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'GEREFORMEERD GEZEUR'
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'Gereformeerd gezeur'
>

A a n het worird is drs. H. de Jong, Nederfan&gereformeerd @&kan t te ZeM. Ook /shl w t k f in
de $tydie;b@g@i@dh~
van theologische studenten.
Ree& jaar m&g wamschuwt hij, dat wg met het
$chr/~gezag
@fl
terug moeten. ZJn
onderscheid
&R eeuwig evonge& &h de
m m die memén e m gegeven hebben, zorgde
reeds eerder voor cmd?ontat& en spanrling in

eigen

.

'

t:

7-5,; fl3TY3 ,+%.d i
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Nu lezers we &n In e e n openharfig interview, hoe
De h g afrekent met de gereformeerde beiijdenis
~#fQaClt7&
€& hbil@eSchrift 01s h& Woord VUlì
~ o dMe
. t~
als hekkesluiter de oproep: 'eigenlijk
zauûm we eens aprnaeten hm&
me$&t
eeuw& 'gereformerde gezeur' over shEffgezug'.
Een openluke pruvoc&ie.

'Een woord V U ~
w h ~
me~
fwn ~

van de Bijbel. Aan de ene kant herkent
hij zich daarin, omdat Zwin&
straterecht wijst op mieffenheden
I3e Jong reageefl ap de vraag, hm
in de Bij%l WW we Riet omheen
hij d e a h over het hek mm
kunnen. Aan de andere kant vindt
B.'Looristra,De geEocfi~6m&ghid
hij het jammer, dat Laonstra daar-

er bh&
aan een welomschreMet de stehg 'de Bijhl = W s
ven,
vervangende
gezagshstantie.
Woord' zouden wij de Schrift overDaaraan danken wij dus de d e vragen. Ze moet dan als onfeilbare
len in & belijdenis die over de
paus op alle vragen antwoord geSchrift
gaan. Wat moeten we daar
ven. Dat is teveel gevraagd voor
nu mee doen,moeten ze niet aangeeen document van duizenden jaren
past worden? Nee, laat ze maar msgeleden.
tig
staan. Ais je intussen maar weet
De Jong h m wel degeIijli God in
de Bijhl spreken. Maar de boodhoe je ermee om moet gaan.
schap is opgetekend in een vroeger
tijd en door m e m die anders rijn De klWhNiblijkheidvan de
dm wij nu. Hij w i l echter geen
Schrfft
scheidingmakm ais- 'van b
ven' en 'van kneden'. Hel xitmDe vdeioling is groot, om m met
scheidbaar d m B E Hheen
~ ~ en dat
stelligheidte gaan poneren, dat de
is tevens h& m i k e van de BijBijhl Wh Gods Woord is. Maar
bel. Bij een religkus boek van
zoiets is niet te ponexen of te bewetweeduizend jaar oud is het gevaar
m,alieen te belijden. Dat is een
aanwezig dat passages, waarin de
telangrijk verschíl, dat alle aantijdgeest meex
de Wdachtw~isnahetverwexken
ge Geest *oor b h h dv & d
van de uitsprakenvan De Jong.
worden.
Want het is zo, m e r k w d g geJems sprak met meer gezag dan
noeg, dat ieder die stelt dat de
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lang zondereen belijdenis over het
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de
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van paus en kerk wegviel, ontstond
dan zij aeLf konden bvat&nof veruit niet de juiste conclusie h k t en
blijft uitgaan van de these dat de
Bijhl Gods Woord is. Zo wekt de
mkur de indruk, dat hij de geloofw d g h e i d van God zelf ter discussie stelt. Kuiterts kntidering is
daarom eerbiediger dan h s t r a ' s
methode. (Volgens Kuikrt komt alles wat over God w d gezegd van
onderaf, als bij de Bijbel bekritiseert, valt hij dus niet het WOMd
van CTod aan, BL).
D e Jong kiest voor de formdering:
'in & Bijbel vinden
Gds
Woord', in plaats van 'de Bijbel is
Gods Woord'. Zo laat hij &te
V-1i~'Ir
s P E h~ dC
Schrift, dat wij niet meer voor onze
rekening hmven te nemen.Tal van
vmrbBel&n pselm de Tevue.
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zinnen. Zij speurden na 'op welke
of h d a n i g e tijd de Geest van
Chnstus in hen dmlde, toen Hij
vooraf getuigenis gaf van d het lijden, dat over Chnstus zou komen,
en van al de heerlijkheid daarna'
( l Petr. 1 : 10-12). Dit spreken van
& Geest tot en in & bijbelschrijvers is bli$baar kenmerkend voor
het resultaat dat nu voor ons ligt.
'Dit moet gij voord weten, dat
geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want
nooit is profetie vmgekomen uit
de wil van een mens, maar, door de
Heilige Geest gedreven, hebkn
mensen van GoBSwege gesproken'
(2 Pm. l :21).

Juist ook dit laatste citaat geeft duidelijk aan, wat wij belijden aangaande de inspiratie van de bijbelschrijvers. Zij werden gedreven
door de Heilige Geest, zodat zij het
W d van God schreven.
Dat dit de bedoeling van de tekst
is, blijkt m k helder uit de toevoeging 'nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens'. Niet
de mens nam het initiatief, om iets
te zeggen of te reageren(!) of zo,
maar de Geest van God zorgde dat
zijn boodschap tot ons kwam.
Toch is juist &ze tekst het slachtoffer geworden van eigenmachtige
uitlegging. Het 'gedreven worden'
is uit z'n verband gelicht, en vervolgens tot een menseiijk verschijnsel gemaakt. Een pedikant, die laat
merken dat hij achter zijn boodschap staat, wordt ook 'gehven',
nietwaar? En een schilder wordt
ook geïnspiree,d, zo zeggen we dat
toch?
Op die manier wordt een brief van
Paulus gelijlcgeschakeldmet een
preek van een dominee. En waarom eigdijk niet met een inleiding
op de mannenvereniging? Of met
een brief van een hzorgde moeder
aan haar dochter? Er zijn toch nog
wel meer vmrbeeiden te verzinnen, waarin mensen 'gedreven'
worden om gelovige dingen te zeggen.

Maar het zal duidelijk zijn wat hier
aan de Rand is. Naar de Schrift luisteren houdt ook in, dat je nagaat
wat zij zelfmet haar woorden be-

doeit. Het is al te goedkoop,wanneer centrale woorden worden losgetrokkenuit hun verband, in een
ander (ervarings)kaderworden gezet, om van daaruit een geheel nieuwe betekenis te krijgen die er nooit
ingezeten heeft.
In de Schrift betekent 'door de
Geest gedreven' dat & Geest ze&
aan het woord is, door de dienst
van mensen.Op talloos veel plaatsen komt dat klaar en helder aan
het licht.
In Hand. 1 neemt Petsus de leiding,
wanneer in de plaats van Judas een
twaalfde apostel gekozn moet
worden. Daarbij t a m p t hij zich op
een psalm, en dat dmt hij met deze
woorden: 'Mannen hwders, het
schriftwoord maest in verwlling
gaan, dat de Heilige Geest vmrheen bij monde van David g e s p
ken heeft...' ( H d1 : 16).
Kan het nog duideEjIer? Net zoiets
komen we tegen in Hebr. 10 : 1517. Daar worden twee citaten gegeven uit Jer. 3 1, maar ze worden zo
ingeleid: 'En ook de Heilige Geest
geeft ons daarvan getuigenis, want
nadat Hij gezegd had (le citaat),
zegt de Here (Ze citaat)'.
Een dergelijke presentatie, dat we
in proza en @zie van & Schrift
rechtstreeks met Gods spreken te
maken hebben, vinden we o.a. in:
ML 15 : 4; 22 : 43; Mk.12 : 26;
Lk.1:70; Hand 3 : 18; 4 : 25;
28 :25; Hebr. 1: 5,6,7,13; 2: 14; 4 : 3,7, 12, 13; 5 : 5,6; 8 : 5;
10 : 5,30; Opb. 22 : 6,7, 18, 19.
Deze opsmming is niet uitputtend.
De aandachtige bijbeflezer zal nog
veel meer ontdekken, als hij hierop
let.
Te denken vaIt bovendien aan de
vele malen dat een profeet zich pre
pente& met de woorden: '26zegt
de HERE' of 'het Woord van de
HERE kwam tot mij'.
Op die manier geeft de Schrift
doorlopend en klaarblijkelijk te verstaan, wat zij is en hoe zij ontvmgen wil worden.

Oneffenheden
Van ouds is bekend, dat er in de
Bijhl gedeelten zijn, die moeilijk
zijn om te begrijpen. Juist al die citaten bijv., van het Oude Testament
in het Nieuwe, daar wordt nog wel
eens vrij mee omgesprongen. Kan
dat met het Wmrd van God? Of
historische gegevens lijken niet te
kloppen. Of ze komen zo onwaarschijnlijk op ons over, dat & vragen zich opstapelen. Zo heeft De
Song bijv. al eerder zijn toevlucht
genomen tot een symbolische opvaning van de geschiedschrijving
in de eerste elf hwfdstukken van
gene si^.^

Het boek van Lamstra is helemaal
vanuit deze problematiek gesclmven. Ik Jong valt hem daarin bij, ai
zou hij het methodisch liever md m zien.

Wat dat betreft wil ik eerst en vooral verwijzen naar de studie van
A.L.T. de Bruijne, in & m.28-30
van &ze jaargang (8,15 en 22
april 1995). Hij bespreekt daarin de
studie van Loomtra, en wel m uitvoerig en genuanceerd, dat dat onmogelijk in dit kort k s k k is samen te vatten.
Met name wil ik daaruit aanhalen,
dat de geloofwaardigheid van de
Schrift niet staat of valt met ons inzicht in de Schrift. Er zullen inderdaad altijd vraagtekens v- ons
blijven. Maar geloven wij God pas
op zijn Woord, wanneer wij Hem
gecontro1eerdhebben en kunnen
narekenen? Wie k m bijv. de schepping verldaren? Zij is één groot
raadsel, hoe G d haar door te spreken aiieen te voorschijn bracht.
Doorgrondenkunnen wij haar niet,
vragen houden wij over, en toch
komt God in al zijn werken overtuigend naar ons toe. Zo openbaart
Bij Zich. En nog helderder maakt
Hij Zich bekend in zijn goddelijk
Woord. Ons verstand is verduisterd, wij kunnen niet doordringen
tot elk geheim, tmh is het Woord
zelf helder als glas en zuiver als
goud (Ps. 19). Al het geschrevene
en gesprokene komt naar ons toe
als woorden van God zeif.

