bijklstichting. De eveneens
roomskatholiekecommentaar van J. & Fraine op Rechters-Ruth in de reeks 'De Boeken
van het Oude Testament' (Roermond: RW
men, 1955) geeft &ze 'negatieve' vertaling
ook. Ze dringt trouwens ook in nieuwere
commentaren dmr.
h Septuaginta heeft in de Roomskatholieke Kerk altijd meer krediet gehad dan onder
protestanten(denk deen al aan & mername van de zgn: apocriefe boeken, die wel in
de Septuaginta waren opgenomen, maar niet
in de H e b m u m Bilael). Vandaar dat een
momskatholieke v W g eerder geneigd is
een Septuaginta-variant te volgen dan een
testantse.

De'

waar& van de Septuagin-tekstt,Bijbel, Geschiedenis en Archeologie 3/2 (juni
1996) 2-3. De S e p e t voegt de stad Asd d (met zijn gebied} ais vierde stad toe.
Het vers zou w vertaald kunnen worden:
'En Juda kreeg Gaza met zijn gebied niet in
bezit, evenmin Askelon met zijn gebied,
evenmin Ekron met zijn gebied, evwmin
Asdod met zijn omgeving. En de Here was
met Juda, en het h g het gebwgte in bezit,
want ze konden de bewonen van de hagk
niet verdelgen (volgens een andere tekst het
kon de steden in de Laagte niet in bezit hijgen), omdat Rechab (& Filistijnsecommandant?)die (=de Laagte) vexdeelde'.
zie over Jozua E 4 5 4 7 m k mijn artikel
'Is Fiistea ook Palestina?', in: R.ter Beek
e.a (red.), Een sprek-end begin. Opstelkn
aangeboden aan pr@. drs. H.M. O h m ,
Kampen: Van den Berg, 1993,45-55.
:'Hiermee wil ik geen algemeen oordeel
over de Septuaginta vellen, evenmin over de
andere voorbeelden die Van der Land voor
de waarde van deze vertaling aanvoert. Wel
heb ik de stellige indruk, dat deze Griekse
vertalers vrijer met de grondtekst cnngingen
dan de latere Mmretw. Zie voor de tekstkritische waarde van de Septuaginta bijv. &
arbeid van E.Tov op dit terrein. Een beknop
te samenvatting van zijn visie is te vinden in
'Tekstgebigen en t e k ~ t g e s ~ h i &
van
~ ~het
Oude en Nieuwe Testament'(m: Bij&&
Handboek I: De wereld van de Bijbel, Kampen: Kok, 1981,2&2d6).
ijv v. B.Liradars, Judges 1-5. A N m Translation a d Comiirary, E
&-:
T&T
CIark, 1995.
'Jozua en de ijzeren seijdwagens', Bijbel.
Geschk&nis en Archeologi~312(juni 1996)
13- 15; hij baseert zich op AB. M W ,
Back ro tke iron bed: Og's or Procmies'??,
Leiden: Bril1 1995,193-203 TSVT 611 Zie
cmk Zllilstruied Biblc Dictionay I (IUinois
USA:Inter-Varsity/ïyndak,1988) s.v. 'chariot'.
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E / k e eerste
studenten van het lndiaas Gereformeerd
Presbyteriaans Theologisch Seminarie in
West-BengaIen. Onder Iei$ing van ds.Sukrit Ru
houden zij een nacht vcrn gshd. De emte
vrijdag Tn februarivan dit jaar wus ik er b#. Tegen
&&n uur's nachts begon de voorbede en
vroeg: vertel ons, hoeveel inwcmm heeft
Nederland, hoeveel procent daarvan b c
en waf zullen wij bici'den voor Nederland

Bekering en vernieuwing

Nederlands Gereformeerde kerk te
Breukelen b e m h t ik drie weken
lang de Love Presbyterian church
in Calcutta, India. Al ruim 10 jaar
heeft de gemeente van Breukelen
kontakt met de dominee van deze
gemeente en leeft zij mee met het
evangelisatie werk in Calcutta en
omgeving (zie ook & informatie in
het aparte kader bij dit artikel). Onze eerste opdracht was het verzorgen van lessen aan het Theologisch
Seminarie van deze kerk. Dat Seminarie staat in een dorp, Canning,
ongeveer 50 km ten zuid-msten
van Calcutta. De studenten zijn van
maandag tot vrijdag intern, leven
en studeren in de school. Personeel
zorgt voor eten en drinken, vemrging en bescherming. Gedurende
de drie weken, dat wij er waren,
werden geen andere colleges gegeven.

