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brief. Hu wist er seíf niets van. Hij hee# zoveel brieven
in zon tas. Hooguit vermoedt hij soms dut het
belangruk is, Maar hij ieverf de brief af, zonder te
weten wat erhí staaf, aan iemand die hij niet hoeft
te kennen. Wis hij zelf is, die postbode, duf doet er
niet zoveel toe. Ais hij z'n werk maar goed doet.
Een ambtsdrager is ook e e n soort bode. Bode van
God. Doef het er iets toe wie hij is? De meningen
daarover lopen nog wel eens uiteen. In ieder geval
kun je hem op twee punten niet geliikstellen met de
postbode. Hij moet de boodschap wel kennen. En
hij moet ook de mensen kennen aan wie hij de
boodschap brengt. Daarmee wordt zijn persoon
toch essentieel voor zljn werk.
Het gaat niet (in de eerste
plaals) om mij
Is dat eigenlijk we1 zo? Is je persoon essentieel voor je mbtswerk.
Dat zal lang niet iedereen beamen.
Je bent geneigd om te zeggen:

'Het gaat niet om mij'. Dat is een
kreet die je vaker in de kerk tegenkomt, dat mensen zeggen: 'Het
gaat niet om mij!' (Let er trouwens op wie dat zegt, en of het

m k Hopt!!)
Inderdaad gaat het in de kerk niet

om de dominee, of de ouderling of
de diaken. Althans niet in de eerste
plaats. In de eerste plaats gaat het
om God. En in de tweede plaats is
het te doen om de gemeente. (Daar
is het God om begonnen, dus daar
mag het ons ook om te doen zijn!}
Maar in de derde plaats moet je
toch wel naar de persoon van die
ambtsdrager hjken. Want iedereen
voelt wel aan, dat daar behoorlijke
beslissingen vallen.
Het maakt best wel wat uit, wat
voor ouderling je op huisbezoek
krijgt. Het is heel belangrijk wat
voor dominee er voor gaat. Een dominee die plichtmatig zijn verhaal
houdt brengt weinig op gang bij de
gemeente. Een ouderling, die echt
gegrepen is door het evangelie kan
daar iets van uitskaien. En dat kan
"
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soms meer zeggen over God dan
duizend woorden.
In het persoonlijk optreden van de
ambtsdragers zit dus een belangrijk
element van hun werk.

De werkwijze van de
Heilige GeeCt

Hoe belangrijk dat is, merk je @OUwens niet aileen als je let op de
praktijk van het persoonlijk optreden. God zelf maakt ons er attent
op, dat dit hmrt bij de werkmethode van de Heilige Geest.
Het eigene van Zijn werkwijze is
namelijk, dat Hij mensen inschakelt. Let erop, dat je dat thema
door de hele Bijbel tegenkomt. Als
het evangelie doorgegeven wordt,
doet God dat altijd dmr mensen in
te zetten.
Heel duidelijk zie je die werkwijze
van de Geest b.v. als in het NT het
evangelie de wereld over gaat. Dan
worden er altijd heel zorgvuldig
mensen aangesteld die het evangelie gaan doorgeven. En het valt op,
dat de namen en personen van die
mensen tot op vandaag aan ons kkend zijn. Het gaat niet om die
mensen. Niet wie plant, noch wie
begiet betekent iets (1 Kor.3 : 7).
Maar toch vond God ze belangrijk
genoeg om hun persoon in de Bijbel te tekenen. In de brieven van
het NT merk je, dat de persoonlijke
verhoudingen belangrijk zijn. Er
staan b.v. veel groeten in. En dat
gaat altijd om meer dan privévriendschappen. Juist als Paulus
groeten doorgeeft of overbrengt,
merk je dat het te maken heeft met
die evangeliedienst. Bij het domgeven van het evangelie ontstaan er
persoonlijke banden. En dat is niet
voor niets. Het zijn juist die persoonlijke banden die als het ware
de 'drager' zijn van de boodschap.
Wij kunnen daar in onze situatie
veel van leren. Als we het evange
lie doorgeven, mogen we gebruik
maken van die persoonlijke banden
die ontstaan. Iedereen voelt wel
aan, dat de persoon niet onbelangrijk is in dat verband. Dat is al heel
duidelijk als het over de zending en

/

de evangelisatie gaat. Je kunt geen

zending drijven door ergens een
pakket bijbels te droppen en verder
aan God over te laten hoe de boodschap aankomt. Je kunt niet evangelisem door aiieen maar een folder door de brievenbus te stoppen
en maar te hopen dat God ze gebruiken wil. Se kunt geen echte
kerkdienst organiseren met in het
midden een cassetterecorder op een
tafel.
In al die situaties prmf je, dat het
doorgevenonpersoonlijk zou worden. En je voelt aan, dat het afbreuk zou doen aan de boodschap.
Sterker nog, het is de vraag of de
boodschap zo wel genoeg overgedragen kan worden. En neem dat
'dragen' dan maar letterlijk, Er
wordt adtijd een mens ingeschakeld
om de boodschap naar een ander
toe te dragen. Juist in ons persoonlijk optreden wil God een middel
gebruiken om naar anderen toe te
komen.

Twee middelen
Een ambtsdrager gaat altijd met
zijn bijbel op pad. Zo zien we de
dominee de kansel opgaan. Hij
brengt niet zijn eigen mening, maar
bedient het Woord. Zo zien we ook
de ouderling op huisbezoek komen.
Hij komt namens zijn Zender. En
de Bijbel gaat dan ook open. Maar
in feite heeft de ambtsdrager nog
iets anders bij zich. Hij heeft om zo
te zeggen ook zijn eigen persoon
meegekregen van zijn Zender als
middel om zijn ambtswerk te verrichten. Misschien staan we daar
eens wat te weinig bij stil. We zijn
immers gauw geneigd om inderdaad te zeggen: Het gaat niet om
mij. In de gereformeerde traditie
hebben we ook geleerd om bij de
ambten boven onszelf uit te wijzen.
Er is Ben Zender die ons op pad
stuurt. Dat is volkomen terecht. We
gaan niet op eigen initiatief aan het
werk in de gemeente. Wat is het belangrijk om gezonden te worden.
Daarom moeten we inderdaad boven onszelf uitwijzen. Maar intussen komen we erachter dat er nog

iets anders nodig is, wil je effectief
boven jezelf uitwijzen. Daarvoor is
immers ook nodig,dat er ook zoiets als een persoonlijke band gelegd wordt. Paulus laat dat vaak
ook voelen in de brieven die hij
aan de gemeenten stuurt. Je merkt
dat die persoonlijke band ook belangrijk is voor het overbrengen
van de boodschap. Op een heel
mooie manier schrijft hij dat een
keer aan de Thessalonioenzen: Zo
waren wij, in onze grote genegenheid vmr U, bereid, niet alleen het
evangeiie Gods, maar ook ons eigen leven mee te delen, daarom dat
gij ons Iief geworden waart
(1 Thessalonicenzen 2 : 8). Daar
geeft hij aan hoe die twee voor
hem samenhingen: het evangelie
en zijn persoonlijk leven. Twee
middelen die God hem gaf om zijn
werk in de gemeente te doen.
De ambtsdrager is geen postbode
die op een zakelijke manier zijn
boodschapjes in de bus deponeert.
Hij is dienaar die hart heeft voor
de mensen die hij aanspreekt, en
zo zijn persoonlijke betrokkenheid
bij de gemeente inzet voor het
evangelie.

God schakelt mensen in

juist in. Dat betekent dat je zelf
ook bezig bent. En dat je ook verantwoordelijk bent voor de manier
waarop je optreedt. We voelen allemaal aan, dat dat eisen stelt aan je
houding. Als je het evangelie
brengt, mag daar ook iets van te
zien en te merken zijn in je houding. Een dominee die zichzelf
graag in het middelpunt zet, kan de
eer van God in & weg staan. Een
ouderling die geen band niet zijn
wijk heeft, riskeert dat hij weinig
van de liefde van het evangelie
overbrengt.

Vuur ontsteek je met vuur
in die laatste voorbeelden komt al
wel uit, dat je houding en de boodschap die je brengt met elkaar te
maken hebben. En dat is nu precies
wat de Heilige Geest wil. C. Trimp
heeft dat eens uitgedrukt in het
spreekwoord: Vuur ontsteek je met
vuur. In de Bijbel is vuur immers
wel een aanduiding van het werk
van de Geest. Hij verwmt ons leven met het vuur van God. En vuur
heeft de eigenschap dat het op andere plaatsen ook vuur aansteekt.
En dat is nou precies zijn werkwijze. Je zou kunnen zeggen: De
Geest werkt aanstekelijk. Als een
mens in brand is gezet voor God,
kan hij aan andere mensen het
evangelie overbrengen en in zijn
optreden die brand overbrengen
naar een ander.

Het voorgaande zou je kunnen samenvatten met die woorden: God
schakelt mensen in. Het gaat dus in
de eerste plaats om een daad van
God. Hij komt naar een ander toe.
Want Hij woont door Zijn Geest in
de mens die het evangelie overMaakbaar of wonderbaar?
draagt. En probeer je dat eens letHet is dus belangrijk om te zien,
terlijk voor te stellen: Een zendedat de weg van de Geest dwars
ling brengt het evangelie. In hem
door ons hart en ons leven loopt.
komt God naar heidenen tue. Een
Te vaak denken we aan Zijn werk
dominee preekt. In hem komt God
ds iets ongrijpbaars. Net alsof je
naar de gemeente toe. Een ouderdaar niets van kunt zeggen. Maar
ling gaat op huisbezoek. In hem
in de Bijbel zien je juist heel duidekomt God naar dat huis toe. God
lijk, dat Hij werkt op de manier
kan dicht bij ons komen,doordat
van de schepping. De Geest is het
een ander mens dichtbij ons kan koimmers die het leven in deze schepmen.Daar is een ontmoeting voor
ping legt en haar zo 'laat werken'.
nodig. Door een mens in te schakeDat betekent dat je dus heel conlen is God dichtbij.
creet over Zijn werk kunt spreken.
Tegelijk is het een daad van menDaarom staan er b.v. in de Bijbel
sen. Want God schakek je niet uit
allerlei concrete eisen waaraan een
als Hij je gebruikt. Hij schakelt je

ambtsdrager moet voldoen. Dat
zijn dingen die je duidelijk kunt
aanwijzen.
Maar dat geldt dan ook voor ons
persooniijk optreden. Het is dus belangrijk om na te gaan op weke
manier we met andere mensen omgaan. En daarvoor hebben we niet
alleen de Bijkl. We weten ook uit
de werkelijkheid het een en ander
over communicatieen persooniijke
verhoudingen.
Toch is het belangrijk om dat te
blijven zien in het licht van het
werk van God. Want natuurlijk
kunnen wij niet door ons optreden
een ander het gelmf geven. Wij
kunnen niet door ons ambtswerk
zelf de gemeente groei geven naar
God toe. De groei geeft God
(1 Kor. 3 : 7). Het is wel onze verantwoordelijkheid om in ons eigen
persoonlijk optreden ruimte voor
die groei te maken. Het werk van
de Geest is niet maakbaar door onze inzet. Het blijft wonderbaar
doordat Hij ons gebruiken wil. Wij
heten Gods medewerkers. Maar als
we onszelf kennen, is het alleen
maar een wonder dat we die naam
krijgen.