Daarmee woràt niet e b plooi giad
gestreken. Ook wordt het gesprek
niet onmogeli$ ge&:
Evenmin
wordt geweigerd a,pillen aan de
last, die moeilijke vragen voor ons
kunnen zijn. Slechts wordt de conclusie M n , dat het Woord
niet van G d km zijn, wanneer wij
het niet in alles kunnen begrijp
of ver-,
b e d s Petnis h toegeven dat in de bneven van broe
&r Padus een en a d e r m i l i j k is
te verstaan. Tmh werd dat bij hem
geen aftrekpost op de betekenis en
het gezag van de Schrift, integendeel, iuj waarschuwde juist van zulke voor ons moeilijke teksten geen
misbruik te maken door ze te verdraaien, en van daaruit heel de
S c M uit haar voegen te lichten.
Zoiets zou leiden tot het eigen verM ( 2 Petr. 3 : 16).
Daarnaast mag worden opgemmkt,
dat de Bijbel toch zeker niet aiieen
vraagtehns cprwp! Is het niet
veeleer zo, dal de inhoud van de
Schrift duideiijknaar ons toe komt,
als een groot geschenk van Gd?
En kunnen we niet een groot uitroepteken zetten bij het feit, dat het
W d van God is vlees geworden,
en ook verder zeker in vervulling
zal gaan?

Bedoeling van de Schrift
De Jong wijst op de bedoehg van
& Schrift: zij wil ons voor God
stellen. Maar ze doet dat soms met
middelen die de onze niet meer
kunnen zijn. Van een visser als
Maaheiis bijv. kun je niet verwachten dat zich ineens als een geleerde
of als een historicus g w gedragen.
Hij gebniikt de geschiedenismeer
voor zijn bwk, dan daî hij luw beschrijft. Voor een historicus h
het eigenlijk niet door de beugel.
In dit spreken van û e Jong valt op,
dat niet aileen het Woord zelf een
versmalhg ondergaat ('het is in de

Schrift'), maar ook de bedoeling ervan. De Schrift wil ws voor G d
stellen. Dat is veel. Maar is dat dles?
Teredit kan hi& gevraagd worden,
waarom in heel dit interview niet

aan de orde komt, wat het W&
zegt: ergens in & Schrift, dat moeten we Ieren ontdekken m aanvos
doet in het hart van de zondige en
len.
van in&valien mens. Wat het
De Bijbel zelf echter zegt: Al de
Woord kàn d m ,juist o d t het
van God is! Gais spreken is de maS c M j I is door W ingegeven en
nuttig mte onderrichten, te weernier waarop Hij schept. Zo bracht
Hij eens h m 1 en aarde te v m leggen,enz. (2 Tim. 3 : 161."D u s
schijn. Nu s~heptHij op dezelfde
geen selectie binnen de Schrift!
manier nieuw leven midden uit de
Wanneer De Jong woorden van de
daod. &&n
b r e n naar de stem
Bijbel ten principale Lot mensenvan de Zoon van Gcad,en daardoor
woorden maakt, waarin de b o d worden zij levend. Op die manier
schap van G d slechts dmddinkt,
wordt getypeerd wat het ktekent
maakt hij d die woonden onbmikals een nìms WL geloof kcmi (Zab.
baarin de zin van 2 T h . 3 : 16.
Mensenwoorden dringen niet dam
5 : 24, Z)!
Re Galaten werden aangesproken & bruideren van Abratot in het hart en in de ziel van &
ham, net als Izaak, die verwekt
mens, orn daar echt ailes tot op de
bodem te veranderen, mals het
was.. . dóór de belofte (Gal. 4 :23,
Woord van God alleen maar kan
281. Het Wmrd van God is Ievenwekkend, zoals geen rasmenwoord
(Hebr. 4 : 12'13).
km zijn.
Kortom, we hebben hier niet te maUitvoerig belijden wij dat in DL
ken rnet e n aanval op een paar losse artikelen in onze gelwfsbelijde
IWCV 12: de wedergelmorte die
nis. Maar juist deze artilreien blijGod in ons tot s t a d brengt is niet
aikm een kwestie van prdikm alken furidmenLeel te zijn voor wat
we verder verwachten.
leen, of van een krachtig a e l op
de mens. Nee,het is ook ncdìg dat
de Heilige Geest met het Woord
Echte geschiedenis
van M in ons doofdnngt met een
volstrekt bovennatuurlijke, zeer
Eens, in een discussie met een
krachtige en tegelijk zes liefdevolsynodaal theoloog, werd mij de
Ie, wanderbm, valmgen enonuitvraag gesteld, of de gelijkenis van
sprekelijke WH-,
N m de
de barmhartige Sarnmhn ook
Schrift, die is iagegeven d m r deecht g e b e d was.N i e t s v a n o e
dend zei ik 'nee*. Waarop de re%zelfde God die dit bewerkt, is deze
tie karn: 'waarom eigedijk
werking niet minderkrachtigdan
niet?'. Het kon W h best w zijn,
zijn werk h j de schepping af de upwekking van d&.
dat Jezus een echte geschiedenis
had verteld, om die als gelijkenis te
Waar blijft dit des, wanneer bijv.
gebruiken?En wat zou dat dan
de bnevenvan Paulus van onderaf
voor verschil maken, wat zou dat
zijn ontstaan? Kan een mensende gelijkma in betekmis doen verwoord, hoe gelovig, bwogen of gedreven ook, doden b e n d mken?
a h r e n ? Wehu,m las hij gote gedeelten van de Bijhl ds een geiijHet W d van Jems was genoeg
kenis, en Genesis l was voar hem
om m d e n re vergeven, zieken te
een lied. De betekenis werd daar
genezen en duivelen uit te #rijven.
toch niet anders van, waar doen wij
Hij sprak, en het was zo. En nog is
het W d alleen genoeg, door de
dan moedijk o v d
wwkiag van de Heilige h s î , om
Schijnbaar een 1 4 s c h eredenewereldwijd mensen tot geloof te
ring,en k& is zij vds. Want inderbrengen en een kerk te vergaderen,
daad, een gelijkeniszou echt gedwars tegen het woeden van de bobeuxd b e n zijn, daar vemdsrt
haar bebkenkniei van. Maar dse
ze in.
skuing is niet omkeerbaar! Echte
Nu zal De Jong veel hiervan ongegeschiedeniskunnen wij niet vertwijfeld toegeven: het W d van
v l u c h t i p tot een symbolisch verGod is hiertoe in staat. AUeen,
haal van primitieve mensen.
waar is nu dat Waord'l De Jong

Die denkfout treft mij nu opnieuw
bij het lezen van De Jong. Is het
werkelijk waar, dat wat Mattheüs
doet in hfst. I voor een historicus
niet door de beugel kan? Ik zou
niet weten waarom niet. De evangelist is niet volledig, dat ziet ieder
bij eerste oogopslag. Dus schrijft
hij geen geschiedenisboek, want
daarvan mag je verwachten dat het
compleet is. Maar wat hij schrijft,
in 3 x 14 geslachten, is wel beschrijving van echte geschiedenis!
Hij laat daarin lijnen zien waarop
de Heilige Geest hem attendeert,
dat geeft een selectie in de feiten
en in de namen, maar alles wat
Mattheüs noteert is historisch verantwoord en alle geloof waard.
Daarom ga ik beslist niet mee met
de gedachte, dat de evangelist geen
geschiedenis zou schrijven. Trouwens, waarom zou hij dat dan alleen in hfst. 1 niet doen?

Relationeel
Er zou nog veel meer naar voren te
halen zijn. Maar ik zal mij beperken. Wat me nog wel van het hart
moet is dit, dat De Jong onmiskenbaar terecht komt in het spoor van
de relationele omgang met de
Schrift, en wel in de negatieve zin
van dat woord. Het lijkt als twee
druppels water op het rapport 'God
met ons' , dat jaren geleden verscheen in de Gereformeerde Kerken synodaal. Ook daarin draaide
alles om de stelling, dat 'van boven' en 'van beneden' onscheidbaar met elkaar vervlochten zijn.
Met als resultaat, dat de Bijbel een
menselijk boek is, waarin je godservaringen kunt herkennen.
Nu gooi ik het woord 'relationeel'
niet ver weg. Want al sprekend
sticht God een verbond, een relatie,
daar is het Hem om begonnen.
Maar op de manier van De Jong
toegepast, laat de relatie het eigen
spreken van God in nevelen opgaan. Iedere tijd kan dan met de
Schrift zijn eigen kant op.
Zo wijst De Jong op het spreken
van de broers van Jozef, als zij niet
kunnen verklaren hoe toch het geld
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dat zij voor het koren betaald hadden toch weer in hun bagage kan
zitten. Het ging boven hun begrip
uit, en daarom zeiden ze 'God
heeft het gedaan' . Zo deden ze dat
vaker in die tijd. Ze hadden in die
tijd kennelijk een ander religieus
besef dan wij. Wat ze niet begrepen, schreven ze toe aan God.
Als ik dit lees, vraag ik mij af, wat
dan nog het verschil is tussen dat
bijbelwoord en bijv. de opvatting
van de Batavieren, die de bliksem
niet konden verklaren en daarom
toeschreven aan een boze Wodan.
Is dat allebei net zo achterhaald inmiddels? En als ik, bij onverklaarbare gebeurtenissen, nog steeds
naar zondag 10 grijp, dat uit Gods
hand alles mij overkomt, ben ik
dan primitief?
Dan ben ik graag primitief.
Kwetsend, en ook zwak, vind ik
het Schriftberoep op Rom.. I. Paulus zou niet beter hebben geweten,
en daarom zo hebben geschreven
over homofilie. Wij echter zijn
gaan nadenken, komen tot onderscheidingen waarvan Paulus niet
wist. Uit pastorale overwegingen
kunnen wij niet langer meer handelen naar wat Paulus daar zegt. Aldus De Jong.
De diepte van de strijd van christenhomofiel wordt hier een argument
om de Bijbel tegen te spreken. De
keerzijde daarvan is, dat de homofiel, die leven wil naar Gods wil,
voortaan nog eenzamer zal zijn dan
hij al was. En de vraag die onbeantwoord blijft is deze: Als wij uit pastoraaloogpunt Paulus hier niet kunnen volgen, wordt dan van ons verwacht dat wij barmhartiger zijn dan
God?
Maar ik vrees, dat deze vraag niet
meer beantwoord zal worden. Het
station is al gepasseerd. Het woord
is slechts van Paulus, en met Gods
hulp mag ieder mens op een andere
manier met dit woord omgaan.