De vraag overviel mij. Het aantal
Nederlanders wist ik wel: 15 miljoen. Dat aantal is hetzelfde als het
aantal inwoners van Calcutta, kén
stad. Het aantal christenen? Het
schoot mij te binnen, dat er geregeld rapporten verschijnen over
kerkverlating en godsdienstigheid
in Nederland. '30%',gokte ik,
'...en afnemend', voegde ik toe
met overtuiging. 'Ik zal u vertellen
dat in Rotterdam, de stad waar ik
woon, het gebeurt dat Gereformeerde kerken verkocht worden om tot
moskee te worden'. Het was even
stil, en ik vervolgde: 'Ik wil u mgen om kkering en vernieuwing in
de kerken in Nederland. Bidt God
dat mensen mogen terugkeren tot
de trouw aan zijn W d en dat orthodoxe kerken gevuld worden met
de Geest, die nieuw leven geeft.'

Calvinisme en Arminianisme

Gasicolleges
Samen met ds. W. Smouter van de
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Ds. Smouter gaf college over Paulus' bnef aan de kerk te Efeze. Di-

A.S. van der Lugf

erelduiijd
rect in het eerste hoofdstuk van deze brief wordt gesproken over de
verkiezing in Christus. In de bespreking met de studenten Meek
het 'reformed presbyterian' karakter van het Seminarie. Niet alle studenten gaven zich d k t gewonnen
aan de leer van de soevereiniteit
van G d . Bedenk daarbij, dat deze
jongemannen komen uit kerken,
die de afgelopen tien jaar ontstaan
zijn dmr zending. Anderen zijn afkomstig uit christelijke kerken van
verschillende confessie. Daarom
werd er gewaagd naar het Calvinisme en het Arminianisme. De vijf
punten uit de Dordtse Leerregels
kwamen aan de orde en de historische situatie van dat moment in de
Nederlandse kerken. Het gaat uiteindelijk om de vraag naar de genade: is God afhankelijk van mensen,
of is het alleen genade, zoals de Reformatoren in de 1Be eeuw in WestEuropa he&n beleden? De leer
van Gods soevereine genade blijkt
geen West-Europese bijzonderheid
te zijn, maar de inhoud van Gods
Woord, zoals onder andere in de
brief aan & Efeziërs blijkt. De
twee leidende dominees van deze
kerk, de broers Suknt en Sujoy
Roy, stellen het erg op prijs, dat
vanuit Nederland op deze manier
wordt lesgegeven aan de studenten.
Zij ervaren het als een steun in de
mg van hun eigen colleges. Toch
werden het geen colleges Dogmatiek. In dne weken mocht ds.
Smouter de eerste drie hoofdstukken Bijbeliezend met de studenten
doornemen.

Wonderen en tekenen
Mijn eigen lessen had ik aangekondigd als Missiologie, de zendingsleer. Vanuit het boek Handelingen