Ontmoeting
In het bovenstaande is a l een paar
keer het woord 'ontmoeting' gevallen. Dat is een belangrijk eefwmrd
als het gaat om ambtswerk. Je kiint
de kerkdienst zien als een gelegenheid om de gemeente iets bij te
brengen over de Bijbel. En dat is inderdaad een belangrijk aspect.
Toch kan er zo ook eenzijdig accent gelegd worden. Je bent dan
pas tevreden als alles goed uitgelegd en begrepen is. Maar intussen
kan de Bijbel of het lxtreffende bijbelgedeelte een beetje op een
'ding' gaan lijken, dat je samen
min of meer onder de knie hebt.
Dan wordt het net zoiets als een
moeilijke som, die je met voldoening aan de klas hebt uitgelegd.
Het is belangrijk, dat altijd iets van
de stem van God blijft doorklinken. Ais ambtsdrager ben je daar
zelfs de aangewezen persoon voor.

In je optreden mag ook de uitstraling van het evangelie tastbaar worden. Tegelijk zul je erop uit zijn,
om de gemeente(1eden) ook echt serieus te nemen. Want je zult nmit
iemand bereiken, ds je die niet in
haar of zijn eigenheid respecteert.
Dat is nu eigenlijk wat we 'ontmoeting' noemen. Je geeft jezelf en
zoekt de ander. Als de kerkdienst
zo'n ontmoeting wordt, zal de gemeente naar huis gaan, terwijl ze
zich aangesproken v d t . Als het
huisbezoek zo'n ontmoeting wordt,
zulien & mensen ernaar uit gaan
zien. Intussen blijft er een geheim
in dat we maar nauwelijks kunnen
peilen: God heeft ons aangespmken.

Persoonlijke bekwaamheid
Maar hoe doe je dat nou,is dan de
vraag die opkomt. Hoe zet je je eigen persoon nog op een verantwoorde manier in bij je ambtswerk.
'Ik was bereid u mijn eigen leven
mee te delen', schreef Paulus.
Maar hij geeft er geen gebruiksaanwijzing bij hoe wij het kunnen
doen. Natuurlijk kun je daar een
lang verhaal over vertellen. Maar
het beIangrijksk lijkt me dat we
zien wat de voornaamste elementen zijn waarop het dan aankomt.
Ik zou er drie willen noemen: omgang met God, met jezelf en met
anderen.
Allereerst omgang met W Dat is
de bron van je leven. Toch weten
veel ambtsdragers dat de bron ook
wel eens droog km vallen. Maar
dat merk je onherroepelijk. Als een
ambtsdrager nog wel spreekt over
God, maar zijn eigen omgang met
de Here verschraalt, zul je dat gaan
merken aan zijn persoonlijk opmden. Juist daarom is het zo belangrijk dat die omgang levend blijft en
telkens weer vernieuwt. Vanuit die
bron vervult Gods genade je leven.
Dan blijkt w k hoe je zelf gegrepen
bent door het evangelie. Eb vanuit
die bron heb je dan veel aan anderen door te geven.
Vervolgens: omgang met jezelf.
Misschien lijkt dat vreemd, dat je

moet omgaan met jezelf. Maar
toch is dat belangrijk. Ik bedoel
daarmee dat je contact hebt met jezelf. God weet wie je bent, waar je
sterke en vooral je zwakke punten
liggen. Regelmatig jezelf beproeft
en kritisch naar je eigen funcîioneren kijkt. Het is een vaste regel,
dat wie geen contact heeft met
zichzelf vaak ook moeiiijk contact
met een ander kan krijgen. Als je
niet bewust met jezelf en je eigen
mogelijkheden omgaat, kun je je
ook maar moeilijk aan een ander
geven. Daarom is omgang met jezelf voorwaarde voor omgaan met
anderen.
En dan tenslotte: omgang met anderen. Als er iets is,'dat de taak van
een ambtsdrager tekent, dan wel
dat. Communicatieis een kemwoord binnen het lichaam van
Christus. Communicatie wijst op
een wisselwerking van geven en
ontvangen. Van overgave en ontvankelijkheid. Als je omgang met
anderen daardoor gestempeld
wordt, komt er echte gemeenschap
tot stand. Die drie elementen vormen samen het persoonlijke aspect
van het optreden van de ambtsdrager. Misschien zou je het bij eikaar
de persoonlijke ixkwaamheid kunnen nmmen, die je van een ambtsdrager verwachten mag. Met die
persoonlijke bekwaamheid bedoel
ik dan, dat je als ambtsdrager in
staat bent w om te gaan met God,
met jezelf en met anderen, dat daarin de werking van de Geest duidelijk wordt. Als in jouw persoon
zichtbaar en tastbaar wordt dat jij
leeft door de Geest, is dat de manier waarop Hij anderen wil en kan
bereiken.

Een ambtsdrager is ook
maar een mens
Dat is de tegenwerping die je wel
eens kunt horen, als je spreekt over
wat je verwachten mag van een
ambtsdrager. Maar in dit verband
is dat volgens mij juist geen tegenwerping. Dat is precies de kdmling, dat een ambtsdrager ook echt
herkenbaar blijft als mens. Stel je

1

voor, dat de dominee op de kansel
niet echt herkenbaar is als mens.
Zijn preek zou in & lucht komen te
hangen. En hetzelfde geldt voor je
wijkouderling. Daarin zie je nou
juist het belang van zijn persoon.
Hïj is een mens van vlees en bloed.
Dichtbij dus. Zo dichtbij komt
God, doordat Hij gewone mensen
inschakelt.
Natuurlijk, er moet meer zijn dan
het menselijke. Hij moet als gel*
vig mem herkenbaar blijven. Een
illustratie kan dat misschien duidelijk maken: Een gemeentelid kwam
naar de dominee toe en zei: dominee, ik merk in uw preken altijd zo
weinig dat u zelf blij bent mei het
evangelie. De dominee zei: 'Maar
dat is helemaal niet belangrijk. Het
gaat om het evangelie'. Die dorninee zal het wel gmd bedoeld hebben, maar dat gemeentelid had natuurlijk wel gelijk. Het evangelie
komt immers niet vanuit het luchtledige naar ons toe! Denk juist hier
aan dat spreekwoord: Vuur ontsteekt je met vuur.
En tegelijk blijft de ambtsdrager
een zondig mens. Ook hier een illustratie: Een ouderling sprak op
huisbezoek bij een aiieenstaande
man over bidden. Hij waarschuwde
tegen sleur. En midden in het gesprek zei hij eerlijk: Daar heb ik
zelf ook vaak last van, dat het gewoon wegzakt. Dat ik haast gedachteloos aan het bidden ben. Gelukkig, dacht de man, ik ben niet
de enige. Die ouderling heeft zelf
ook de genade van Christus nodig.
Wat is het belangrijk dat dat steeds
duidelijk wordt. En laten we eerlijk zijn, niemand is zo ongeloofwaardig als de volmaakte ambtsdrager.
Je hebt dus volkomen gelijk als je
zegt dat de ambtsdrager een mens
is. Laat h zo ook maar herkenbaar
blijven. Maar dan ook als gelovig
en zondig mens. Juist dan wordt
duidelijk, dat ook jouw persoon
wordt ingext voor het werk dat
God doet in deze wereld. Juist ui
kan het evangelie ook in jouw persoon beminntmwaard zijn. En wat
wil een ambtsdrager nog meer?

VAN DE HEER,
VOOR DE HEER
.. .het is voor & Here.
.. .wij zijn des Heren.

Rom. 14,7-9

Tach eenheid
Ze zitten d'r mee in Rome dat ze
verschillend denken. Daardoor gaat
het niet aitijd goed in de gemeente.
Niet voor niets waarschuwt Paulus
tegen minachten en veroordelen.
Het is een vervelende kwestie geworden. De eenheid lijkt zoek.
Sornrnigen willen geen vlees eten.
Ook geen wijn drinken. Anderen
zien daar geen been in. Achten een
dergelijke onthouding in shjd met
hun geloof.
Sommigen hechten aan het onderhouden van bepaalde dagen. Anderen vinden dat overbodig. Een gelovige kan dat huns inziens gerust nalaten.
in zichzelf is niets onrein, weet
Paulus. Hij heeft wel degelijk een
standpunt. Toch argumenteert hij
niet net zo lang tot ieder overtuigd

is.
Liever wijst hij op wat gerneenschappelijk is: Wie aan een b e p d de dag hecht, doet het om de Here,
en wie eet, dmt het om de Here,
want hij dankt God; en wie niet
eet, laat het na om de Here en ook
hij dankt God.
.; ,.
Dat is geen pleidooi om overd respect voor te hebkn en dus geen
verschil te maken tussen goed en
kwaad. Wel het aanwijzen van de
eenheid achter de verscheidenheid:
we zijn allemaal in doen en laten
gericht op de Heer.

Breder
Kleine dingen mmt je soms in een
breed kader zetten. Het al dan niet

pleiten voor gedeeltelijke onthouding en het eventueel vieren van
dagen brengt Paulus bij leven en
sterven: niemand van ons leeft
voor zichzelf en niemand van ons
sterft voor zichzeif. Leven en sterven doen we voor de Here.-Voor
de Here Jezus. =
. -Want wij zijn van ~ e mOmdat
.
de
Here Jezus stierf en is opgestaan
uit de doden. Dat geeft Hem het ..
recht Heer te zijn over ons, in 4,
leven en in ons sterven.
'Omdat Hij ons, met lichaam en
ziel, niet met goud of zilver maar
met zijn kostbaar bloed van al onze
zonden vrijgekocht en uit alle
macht van de duivel verlost heeft.
Zo heeft Hij ons tot zijn eigendom
gemaakt.'
Golgota en de opstanding in de
vroege morgen hebben hun gevolgen voor mijn leven en mijn sterven.