Ondertekening

7 OKTOBER

Het verhaal van De Jong is niet
nieuw. Het schokkende is veel
meer, dat dit nu mag worden ge1995

leerd vanaf de kansels in de Nederlands-Gereformeerde Kerken. Is dit
niet de man, die jaren lang aanstaande predikanten begeleid heeft?
Daarom zit één vraag mij hoog:
hoe lang zullen gereformeerde
broeders en zusters in de Nederlands-gereformeerde kerken dit
nog verdragen?
Die vraag is te meer urgent, nu wellicht bij meerderheid van stemmen
besloten zal worden, dat ook predikanten in het ambt kunnen blijven
zonder ondertekening van de 3 Formulieren van Eenheid.5 Als dàt al
mogelijk is, zal er helemaal geen
sanctie meer van toepassing kunnen zijn op predikanten die wel ondertekenen maar daar hun eigen interpretatie aan geven.
Ik wil dit niet zeggen, als iemand
die het van een afstand allemaal beter zou weten. Ook kan ik me voorstellen, dat broeders en zusters in
het verleden negatieve ervaringen
hebben opgedaan in de strijd van
de jaren '60, en nu heel voorzichtig
zijn met bindingen en ondertekeningen.
Maar hoe dat ook zij, zullen wij
vandaag, bijna 30 jaren later, niet
samen kunnen inventariseren wat
werkelijk gereformeerd is? Om vervolgens samen te kiezen voor het
ene fundament waarop de kerk
wordt gefundeerd, het betrouwbare
getuigenis van apostelen en profeten?
Ik hoop en bid het van harte.

1 Zo bijv. op de jaarvergadering van de Gereformeerde persvereniging Opbouw in
1988, waar De Jong sprak onder de titel De
toekomst van onze kerken. Zijn referaat, later afgedrukt in Opbouw (aug. '88), ontmoette fundamentele tegenspraak in artikelen
van de predikanten J. Waagmeester en J.M.
Mudde.
2 De Bijbel valt niet samen met Gods
Woord, interview met drs. H. de Jong in
Koers, 26e jrg nL 17, I september 1995.
3 H. de Jong, Hermeneutiek, in: H. de Jong
e.a., Begeleidend Schrijven, Amsterdam
1994, blz. 18 e.v. Het opstel dateert van
1967.
4 In de Statenvertaling komt duidelijker uit
de verf, dat elk Schriftwoord door God is ingegeven en daarom zo effectief is.
5 Verslag Nederlands Dagblad, 25 september 1995, blz. 2.
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CHRISTELIJKE
AFHANKELIJKHEID
'En zy bleven voihar&ra bij... de
gebeden.'
Handelingen 2,42

Kerk is een werkwoord, heeft iemmd eens gezegd.
O n s kerkelijk leven bevestigt de
waarheid van dit gezegde. Wat een
werk is er te doen! Kerkeraadsleden zijn avonden op stap, talrijk
leden van de gemente zetmi zich
vele uren in voor de kerk. AUemaal
pro Deo.Ze worden er zelf we1 beter van, maar daarvoor doen ze het
niet. Ze hebben God en zijn gemeente lief.
Er is veel te doen en te denken. Zeker kgenwoordig. Vroeger leek alles de jaren door hetzelfde te blijven. Nu verandert er in korte tijd
een heleboel. De kerkeraad moet
beleidsplannen maken en vervolgens a& nog uitvoeren. Wil je een
beetje mee kunnen doen, dan behoorje wel de diverse cursussen
voor ambtsdragers te volgen. Liturgie en evangelisatie vragen om bezinning. W e vergaderen, brainstormen en evalueren dat het een lieve
lust is. Gemeenteopbouw lijkt wel
een toverwoord Er blijft weinig bij
het oude.
Je kunt er wel eens over mopperen,
maar als je eerlijk Mt: ze hebben
gelijk. Stilstand is achteruitgang. Je
moet, zeker als kerk, natuurlijk bij
het Woord,rnaar ook bij de tijd blijven. In je zondagse en doordeweekse activiteiten.
Werk genoeg.

niet. Het laat zich d n ,overigens.
De gemeente vahardde in & gek-

den. We zullen wel in de eerste
plaats m kt &bed in de samen
k0mstenwfe1 denken. Al Gggm
de gebeden &uh in hët verlengde
daarvan. &t b&mt de SfBX waiarin
& kerk leeft doorde Geest vrin
God: ze weet zìch afhankelijk.
Er is vee1 te doen. G
j zuit mijn g e
tuigen zijn ia Jerqdern en Ju&,
Samaria en tot het uieepste der aarde, zei Chpims. ETis alleen nog
maar een begin gemmh.
Er is heel wat te regelen. In een gemeente van meer dan driaiuimnd
leden (Hand. 2,41) gaande dingen
niet vanzelf. De apsteien zijn druk
met het onderwijs. De meen te is
bezig dat onderwijs te volgen en de
onderlinge gemeenschap vonn te
gem.

Bij dat alles is de p e e n t e van Jeruzalem biddende kerk. 2 beseft
weiar haar kracht ligt.

Wanneer
Wanneer bidden wij?
S o m betrap je jezelf: toen ik geen
mogelijkheden meer zag, b h t ik
aan de H m . En ik ging bidden.
Iets soortgelijks k i m $ ons in de
kerk. M t zdfpberen. Veel aandacht vwat wij hebben & doen:
onze plamm, o.me scholmg en vmmhg, ons project. En C d en het
gebed komen in ons &&n
achteraan, ook als we zeggem - want we
hebben het goed geleerd - dat we
in alles vaai zijn zegen &ankelijk
zijn.
Vader, vergeef het ons.

Werkend bidden
De gemeente in Jeruzalem bidt.
Hoe precies en wat ze bidt staat er

Gelukkig is er geen sprake van een
tegenstelimg:dat we mogen bidden

M

itatief

ontslaat ons &t van de plicht ons
best k doen, En omgekeed dat we
moeten werken wil ni& zeggen $at
het &d minder Mangrijk wordt.
Het evangeliereikt d& oplosshg
aan in een situatie, waarin wij wel
eens een stukje spanning kunnen ervaren: wmt Gud k het, die m zijn
welbehagen zawel het Wlen ais
het w&en in u werkt (Fil. 2,13).
Alieen wie voortdarend bidden
kunnen heb kerkewerk goed d m !
h christeilijb afhankelijkheid.
Want anders ga je mmar denken,
dat je zelf toch hed wat kunt. Eri
dat i&e werkt zeker niet opbouwend.

HULP BIJ BIJBELLEZEN

brengt, 'om vervolgens geruisloos
te verdwijnen'. De meeste van die

vragen zijn dan ook meer op het
echtpaar zelf gericht, dan op het bijhlgedeelte. De vragen die dan vervolgens soms op tafel liggen, zullen menig mhtpaar doen verzuchten,dat de dominee er beter even
br] had kunnen blijven! Blijf dus
wel alert op problemen die door
m'n boek boven water komen!

Bij allebei deze &ken constateer
F,dat ze voonien in een behoefte.
En daar kun je bij om zijn. De
schrijver en de lezer (en de uitgever natuurlijk). Toch is het ook wel
belangrijk om vervolgens eens naar
die b e h d zelf te kijken. En die
blijkt erg groot te zijn. Er is een
haast onverzadigbare markt voor
dagboehm en bijbeiieeshulpen.
Maar dm komt de vraag op: kunrien wij niet meer zelf de Bijbel lezen?
Zondereenwmrdaftedmnaan
de waardering van bei& genoemde
dagboeken,denk ik, dat de behoefte die er achter ligt niet dleen positief te waanken is. Er blijkt d
een zekere onmacht uit om zelfstandig rnet de Bijbel om te gaan. Je
komt het in de gemeente ook veel
tegen dat mensen in dit opzicht
echt om hulp vragen.
Nu kun je blij zijn met e k hulp
die je krijgt. Ais de Bijbel een
lamp voor je voet is, is het ook fijn
als een ander die lamp vasthoudt
en richt op het pad dat voor je ligt.
Maar je mmt in dat opzicht liever
niet te afhankelijk zijn van een ander. ieder mens moet zijn eigen
weg voor Gods aangezicht zoeken.
Ieder mens mag in zijn eigen leven
de omgang rnet de Here ontvangen.
D m w r is het m k b h g r i j k , dat
je zelf de Bijbel lezen kunt en metterdaad ook leest. Het is inderdaad
te veel gezegd. dat je in dit o p
zicht een memmende verlegenheid
en onmacht kunt coristaterm. We
hopen in de toekomst op deze
plaats daar w k regelmatig aandacht aan te l ~ ~ & d eDaarbij
n.
wil-

len we juist ook ingaan op probls
men die bij onszelf als lezer optreden. Hoe lezen we? Hoeveel tijd en
ruimte nemen we ervoor? En zijn
we er ook echt met ons hart bij?
Verwachten we er ook echt een zegen van, als we & Bijbel opendoen?
Als er hulp gevraagd wordt bij bijbellezen, is het prachtig wanneer
&e in de vorm van een dagbwk gegeven wordt Br is dan #n ander,
die als het ware een eindje met je
mee oploopt in je omgang met
God. Maar het kan niet de bedoeling zijn, dat je volledig op die ander gaat steunen. God is juist de
Ander ap wie we mogen steunen.
Daarvoor is het nodig, clat we Hem
ierenh e n d Wij zich uitvvoe
rig la& kennen in de Bijkl. Bijkllezen via dagboeken km daar nooit
volkdig voor in de plam Borneu
Daarwn is er ook effectievere hulp
d g om A f d e Bijkl te te.
Aken zo zijn we in staat om met
God te wandelenn

Beroepen te Bnuissum-Treebeek,
te De Lier en te Rotterdarn-Zuid:
J.H. Smit, kand. te K a m p ; te
Capeiie a/d IJ~sel(2epd.gIaaís):
G. clmniak te Hkdeaw--Cen-

m.
k n w p b w : Kand. T.&sterhuis
te Dokkum is &orde clsissis Dok-

kurn preparatOu geëxamineerd en

beroepbaar gesteld.

Intrede

-

Gorinchem Op zondag l oktobe~
jl. deed A. van G r m . kami te
Kampen,
in de g e m a t e te
Gwinchem i.c.m. JliaWciu. Hij
w e d in het ambt bestigil dool'
ds. HJ.J. F-tra
te Kampw. Intrede heeft hij g a h m in & middagdienst, die om 15.30 uur aanving
en werd gehouden in de Exduskerk m ùe Moilenburgseweg 15
te Gorinchem.
In Sliedrecht deed ds. Van Groos
intrede om 19.00uur na een bevestigingsditmst. die op mmlagmorgen urn 11.o0uur werd gehouden
in de Christ. Geref. Kerk aan &
Middeldiepsû-aat3 1.
Nieuw &s ds. Van Groos:Hoofdwal 68,4207 EE Gorinchem, a
(0183) 66 08 83.