der Apostelen wilde ik de weg van
het evangelie van Jeruzalem naar
Rome laten zien. Ik heb het tmgespitst op één speciaal thema: hm
komt de gemeente en vooral de
apostel Paulus in aanraking met de
Romeinse overheid? Het blijkt al
bij zijn roeping, zoals beschreven
in hoofdstuk 9, dat de Here hem ksternd heeft om voor koningen te
getuigen (vers 15 en 16). In de
loop vm de reizen zien wij Paulus
in confrontatie met proconsuls als
Sergius Paulus (op Cyprus) en Gallio (in Korinte). In Filippi zijn wij
in een Romeinse kolonie en in
Thessalonia is de situatie weer anders. Daarna komen de hoofdstukken met Felix en Festus en tenslotte Paulus in Rome. ik had mij ten
doel gesteld om de Romeins-Gnekse achtergrond van het NT te laten
zien. In deze lessen kwamen vooral
vragen naar voren over de manier
van Gods werk hm verhouden
zich de wonderen en tekenen tot
het Woord? De studenten en de pre-ten
kunnen vertellen van verrassende gebedsverhoringen, wonderlijke genezingen en zij vragen
ook om bevrijding van bezetenheid
van mensen en huizen. Wat vindt u
van de gave van & genezing, vroegen zij mij en mag je armbanden of
ringen dragen met geneesbhtige
werking? Ook daar zijn kerken en
gemeenten, die zich vooral voor laten staan op & buitengewone gebeurtenissen, die als legitimatie
van de boodschap van Christus gelden. Maar de naam van de Here is
niet alleen kracht. Ik zeg niet, dat
het geen kracht is in deze tijd, en alleen maar in het tijd van het Nieuwe Testament. Juist daar in Calcutta en omgeving, waar op veel plaatsen het evangelie als nieuwe boodschap naar h i n h s en moslims
komt, bewijst de Here zijn goedheid in wonderen en tekenen. Maar
het bloed van de Here rechtvaardigt mensen. Dat is een nieuwe
rechtsverhouding, die de zondaar
als onschuldig voor de HERE God
stelt door de genadige toerekening,
door middel van het geloof.

Bemaediging en verrijking
Het was voor ons een zeer bemoedigende en verrijkende ervaring.
Bemoedigend om te merken, dat de
rijkdom van het Gereformeerd zijn
gedeeld kan worden met broeders
en zusters op 8000 kilometer afstand. Verrijkend cak, omdat je
ziet dat de Here grote dingen doet
op een manier, die wij haast:niet
mee maken. Dat heeft stellig te maken met het verschil in situatie. Wij
ieven hier in een post-christelijke
natie. De kerken lopen leeg, theologen gaan voorop in het ontkrachten
van het gezag van Gods Woord en
ik zie het als een oordeel over de
kerken in het 'christelijke Westen',
dat wij de bekeerlingen slechts per
stuk kunnen tellen. Daar in Calcutta en omgeving werden in de periode april tot en met augustus 1946,
drie nieuwe dochterkerken geplant,
wat het aantal van 48 op 51 bracht.
Het zijn kleine groepjes van 10 tot
15 mensen, die gedoopt zijn, maar
het groeit en het leeft. In de weken,
dat wij er waren, was het getal gegroeid tot 58 en in de diensten
werd gevraagd of wij wilden bidden, dat de Here er twee bij wilde
geven vmr begin maart. Dan is het
10 jarig jubileum van de start van
Christ Mission Ashram,de naam
die zij gekozen hebben voor de organisatie van missionair en diakonaal werk. Men verwacht veel van
de Here, men ervaart dat & Here
groei geeft, en men zoekt naar de
opbouw van een Gereformeerd,
Presbyteriaans kerkelijk keven.

Gebed en verwachting
Eén van de dingen, die mij erg geraakt heeft is het gebedsleven. Ik
vertelde al aan het begin van dit artikel over de nacht van vasten en
bidden aan het kgin van elke
maand. De broeders en zusters bidden veel, geen autorit wordt begonnen zonder. Is het niet wat overdreven? Nee, integenkl. Het past in
hun levensstijl van afhankelijkheid
en daadkracht. Bidden en werken,
dat zie je hen doen. Wij werden