Kleine dingen moet ik in dat verband zien.
.\ .. ... -.
. g

-

.,

Richting
In leven en sterven van de Heer
zijn. Dat geeft richting aan je bestaan: in leven en sterven moet je
ook v& de Heer zijn.
Om over na te denken. Als christen
volg je w vaak het vertrouwde
spoor zonder d te veel na te denken. Dat is toch wel iets anders dan
ùewust te kiezen voor wwijding.
Weten dat je in leven en sterven
van de Heer en voor de Heer bent
helpt moeilijke dingen een plaats te
geven. Het stimuleert enom tot het
gevecht tegen dagelijkse zonde. En
geeft inzicht in de aard van & zonde: alles waarbij je toch weer niet
gericht was op de Heer.
Want: al wat niet uit geloof is, is
zonde.

aamt dat.
En leert bidden.
Beschaamd en blij.

NIET MEER ALLEEN

C.J. de Ruijter

en met God
baar. Kijk, en dat is iets dat je alleen maar leert zien als je Gods bedoelingen kent.
Als je God kent, leer je aan te voelen hoe het kwaad veel kapot
maakt. Daar gaat het over. Dat is
inzicht in de ellende van dit leven.
Het is verdriet van een mens die

Postbodes durven

ziet hoe Gods wereld kapot gaat.
Als je God kent, dan zie je hoe vergankelijk, hoe ijl het leven geworden is. Dan ga je steeds meer zien
van de ellende in deze wereld. En

Twee zijn daarom beter dan één.
Dat voelen we allemaal direct aan.
De praktijk is vol voorbeelden. Het
komt in onze samenleving voor, dat
mensen vallen zonder dat iemand er
bij is. En als dat thuis gebeurt duurt
het soms dagenlang voor iemand het
merkt. Zo alleen zijn zulke mensen.
Met z' n tweeën ben je inderdaad
sterker. Daarom brengen we elkaar
thuis in het donker.
Maar in onze wereld is het heus
niet zo vanzelfsprekend dat je een
ander helpt als die aangevallen
wordt. Vooral in de grote steden
komt het vaak genoeg voor. Een
vrouw wordt aangevallen en beroofd. Maar niemand steekt z'n
hand uit. Een man wordt neergeslagen op straat. Maar niemand komt
voor hem op. Ook al zijn er anderen die het zien. Je riskeert natuurlijk wel dat jij ook klappen krijgt.
Ja, en opeens is het zo vanzelfsprekend niet meer. Opeens voel je
sterk de neiging om die ander toch
maar alleen te laten. Voel je op
zo'n moment niet meer aan dat
twee beter zijn dan één?
En ook zonder geweld op straat ge-

beurt dat vaak genoeg. In een conflict, bij moeilijkheden kun je
soms zien hoe iemand alleen komt
te staan. Ik bemoei me er niet mee.
Ik steek me niet in een wespennest. Laat hij het zelf maar uitzoeken.

Volkswijsheid of
geloofsinzicht
De adem van een volkswijsheid is
maar kort. Gedeelde smart is halve
smart. Jazeker. Maar voordat ik ertoe kom om met een ander de
smart te delen!
Onze samenleving is er één van
ontbindende relaties. Onze wereld
is er één van: denk aan jezelf. In
een wereld van toenemende eenpersoonshuishoudens ligt het helemaal
niet zo voor de hand om te zeggen:
Twee zijn beter dan één.
En dat komt omdat dat ten diepste
een geloofsinzicht is. Het is ijdelheid, als een mens alleen is.
Als God dat zegt, tekent Hij daarmee het leven nadat het paradijs
verloren is gegaan. IJdelheid. Het
leven is ijl geworden. Heel kwets-

daar heb je echt gelovige ogen
voor nodig.
Dan zie je ook hoe kwetsbaar een
mens alleen is. Want God had juist
vanaf het begin gezegd: Het is niet
goed, als de mens alleen is.
Heel opvallend was dat toen in het
begin. God zei steeds: het is goed.
Zeer goed. Kijk, en als God zegt:
het is goed, dan kun je er van op
aan, dat het over een paradijs gaat.
Over leven dat sterk is omdat Hij
er blij mee is.
Maar één keer zei Hij: het is niet
goed. Alleen zijn, dat is niet wat
God wil.
Niet alleen.
Natuurlijk denken we daarbij aan
man en vrouw in hun onderlinge
band. Maar als God dat zegt, dan
ligt daar toch ook in dat wij geschapen zijn tot gemeenschap. Gemaakt naar elkaar toe. Wij zijn als
mensen geen toevallige hoop stenen, ook geen bos bloemen, bij elkaar gezocht. Zelfs geen kudde dieren. Wij zijn het menselijk geslacht, op elkaar aangewezen.
Het is niet goed als de mens alleen
is. Daarvan is het huwelijk van
man en vrouw een kern. Maar die
gemeenschap strekt veel verder.
En kijk dan eens wat er van die gemeenschap overbleef. Het kwaad
vreet de gemeenschap aan. Het zet
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mensen alleen, maakt ze eenzaam,
kwetsbaar, verlaten.
Een man zonder compagnon, zonder opvolger. Een eenzame reiziger
die een ongeluk krijgt. Een mens
die maar niet warm kan worden.
Een mens alleen staat snel in de
kou. En er zijn veel vormen van
eenzaamheid. Maar in al die vormen proef je de afbraak van de gemeenschap. Juist in een wereld die
de samenleving opbreekt, moeten
we dat goed vasthouden. Waar de
mens op zichzelf voorrang krijgt
boven de gemeenschap, moeten we
die afbraak goed blijven zien. Die
afbraak komt bij de zonde vandaan.
Je ziet dat al in het paradijs. Die
prachtige band tussen Adam en
Eva breekt. 'Die vrouw die U mij
gegeven hebt' , zo spreekt hij over
haar. Daar laat hij Eva in de kou
staan. (Je kunt ook in een huwelijk
alleen staan.) Je voelt de liefde verkillen.

Gebroken gemeenschap
God zei het al bij de schepping:
Een mens alleen, dat is niet goed.
En wie God kent, ziet het in de wereld om ons heen: Een kwaad ding.
Ook dit is ijdelheid. Een breekbaar
bestaan.
Dit is dus duidelijk meer dan een
algemene klacht: zo in de trant
van: alleen is maar alleen. Het gaat
er ook niet om, dat je alleenstaande
mensen voor zielig verklaart. Alsof
je alleen maar medelijdend naar
hen kunt kijken. Alleenstaanden
zijn niet per definitie zielig. Net zo
goed als getrouwde mensen niet
per definitie gelukkig zijn. God
wijst aan dat het veel breder is. Het
is de zonde die de geschapen gemeenschap uit elkaar trekt. God
verankerde onze levens in een
hechte samenleving. Maar sinds
ons leven lossloeg van het anker
zijn we op drift geraakt. Wij zijn
een samenleving op drift. Dat is
een stukje ellende van onze wereld.
Mensen raken elkaar kwijt. Dat
gaat over alle mensen.
En dat is een inzicht dat je alleen
uit de Bijbel ontvangt. Inzicht in

Gods bedoeling. Dan ken je het
kwaad in de werkelijkheid. Relaties breken en mensen komen alleen te staan. Kijk uit je ogen in deze wereld en ontdek het kwaad.
Het leven is ijl geworden. Breekbaar. Een kwaad ding. Zie je die
nood? Dan pas kun je zien hoe God
je uit die nood voert in de gemeenschap.

Herstelde gemeenschap
Alleen zijn, dat is ijdelheid. Dat
zegt God. Het is niet goed als een
mens alleen is. Daarom zijn twee
beter dan één. Dat zegt God. Dat is
evangelie. Evangelie in de meest alledaagse woorden.
Het kwaad breekt de gemeenschap.
Wat wordt een mens dan kwetsbaar. Maar God herstelt die gemeenschap. Want Hij legt zich niet
neer bij het kwaad. En dan zie je dat God om zo te zeggen van de
grond af ons opnieuw leert wat het
is om mens te zijn voor Hem. We
moeten het weer helemaal opnieuw
leren. Je voelt je haast een kind als
dat tegen je gezegd wordt: Twee
zijn beter dan één.
Als we maar niet denken dat een
kind daar wel op kan komen. Kinderen weten zelf ook wel dat je
soms gewoon een ander alleen laat
staan. Dat je soms net doet of je er
niets van merkt als een ander in de
kou gezet wordt.
Dit is geen regel die een kind wel
kan bedenken. Dit is in geen mensenhart opgekomen. God heeft het
Adam opnieuw geleerd toen die zijn
vrouw in de kou zette. In het evangelie vond hij weer houvast om de
band met zijn vrouw weer te vinden.
God maakte met zijn evangelie het
leven weer beter. Daarom zijn twee
beter dan één. Zo komt er weer gemeenschap waar God dat bedoelde.
Tussen mensen. Zo kan de één de
ander helpen als de ander valt. Zo
leert Hij ons helpen wie zonder helper is. Zo leert Hij ons warmte geven aan wie in de kou staat.
Dat is heus geen algemene medemenselijkheid. Dat is de wet en de
profeten.

De wereld van de Helper
Daar is de wet van Mozes vol van:
van zorg voor zwakken en hulpbehoevenden. Waarom? God zegt er
steeds bij: Wat Ik U heb geholpen.
Hij is de Heer die het recht van de
armen laat gelden. Hij is de Heer
die weduwen en wezen beschermt.
Dat heeft de Here Zijn volk uit en
te na ingeprent.
Omdat Hij zo zelf naar ons heeft
omgezien.
Hij zag ons in onze nood. Hielp
ons terwijl we geen helper hadden.
Zo leert Hij ons te helpen wie geen
helper heeft.
En die wet van Mozes kreeg in het
NT een eigen vervolg. Ook in de
gemeente van Christus wil God
geen eenzamen en hulpelozen zien.
Dat past niet bij Hem. Daarom
geeft Hij diakenen aan de gemeente. Diakenen die de gemeenschap
der heiligen bewaken. Die daarom
helpen en stimuleren tot helpen in
Christus' naam. Want in de gemeente mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Vandaar de
dienst van de barmhartigheid.
Twee zijn beter dan één. Dat is
meer dan een rekensommetje. Het
is het evangelie in de meest alledaagse woorden. Maar je hoort er
de liefde in doorklinken.
Want dat is het opmerkelijke vandaag: Wij leven in een wereld die
haast barst van de hulpverleners.
Er is een hele markt van welzijn en
geluk geschapen. Maar is er ook
een hechtere gemeenschap ontstaan? Zijn de mensen ook meer gericht op elkaar? Ach welnee. We
zien toch hoeveel kansen individualisme krijgt. Mensen houden elkaar
ook niet zomaar vast. Twee zijn beter dan één. Dat is heus geen simpele spreuk over hulpverlening in het
algemeen. Het is evangelie, dat
God ons aanreikt in simpele woorden, dat wel. Maar ieder weet tegelijk, dat het een andere wereld
opent. Een wereld, waarin je niet
meer je eigen gang gaat. Een wereld, waarin je weer aangelegd bent
op elkaar. Laten we vaststellen dat

dat niet de wereld is waarin wij onze wortels hebben.