In dit artikel werden besproken:
J.P. Kruiger e.a., Op reis met God, decl 2,
De Vuurbaak Bamevew 94 blz en:
Ds.D.Gnmer, &men stil vmr God. De
Vuurbaak Barneveld, 141blz.

Rozenburg - Aanstaande =dag
8 oktober zalL.M.Heemkrk
D.V. i n t d e doenin de gemeente
te Rozenburg, nadat hij in de morgendienst - die om 9.30 uur kgint
- door ds. J. K a p p te Hoogeveen zal zijn kvestigd. De intrededienst kgint om 16.30 uur.
Nieuw adres dg. Heernslrefk: Nassaustraat 3,3 181 VD Romburg,
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Uit & kerken op

DE HEILIGE GEEST
EN DE OPSTANDING
VAN HET VLEES 1

hoe weinig in de dogmatische bezinning op het
geloofsstuk van de c>psfanldingvan het vieec.de
Heilige Geest expliciat ter sprake komt. H,Bavinck
zegt wanneer hg handelt over de opstandjng
van de doden: 'Bepaaidefgk oefent de Vader

Een opvallend manco
G.C.Berkouwer schrijft breed over
God, die doodt en doet leven,
ncernt de Heilige Geest wel even2,
maar besteedt geen aandacht aan
het eigen werk van de Geest bij de
levendmaking op de jongste dag.
W.H. Velema handelt in een recent
opstel over schepping en verlossing, maar wijst niet op het aandeel
van de Heilige Geest, wanneer het
gaat om de komende heerlijkheid3.
J. van Genderen heeft er oog voor
dat de opstanding van de gelovigen
te zien is als 'de voltooiing van het
herscheppend werk van de Heilige
G e e ~ t ' maar
~ , ook hij geeft geen
brede aandacht aan de Schriftplaatsen, die ons daarover onderwijzen.
Meestal wordt in de dogmatische
bezinning over de opstanding van
het vlees gesproken, wanneer men
handelt over de voleinding of de
laatste dingen, over wat God zal
doen aan het einde van de eeuwen.
Mogelijk heeft dit er toe geleid dat
de nauwe band, die er is tussen de

Heilige Geest en de levendmaking
op de jongste dag zo weinig in
zicht bleef. Mijns inziens zou veel
gewonnen kunnen worden, wanneer in de dogmatische handboe
ken de opstanding van het vlees
een plaats zou krijgen in de bezinning op wat de Schrift ons leert
over de Heilige Geest en zijn werk.

De Apostolische
Geloofsbelijdenis
Opvallend is dat de opstanding van
het vlees in de Apostolische Geloofsbelijdenis nadrukkelijk beleden wordt als een werk van God de
Heilige Geest. De indeling van de
Twaalf Artikelen, die wij in Zondag X van de Heidelbergse Catechismus vinden, laat dit i n de tekst
van het Gereformeerd Kerkboek
heel duidelijk zien. De Apostolische Geloofsbelijdenis gaat volgens onderzoekers terug op de
tekst van de belijdenis van de kerk
te Rome, die in ieder geval in de 2e
eeuw haar vaste plaats kreeg. In de-

ze belijdenis vinden wij nog niet alle geloofsgeheimen verwoord, zoals de Twaalf Artikelen deze noemen. Maar wel wordt reeds de opstanding van het vlees beleden als
een werk van de Heilige Geest. De
jonge christelijke kerk had al te maken met dwaalgeesten, die een 1ichamelijke opstanding krachtig
weerspraken. Juist tegenover deze
aantasting van de christelijke hmp
beleed de vroege kerk het werk van
de Geest in de opstanding van het
vlees.
In de oudste tekst van de geloofsbelijdenis van de kerk te Rome, die
ons bekend is en die in het Grieks
geschreven is, staat 'van het vlees'
voorop5. Tegenover de dwaalleer
heeft de kerk al in de eerste eeuwen nadrukkelijk uitgesproken dat
zij vasthield aan een lichamelijke
opstanding. Men zou de Griekse
tekst eigenlijk moeten weergeven
door 'vleselijke opstanding'.
Van een (geestelijke) opstanding
wilden velen in die eerste eeuwen
nog wel weten (vgl. Hyrneneus en
Filetus, 2 Tim. 2 : 17, 181, maar het
lichaam schreven zij af, wanneer
het ging om de verlossing, die in
Christus Jems i s . Gnostische invlmden6 verhinderden hen in een lichamelijke opwekking te geloven.
Het is opmerkelijk dat de Apostolische Geloofsbelijdenis de opstanding van het vléés belijdt. De Geloofsbelijdenis van Nicea zegt:
'Wij verwachten de opstanding van
de doden'. Het Nieuwe Testament
spreekt wel over 'opstanding van
de doden' en over het opgewekt
worden van 'het lichaam', maar
nooit gebruikt het de uitdrukking
'opstanding van het vlees'. Daarom
valt het op dat de Apostolische Geloofsbelijdenis het toch z6 heeft ge-

formuleerd.Hoogst waarschijnlijk
is dit spreken terug te voeren op de
relatie, die men in de vroege kerk
legde tussen de opstanding van
Christus en die van de gelovigen7.
Vroege christelijke schrijvers gebruiken de uitdrukking 'in het
vlees' voor heel de weg van Jezus
op aarde8. Zij slaat dan niet enkel
op zijn geboorte. De schrijvers
doen dit om zo tot uicdnikking te
brengen dat Jezus echt mens op aarde is geweest. Hij was dat ook na
zijn verrijzenis. De opstanding van
de gelovigen zal zijn als die van
Christus: in het vléés. Dat bracht
de vroege kerk ertoe te spreken
over de opstanding van het vlees.
Door het zó k formuleren werd
wel heel krachtig front gemaakt tegen dwaalgeesten, die van een lichamelijke opwekking niet wilden
weten.
De kerk hield in de storm van de
dwaalleer vast dat het lichaam dat
begraven wordt, eens wordt opgewekt. Twee oude Westerse belijdenissen benadrukken dat door de toevoeging van het woordje 'dit'. Zij
belijden de opstanding van 'dit
vlees'. Tertullianusmerkt naar aanleiding van 1 Korintiërs 15 : 53 op:
'Wanneer de apostel zegt dit vergankelijke en dit sterfelijke,
spreekt hij de woorden, terwijl hij
de huid van zijn eigen lichaam aanraakt'9.

Werk van de Heilige Geest
In het Nieuwe Testament wordt de
opwekking van doden een werk
van God de Vader genoemd. Paulus schrijft in Romeinen 6 :4 dat
Chnstus uit de doden is opgewekt
door de majesteit van de Vader. En
de Here Jezus spreekt over de Vader, die de doden opwekt (Joh. 5 :
21). Het Nieuwe Testament schrijft
echter de opwekking van doden
ook toe aan God de Zoon, aan
Christus. De Zoon k t leven wie
Hij wil (Joh. 5 : 21). Allen, die in
de graven zijn zullen naar zijn stem
horen en zij zullen uitgaan (Joh. 5 :
28,29). De Here Jezus zegt dat Hij
hem, die in Hem gelooft, zal op-

wekken ten jongste dage (Joh. 6 :
40). In de opwekking van Lazanis
toont Hij dat Hij de opstanding en
het leven is (Joh. 11 : 25).

De Schrift verkondigt zowel de opstanding van Christus als die van
de gelovigen ook als een werk van
God de Heilige Geest. PauIus
schrijft dat Christus 'naar de Geest
der heiligheid' door zijn opstanding uit & doden is verklaard
Gods Zmn te zijn in iaacht(Rom.
1 : 4). De apostel spreeki hier over
de Heilige Geest als Degene, die
aan Chnstus heeriijkheid en kracht
bij zijn opstanding gaf. Het w&je 'verklaard', dat de Nieuwe Vertaling hier heeft, is te zwak. Paulus
schrijft dat Christus door & Geest
der heiligheid is 'aangesteld' als
Gods Zoon in kracht. In 1 TimoteUS 3 : 16 ontdekken wij opnieuw
het werk van de Heilige Geest bij
de opstanding van onze Heiland.
Hij is - zo wordt daar gezegd - 'gerechtvaaràigd door de Geest'. Omdat het thema van de opstanding onmiskenbaar het vervolg van dit oude kerklied bepaalt, moeten wij bij
dit 'gerechtvaardigd door de Geest'
denken aan wat er plaats vond bij
Jezus' opstanding. Toen is Hij door
de Heilige Geest tegenover het ongeloof van de Joden gerechtvaardigd, in het gelijk gesteld. De
Geest wordt genoemd als de Bewerker van deze rehabilitatie van
Jezus. Impliciet wijst Paulus de
Heilige Geest hier ook aan als de
Bewerker van Jezus' opstanding.
h dit verband moet ook Romeinen
8 : l l worden genoemd. Paulus
schnjft daar: 'En indien de Geest
van Hem, die Jezus uit de doden
opgewekt heeft, in u woont, dan
zal Hij, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn
Geest, die in u woont'. De opwekking van de Here Jezus komt hier
tot ons als een werk van God (de
Vader). Maar de opwekking van de
gelovigen wordt hier verkondigd
als een werk dat God (de Vader)
dmc door zijn Geest. Wat in de opgestane Christus werkelijkheid is,

zal voor de gelovigen werkelijkheid worden door de Geest, die in
hen woont. Juist de inwonende
Geest staat er garant voor dat heel
het heil in C h t u s hun deel zal
worden. Volledigheidshalve vermeld ik dat ook een andere verklaring mogelijk is. In plaats van
'door' zijn Geest, die in u woont,
kan men op grond van handschnften ook lezen 'terwille,wegens' de
Geest, die in u woont. Paulus wil
dan verkondigen, dat de gelovigen
terwille van de Geest, die hun ais
onderpand geschonken is, ook de
levendmaking van hun sterfelijke lichamen zullen ontvangen.
Wij behoeven niet te kiezen. Beide
lezingen zijn mogelijk.
Als laatste Schriftplaats wijs ik op
l Korintiërs 15: 45, waar Paulus
zegt dat de laatste Adam een levendmakende Geest werd. Met die
'laatste Adam' bedoelt de apostel
de opgestam Christus.In Hem is
de eindtijd werkelijkheid geworden
en de nieuwe schepping tot stand
gekomen. Zoals het nu door de
schepping van de eerste Adam
kwam tot een kreatuurlijke mens,
zo werd door de opstanciing van de
laatste Adam de Geest geschonken.
Dat is de betekenis van dat gedrongen zinnetje: 'de laatste Adam een
levendmakende Geest'. Onmiskenbaar wijst Paulus hier de Heilige
Geest aan als Bewerker van wat in
Christus' opstanding tot stand
mocht komen. De Geest, die de
laatste Adam verwierf, is de p k
Levendmaker. Allen (die gestorven
zijn) zullen in Christus levend gemaakt worden (vers 22). Maar die
grote levendmaking zal het wonder
zijn van de Heilige Geest. Ook in I
Korintiërs 15 : 45 komt de opstanding van de gelovigen naar ons toe
als een werk van de Geest van

Christus.