vaak meegenomen op bezoek bij
gemeenteleden in Calcutta en in de
dorpen. We gingen daar niet zomaar heen om thee te dnnken of te
eten - dat natuurlijk ook - maar in
de eerste plaats voor Ben gebedsontmoeting. Wij openden het
Woord van de Here, hielden een
korte overdenking en v a g e n wat
wij in dat gezin aan de Here zouden vragen. De mensen ervaren de
nood van onrechtvaardigebehandeling door collega's op het werk, of
de vraag of de Here bepaal& zonden wel wil vergeven, of de studie
resultaten van de kinderen, of de
onwil van zonen om in de kerk te
komen,of de zegen op de oogst
van de kleine akker die zij bewerken, of op de gezondheid van het
vee rond het huis, -het zijn allemaal zaken, die concreet aan de H e
re worden voorgelegd. In de kerkdiensten werd d m de voorganger
steevast gevraagd naar zaken voor
de korbede: de knieproblemen
van die zuster, of de oogoperatie
van een tante, de gezondheid voor
de twee dominees uit Nederland,
de welwillendheid van de lokale
overheid om toestemming te geven
voor de bouw van een kerk of het
aansluiten van elektriciteit op het
Seminarie. Niets is te praktisch om
buiten het gebed te laten.

Gad gaat door
Misschien heeft het te maken met
gebrek aan voorzieningen. Het is
hier in Nederland allemaai w goed
geregeld, wij hebben veel minder
last van bureaucratie en corruptie,
wij ervaren zoveel minder de afhankelijkheid in het leven, dat het g s
bed daardoor wordt beïnvloed. Is
dat geen verarming? Verliezen wij
zo niet het zicht op de concrete zegeningen en beproevingen, die de
Here in ons leven brengt en die zo
onderdeel zijn van het dagelijks leven uit zijn Vaderhand? In die zin
wil ik spreken van een verrijking,
die wij ervaren hebben in het kontakt met deze broeders en zuskrs.
En ook al is de situatie hier anders
dan daar, het is zeer bemoedigend

mte zien dat de Here daar grote
dingen dmt. Dat geeft moed om
hier vmrt te gaan in het volgen van
de Here, want wie voihoudt tot het
einde zal de kroon ontvangen.

Siatie en methode
Het verschil tussen hier en daar
komt ook tot uiting in de methode.
Ds. Sukrit Roy en de zijnen h e b h
een totaalvisie. Het begint met het
Woord,dai verkondigd wordt. Dat
raakt mensen en brengt hen samen
in een gemeente. Er is een evmgelisatieteamen een team voor de
'follow-up', de nazorg aan zoekers
en belangstellenden. Dan moeten
er ook opgeleide evangelisten en
predikanten zijn, betrouwbare mannen, die het Woord uitdragen en
uitleggen, publiek en in de huizen.
Dus is er een seminarie. De goedheid van God gaat verder: er is een
mobiel medisch team, dat gaat naar
dorpen, waar geen dokter komt en
geen ziekenhuis is. Bij de veldkiiniek komen ouders en kinderen,
met allerlei kwalen: eerst naar de
dokter, dan naar de verpleegster
om medicijnen te krijgen en tenslotte naar de dominee, om met hem
om een zegen te vragen over deze
middelen en om de Geest, die het
leven in dienst kan brengen van de
Here God. Landbouwprojecten
worden opgezet, eenvoudige bempsopleiding zodat jongeren leren hun brood te verdienen. Op een
bepaalde plaats verschijnt naast het
kerkgebouw een pand voor de behandeling en opvang van leprozen,
terwijl ergens anders sen weeshuis
wordt geopend. Het Woord geneest
het beschadigde en vertrapte leven,
zoals dat zoveel wordt gevonden in
en om de stad Cdcutta.
In deze stad staat een tempel van
de godin Kaii, een gruwelijk zwarte godin voor wie elke dag geiten
worden geslacht. Het is de godin
van de afbraak en de desmctie, die
je maar beter te vriend kan houden.
Het lijkt of zij vrij spel heeft in deze stad: het is chaotisch, vies, hard.
Misschien is het mijn cultureel
voorwrdeel, mijn afkeer van de