Twee of drie
Twee zijn beter dan één. En een
drievoudig snwr gaat helemaal
niet gauw kapot. Soms is zo'n
touw met drie strengen in elkaar gevlochten. Dat is al haast een kabel.
Die houdt het wel.
Twee of drie. Dat kan niet meer
gaan over intermenselijke relaties
op zich. Dat gaat over God die gemeenschap sticht. Over de kracht
van Zijn Woord waardoor mensen
aan elkaar verbonden worden. Dat
gaat over de kerk.
Waar twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn. Daar is Hij. Inderdaad,
dat is het geheim van de kerk.Wij
zijn niet aileen, als we bij Christus
horen. Juist dan merken we dat we
in een gemeenschap zijn opgenomen.
Daarom wordt er niemand zielig
verklaard. Twee zijn beter dan één.
Dat betekent niet dat je iemand beklagen moet die niet getrouwd is.
Je staat dan wel alleen, in zekere
zin.En bijna aiie alleenstaanden
voelen daar soms ook wel iets verdnetigs in. Laten we dat niet vergeten. En laten we voor ze bidden.
Hen echt in de gemeenschap laten
delen. Dan is de bitterheid weggenomen uit hun alleen-zijn. Want je
staat niet aiieen als je bij de gemeente hoort. Je gelooft, je belijdt
de gemeenschap der heiligen. Dan
ligt er een blijde strekking in deze
regel. Natuurlijk, getrouwde mensen kunnen die regel ook op hun
huwelijk betrekken. Maar het is oneindig veel breder.
Je hoeft niet bang te zijn dat je niet

warm wordt, zegt God. Want in de
gemeente van Christus zal de liefde
niet verkillen. Hij zorgt zelf dat er
mensen zijn die daar speciaal op
letten. Ik denk, dat we in dat opzicht onze diakenen wel eens onderschatten. Zemand heeft eens gezegd: de diaken is de componist
van de gemeenschap. En daar zit
, je dan
heel wat in. H ~ w e lben
componist? Je gaat wel voor. Je
waakt ook over & gemeenschap.
Maar de componist is toch altijd de
auteur? En we geloven dat God de
auteur is van deze gemeenschap.
Aan Hem daarom de eer. En aan
ons de taak om er mee te werken.
En ds je uit dat evangelie werkt, is
het inderdaad zo simpel, dat een
kind begrijpt waar het om gaat:
Niemand alleen laten stam. Niet
op school, niet op straat. Niet in &
kerk, niet Ui de wereld.
Als je zo bezig bent, dan vind je
daarui een enorm stuk beloning.
Twee zijn beter dm één, omdat zij
een goede beloning hebben.
Waar doe ik het eigenlijk voor?
Dat is de vraag die één aiieen stelt.
Maar in de kerk is dat geen vraag.
Waar doe ik het voor? Nou,niet
voor mezelf. Als je alleen jezelf
ziet, is dat een kwaad ding. Je staat
alleen. Maar hoe meer we elkaar
zien, hoe beter het gaat. Twee zijn
beter dan één. Daar doen we het
voor. De beloning is dat je samen
genieten kunt.
Genieten, dat dm je samen. Als wij
de vreugde van Gods evangelie
met elkaar delen, zal niemand ongetroost leven. Dat wordt genieten
met dubbele vreugde.

Beroepbaar: kand. R.A. Schipper
te Weesp is door de classis Arnhem kroepbaar gesteld. u (0294)
419206.
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bij voorbaat vast, dat tolerantie op
dit essentiële punt van de reformatorische theologie het reformatorisch karakter van de VPKN
slechts kan doen verbleken. Het
'speelveld' (O.W., 13) naast de gemeenten lijkt mij ten riskant experiment, wanneer het ook voor theologische proefballonnen beschikbaar gesteld wordt.
Dit onderdeel van het Evangelisch
Manifest illustreert duidelijk het
voornemen van de werkgroep om
ook historisch gegroeide tegenstellingen te overwinnen (of te negeren) door een ver-gaande tolerantie.

Pluriformiteit en pluraliteit
Toch willen wij een ander en m.i.
gewichtiger bezwaar inbrengen tegen het Evangelisch Manifest.
Wij missen nl. een analyse van de
kerkelijke situatie, waarin men
wenste binnen te stappen.
Het Manifest gaat uit van de overtuiging, dat de VPKN een pluriforme kerk wil zijn. De onderkkenaars willen meehelpen om voor
hun deel aan deze plurifomiiteit
concreet gestalte te geven (a.w., 9).
Nu spreekt het woord 'pluriformiteit' van een vormenpracht, w e n
zich een bepaald 'wezen' (b.v. een
eikenhom) vertoont en ontvouwt.
Eén bepaald wezen.
Wij kennen allen het woord 'pluriformiteit' uit het kerkbegnp van
A. Kuyper. Het wezen van de kerk
van Christus vertoont zich in onze
aardse historie veelvomig. Kuypw
vond dat niet alleen een onvemijdelijke, maar ook een positieve E&
Maar reeds in Kuypers dagen en
ook in latere generaties is tegen dit
optimistische beeld veel bezwaar
ingebracht.
'Plurifwmiteit' is een mooi woord
voor een kwalijke zaak; het dekt de
zonde van de kerkelijke verdeeldheid toe. Wanneer twee gemeenten
of twee kerkverbanden niet eendrachtig zijn, moeten wij die tegenstelling niet verbloemen door over
'pluriformiteit' te gaan spreken.
Want de bloei van de plurifomiiteit
onderstelt één wortel.
Zonder beeldspraak: men kan

slechts spreken van pluriformiteit,
wanneer er een aanwijsbare eenheid is van 'intentie' - om met
Kuyper te spreken.
Wij zouden dat nog duidelijker
kunnen zeggen: wanneer er eendracht is terzake van de leer. Dan
blijft er vervolgens nog genoeg pluriformiteit (in ervaring, beleving en
expressie van het geloof) over.
Het Evaiagelisch Manifest spreekt
met dit opnieuw in dienst nemen
van het begrip 'plurifomiiteit' bovendien niet de taal van deze tijd.
De mannen en vrouwen van het
Evangelisch Werkverband weten
natuurlijk net zo goed als iederwn,
dat de SoW-kerken werken vanuit
het concept van de 'plurale' kerk.
In zijn interessante opstel 'Hernieuwde
belangstelling voor Kuypers pluriformteitsleer' ( A l m a k F.QJ. 1979,176191)
heeft M.J. Arntzen de overgang van plvrifermiteit naar pluraliteit gesignaleerdbij
auteurs als M.E. Brinkman en H.M.
Vroom.
Het is leerzaam om na vela jaren dit opstel opnieuw ie lezen.

'Pluraliteit' betekent 'veelheid' veelheid van bijbelbeschouwing,
bijbeluitleg en 'veelheid' van waarheid.
Wanneer dan K. Runia als een van
de zwakke punten in de evangelische theologie aanwijst dat het ontbreekt aan zicht op de eenheid van
de Heilige Schrift en evenzeer, dat
er onmacht is om te komen tot een
'organisch opgehuwde' belijdenis
(a.w.,64)' d m blijkt daaruit dat
van de kant van de evangelischen
weinig verweer is te verwachten tegen de idee van het 'waarheids-pluralisme', zoals zich dat binnen de
SoW-kerken breed maakt.
Menige publicatie bevestigt trouwens dat
beeld. Wij mogen hier wel kortheidshalve
verwijzen naar de artikelen 'Pluriformiteit
en pluraliteit - van kwaad tot erger' en
'Rurale gemeente: kerk zonder leer' in
dit blad (jg. 70 no. 46,48 (2 en 16 sept.
1995, p. 92314 en 9W962)).
Het ontbreken van de gemeenschappelijke leer is de tijdbom onder de SoW-kerken in wording.
Overeenstemming in de leer zal steeds
meer tot de zeldzame uitzonderingen behoren, aldus profeteerde de befaamde
Duitse theoloog W.Pannenberg. D a m e
stem& C.P. van Andel in, in zijn opstel
'Belijden(is) in het kader van "Samen op

weg" ', in J.A. Hebly e.a (red), Tinrsm
uitdaging en traditie: kerklijk belijden
in historisch en oecumenisch ~ e r x p e c t i d ,
's-Gravenhage 1984 [afscheiisbuklel '
voor AJ. Bmnkhorst], 125-133 bet citaat
opp. 130).

Het is dan ook o.i. niet meer dan
een woordenspel, wanneer het Maragest nadrukkelijk van 'pluriformiteit' spreekt, waar 'pluraliteit' op
zijn plaats was geweest.
En vervolgens klinkt het wel stoer,
maar het is een loze kreet, wanneer
het Mangest (zonder enige toehchting!) komt op te merken, dat in de
praktijk van het kerkelijke leven
binnen (wat dan, tot in de ondertitel, heet) 'de traditionele kerken'
velen zijn gefrustreerd ('men liep
dood op de structuren'), immers:
'De ruimte van de pluriformiteit'
(veelkleurigheid) bleek in de praktijk vaak 'de dictatuur van het pluali is me' (veelvoudigheid van de
waarheid) te worden (a.w.,10).
Uit niets biijkt dat er enige garantie
is voor een betere toekomst. Herhaling van de daareven geschetste
voorgeschiedenis lijkt een voor de
Rand liggende verondersteUing.
Stellig zal men binnen het 'plurale'
concept plaats inruimen voor de inbreng van het Evangelisch Werkverband. Maar deze tolerantie zal
de sfeer van het relativisme niet
stuiten, maar eerder versterken. Zo
gaat dat in een kerkverband-zonderl e r . Zolang het werkverband zich
op de veilige middenweg blijft bewegen en zich vrij houdt van exwe
mikiten, zal het zijn weg kunnen
vervolgen. Maar intussen helpt het
wel mee aan het instandhouden
van een plurale kerkelijke organisatie, Dus zal het gaandeweg onduidelijker worden, wat deze functionering van het Werkverband nog te
maken heeft met de confessionaliteit, die van oudsher de kerken van
de Reformatie heeft gekenmerkt.
Over 'traditie' gesproken!