De orde van het Apostdicum
We zagen hoe in het Nieuwe Testament de opwekking uit de doden
soms verkondigd wordt als een
werk van de Vader, soms als een
werk van de Zoon en meer dan

eens als het werk van de Heilige
Geest. Dit leidt tot de vraag: is het
juist, wanneer de Twaalf Artikelen
de opstanding van het vlees belijden als een weldaad van de Heilige
Geest? Moet de grote levendmaking op de jongste dag speciaal
met de Heilige Geest in verband
worden gebracht?
De gereformeerden hebben altijd
beklemtoond dat de van God uitgaande werken ongescheiden zijn.
In hun handelen met de wereld en
met de mensen zijn de drie goddelijke Personen onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Dit geldt van de
schepping, maar ook van de verlossing, als ook van de heiliging.
Nooit is één van deze drie het werk
van één Persoon. Maar alle drie
Personen zijn daarin bezig.
Dit vooropgesteld hebben de gereformeerden niet geaarzeld de
schepping in het bijzonder toe te
schrijven aan de Vader, de verlossing aan de Zoon en de heiliging
aan de Heilige Geest. Men kan hier
wijzen op Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Men kan hier
ook noemen Artikel 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar
gezegd wordt: 'Verder moeten wij
ook letten op het eigen werk dat ieder van deze drie Personen aan ons
verricht: de Vader wordt genoemd
onze Schepper door Zijn kracht; de
Zoon is onze Heiland en Verlosser
door zijn bloed; de Heilige Geest is
onze Heiligmaker, doordat Hij
woont in ons hart'.
Niet te ontkennen is dat in de
Schrift de heiliging bijzonder aan
de Heilige Geest wordt toegeschreven (vgl. 1 Kor. 6: 11;1 Tess. 4: 7,
8). Meer dan eens wordt gesproken
over 'heiliging door de Geest' (vgl.
2 Tess. 2 : 13; 1 Petr. 1 : 2). Daarbij mogen wij de heiliging zien als
het werk van de Geest, waarin de
smet, de macht en de gevolgen van
de zonde bij Gods kinderen worden
weggedaan. De gereformeerden
hebben deze heiliging ruim gezien.
In Zondag 8 van de Heidelberger
gaat het om al het werk dat de Heilige Geest in en aan de gelovigen
doet. Onder de heiliging valt ook

de verheerlijking. H. Bavinck
spreekt over de 'heerlijkmaking
der gemeente, welke met de wedergeboorte een aanvang neemt'lO. En
A. Kuyper schrijft met betrekking
tot de heiligmaking: 'zij gaat met
zekere kortere of langere tusschenpoozen door, al de dagen des levens; maar wordt eerst voleind,
wat aangaat de ziele en het sterven,
en wat aangaat het lichaam in 's
Heeren wederkomst'll.
Paulus verbindt in Romeinen 8 : 30
het werk van de Heilige Geest in
roeping en rechtvaardiging dadelijk met de uiteindelijke verheerlijking.
Het is de Geest, die levend maakt
(vgl. 2 Kor. 3 : 6). Dat leert ons
reeds het Oude Testament (vgl. Ps.
33 : 6; 104 : 30; Job 33 : 4; Ezech.
37). Deze oudtestamentische grondgedachte keert bij Paulus terug,
wanneer hij het nieuwe leven van
Gods kinderen verkondigt als
vrucht van de Heilige Geest (Rom.
8 : 1-10; Gal. 6 : 7). Het is deze
'Geest des levens' (Rom. 8 : 2), die
actief zal zijn bij de grote levendmaking op de jongste dag. Paulus
spreekt niet zonder reden juist als
hij handelt over de opwekking van
doden over de ' levendmakende
Geest' Cl Kor. 15 : 45).
De conclusie mag dan ook zijn dat
-

Gereformeerde Dogmatiek, Kampen (1992),
p. 780, vgl. p. 781: 'Het geheim van de continuïteit ligt niet in ons menselijk wezen,
maar in de Geest, die levend maakt.
5 Vgl. W. Bieder, Auferstehung des Fleisches oder des Leibes?, Theologische Zeitschrift, I. Jrg. 1945, p. 106: 'Nicht ganz korrekt ist die Uebersetzung ,Auferstehung des
Fleisches', und zwar darum, weil der Genetiv voran steht, und sodann, weil der Artikel
fehlt. Beides ist nicht bedeutungslos. Sarkos
soli in irgendeinem Sinn betont werden'.
6 Onder de gnostiek vat men die stromingen
uit de eerste eeuwen na Christus samen, die
o.a. de goedheid van Gods schepping en de
verlossing van de geschapen werkelijkheid
ontkenden.
7 V gl. J. Boliek; The resurrection of the
flesh. A study of a confessional phrase, Amsterdam 1962, p. 34.
8 V gl. bijv. De brief van Ignatius aan
Smymaeërs, lIl, 1: 'Ik weet en ik ben
tuigd dat Hij ook na de opstanding in
vlees was' (A.F.J. Klijn, Apostolische
ders, I, Kampen (1981), p. 107).

de
overhet
Va-

9 Geciteerd bij J. Boliek, a.w., p. 37. Vgl. G.
Sevenster, De ' opstanding des vleses' en het
Nieuwe Testament bij Tertullianus, Nederlands Theologisch Tijdschrift, ge jrg., p. 368.
10H. Bavinck, a.w., p. 247. H. Berkhof, De
leer van de Heilige Geest, Nijkerk2 1965,
merkt op: 'Nog meer dan de rechtvaardiging
wordt de heiliging in het Nieuwe Testament
als het begin van onze verheerlijking beschouwd, het voorspel van de voleinding.
Om deze verhouding uit te drukken, gebruikt Paulus de woorden aparchè (eersteling) en arrabón (onderpand)' (p. 117).
11A. Kuyper, Het werk van den Heiligen
Geest, Kampen2 1927, p. 571.

al is de opstandingvanhet vlees

zeker ook het werk van de Vader
en de Zoon - wij de levendmaking
in de toekomst van Christus vooral
mogen belijden als het werk van de
Heilige Geest. Hij is het, die ook
deze weldaad, die Gods kinderen
in Christus hebben, hun eens toeeigent!

1 H.

Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek,

IV, Kampen4 1930, p. 674.
2 Vgl. G.c. Berkouwer, De Wederkomst van
Christus, I, Kampen 1961, p. 241.
3 Vgl. W.H. Velema, Schepping en verlossing, in: J. Kamphuis e.a., Hoe staan wij ervoor?, Barneveld (1992), p. 69 e.v. Hij
spreekt over' de christologische bepaaldheid' van de voltooide nieuwe schepping (p.
97), zegt dat de continuïteit ten diepste 'trinitarisch ' bepaald is, maar werkt dat wat de
Heilige Geest betreft niet uit.
4 J. van Genderen/W.H.
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Is er geen doorbraak te zien is, Wat je eigen leen inhoud en kleur geeft, gun je een ander ook
zo graag. Maar watje ook doet en hoe je het
ook aanpakt - je kunt het hem nie4 geven. Een

I

I

1

Thijs Blok

EEN AANTREKKELIJKE
AANBIEDING'

Apologetiek
Tòch is het werk wat je gedaan
hebt niet o n k l a n a j k Je hebt het
christelijk geloof vmrgeieefd. En
de waarheidsaanspraken en relevantie ervan laten zien en verdedigd.
Je hebt een klimaat gecreëerd dat
gunstig is voor het geloof. Een kader opgericht, waarbinnen de
'sprong van het geloof makkelijker wordt dan hij anders zou zijn.
Oftewel: je hebt gebruik gemaakt
van de mogelijkheden die je als
apologeet hebt.

Bruggen bouwen
De evangelist en docent dogmatiek
aan Wycliffe Hall in Oxford, Alister McGrath, heeft de laatste jaren
diverse boeken geschreven op het
terrein van de kerkgeschiedenis
(o.a. een biografie over Calvijn, die
inmiddels in het Nederlands vertaald is), dogmenhistorie en apologetiek. Onlangs is zijn uit de praktijk geboren apologetisch boek
Bruggen bouwen in het Nederlands
vertaald. Het knappe van het &k
is, dat het door de talrijke praktijkvoorbeelden (McGrath gaf en geeft
veel lezingen voor een niet-christe-

lijk publiek) en de prakhsche Wspitsing van het geheel voor een
breed publiek goed te volgen is, terwijl er ondertussen tmh een schat
aan informatie meegegeven wordt.
Met recht een aantsekkelijke ambieding!
Wat hij zijn lezers vooral op het
hart drukt is het belang van apologetiek niet te onderschatten. De
apologetiek kent inderdaad haar
grenzen: je kunt iemand het geloof
niet geven. Maar je kunt wel belar@jk voorwerk doen. Je kunt
vaststellen op welke punten er een
kloof bestaat tussen het evangelie
en je medemens. En proberen uit te
zoeken wat de beste punten zijn
om een h g tussen beiden te slaan.

Theologischebasis
Voor die h g geeft God Zelf je
de theologische hulpmiddelen in
handen, schrijft McGrath: je zult
tot je vreugde ontdekken dat God
Zelf de fundamenten al gelegd
heeft. In de wereld en in het menselijk hart. Concreet denkt hij
daarbij aan de leer van schepping
en verlossing en aan Gods vermogen om Zichzelf in mensentaal te
openbaren.

!