stoffigheid en het dramatische ver-

keer en de luchtvervuiling, vergeleken met het keurige, opgeruimde
en overzichtelijke van de Nederlandse stad. Toch ik zie er ook de
macht van de Boze in, die nooit op
het echte geluk van de mensen uit
is, maar op hun ondergang: de
zwervers, bedelaars, armen in krotten, de ongemnde lucht. Daarom is
het zo mooi om te zien, wat daar
gebeurt. Vanuit de overtuiging, dat
het Woord een kracht ten leven is,
niet alleen voor de ziel, maar ook
voor & samenleving, worden daar
in geloof activiteiten opgestart, die
gezegend worden, waar de mensen
van opbloeien. Ds. Roy wordt
steeds opnieuw getroffen door het
visioen, dat beschreven staat in de
profetieën van Ezechiël (hoofdstuk
47): vanuit het huis Gods s h m t
een beek, die per meter groeit en
die bloei geeft aan het land en de
dieren. Het is de overtuiging, dat
het Woord van God een kracht is,
die verandert, mensen en gemeenschappen van mensen. Ds. Roy wilde m graag, dat wij aan de studenten (in het Engels) het iied zouden
leren, dat spreekt over de rivier van
de Geest:
Kom, Jezus kom, vul dit land met
uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons
UW vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de
aard' vervullen.
Spreek Heer uw woord, dat het
licht overwint. (E&R 386)

Dat is zijn en onze bede.

Lessen?
Ik heb mij afgevraagd wat ik ervan
kan leren voor het missionak
werk in Nederland. Niet zoveel: onze hele maatschappij is doortrokken van vangnetten en mogelijkheden om te overleven. Ik zeg niet,
dat er hier geen armoede is, of
zwervers zijn. Ik heb ook de wens
voor een diakonaal opvanghuis in
Rotterdam, maar twh; je wordt het
zoveelste loket in de sociale voor- -

zieningen. Mogelijk wordt de noodzaak van christelijke actie in de t o e
komst urgenter. De overheid bezuinigt en treedt terug, achter de g w dijnen en openlijk op straat kun je
leed tegen komen, dat vraagt m
christelijke liefde. Maar wat moet
k met een mobiele veldkliniek in
Nederland? Hoe krijg je 1000,
1500 mensen bij eikaar op een
evangelisatierally? Wij Ieven in
een ge*individualiseerdNederland,
waarbij geloven een privé-zaak is
geworden, waar de mensen je folders achteloos aanpakken of zelfs
dat niet eens. Je bent één van de velen op de markt van welzijn en g e
luk. Wij moeten =ken naar passende methoden hier. We1 heb ik
geleerd, dat deze mensen vol ijver
zijn voor hun missie. Zij schamen
zich het evangelie niet en gebruiken elke gelegenheid om de b o d schap te brengen: een rit in de bus,
een half uur wachttijd in een haven, het zijn allemaal momenten
waarop het evangelie gebracht
werd en mensen luisterden.

Kerkdiensten
Tenslotte wil ik nog iets vetteIlen
over de kerkdiensten, die wij mee
mochten maken. Elke zondagmorgen worden in de woonkamer van
ds. Roy twee diensten gehouden:
een Bengaalstalige dienst om 10.00
en een Engdstalige dienst om
11.30 uur. 's Middags bezoeken de
dominees dochterkerken in de dorpen, waar de studenten als evangelist de diensten houden. Elke
woensdagavond is er nog een kerkdienst en zowel zondags als woensdags wordt er gegeten met de aanwezigen na afloop van de diensten.
Wij mochten voorgaan in de bediening van het W d en in de gebeden en telkens nodigden zij ons uit
om aan het slot de zegen van de Here op te leggen. Elke keer was er
ook weer de gelegenheid voor gasten om zich voor te stellen en als
het gasten uit het buitenland waren
(veel Koreanen) dan werd een lied
in de eigen taal erg op pnjs gesteld.
Ds. Smouter en ik hebben wat afge-
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zongen in het Nederlands.
Je ziet hoe de basale Bijklse elementen van de liturgie aanwezig
zijn,terwijl je vervolgens de verschillen opmerkt. De dienst begint
anders: ongeveer een half uur á een
kwartier van tevoren begint de predikant met liederen te zingen en op
te geven, terwijl de leden h de gasten binnenkomen.Ieder dmt een
stil gebed, alvorens mee te gaan
zingen. De voorganger praat de liederen aan elkaar en brengt de blijdschap om de liefde van God onder
woorden. Hij roept 'Amen!' en
'Halleluja' tussendoor en strekt
zijn handen te hemeI, klapt of geeft
klappend op de kansel de maat aan.
Ik mis de psalmen als wij voortdurend geestelijke liederen uit de angelsaksische traditie zingen, maar
de overgave is niet minder dan de
overgave van een goed gevulde
kerk in Nederland, die de Geneefse
melodieën zingt onder begeleiding
van een krachtig orgelspet De wet
wordt niet gelezen, in alle diensten
wordt met e h hardop de Apostolische geloofsbelijdenisopgezegd.
Een diaken of een ander lid doet de