En wat onze kerkelijke samenleving
betreft,rest ons maar één woord:
Ouders en (leer- en regeer-)ouderlingen: waakt over onze jonge kerkleden!

POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ZWINGLI
Opgedragen aan prof. dr. J. Douma
'Denn wo Gottesfurcht ist, da iss
auch die Hiife Goties. Wo aber
Gott nicht hilft, hist alles Not unù
Unrecht.'
Huldrych Zwingli in: Eine freundschaftl~che
und @rmflache
E r m h n m g der Eidg@twssen,
1524 {editie 1995).

Inleiding

en staat, dus ook die tussen geloof
en politiek, mmten met het oog op
een juist begrip van de zaken zelf
(maar tevens van de ontwikkeling
die zich daarin voordoet) bestudeerd worden inde context
tijd. Dat wil zeggen dat de bestaande kerkelijke en politieke machtsverhoudingen goed in beeld moeten zijn. Tevens dat er scherp gelet
moet worden op de actuele situatie
waarin Zwingli zich uitspreekt
over aspecten van het thema 'politieke verantwoordelijkheid'. Binnen de kperkte ruimte van dit artikel is het niet mogelijk dit alles expliciet te vermelden. Er blijven
trouwens ook nog veel deel-aspecten liggen, waaronder het belangwekkende over het natuwecht.

Staat de Zwitserse hervormer H I ~ drich Zwingli (1484-1531) model
voor reformatotisch denken over
eenheid van staat en kerk - met de
kerk als leidinggevend instituut?
een
van theocratie? of is
hij een tweede Lulher die een eigen
type twee-rijkenleer verkondigde,
waarin de vorst alles (of veel) te
zeggen had over de kerk, maar zich
in zijn politiek beleid niet echt
bond aan Gods geboden?
Zijn überhaupt de ideeën van Zwing- Slechh aangedipt.
li wel relevant voor gereformeerden
Er zijn in het leven van Zwingli erg
buiten Zwitserland die zich bezinveel momenten aan te wijzen waarnen op de fundamenten vm de poliOp hij religieus-politieke opvattintiek? &-,is het
in tijd al niet
gen
te berde brengt. Van zijn knet zo'n afstandsfactor? En bovenlmgnjkste
dgemene geschnfkn
dien: was Zwingli - volgens bepaal(ruim
35,
niet
meegerekend de exede geruchten -niet een
pogetische
studies)
kan men er zeker
tentaat in de stadstaat Zürich die
20
aanwijzen
waarin
'de politiek'
maar met zijn vingers hoefde te
aan
de
orde
komt.
knippen of men vloog op zijn wenZwingli was eigenlijk 'een politiek
ken? Hebben we misschien te makopstuk',
een sterk aan zijn 'vaderken met een religieuze tiran?
land'
verbonden
Zwitser met een
Deze laatste overdrijving heft ecuhoog
bewustzijn
van onafhankelijkwenlang op rekening van vijandige
e
d
h
i
ten
van hogere
rooms-katholiekengestaan. Het lemachthebbers
van
wie de Duitse
verde een vreemde vertekening op,
keizer
fomeel
rijksmacht
had over
waardoor
de reële vragen
de
Zwitserse
Eedgenootschap.
in de verdrukking kwamen. Zoals
Toch is de diepste intentie van
trouwens veel geklaagd is over de
Zwingli niet die van een ideaal gehele persoon en het werk van
achte onafhankelijkheid, maar die
Zwingli.
van het (her)vmen van een goed
geordende, christelijke samenleContextueel
ving, geleid door een overheid die
het Woord en de Wet van God als
De opvattingen van deze Zurichse
richtsnoer hanteert.
hervormer over de verhouding kerk
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schisdenis
Iemand die ieder afionderlijk moment van Zwingli's politieke betrokkenheid in kaart wil brengen,
zal een omvangrijk maar interessant bmkdeel kunnen vullen. Om
de belangrijkste van die momenten
in deze bijdrage niet helemaal aan
de vergetelheid over te laten, maken we er in 't kort melding van.

Enkele politieke geschriften
In 1510 schrijft Zwingli het Fabelgedicht van de Os,waarin hij ds
pastoor van Glanis zijn volk waarschuwt voor de verlokkingen van
het vreemde geld, verkregen door
het ReislaMen, d.w.z. het zich verhuren in vreemde krijgsdienst.
In 15 14 keert ZwingIi zich tegen
de versclirikki~igenvan & oorlog
zelf, hij schrijft een nieuwe fabel:
Het Labyrint. Hierin klinken pacifistische ideeën door, gevoed door
het christelijk-humanisme van Erasmus.In de jaren '20 herhaalt Zwingli zijn grote bezwaren tegen het
Reislaufen en de oorlogspraktijken
in een vermanend geschrift aan alle
Eedgenoten, maar nu is de factor
van het leven naar het Evangelie
van groot belang geworden in zijn
overwegingen.
De reformatie van de kerk krijgt in
1523 gestalte nadat de stadsoverheid (!) in Zurich een openbaar
godsdienstgesprek heeft laten houden over Zwingli's 67 stellingen.
Over de toen geschreven werken
van Zwingli straks meer.
De pacifist Zwingli lijkt in de tweede helft van de jaren '20 helemaal
van denkwijze te zijn veranderd;
hij maakt zelfs plannen voor een
veldtmht! Hij smeedt van achter
zijn schrijftafel bondgenootschappen om de zaak van de reformatorische christenheid met politieke
83831

middelen te hschermen. En hij
waarschuwt ondertussen ook nog
voor de gevaren van de kant van
opstandige boeren en doperse radicalen die volgens Zwingli 'het
Woord van God belachelijk maken'. Zwingli betoont zich hier
trouwens anti-revolutionair: d.w.z.
hij is een principieel tegenstander
van revolutie, maar hij doet legelijk wel ideeën aan de hand voor
verlichting van de sociaal-economische lasten.
Tot de laatste politiek-getinte activiteiten van Zwingli behoren zijn
geschrift aan het adres van de Duitse keizer Karel V: de Fidei Rutio,
1530 en dat aan de Franse koning
Frans I: de Fidei Expositio, 1531.
Deze werken tekenen hem als een
moedig man die tot 'op het hoogste
adres' zijn inzichten bekendmaakt.
Zwingli's dood op het slagveld van
Kappel (11 oktober 1531) was in
feite ook een politiek gebeuren: de
herder was met zijn volk uitgetrokken in een hevige strijd tegen de
roomse kantons voor de vrijheid
van het evangelie en haar verkondiging.
En als we dan bedenken dat Hddrych Zwingli geboren werd in het
gezin van een Toggenburgse boer
die tevens 'Amman' (een soort burgemeester) was, dan zien we de politiek hem in zijn hele leven als het
ware op het lijf geschreven. Meer
dan weke andere reformator ook
heeft Zwingli zich met politiek be-

ziggehouden!

Voorkeur voor aristocratie?
Zwingli heeft zich in 1531 in zijn
Fidei Expositio uitgelaten over
staats- en regeringsvormen. Hij vermeIdde de drie typen overheden
die de 'oude' Grieken onderscheidden: monarchie, aristocratie en democratie; maar hij wees daarbij
steeds op de ontaardingen ervan:
resp. tirannie, oligarchie en op
stand. Het maakt Zwingli niet zoveel uit w e k soort overheid een
land heeft. Hij is niet biblicistisch
als hij de woorden van Christus
aanhaalt: 'Geef de keizer wat des

keizers is, en Go& wat God toekomt'. Zwingli maakt daar juist de
nuchtere opmerking dat hij onder
'keizer' verstaat 'elke overheid,
waaraan de regenng erfelijk of
door verkiezing en gewmnte toevertrouwd of overgeleverd is'.
Uit andere bronnen heeft men wel
eens afgeleid dat Zwingli voorstander was van de aristontie, zoals
die in een kpaald opzicht in Zurich bestond. Indeze stad telde
men drie Raden: a. de Grote Raad
(plm. SM3 leden); b. de twee Kleine
Raden (elk 24 leden met een verschillende sociale achterban); c. de
162 Raadsleden (1 2 keer 12 vertegenwoordigers van de gilden plus
18 rijke mensen). Gelet op een totale Zurichse stadsbevolking van
plm. 7000 is het duidelijk dat de bevolking organisch via haar vertegenwoordigers op intensieve rnanier bij de politiek van de stad betrokken is. Men zou het - ietwat ongebruikelijk - een democratische
aristocratie kunnen nmmen. We
weten dat Zwingli zich temidden
van zijn Zurichers uitstekend thuis
heeft gevoeld; met name op die momenten wanneer hij de leden van
de R d n vanuit zijn nieuw verworven zicht op het Evangelie tot handelen wist te brengen. Zwingli kent
geen voorkeur voor een bepaald type overheid; hij weet dat éike overheid dienaresse van God is en dus
beperkte macht heeft, waarvan ook
rekenschap moet worden afgelegd
aan God en aan mensen.

Welke teksten?
We kunnen voor Zwingli's zknswijze op de plaats en taak van de
overheid het beste terecht in de volgende geschriften:
a. De Usslegen und g r W (1523).
Dit is de brede uitleg van
Zwingli's 67 stellingen die in
1523 dienden voor de doorwerking van de reformatie in Ziirich; de artt. 34-43 behandelen
het thema 'Die Obrigkeit'
(Zwingli Schriften 11,347-396);
b. Vun göttlicher unù menschlicher Gerechtigkeit ( l523). Een

fundamenteel geschrift voor de
vraag naar waarachtig christelijk-sociaal en -politiek handelen (ZS I, 155-241);
c. Commentarius de vera et fialsa
religione (1525). Dit is Zwhgli's reformatorische dogmatiek
waarin de notities over de overheid te vinden zijn in hfst. 27
(ZS 111,388-420);
d. de 'belijdenisgeschriften' F i k i
Ratio en Fidei Expositio (beide
in ZS N).

Om het geheel overzichtelijk te
houden gaan we uit van de tekst
van de 67 stellingen en de Usslegen, terwijl we de andere bronnen
slechts daar hanteren als er bijzondere notities gemaakt mmten worden.