Schepping en verlossing
Omdat God de wereld geschapen
heeft, getuigt zijn schepping van
Hem en draagt de lamm van zijn
schepping (de mens) een herkenbare in&
van Gods wezen in zich.
D m de gulheid van God houden
wij een latente herinnering aan
Hem over, die ons er toe kan bews
gen ons Hem in zijn volheid te herinneren. Samen met Calvijn is
McGrath ervan overtuigd dat er
een algemene kennis van God
waargenomen kan worden in zijn
schepping. Om twee redenen: het
is alsof er iets over God in dk mensenhart staat gegraveerd (subjectief) en God heeft Zichzelf in m'n
prachtige en elegante constructie
van hemel en aarde geopenbaard,
dat mensen hun ogen niet kunnen
openen zonder Hem te mmten opmerken [objectief). Deze door God
gegeven startpuntenzijn er om gebruikt te worden.
Maar onze zonde dan? De christelijke leer van de verlossing bevestigt, dat onze menselijke natuur er
niet m uitziet als God bedoeld
heeft. Het beeld van God in ons is
bedorven. Wat vervuld w u mmten
zijn van G d s aanwezigheid is leeg
en vervalien.
McGrath noemt dit de kern van de
dialectiek tussen de dogma's van
de schepping en de verlossing,
waarop een effectieve apologetiek
berust: er is een gebroken relatie
met God 6n een onvervulde ontvankelijkheid ten opzichte van
God in ons (wat de mens in plaats
van & Schepper vereert kan geen
volledige bevrediging gevenj. In
de schepping liggen mogelijkheden, die echter dmr & zonde geblokkeerd worden. Het is precies
dit gevml van leegte dat aan het

idee van een aanknopingspunt ten
grondslag ligt. Het onthult je onvolledigheid m moede. Het is
een latente 'liefhebbende herinnering' aan God (Augustinus) die,
versterkt door een ontmoeting met
zijn schepping, de mogelijkheid in
zich heeft orn ons naar de bron te
verwijzen van waaruit dit bitterzoete verlangen bevredigd kan
worden. Zo fungeert de christelijke leer van schepping en vedossing als wegwijzer naar de Schepper en de Verlosser: het kan je
doen verlangen naar meer van iets
wat je maar voor een deel hebt.

Openbaring in mensentaal
Volg je de richting die de wijzer
aangeeft. dan kom je uit bij ware
kennis van de levende God. Hij
heeft Zich bekend gemaakt in de
schepping, maar kennis van God
de Schepper is geen reddende kennis. In de Schrift en in Jezus Christus komt de ware kennis van de levende God tot volle bloei. God kan
a k e n voltedig gekend worden
d m Jezus Christus,die op zijn
beurt alleen kenbaar is door de
S C M .In navolging van aiweer
Calvijn o m b d m p t McGrath de
centrale positie en de onmisbaarheid van de Schrift. De Schrift getuigt van de Opgesme Christus en
Hij heeft ons God doen kennen. Zo
brengt het W d geloofskennix en
-ervaring voort!
Omdat God Zichzelf bekend wil
maken door zijn W d ,mogen onze menselijke woorden - hm beperkt ook - dienst dmn als middel
waardoor G d Zicbzelf openbaart.
Ze mogen de kwaliteit van het leven met God in & praktijk van alledag uitdrukken en zo wegwijzers
naar God zijn, ook al humen ze
mensen niet bij G d brengen. Door
de aanwezigheid en werluaamheid
van & Heilige Geest worden onze
gebrekkige woorden door Gods genade veranderd in kracht. Opdat
ook anderen God in Christus ontmoeten. Zo brengt ook ons woord
b r Gods genade geloofskennis
en ervaring voort!

Wetenschap en kunst
Het nieuwe van de bijdrage van
McGrath is, dat hij hiermee een
aanvulling op de traditionele chnstelijke apologetiek geeft. Om twee
redenen pleit hij v m r aanpassing
van & traditionele hulpmiddeien:
l ) Het strijdperk is veranderd. De
Wtionele apologetiek lijkt vaak
geworteld te zijn in een wereld die

stervende is - een wereld waarin
& waarheicisaanspaken van het

christelijk geloof voornamelijk in
collegezalen van oude universiteiten getest werden en waarin de rede gezien werd als de uiteindefijke
rechtvaardigingsnorn. Maar die situatie is veranderd. Vandaag zijn
de tv-studio, de nationale pers, &
universikitskantine en het winkelcentrum de plaatsen waar het christendom voor z'n leven moet vechten. D m kan het christendom niet
langer volstaan met het wijzen op
z'n inherente redelijkheid. Het
moet ook z'n relevantie vmr het le-

ven aantonen.
2) Er zijn meer dan alleen verstandelijke bani5res. In de ogen van
McGrath is apologetiek meer dan
een beroep doenop de redelijkheid
van de christelijke waarheidsaanspraken. Het christendom is veel
meer dan een pakket ideeën dat op
een aantal intellecaiele Wef.es
stuit die uit de weg kunnen worden
geruirnd door zorgvuldig en kritisch k argumenteren. Ook de geschiedenis van het cRnstendom kan
de reden zijn waarom het christelijk geloof voor veel mensen onaantrekkelijk is: 'heeft de kerk de slavernij niet gdgekeurd?' En(om
dichter bij huis te blijven): 'het
chriskndom kan niet veel soeps
zijn; ik heb een vriend die christen
is, maar als je naar zijn levensstijl
kijkt en de d e r waarop hij andem hhandelt.. .' Voor weer een ander vormt het te grabbel gooien
van zijn persoonlijke integriteit een
hindernis: 'ik ben nu al 25 jaar
M i s t . Als ik nu van gedachten
verander, veroordeel ik daarmee
m'n hele verleden'.
Omdat het &bat over het christe-

lijk geloof niet langer alleen op de
universiteiten wordt gevoerd en de
hindernissen diverser zijn dan de
traditionele stpologetiek doet vermoeden, protieert McGrath de a p logetiek op een creatieve en effectieve manier nieuw leven in te blazen. Hij erkent de sterke punten
van de wetenschap van een apologetiek die gericht is op vruagstukken en wil aanmoedigen tot de
kunst van een benadering die gericht is op mensen. Oftewel: de apologetiek als wetenschap moet aangevuld worden met de apologetiek
als kauist.

Aanknopingspunten
Zes aanknopingspuntenlaat

McGradi de revue -n.
Eén
licht ik er even uit om u een indruk
te geven van & manier waarop
McGratti daar mee omgaat: angst
voordeùmì H e t e m e n
mant nog eens de oeribde plaats,
die de christelijke leer van sclqping
en verlossingin het boek irineemt.
McGrath schrijft, dat we in onze
moderne westerse samenleving de
dood het liefst negeren. Doktoren
hebben het over een 'negatief resultaat van de zorg van de patiënt' als
ze bedoelen dat de patiënt gestorven is. En gebouwen waar lichamen klaargemaakt worden voor de
begrafenis of crematie worden
'rusthuizen' genoemd. We vinden
de dood bedreigend. Het zet al onze zekerheid op losse schxoeven.
McGrath: dit gevoel van vergankelijkheid en & omst die dat met i
zich meebrengt kan ons wegdrijven
van de valse zekerheid van de wereld in de armen van God. De hoop
op het te boven komen van die laatste grens is een echt aanknopingspunt en nauw verbonden met de
christelijke leer van schepping en
verlossing. We zijn voor het eeuwige leven geschapen. Maar dat is teniet gedm door de zon&, die ons
van God afvoert wat een gevml
van leegte achterlaat. De angst
voor de dood is een symptmm van
die leegte. Maar het is ook een teken van de mogelijkheid dat ons

door de zonde gebroken leven vervuld wordt. Ongerustheid in de context van de christelijke dogma's
schepping en verlossing, is zowel
een onthulling van onze m d e als
een teken van de mogelijkheid van
onze verlossing. God heeft in zijn
genade toegestaan, dat de angst
voor de dood ons tot de vreugde
van de vergeving kan worden door
Christus.

Cornelius van Til
McGrath neemt in zijn boek duidelijk afstand van de apologetische
methode van Van Til. Cornelius
van Til gaat uit van de onmogelijkheid van een dialoog met niet-christenen. Hij stelt, dat je niet over
God kunt na&nken zonder ervan
uit te gaan dat Hij bestaat. Doe je
dat wel dan neem je je uigangspunt in jezelf. En dat leidt per definitie tot afgoderij. Apologetiek
moet daarom van boven beginnen
en niet van beneden.
McGrath is er echter van overtuigd
dat er iets gemeenschappelijks is:
natuurlijke godskennis (Rom.
1 : 19-21). Het is waar dat deze
kennis door de natuurlijke mens opzettelijk en systematisch onderdrukt wordt. Maar de apologeet
kan & herinnering aan die weggedrukte kennis van God weer naar
boven halen. Zo kan de natuurlijke
godskennis een beginpunt zijn niet meer dan dat! -v= de volle
rijkdom van G d s Zelfopenbaring.
De algemene openbaring doet
dienst ais aanknopingspunt voor de
bijuindere openbaring, die d e e n
reddende kennis bidt. Verkeerd
gebniik van natuurlijke godskennis
- wat inderdaad veel voorkomt heft goed gebruik ervan niet op.

Aanknopingspunt?
Hoe stelt McGrath zich dat goede
gebniik van natuurlijke godskennis
voor? Die waag klemt temeer omdat McGrath erkent, dat er d m r de
zondevai een dubbele vervorming
opgetreden is: zowel Gods schepselen als zijn schepping zijn geval-

len. En de zonde brengt een geneigdheid tot verdraaiing met zich
mee, waardoor Gods openbaring in
de schepping gemakkelijk veranderd wwdt in een afgod van eigen
makelij. Het verzwakt Gods nabijheid in de natuur. Maar het sluit in
de ogen van McGrath een voorzichtig en verantwoord beroep op de
schepping als iets dat boven zichzelf uitwijst nam de Schepper niet
uit. Ais aanknopingspunt biedt het
een echte mogelijkheid en heeft het
z'n waarde: je waarneming van de
Schepper in de schepping kan nl.
opgenomen en vernieuwd worden
dmr de christelijke opbaring, in
Christus en doar de Schrift.
Ik vraag me op grond van Rom.
l : 18v. af, of je in dit verband van
een aankrwpingspunt kunt spreken.
R zou vervormde k e m s van God
liever een aangrijpingspunt noemen.Iets wat je aanwijst om je
heen: het leven is doortrokken van
de sporen van de dood. Je laat de
uiteindelijke gevolgen zien: de
toom van G d blijft. Maar je wijst
ook op de Bevrijder van de toorn:
Christus. Hij is met onze door de
zondeval vervormde kennis van
God aan het werk gegaan. Hij heeft
zonde en dood aangepakt. Op Zich
genomen. Gods toorn gestild. En
& ware kennis van de levende God
bekendgemaakt.