lezing uit de Bijbel, de leden worden ook ingeschakeld bij het inzamelen van de gaven. Na de collecte
gaat de voorganger of de prediker
voor in gebed van dank. D m worden de gaven opgedragen aan de
Here, met de bede dat de Here het
geld wil gebruiken in de activiteiten die passen bij de voortgang van
zijn Rijk. De verschillen zijn niet
zo groot, dat de vervreemding uptreedt. Integendeel, je voelt je ondanks de verschillen met eikaar verbonden. Sommige dingen zou ik
ons toewensen, andere mu ik hen
toewensen. Gezamenlijk hebben
wij het W&, dat gelezen, uitge
legd en toegepast wordt in het centrum van de eredienst. En tenslotte
is het Woord, Jezus Christus, zelf,
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die als Heer over alle volken en als
Hoofd over de wereldwijde kek,
zijn gemeente vergadert in de eenheid van het ware geloof. Dat hebben wij ervaren en dat dringt tot
dank en verlangen. Want dit is een
voorproef van straks,als alle volken en talen en naties verenigd zijn
in de aanbidding van het Lam:

Eens zai op de grote morgen
blank en bruin worden vereend.
Kleur of ras is niet belangi?jk
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit?
.
Wie zal.op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?
@&R 112)
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G.J.van Miwelkoop

v a n een duidelijke moraal op et-

hisch gebied, vormde voor de
Bond de aadeiding om in een brief
aan het dagelijks bestuur (moderamen) van de NHK aan te dringen
op een herderlijk schrijven. Ook
vindt de Bond het cruciaal dat de
NHK zich weer met een eigen
- gezicht presenteert en zich niet, zoals
de Raad van Kerken, aan de 'verantwoordelijkheid voor het spreken
van de kerk in de samenleving geheel onttrekt'.

Waarden en normen: een
herderlijk schrijven?
De Waarheidrvriend van 5 juni jl. publiceerde een brief die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
stuurde aan het hervormd moderamen.
Wordt het geen tijd dat & Hervormde
synode een herderlijke boodschap
stuurt aan volk en overheid met btrekiung tot nonnen en waarden in de
samenleving? Als bisschop Muskens
zoveel kan losmaken, moet dat de Hervormde Kerk toch ook lukken?
De Gereformeerde Bond denkt aan zaken als abortus en euthanasie, &
toenemende belangstelling voor religie, die vraagt om een helder gesuigenis op de moderne Areopagus, het ontbreken van een Schriftuurlijk licht op
belangrijke politieke vragen, de economisering van de samenleving, die niet
weet van een genoeg en ook de zon&g aantast. Het lijkt er veel op, dat
waarden en normen niet meer dan subjectief zijn, door ieder zelf in te vullen. Moet de kerk niet komen tot een
confiontotie met deze cultuur? Dat
zou ook onderling samenbindend kun-

nen werken.

liik schrijven over onder meer de
egoïstische moraal 'onder ons
volk' en de beschermwaardigheid
van het leven. Het initiatief voor de
brief is afkomstig van de Gereformeerde Bond, de rechtervleugel
van de Nederlandse Hervormde
Kerk (NHK).