Kerk en staat/geloof en
politiek
Maar vooraf dit: de gedachte dat
men Zwingli's politieke ideeën kan
begrijpen los van zijn opvattingen
over de kerk is ten zeerste af te keuren. Want hoewel de theoloog
(meestal de prediker) in het algemeen via een scherpzinnig,kritisch
betoog de overheden hun taak en
plaats kan voorhouden, gekurt dit
alles door Zwingli twh vanuit de
'open' gedachte dat een christen
z'n christen-zijn niet beperkt tot
zijn kerkgang en zijn persoonlijk
gebed, maar dat zijn geloof doorstraalt in heel zijn publieke optreden. Datzelfde geldt intussen van
de kerk in haar geheel. Het hangt
er sterk van af of men de kerk beschouwt als een 'Heilsanstalt' (zoals Luther vaak is verstaan), ofwel
als de plaats waar de Heilige Geest
werkt aan een nieuwe mensheid.
De kerk dus als plaats waar de verkondiging zowel rechtvaardigmg
ais heiliging inhoudt. De kerk is
volgens Zwingli te kennen aan
'haar horen naar de Heer'. En dat
horen is bedoeld voor ailes wat de
mens in zijn leven meernaald. Het
politieke en sociale leven staan onder het gezag van het Woord van
God. De wet van God is de basis

van het christelijke leven. Zo bezien is de functie van de prediker
er één van de profeet (zoals Jesaja
en Jeremia), en die van de wachter
(zoals Ezechiël). Zij lieten in opdracht van God zien de volle draagwijdte van het horen naar Zijn
. stem:

zowel voor het volk (Israël)
als voor de vorst. Onafhankelijkheid is het kenmerk van hun optreden - dus met alle risico's die een

prediker loopt. Immers, het Woord
van God mag niet gebonden zijn!
Daarom, aldus Zwingli, mag de
kerk zich niet een plaatsje laten wijzen in de samenleving vanwaar de
overheid weinig meer te duchten
heeft. Nee, de kerk heeft haar centrale plaats: zij is de verkondiger
van de wet en het evangelie Gods.
Zij is de ziel van de samenleving.
Zonder haar ontstaat chaos en zelfs
anarchie.

Tienvan de 67 stellingen

recht ter dood brengen, en wel
alleen diegenen die openlijke ergernis veroorzaken, en dat zonder de toom van God op te wekken, tenzij Hij iets anders heeft
geboden.
41. Wanneer zij goede raad en hulp
bieden aan hen voor wie zij rekenschap zullen geven voor
God, dan zijn dezen schuldig
hun lichamelijke handreiking te
doen.
42. Zo zij echter ontrouw en buiten
het richtsnoer van Christus zouden handelen, dan kunnen zij
met God afgezet worden.
43. Slotsom: diens heerschappij is
het allerbeste en staat het meest
vast, die alleen met God regeert, en diens (rijk is het) allerslechtste en (staat het) meest
wankel, die uit zijn eigen gemoed (regeert).
(vertaling dr. C.A. Tukker,
1979)

Als primair basisdocument over
Zwingli' s religieus-politieke opvattingen drukken we nu de tien stellingen af, die handelen over de
overheid:

37.Aan hun zijn ook alle christenen gehoorzaamheid verschuldigd, niemand uitgezonderd,
38. inzoverre zij niets gebieden, dat
tegen God is.
39. Daarom moeten al hun wetten
aan de goddelijke wil gelijkvormig zijn, zó dat zij de onderdrukte beschermen, al zou hij
niet klagen.
40. Zij kunnen alleen volgens het
JAARGANG
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duwing zijn van Gods gerechtigheid;
g. Zwingli is voorstander van de
doodstraf;
h. de Bijbel is volgens Zwingli de
beste norm voor een goede uitoefening van het overheidsambt.

Een bredere uiteenzetting van deze
punten kan men vinden in Zwingli's Usslegen (1523).

Gods gerechtigheid en die
van de overheden
Met name tegenover de opkomende beweging van de doperse radicalen heeft Zwingli zich sterk gemaakt voor een juist zicht op de
verhouding tussen Gods gerechtigheid en die van de overheden. Zoals bekend wilden de radicale do-

34.De zogenaamde geestelijke
macht heeft voor zijn pracht
geen grond in de leer van Christus,
35. maar de wereldlijke (macht)
heeft kracht en bevestiging in
de leer en het werk van Christus.
36. Alles waarvan de zogenaamde
geestelijke stand voorgeeft dat
het haar rechtens en onder
haar juridische protektie toebehoort, behoort de wereldlijke
toe, indien zij christenen zijn
willen.

de leer van de Schrift;
c. Zwingli leert een sterke burgerplicht tot gehoorzamen aan de
overheid;
d. hij kent echter één gouden uitzondering: de alles eisende gehoorzaamheid aan God;
e. het kan zover komen dat een tiran moet worden afgezet; recht
van verzet is ook een plicht;
f. de (sociale) wetten van de aardse overheid moeten een afscha-

persen het rijk van God stichten op
aarde. Daarbij beriepen zij zich op
de idealen die de Schrift laat zien:
het hele leven van de herdoopten
was één toonbeeld van gerechtigheid en zuiverheid - zoals God dat
dus zou willen. Men leefde als het

Huldrych Zwingli

Kenmerken
We noemen puntsgewijs de volgende kenmerken van Zwingli's politieke opvattingen:
a. de hervormer is anti-rooms; hij
bestrijdt de macht van de paus
met het Woord van Christus;
b. hij denkt positief over de taak
van de overheid, als gegrond in

~l~;jUtA~b99'l~~~;

ware al op ,de jongste dag'. Zonder
vlek of rimpel. Dat was de uitwerking van de nieuwe evangelische
prediking! Zo wilde men voortaan
leven in een wereld die vijandig
stond tegenover dit Godsrijk. Doperse radicalen wilden dan ook
niets meer te maken hebben met
overheden 'uit de oude doos'. Gehoorzaamheid? Nee dus, men moet
Gode toch meer gehoorzaam zijn?
Wereldmijding was het hoofdkenmerk van de bekende doperse Belijdenis van Schleitheim (Confessio
Schlattensis), 1527.
Zwingli heeft er scherp op gerea833

geerd. Hij doonag de fouten in hun
dualistisch gekleurde leerstellingen. Al in zijn Comentarius
schrijft hij ertegen: 'Wie kan lmchenen dat "de dag &s Heren"
reeds gekomen is? Niet "de laatste
dag", waarop de Here de ganse wereld zal richten, maar ''een voorlaatste dag", waarin de tegenwcardige verhoudingen vernieuwd Zullen worden... ' Zwingli gelooft dus
wel degelijk in de vernieuwende
krachten van het Evangelie. Maar
hij weet van 'de tijden en gelegenheden'. Hij schrijft: Het is nog
maar 'de voorlaatste dag', d.w.z.
de volle gerechtigheid van God
blijft nog uit. Zolang blijft de mensheid het toneel van strijd tussen
goed en kwaad. En daarin moet een
menselijke gerechtigheid - die alleen gaat over uiterlijke dingen gehandhaafd worden. Die gerechtigheid is wel zoveel mogelijk een
afspiegeling van Gods gerechtigheid; deze laatste echter dringt
door in het hart. Geen overheid kan
die goddelijke gerechtigheid nu al
in praktijk brengen. Dat zou pure
hoogmoed en zelfs revolutie betekenen!
Zo markeert Zwingli de taak van
de overheden en die van de kerk.
De overheid handhaaft de uiterlijke, menselijke gerechtigheid, door
voortdurend in de spiegel te kijken
van Gods gerechtigheid. Daarom
is de verkondiging van de kerk
van zo groot belang. Daarop legt
Zwingli nogal de nadruk in zijn Fidei Ratio die hij naar Karel V zond.

Het EhegericM
Op édn praktische uitwerking willen we nog graag wijzen: de Zürichse instelling in 1525 van het Ehegericht, d.i. een soort 'huwelijksrechtbank'. Die fungeer& als de vierde
Raad van de stad om toe te zien op
het huwelijk. Deze raad werd gevormd door twee l d e n uit &
groep van predikanten en twee uit
zowel de Kleine als de Grote Raad.
Zo werkten kerk en staat nauw samen in de handhaving van een zuivere, christelijke gemeenschap. Ze

stelde regels op voor huwelijk en
echtscheiding en opnieuw huwen.
Inschrijving in het kerkelijke register was verplicht voor iedereen.
Echtbreuk en hoererij werden met
de ban van de kerkelijke gemeente
bestraft en de overheid dreigde met
scherpere straf.
Dit Ehegencht kreeg een jaar na
haar instelling uitbreiding van haar
taak: toezicht houden op de zedelijkheid van iedere burger! Men
vaardigde strenge, puriteins aandoen& regels uit vmr het leven
van alledag en & zondag. Hier ligt
het begin van het gereformeerde
toezicht van een consistorie op het
leven van de christenen, zoals dat
via Straatsburg en d m Calvijn verder is uitgewerkt in d~ gerefonnmde kerken in Europa. Zwingli
schnjfi aan zijn vrienden in Straatsburg dat het ideaal van 'een clristelijke stad niets anders is dan een
christelijke kerk'. Hij was erg blij
met de vorderingen in de naleving
van de zedelijkheidswetgeving in
Zürich. Zwingli zag daarin de
vruchten van de prediking! Die
vond gehoor bij onderdanen en
overheidspersonen. Wie daarbij bedenkt dat Zwingli overtuigd was
van de veemiuwende krachten van
de Heilige Geest,moet hier dus bepaald niet denken aan & gevolgen
van de dwingende h c h t van overheidsbevelen.
Vanzetfsprekend kwam hierop de
felste kritiek 10s van rooms-katholieken, wederdopers en vrijdenkers.
De plurifome samenleving - in de
middeleeuwen onbekend - begon
zich hier al af te tekenen. Inclusief
het 'democratische' protest!

zwingli 'stadkundig
gereformeerd'?
Men zou met enig recht Zwingli
een staatkundig gereformeerde profeet en wachter mogen noemen.
Zijn staatsidead is gegrond op de
Bijbel, waarbij het oudtestarnentische IsraEl als concreet model
geldt, maar ook de nieuwtestamentische teksten haar absolute geldigheid krijgen. Het is opvallend hoe

sterk Zwingli de Heilige Schrift ais
norm en werkelifleid hanteert in
zijn geschriften.
ZwingIi moet daarom niets hebben
van de rigoureuze aanspraken van
de rwmse, pauselijke machten. Zij
houden geen maat en zijn dus geen
normatief gegeven. Maar de hervormer houdt zich ook ver uit de buurt
van doperse opvattingen van w e
reldmijding en hun anti-overheidsoptreden (revolutie). Zij zijn enerzijds te smal en anderzijds ook te rigoureus.