Van theorie naar praktijk
De aanpak van McGrath ziet er als
volgt uit:
a) Grijp de domeid van ons bestaan aan om de glans van G d
liefde hChristus helder te laten
stralen. Veel mensen zijn op zoek.
Maar steeds minder mensen hebben weet van de blijde boodschap.
Laat je d m je God en Verlosser inschakelen om midden in alle vertwijfeling een wegwijzer naar het
leven te zijn.
b) Om de kloof te ontdekken tussen het evangelie en je medemens,
moet je in je contacten begmen
met luistaen.
Allereerst naar het evangelie. Een
apologeet spreekt vanuit het Woord

en moet daarom thuis zijn in het
evangelie en - in het verlengde daarvan - in & chnsteiifie theologie.
Je moet ook luisteren naar je medemens.'Ken uw gehoor' is het
steeds terugkerende refrein.Wie
het christelijk geloof wil uitdagen
buiten én binnen de kerk rnwt zich
willen verdiepen in de persoonlijke
situatie van mensen. Om m hun
vertrouwen te winnen en vast te
kunnen stellen wat de echter problemen zijn;
c) Vervolgens moet je de hindernissen voor het aanvaarden van de
waarheid van het evangelie benoe
men en erop ingaan (Is geloof geen
inbeelding? En waarom al dat lijden in de wereld? Alle godsdiensten zijn twh gelijk? Is de opstanding geen fakltje? Is het wel eerlijk dat er mensen verloren gaan?);
d) Stel daarna de anti-christelijke
wereldhschouwingen aan de kaak
(zij wedijveren om dezelfde men-

sen!);
e) Probeer verder op een creatieve
manier een ingang vmr het evangelie te vinden. lien apologeet pmbeert bij voorkeur dmr middel van
een verhaal een fantasievol beroep
te doen op wat men al weet en erv m te zorgen dat de toehoorders
interesse gaan tonen of zelfs enthousiast worden voor wat ze nog
niet weten;
f ) Leg tenslotte uit hoe instemming met het christendom overgaat
in levend geloof in Chnsnis. Je
kunt niemand het geloof geven.
Maar wel oproepen tot geloof in
God: 'vertrouw er op, dat de beloften van het evangelie echt zijn en
dat op een dag te zien zal zijn dat
ze echt zijn en zeg: Here, ik geloof
- kom mijn ongeloof te hulp'.

Als gemeente
Misschien bekruipt u het gevoel: is
dat niet veel te veel gevraagd van
een gewoon gemeentelid? Ja en
.
nee. Het is inderdaad niet reëel dat
welk gementelid dan ook dat alleen kan. Dat lukt niet. Maar dat
hoeft ook niet. Je bent als gemeente van Christus ook voor dit werk

aan elkaargegeven. Dat tttekent
allereerst dat je elkaar opbouwt in
het geloof. En vervolgens, dat je je
afvraagt hoe je samen die opbouw
dienstbaar kunt maken aan de uitbouw van Christus' kerk.Voor deze voluit kerkelijke taak is naar
mijn overtuiging een stuk extra b e
geleiding en toerusting van kerkeraadswege dringend gewenst.

Een aantrekkelijke
aanbiegng
d;&~xirq:

B&-

.j

Apologetisch is het de vraag hoe
christelijke waarheidsamspraken
serieus genomen kunnen worden
als er zweel alternatieven zijn.
Steeds meer mensen zijn er in deze
postmoderne tijd van overtuigd, dat
er geen universeel uitgangspunt is
op grond waarvan besloten zou
kunnen worden wat juist is en wat
niet. Dat heeft wwel belangrijke
voordelen als nadelen voor de
christelijke apologeet. Het christendom heeft er enerzijds net zoveel
recht op om gehoord te worden als
welk ander systeem ook. Anderzijds is het christendom acceptabel
omdat sommigen het als waar zien
- niet omdat het waar is.
Hoewel McGrath afstand neemt
van dit postmoderne waarheidsbegrip, adviseert hij om louter t x t i sche redenen de christelijke wamheidsaansprakenals ' G d bestaat'
en 'Christus is waarlijk opgestaan'
niet gelijk ten tonele te voeren. Stel
het christendom niet voor als juist
(tegenover verkeerd), maar als aantrekkelijk: God vervult de diepste
menselijke verlangens, t m t zijn
overweldigende liefde en het geloof in God geeft zekerheid. Voeg
daar vervolgens aan toe dat het
christendom betekenis heeft voor
het leven. Het biedt nl. een basis
voor goed en kwaad (l), een kader
voor zingeving (2) en een Ieidende
en inspirerende visie (3).
Je kunt echter iemand het christendom niet binnenloodsen omdat het
werkt. Dat zal op een diepe teleurstelling uitlopen. Het gaat uiteindelijk om de erkenning, dat God als
de Schepper van alle leven zijn

staat. Je kunt een kiimaat van vertrouwen creëren, waarin je laat
zien dat God ons vernuwen en onze toewijding waard is. En je kunt
iemand oproepen tot geloof in
Gods beloften. Maar iemand het geloof geven k m je niet. Het blijft bij
een aantrekkelijke aanbieding. Vanuit menselijk standpunt gezien
moet je medemens beslissen. Vanuit de Schrift zeg je, dat Gods beslissing daar achter ligt. Het geloof
is en biijft een gave van God.

(waarheids)aansprakenkan doen
gelden, omdat Hij recht heeft op de
aanbidding van zijn schepselen.
Juist vanuit het perspectief van
schepping en verlossing had
McGrath dat aspect m.i. nog kunnen kmdrukken en zo het geheel
nog meer diepgang kunnen geven.

Voorbehoud
Een waarschuwing is nog op z'n
plaats. McGrath wil op geen enkele
manier de suggestie wekken, dat
succesvol evangeliseren een zaak
van goede apologetiek zou zijn.
Christelijke apologetiek is en blijft
een apobgetiek van het voorbehoud. Alleen God Zelf kan het reddend geloof geven. Je kunt aangeven dat het christelijk geloof be-

N.a.v.: Alister McGrath, Bruggen bouwen.
Over br effeciitfdoorgeven van het christelijk geloof, Kampen 1994,318 p., ISBN
90297 1239 2, prijs: f #,W.
Met dank aan Wolter Rose v m zijn nmige adviezen.

Thijs Blok is een ouderejaarsstudent in
Kampen.
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DE LITURGIE VAN
DE GEMEENTE
doorgesproken. Want het blijft natuurlijk wel belangrijk, dat we ook
echt met elkaar aan de praat komen
over zo'n gevoelig onderwerp.
Juist vanwege de diepe gevoelens
die erbij in geding zijn, is het goed,
dat we weten wat we aan elkaar
hebben,

h de p k q k alt het &auwensop,

dat er ook altijd memm zijn-die
ei& bij dit &w

Een gevoelig onderwerp
Het is niet t e v d gezegd om dit
een gevoelig o n d e r w q te noemen. Iedereen Iran dat merken zodra het onderWerp ter tafel komt.
Er zijn heel v& emoties in bet
spel, als & eredienst ter sprake
komt. En dat is oak g&. Want het
gaat dan wel om de d e e r waarQp
we onze omgang met God gestalte
geven. 13aarmee.iaakJedus aan de
belangrijkste dingen in Ben mensen-

leven.
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ailerlei vernieuwingen die meteen
ai op stapel zouden (moeten) staan.
Dat is niet wat de redactie in de eerste plaats voor ogen staat. Echte bezinning op liturgische vragen begint ergens anders: bij bewustwording. Wat doen wij eigenlijk, als
we in de kerk zijn?
Het blijkt vaak ook, dat daar voor
veel kerkgangers het grootste probleem zit. Er zijn een aantal kkende vormen die we zondags hanteren. Maar juist vanwege het onveranderd terugkomen van die vormen,wil de betekenis nog wel eens
uitslijten. Sleur ligt zomaar op de
loer, als je iedere zondag een aantal
vaste elementen ziet terugkomen.
Maar sleur doorbreek je niet in de
eerste plaats door verandering. Op
kwustwording komt het aan. En
juist zo kan de liturgie zelf ook
weer aan diepte winnen. Wie opnieuw beseft wat er gebeurt in de
eredienst, zal des te bewuster zijn
hart kunnen richten op God. We hopen daaraan een bijdrage te kunnen
geven. Voor ons was het in ieder
geval een belangrijk motief om met
deze rubriek te beginnen.

Daarom is het goed, dat de synode
van Ommen een deputaatschap
voor liturgie heeft ingesteld. Dat
betekent dat we als kerken hierin
ook onderling goed contact met elkaar kunnen houden. Dat deputaatschap heeft de afgelopen jaren hard
gewerkt en onlangs kwam er een
uitvoerig rapport uit, dat aan de volgende synode wordt aangeboden.
Om u zoveel mogelijk te laten meeleven en meedenken, hopen we de
komende maanden in deze rubriek
de belangrijkste elementen uit dat
rapport aan u dmr te geven.

Wat U mag verwachten
Tenslotte wil ik kort aangeven wat
u in deze rubriek verder van ons
mag verwachten. In de eerste
plaats willen we basis-materiaal
aandragen .voor liturgische bezinning. Dat tietekent dat we aandacht
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Nog een ander motief ligt in het gemeenschappelijk kamkter van de liturgie. Wij hebben als gereformeerde kerken bepaalde afspraken gemaakt over de eredienst. En we
stellen er ook pnjs op, dat we op
dat punt elkaar goed vasthouden.
Er zijn kerkgenootschappen waar
de plaatselijke verschillen heel
g m t zijn. Dat kan zowel voor de
eredienst zelf als voor het contact
tussen de kerken onderling erg nadelig zijn. Voordat je het weet
groeien kerken op een heel belangrijk punt uit elkaar.
In de huidige situatie is dat voor onze kerken ook niet ondenkbaar. Op
veel plaaîsen is d m r de kerkeraad
een liturge-commissie ingesteld.
En zulke commissies komen allemaal plaatsdijk tot aanbevelingen.
Dat is op zich niet erg, maar onderling contact is daar meestal weinig
over.
G,p
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Gemeenschappelijke liturgie
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willen vragen voor bijbelgegevens
en de manier waarop de kerk die
bijbelgegevens in het verleden
heeft toegepast. Daarbij hoort ook,
dat we willen doorgeven hoe er in
heden en verleden over liturgische
vragen is nagedacht.
Daarnaast willen we ons tegelijk
richten op praktische vragen die
rond de eredienst stee& weer opkomen. in veel gemeenten is men bezig met allerlei praktische elementen in de kerkdienst. Vaak blijkt
men op heel verschillende plaatsen
dan met dezelfde dingen bezig te
zijn. Daarom kunnen die ook heel
goed hier een plaats krijgen.
(Mocht u een praktische vraag in
deze rubriek behandeld willen
zien, dan kunt u dat altijd schrijven.)
Moge ook deze rubriek bijdragen
aan echte ontwikkeling van het g e
reformeerde leven.
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G.J. van Middelkoop

Buitenissigen ik-gericht3
Het Hervormd Weekblad biedt al enige weken een eri ie artikelen over de
Persoon een het werk van de Heilige
Geest. In het nummer van 21 september schnjft ds. G. van der Stouw als
negende in de reeks over de Geest en
het Woord. Woord en &est speelden
hun rol in de schepping. Beiden zijn
ook actief in onze her-schepping: hetzelfde Woord en dezelfde Geest komen naar wis toe en roepen ons m g .