Simonis
De recente uitspraak van kardinaal
Simonis dut in de protestantse kerken 'praktisch niets meer over' is

Een dergelijke bnef kan een steun
in de rug zijn voor hen maar ook
voor de kerk.'
Binnen de Nederlandse Hervormde
Kerk zal de nieuwe secretaris-generad dr. B. Plaisier zich onder meer
gaan bezighouden met het uitwerken van de onderwerpen die in het
herderlijk schrijven centraal staan,
ddus Beekman. Plaisier begint op
1 juni met zijn werkzaamheden."

SoW-boodschap

Een naschrifs citeert het ANP-bericht,
dat vertelt hoe het verder ging en gaat
met dit verzoek:
"De protestantse kerken komen in
de loop van het jaar met een herder-

kerk. 'Veel gelovigen zijn op zoek
naar antwoorden op hun vragen.
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Het hervormd moderamen heeft inmiddels positief gereageerd op het
verzoek van de Gereformeerde
Bond om te komen tot een herderlijk schrijven over normen en waarden in de samenleving, zei synodevoorzitter ds. W. Beekman woensdag. Maar de Bond mtiet er volgens hem wel rekening mee houden dat de h e m o d e synode over
'een aantal zaken' anders denkt.
Het is volgens Beekman overigens
de bedceling dat het schrijven een
gezamenlijke boodschap wordt van
de drie Samen op Weg-paxtners: de
Nederlandse Hervormde, de Gereformeerde en de Evangelisch-Lutherse Kerken. De besturen van deze kerken moeten zich de komende
maanden over de inhoud van de
brief uitspreken. 'Dat dm je niet
van de ene op de andere dag', aIdus Beekman.
Behalve over thema's zoals abortus, euthanasie en het egoïsme in
de samenlevingmoet de brief van
de kerken ook een bewogen en heldere reactie op het afgelopen Boekenweek-thema Mijn God b a t ten, zo wil & Gereformeerde
Bond. 'De kerk moet valse religie
ontmaskeren en het oude evangelie
opnieuw vertolken.'
Beekman verwacht dat een herderlijk schnjven in de huidige samenleving minder invloed zal hebben
dan vroeger het geval was. 'Als de
kerk toen sprak, volgde iedereen.
Dat ligt nu anders.'

Eigen bezinning
Toch beschouwt hij de bezinning
als een klangrijke taak van de

Persbericht
Oprichting ChrisMUk Academisch Netwerk
Twaalf christelijke organisaties en
instellingen die werkzaam zijn op
het terrein van academische studie
en wetenschapsbemefening, waaronder de Theologische Universiteiten
van Kampen (Broederweg)en
Apeldoorn, hebben in een vergadering van 27 mei jl. tezamen & vereniging Christelijk Academisch
Netwerk (CAN) opgericht.
Inmiddels zijn drie CAN-werkgroepen ingesteld:
1. De projeetg'inventarisatie
en interne communicatie'.
2. De projectgrq 'innovatie'.
3. De projectgroep 'presentatie en
externe communicatie'.
V m r meer informatie: Christelijk
Academisch Netwerk, Drentsestraat 1,3812 EH Amersfoort.

[ Pe~bricht
Theologische Universiteit anderniseert structuur
Het College van Curaloren van de
Theologische Universiteit aain de
Broehweg, he& ingestemd met
voorstellen tot aanpassing van bestuurs- en behersstmtuw. Met ingung van l september a.s.komt de
dagilijkse leiding van de m'versiteit
in h n d e n vun een t w e e w c h a p :
de rector, met uls aanhchtsgebied

'

on&nvijs en arderzoek, en een secretaris v c . de universiteit, met als
~ ~ h c h t s g e b i de
e dorganisatie en
het beheer. Het College van Curatoren Aeefs aan dit tweemanschp
de voor de dagelijhe leiding noodzakelijke verantwoor&lijkheúen en
bevoegdheden toevertrouwd. Het
laat zich, voor wat de bekidsvoorbereiding betrefr, adviseren door
een zesbul besmurs-adviescamissmissen van gemengde samenstelling.