Zwingli tracht een samenleving te
bereiken die op een nuchtere manier geregeerd wordt door de Bijbel. Waarin kerk en overheid elk
hun eigen functie vervullen tot eer
van God. Vanuit het Woord. We
ziw vloeiende lijnen als het gaat
om de afóakening van de bevoegdheden. Coöperatief en dus gelijkwaardig zou men de verhouding
kerk en staat kunnen noemen. Zo is
het in Zurich en elders in het protestantse Zwitserland echter niet gebleven.
Wanneer wij m'n bibliocratisch
ideaal vandaag - in onze pluriforme samenleving - niet meer meemaken en nog minder kunnen realiseren (dat kon Zwingli trouwens
ook nooit echt tiereiken), dan m o e
ten we de fundamentele boodschap
van de Zwitserse hervormer toch
maar niet vergeten. Namelijk deze:
Een christen moet zich in d zijn politieke arbeid afhankelijk weten!
En zich kunnen verantwoorden:
a. tegenover God en Zijn Woord en
b. tegenover zijn medemensen met hetzelfde W d .Daarbij blijft
zijn geweten ondeelbaar: dus niet
te splitsen in een enerzijds godsdienstig-ethische en anderzijds in
een politiek-haalbare beweegreden,
zoais men in het CDA wel hoort.
Ons leven - voor God en mensen is immers één!
Ook de moed waarmee Zwingli optrad is treffend. Iemand schreef
eens - erop ktknd hoe christenen
zich vandaag soms graag terugtrekken in hun smalle, vrome kringetje
- dat Zwingli een 'medicijn is tegen elke vorm van berusting'!
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HET LAATSTE EVANGELIE
In het tweede deel van zijn k k
Het laatste evangelie behandelt dominee Jan Nieuwenhuis, voorganger in de Dominicuskerk te Amsterdam, de hoofdstukken 13-21 uit het
evangelie naar Johannes.Een algemene typering van zijn commentaar gaf ik al bij de verschijning
van het eerste deel (zie De Reformatie 7 l (19961,277).
Opnieuw valt het fraaie taalgebruik
op. Dat is een sterk punt van de
schrijver. Tegelijk moet gezegd
worden dat zijn uitleg soms een
hoog associatief gehalte heeft, bijv o o r k l d wanneer het gaat over
de bijnaam van de apostel Tomas:
Didymus. Aan het gegeven dat deze bijnaam Tweeling betekent, verbindt Nieuwenhuis de volgende hschouwing. 'Ik, die nu leef en het
verhaal lees, ben zijn Didymus,
zijn tweelingbrcder. Want ik was
er niet, die avond Ik was, net als
hij, elders: wist ik veel! Ik was uitstedig of uitlandig of nog niet geboren. Ik was, net als hij,p d e r . Hij
is mijn facsimile. Ik ben als hij' (p.
183-184).
Nieuwenhuis gaat er consequent
vanuit dat het vierde evangelie een
document is van de zogenaamde Johannes-gemeente. Volgens hem is
zij het geweest die de Heiland afscheidswoorden en een gebed in de
mond heeft gelegd. En wij op onze
beurt kunnen ons herkennen in het
gedachtengomivan de J o h e s - g e meente, aldus Nieuwenhuis. Dit uitgangspunt beheerst de exegese.
Naar mijn mening doet dit echter
tekort aan hetr-van het vier-

de evangelie als (oog)getuigenis
van Jezus' lievelingsleerling (1,14;
19,35; 20'30-3 1; 2 1,24).
Nog meer problemen heb ik met de
ontkenning van enkele fundarnentele geloofswaarheden. Zo wordt de
verwachting van Christus' terugkomst op het einde der tijden afgedaan als 'ordinair en hde grond
vrui de zaak goedkoop' (p. 43). En
de lichamelijke opstamiduig wordt
verbonden met 'de bijgelovige toverkunst van een lichaam dat ergens weer is gaan leven' (p. 190).
De vraag of Jezus God is, wordt
'onzinnig en voor een gemeentdid
van J o h e s onverteerbaar' genoemd (p. 220).
Diezelfde Johannes heeft echter geschreven: wie niet bij de leer van
Chnstus blijft, heeft God niet. Wie
bij die leer blijft, heeft zowel de
Vader als de Zoon (2 Joh. 9). Dat
maakt voor gereformeerde bijbellezers juist de geciteerde uitspraken
onverteerbaar...
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Welke reluiie hebben
ouderen met jongeren?

78 worden niet alleen de ouders
maar heel het volk, alle ouderen,
aangesproken om het goddelijk getuigenis k k e n d te maken arui de
kinderen. Het is een gezamenlijke

In Koers van 13 juni jl. ging J o h n de
Jong van de Jeugdbond in de Gereformeerde Gemeenten door op het eerdere artikel over reformtorischeflexibo's. Hij wil een pleidooi voeren voor
een hernieuwde aandacht voor de relutie tussen ouderen en jongeren:
Dat betreft dan in de eerste plaats
natuurlijk de ouders. Het gaat om
de kwaliteit van de relatie tussen
ouder en kind. Is dat een relatie
waarin liefde, aandacht en betrokkenheid domineren? Dat betekent
dat je je intensief bezig houdt met
het kind. Van jongs af aan gaat dat
door, ook in de puberteit. Je bemoeit je op een positieve manier
met waar ze mee bezig zijn en je
probeert vanuit die relatie te sturen.
Sturen mag. Sturen moet.
Als de relatie goed is, zal het lund
en ook de puber dat sturen - al dan
niet openlijk - accepteren. Dan is
sprake van een positieve gezagsrelatie. Gezag is W h nog altijd gelegitimeerde macht. Dat gezag heb je
enerzijds gewoon omdat je de ouder bent. Anderzijds moet gezag
ook steeds weer verworven worden. Dat vraagt veel van de ouder:
tijd, geduld, tact en wijsheid. Dit
wordt ook gevraagd van andere ouderen in de omgeving van de jongeren, in het bijzonder van hen die actief betrokken zijn bij de vorming
van jongeren. Zo ontstaat in de gezinnen en in de gemeente een klimaat waarin het mogelijk is jongeren te sturen in de kerkgang, het
volgen van catechisatie en het bezoeken van de jeugdvereniging.
Kortom, het betrokken zijn op de
gemeente. En dat voor jongeren
van (1) VBO tot VWO.
Samen sterker

Daar sta je dan als ouder, als predikant, als onderwijsgevende, als
jeugdwerkleider. Ga d'r maar aan
staan. En dat in deze tijd!
Maar moeten we dan juist niet in
deze tijd de h n d e n ineen slaan?
Om zo als gemeente de zorg voor
onze jongeren te dragen. h Psalm

verantwoordelijkheid.
Concreet voor ons betekent dat dat
ouders wel in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, maar dat de predikant, de catecheet en de jeugdwerkleider in de
gemeente en de onderwijsgevende
op school die verantwoordeiijkheid
mee dragen. Geheel in de lijn van
Psalm 78 en in de Iijn van het doopformulier.
Het zou goed zijn als dit meer onderkend werd. En dat bijvoorbeeld
op bezinningsavonden in gemeenten hier met elkaar over nagedacht
W I Jworden. Om die verantwoordelijkheid ook inderdaad samen te
dragen. Om elkaar op te scherpen
en te bemoedigen.

Laat kinderen met rust!

'

Mevrouw B.K. Sinke-vanKooten
waarschuwt er in het Gereformeerd
Weekblad van 6 juni jl. voor, dat we
onze kinderen niet mwten zien als
ons eigendom, maar als onze gast.
God is het die ook hun leven leidt.
Daarom moeten we meer ontspannen
met onze kinderen omgaan.

'Bewuste' opvoeding
De laatste vijftien, twintig jaar
kiest men bewust voor kinderen.
Dat heeft vooral in de opvoeding
van kinderen veel veranderd. Kinderen meten van alles: maandag
naar zwemmen, dinsdag naar club,
wcensdag naar pianoles, donderdag weer naar zwemles (want het
diploma moet snel gehaald worden) en vrijdag naar het kinderkoor. Zaterdag zitten ze op korfbal
of gaan ze naar de dierentuin om te
leren hm een nijlpaard leeft en wat
hij eet. Zondag gaan ze naar de
kerk en maken ze een wandeling in
de natuur. (Ja, want ook christenen
kunnen zich niet aan die ontwikkelingen onttrekken.) Ruimte om te
kunnen doen wat je als kind wilt, is
er niet. Je mag nergens aIleen heen,

G.J. van Middelkoop

want daar is het te gevaarlijk voor.
Op de achterbank van de auto word
je van a naar b gebracht, dus ondeugende dingen uithalen op straat is
er niet meer bij. Belletje trekken,
portemonnee aan een touwtje op
straat neerleggen en wachten tot iemand hem pakt, een @oom)hut
bouwen, straatspelletjes doen. Onmogelijk. Altijd houden de ouders
je in de gaten, nergens ben je alleen. Sociaal geografen leren ons
hvendien: op straat spelen is er
niet meer bij. De straat is door de
toegenomen criminaliteit en door
de langsscheurende auto's in woonstraten voor kinderen verboden terrein geworden.

Nut en welzijn
Bovendien moet elke activiteit van
ouder en kind eenfunctie hebben,
het moet nuttig zijn voor de ontwikkeling en een bijdrage leveren aan
het welzijn van het kind. Je vervelen mag niet en als je als ouder
even geen zin hebt om een spelletje
te doen of te luisteren naar de verhalen, moet je je ernstig schuldig
voelen. Een trauma is zo veroorzaakt, vertellen ons de bladen, de
televisie, de radio en de honderden
boeken over opvoeding die elk jaar
verschijnen. Kiraderen hebben
nooit rust. Ruzie maken met je
buurjongetje moet worden omgezet
in een leerproces; en als je als kind
iemand slaat, krijg je als je niet oppast een hele theorie over oorzaken
en gevolgen van agressie over je
heen. Christenen voegen daar vaak voor hun eigen gemedsrust hun bijbelse theorieën aan m.
Al met al een overgereguleerd beslaan, zowel voor ouders als voor
kinderen, waarin niets mis mag
gaan anders stort het zorgvuldig opgebouwde huis in.

Slaag j e wel als opvoeder?

Daarbij komt dat het bedrijfsleven
de neiging heeft op de hele ouder beslag te leggen, hem leeg te zuigen,
want in m'n klein mogelijk tijdsbestek rnmt een zo perfect mogelijk
prduct door de werknemer afgeleverd worden mde kosten voor de
werkgever zo laag mogelijk te houden en de concurrentie te winnen.
Hoe is het dan mogelijk voor deze
ouder om kinderen op te voeden?
En wat voor druk legt het m t e n
slagen ais ouder op de kinderen ais
het gaat om bijvoorbeeld schoolpresMies? Was je vrueger gewoon slim
of dom of iets er tussenin, nu wordt
daar geen genoegen meer mee genomen. We kijken niet meer naar wat
het kind wil of kan, maar naar wat
wd vinden &t het moet willen en
kunnen. We moeten per slot van Rkenhg wel een beetje goed met ze
voor de dag kunnen h e n . En omdat kinderen zoveel moeten, kunnen ze natuurlijk ook in meer mislukken. Huisartsen krijgen de opvmdingsprobkmen op hun bordje;
jongeren krijgen gedragsproblemen
en de wachtlijst bij de Riagg's
groeit. De hoeveelheid problematische kleuters is in & loop van vijf
jaar verdubbeld en de wachtlijsten
van de kinderpsychiatnscheinrichtingen groeien onrustbarend. En
dan hebkn we het nog niet eens gehad over de toename van de jeugdcriminaliteit.
Opvoeden naar Gods wil
Maar wat moeten wij met deze gegevens als we in ons achterhoofd
denken aan de uitspraken die we in
de Bijbel tegenkomen als: 'in het
zweet van je aanschijn'; 'ouders
eren'; 'talenten gebruiken'; 'kinderen kennis bijbrengen'? 1s het dan
allemaal fout? Hoe moet het dan?
Mmten we dan onze kinderen
h m g m g laten g-? zijn we
dan niet verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van onze kinderen?
Mogen we hen dan niet het beste
gunnen? Wat is dan het verschil
tussen iemand die naar G d s wil
opvoedt en iemand die daar (in eerste instantie) geen rekening mee
houdt? Ik moet in dit kader aller-

eerst sterk denken aan de gelijkenis
van het huis op de rots (Matt.
7 : 24-29). Ik wil deze gelijkenis
voor deze situatie gebruiken:
- Beide bouwers hebben een huis
om te wonen op het oog. Beide
opvoeders heblien het welzijn
van hun kind op het oog. De ene
zal alleen aan het materiële en uiterlijke welzijn van het kind denken, aan zijn eigen eer. De andere opvoeder zal alleen willen dat
zijn kind opgroeit tot eer van
God. De ene opvoeder ziet zijn
kind 01s zijn eigendom; de ander
ziet zijn kid als gast in zijn huis,
door God &ar gep~wtst.
- De ene bouwer is tevreden met
zand ais ondergrond: de ander
heeft erover nagedacht en bouwt
op de steenrots. De ene opvoeder
zai het h d bijbrengen hoe men
zo snel mogelijk tot grote hoogte
kan komen en welke prestaties
hij daarvoor moet leveren. De andere zal zijn kind leren dat het
kind van zichzelf mag houden en
dat het bemind wordt door God
bn dat het van zijn naaste mag
houden, omdat ook die door God
kmind wordt, wat hij ook
weltniet heeft gepresteerd.

Tegenslag en falen
De slagregens, waterstromen en
winden komen. Het ene huis
blijft staan en het andere huis
valt. Verschillende vormen van
tegenslag treden op: het kind kan
niet; het kind wil niet aan de verwachtingen voldoen en keert
zich kgen zijn ouders; het kind
wordt ziek;het kind slaagt niet in
het leven; etc. De ene opvoeder

-

voelt dat hij vreselijk gefaaid
heeft, ziet zijn kaartenhuis instorten en probeert het kind dwingend bij te sturen. Bovendien
voelt het kind dat het faalt (of het
nu wel of niet achter de opvoeding en verwachtingen staat) en
voelt zich ongelukkig. De andere
opvoeder weet dat hij het hste
heeft gegeven wat hij kan en
weet zijn kind nog steeds in de
handen van God, bidt voor het
kind en ziet uit naar het plan dat
God met dit kid he&. Hij is
daarom ook bereid open te staan
voor andere wegen. Bovendien
weet het kind: 'wat k ook doe,
God blijft altijd van mij houden
en wil mij door de simties heen
helpen' erdof 'Hij wil mij helpen
mijn leven weer om te zetten en
Zijn pad te volgen'.
Ik denk dat dàt het wezenlijke verschil is.

Theolqie en de opbouw
van de gemeente
In De Wekker van 13 juni jl. schrijft
prof. dr. W.vran' t Spijker over de bete
kenis die het theologisch denken moet
hebben voor de gemeente en voor
haar opbouw:
Een kerk zonder theologie verzandt
in een moeras van volkse meningen. Een theologie zonder kerk verzeilt in een ivoren toren, die met de
werkelijkheid weinig meer heeft
uit te staan. Immers, het leven zoals het reilt en zeilt neemt men niet
op het dlerscherpst waar achter
een schrijfbureau.
Gereformeerde theologie is altijd

H ~hze k voor de konmide
zommaanden
Ronald-trilogie
Ali C.Drost-Brouwer
720pag., gebr., f 1 7,50
Verkrzjghr bij de boekhndel
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betrokken geweest op de kerk. Zij
is een functie van de kerk zelf. En
het bijzondere karakter van de theologie kan daarom ook slechts binnen deze relatie worden gehandhaafd. Ook daarin heeft de gereformeerde theologie in haar begin
vooral een trend gezet. Voor haar
was de theologie een praktische wetenschap. Zij bedmlde niet een
theoretische kennis, die bespiegelend (speculatief) van aard is. Zij
wilde in de praktijk getmtst en ervaren worden.

(---l

gesteld dat de theologische opleiding zich zou toeleggen op de praktijk der vroomheid. Men bedoelde
daarme dat de studenten geoefend
moesten worden in de 'gevallen
der consciëntie'.
Men voelt dat hier het pleit voor
een praktische theologie nog weer
een kietekenis erbij krijgt. TheoIogebeoefening moet zich niet alleen
onthouden van alle getheoretiseer,
van iedere vorm van speculatie of
scholastiek. Theologie moes zich
richten op de gemeente en kcaar opbouw bevorderen.
..
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De meerwaarde van de pcaktische theologie
Hoewel dus de theologie als zodanig beschouwd werd als een zaak
van praktische kennis,als beoefening van de deugd van de wijsheid,
heeft men in later tijd nog een specificatie aangebracht. De aanduiding &t de theologie praktisch van
aurd moest zijn kreeg een heel bijzondere betekenis erbij, toen rond
de synode van Dordt de eis werd

De Wereldraad in de
problemen
Het Centraal Weekblad van 13 juni
meldde, dat de Wereldraad van Kerken diep in de problemen zit. Het blad
spreekt zelfs van een crisis:
De Wereldraad van Kerken verkeert in de diepste crisis van zijn
bijna 50-jarig bestaan. Bij alle problemen over koers,financiën en
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personele inkrimpingen kwam daar
dezer dagen ook het uittreden van
de Georgisch-Orthodoxe Kerk bij.
Verder kwam er een discussie over
Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, als plaats voor de volgende assemblee in 1998. Doordat de universiteit van Zimbabwe overgegaan is van drie naar twee sernesters per jaar, past de maand september niet m m .
Kaapstad en Amsterdam werden
als alternatieven genmrnd. Volgens een woordvmrder van de
Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken
is het 'moeilijk, maar niet onmoge
lijk' op korte termijn een conferentie van 3000 à 4000 personen te organiseren. Ook de Raad van Kerken in Nederland is al op de hoogte
gesteld van de moeilijkheden omtrent Harare, aldus secretaris Ineke
Bakker. Het is volgens haar om vele redenen beter dat de assemblee
in een Afrikaans land dan in Amsterdam w d t gehouden. Kaapstad
als plaats van samenkomst zou een
steun zijn voor de politiek van ver-
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zoening van de Zuid-Afrikaanse
kerken.
De Wereldraad van Kerken houdt
intussen vast aan Harare als plaats
voor de assemblee. In plaats van
10-22 september 1998 wordt de zevenjaarlijkse assemblee dan aan
het eind van dat jaar gehouden.
De keuze voor Harare raakte omstreden d m opmerkingen van president Mugabe over hornoseksuelen. De Evangelisch-Lutherse
Kerk uit Nederland had al besloten
niet naar Harare te gaan. Andere
kerken, de remonstranten en enkele
Amerikaanse kerken, waren van
plan de positie van de homoseksuelen in Zimbabwe aan de o d e te
stellen.
Behalve het oplosbare probleem
van de volgende assemblee heeft
de leiding van de Wereldraad ook
te maken met het besluit van de Georgisch-Orthdoxe Kerk om uit de
oecumenische beweging te stap-
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pen. Weliswaar is de ruim vijf miljoen leden tellende kerk een van de
niet-betalende meelopers binnen de
Wereldraad, maar 'de dijk is gebroken'. Het is de ironie van de geschi&nis dat onder de eerste OPthdoxe bestuursvoorzitter, de Armeens-apostolische patriarch
Ararn I, de leegloop van de orthodoxe kerken op gang lijkt te komen.
Onder dr. W.A. Visser 't Hooft, de
eerste secretaris-generaal, traden
de orthodoxe kerken in de beginjaren zestig toe. 'Onze oecumenische
taak zal er niet gemakkelijker op
worden, maar wij zuilen & tmtreding zeker als een verrijking ervaren', zei hij. De orthodoxe kerken
waren veel fanatieker orthodox dan
we hadden gedacht, zei tien jaar geleden het gereformeerde bestuurslid van de Wereldraad, ds. M.J. van
der Veen-Schenkeveld. Die kerken
zelf merkten dat de oecumene veel
verder afstond van hun eigen tradi-
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tie dan zij graag zouden willen. Bij
herhaling dreigden ze op te stappen.
In verband met de behoedzame manier waarop de Wereldraad de collaborerende Servisch-Orthodoxe
Kerk tijdens de oorlog aanpakte,
zei dr. Konrad Raiser enkele jaren
gelEden dat hij niet de secretarisgeneraal van het uiteenvallen van
de Wereldraad wilde worden. Kort
daarvoor had hij bepleit dat de lidkerken tijdens het 50-jarig jubileum in 1998 moesten verklaren dat
zij zich in staat van hereniging bevonden. Die wens lijkt vandaag ver&r weg dan ooit.
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