Het College van Curatoren verwacht met de genomen maatregelen de bestuurskracht k kunnen opvoeren. Hieraan bestond khoefte,
omdat het vorig jaar door & synode vernieuwde curatorium graag
meer duidelijkheid op het punt van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden wilde scheppen. In de praktijk was namelijk de situatie ont-

staan, dat de senaat zich niet alleen met onderwijs en onderzoek,
maar ook met allerlei beheerstaken moest bezighouden.Omdat
het curatorium het:gewenst vindt,
dat de docenten zich op de hoofdtaken kunnen richten, heeft het
ten behoeve van de dagelijkse leiding enkele belangrijke maatregelen genomen.
Zo is een meerjarig rectoraat ingesteld en is besbten tot het benoe
men van een professianele secretaris van de universiteit.
Voor de periode 1997-2000 is prof.
dr. C J. de Ruíjter tot rector aange
wezen, terwijl voor de eerste twee
ja= curator G. Luhoff te Heerde de
eerste (parttime) secretaris van de
universiteit wordt. Hij was voorheen faculteitsdirecteurvan de
Rijksuniversiteit te Utrecht en Groningen en wwdt als curator opgevolgd door zijn secundus.

Een andere belangijke maatregel
is, dat het College van Curatoren
mogelijkheden wil scheppen om
het wetenschappeiijk onderzoek
aan de TU K a m p een blangijke
impuls te geven. Dat kan enerzijds
door het professionaliseren van het
beheer en anderzijds doordat w
zicht is gekomen op de precieze
omvang van de onderwijslat van
elk van de docenten.
Wat de studenten betreft: in de belangrijke besmursadrJiescommissie
voor onderwijs k e t t e n zij twee
van de zeven zetels, hetgeen bete
kent dat ze structureel invlied op
de bestuurlijke gang van zaken kunnen gaan uitoefenen.
Ook de TU K a m p moderniseert,
een aanpassing die uitsluitend ten
doel heeft de lcwalikit van onderwijs en onderzoek te verhogen.
(Zie ook pagina 790).
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Alles in
Christus
De wissel om Watchman Nee?
door J, Wesseling en E. Brink
Geen buitenhndse reis maakte naar zijn zeggen
groter indruk op A. kmsteeg dan die naar China.
Met name de schrijfelijk nalatenschap van
Watchman Nee
hem diep geraakt. Sindsdim
k hij een ijwrig prmotor van dit gedachtengod.
Hef is de moeite waard om dit gedachtengoed aan
een nader ondermek te m i d e r u q m . Niet vanuit
een traditie, die krampachtig de vmchillm mt
ana'eren wil amnwijm en zodoende ook bij deze
chinese martelaar leerstellige o~gerechtigheden
opspoorb. Maar vanuit het besef dat het Womd van
God niet bij ons is begonnen. En de kerkgeschiede
nis evenmin. Wie Watchman Nee leest samen met
alle heiligen uit ons eigen, g e q f m e r d e verleden,
ontdekt dat we worden meegenomen n a m een eeuwenoude wissel: die tussen gereformeerd en
dopers.

w

Woord & Wereld
een serie cahiers tot
versterking van het
gereformeerde leven.
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Ondergetekende geefi zich k G op ok a h .
nee op de uitgmen von de Stirhíiiy Woord 8
W en mtvagiievem het L imr verxhmen
d i e r W & W 34 'gerafmmeerd of protesinnts'

o hcahiers (abomementspr& t 12,951
o HOI mianilbbdWader Bekeken íf55,- p. por,
f 45,-1

WW ubomees op de cahiers

Den bon in a d p miren nmr:

Stkkthg Wmrd & W e d
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