De wereld en de mens mogen dan
door Woord en Geest geschapen
zijn, ze varen er niet en ervaren er
zich niet 'wel' bij. In Jezus Chnstus komt echter het Woord opnieuw tot ons. Het Woord toont
zich nu in menselijke gestalte en is
&n van ons geworden. Zo vangt
God zijn herschepping aan. En het
is de Heilige Geest, de Geest van
God, die ook de Geest van Jezus is,
die met ons gaat 'communiceren'.
Het is de Geest die ons het Woord
doet verstaan en ons herschept en
vernieuwt. Dat is het aloude belijden van de Kerk. En toch is er in
die Kerk de eeuwen door het misverstand geweest rond het werk
van de Geest. Tot op vandaag beroepen vele gelovigen zich op de
bijzondere werking van deze Helige Geest wanneer zij een bijzondere ervaring ondergaan. Kan dat dan
niet?

De ervaring als menselijke mogelijkheid
In mijn jeugd heb ik veel 'bekeringsgeschiedenissen' gehoord en
gelezen. Het waren allemaal ernstige en iegelijk wonderlijke verhalen. De één werd gegrepen in
angst, de ander ervoer grote vreugde. Over het algemeen werden de

details van een hooiberg als schuilplaats der verootmwdiging, een
bloeiende boom, een gevoel van
oneindigheid, uitvmig beschreven. Ik was daar van onder de indruk en vroeg me wel eens af of ikzelf, nuchter en rationeel ventje,
wit 'rijp' zou zijn voor m'n bekering die dan ook geboekstaafd
werd als het werk van de Heilige
Geest.
Ik kreeg daar een totaal andere kijk
op toen ik, nu alweer ongeveer dertig jaar geleden,een bijzonder
boek las. De godsdienstpsycholoog
James (uit de vorige eeuw, nota bene) beschrijft'ervaringen' van mensen (o.a. Indianen) die nog nooit
van God hebben gehwrd.Toch ervaren zij een zelfde soort opwinding, vreugde, verdriet, zondebesef
ook,als die mensen uit de 'bekeringsgeschiedenissen', overigens
m d e r daarbij tot God of Chnstus
te komen. Dit was voor mij een
eye-opener: ervaring is dus 'gewoon' een menselijke mogelijkheid of je nou gelooft of niet! Dat
aan de bijzondere ervaring vaak religieuze conclusies worden verbonden, ligt voor de hand. Want met
onze mogelijkheid tot ervaren kunnen wij de werkelijkheid van alledag ontstijgen. De psycholoog
Maslow beschrijft op uitvoerige
wijze deze menselijke mogelijkheid en analyseert ook datgene wat
er gebeurt.
Sindsdien kijk en luister ik nog lmtischer naar allerlei ervarings-elementen die in radio- en tv-programma's, in allerlei diensten in ' k m gen en groepen' in 'evangelische'
en 'pinskter'-lectuur worden gepresenteerd als het werk van de Heilige Geest. Vaak blijkt dat men getroffen wordt door het buitenissige
in de 'ervaring' en dat bepaalt dan

of het een werk van de Geest is.
Overigens moeten we deze exclusieve aandacht voor de 'geestelijke
ervaring' niet uitsluitend i n ge
noemde &roepenzoekm. De geschiedenis van & Kerk leeri ons
dat 'doperse' stromingen altijd aanwezig zijn geweest. Met name J.G.
Woeldennk heeft de vinger op de
zere plek gelegd waar het gaat om
het aclmieve beroep op het werk
van de Heilige Geest in de zg. 'b
vindelijke' stromingen binnen de
gereformeerde gezindte. Het
Wmrd en de toetsing aan het
Woord staan over het algemeen
buiten deze 'ervaringen' en buiten
'spel'. Het is alleen maar het 'innerlijke licht' dat overtuigt van & 'ervaren waarheid'. Daarin is men
dan bijzonder absoluut.
Spel van Woord en Geest
'Gisteravond ixn ik echt uit mijn
bol gegaan. We hadden toch een
dienst! Naast me stond een man dit
plat achterover sloeg. Niks aan de
hand, geen schrammetje, geen hersenschudding. h lachen dat je
deed! Zo heb ik de Geest nog nooit
zien werken! '
Het is - in het kort:- het verhaal
van een studente, opgegroeid in
een reformatorische kerk en die
zich sinds kort, wat zoekend, heeft
aangesloten bij een wat pinksterachtige evangeliegemeente. Ze was
kennelijk 'geraakt' door deze bijzondere ervaringen die vanuit Canada naar hier zijn overgewaaid als
de zg. 'Tormto-blessings'. Ze was
tijdens ons gesprek ervan overtuigd
dat dit het werk van de Heiligt
Geest is. Toen ik haar erop attendeerde dat Jornanda ook zuke sessies organiseert met ongeveer dezelf& verschijnselen, werd ze een
beetje boos. Dit nieuwe 'opwek-

kingsfenomeen' presenteert zich
thans ruim een jaar in Nederland.
Ik bekeek en beluisterde onlangs
een video uit Toronto. Wat me opviel, dat ook hier alle nadruk op de
ervaring wordt gelegd en dat er
nauwelijks of geen relatie wordt gelegd met het Woord. Bovendien is
dit alles zo ik-gericht dat ook de
nood van de wereld van vandaag
niet in het vizier komt. Kennelijk is
deze tijd van 'high-tech' tegelijk
een tijd van grote behoefte aan ervaring, religieuze ervaring! De roeping van de gemeente van C k s t u s
is er altijd d kén geweest om &t
werk van de Geest mede zichtbaar
te maken. Des te meer worden we
daar vandaag toe geroepen. ik geloof echter niet dat de Geest zich
van dit soort val- en lachpartijen kdient, waarin zelfs ontering van de
mens als schepsel zichtbaar kan
worden. De heiligheid van 'de
Naam' staat daarmee op het spel!

Afscheid
Enschede- Op zondag 1 oktober
jl. heeft ds. HJ. Boiten afscheid genomen van de gemeente te Ensche
de-Zuid. Hij zal zich nl. op D.V. 15
oktober a.s. aan de gemeente te
Amersfoort-Centnim verbinden.
De afscheidsdienst werd gehouden
in het eigen kerkgebouw van de gemeente m de Haaksbergerstraat
nr. 118.

Jubilea
Rotterdam- Op vrijdag 6 oktober
jl. was het 25 jaar geleden dat ds.
R. van N u ,emeritus-predikant te
Rotterdam-Delfshaven, in het ambt
werd bevestigd.
Roelof van Nus werd op 22 november 1934 in Amersfoort geboren.
Hij bezocht daar het gymnasium en
studeerde daarna theologie aan de
Theol. HogeschooI te Kampen.
Van 1940 tot 1970 werkte hij aan
de bibliotheek van de universiteiten te Utrecht en Leiden.
Op 6 oktober 1970 werd hij te
Rijnsburg in het ambt bevestigd als
missionair predikant voor het zendingswerk op Curqao. Na zijn terugkeer verbond hij zich in 1976
aan de gemeente te BmchterveId
en in 1987 aan die van RotterdamDelfshaven. Na een auto-ongeluk op 1 oktober 1994 - werd hem verv m g d emeritaat verleend.
Ds. Van Nus was vele jaren zendingsdeputaat.

Kampen - Op zaterdag 23 september jl. is ds. A R . Bosman, emerituspredikant van de kerk te Den Ham,
op 78-jarige leeftijd overleden.
Albert Roelof Bosman werd op 24
augustus 1917 te Hoogeveen geboren. Hij bezocht de hbs in deze

plaats en studeerde theologie in
Kampen. Op 30 december 1945
deed ds. Bosman intrede te Hijken,
vanwaar hij in 1949 naar Gorinchem vertrok. In 1951 verbond hij
zich m de gemeente te Ten Boer,
in 1964 aan de gemeente van Niezijl en Kommerzijl. In 1966 werd
hij predikant te Gees en vanaf 1949
tot aan zijn emeritaat was hij dat te
Den Ham.
Op Z oktokr 1982 ging ds. Bosman met emeritaat. De laatste jaren
van zijn leven woonde hij in Karnpen.

Burlington - Op 8 sept. jl. werd
bekend dat ds. G. van Dooren, emeritus-predikant van de Canadian
Reformed Church van BurlingtonEast, op 83-jarige leeftijd is overleden.
Gilbert van Dmren werd op 13 augustus 191 1 in Kampen geboren.
Hij studeerde aan de Theologische
Hogeschool te Kampen en werd op
l maart 1936 te Mussel in het ambt
bevestigd.
In 1939 werd hij predikant te Wezep - waar hij zich in 1945 vrijmaakte - en in 1946 te Enschede.
In 1954 vertrok ds. Van Dmren
naar Canada, waar hij predikant
werd van de Canitdian Reform4
Church te Orangeville. Van 1955
tot aan zijn overlijden was hij verbanden aan de kerk te BurlingtonEast (vanaf 1977 als emeritus j.
Ds. Van Dooren studeerde in Canada aan het Joh Knox College in
Toronto, waar hij zijn Masters De
gree behaalde (april 1963) en was
verder nog lector aan het Theol.
College van de Canadian Reformed Churches te Hamilton. Rij
schreef vele artikelen voor de Enschedese Kerkbode en The Clarion
(het orgaan van de Can. Ref. Churches) en hij was (mede-)auteur van
boeken als: De geschiedenis der
Godsopenbaring; Instructeurs en
frontsoldaten; Op weg naar een Engels Calvinistisch Psalter; Lasting
Fbod; Before Many Witnesses en
En wij zijP1 ontkomen (2 dl.), over
de geschiedenis van de Vrijmaking
in Wezep.

Examens
De classis Dordrecht-Gorinchem
heeft kandidaat A. van Groos, beroepen predikant te Gorinchem en
Sliedrecht, peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot het ambt
van Dienaar des Woords. De heer
Van Groos zal D.V. op zondag 1
oktober a.s. worden bevestigd.

Thema van de preek: Ook al ben je
soms alleen, God is altijd bij je;
Schriftlezing: Psalm 23;
Te zingen liederen: Ps. 150: 1,2;
Ps. 146: 3; Ps. 33 : 4,5,7 en de
nrs. 167,230,245,247,246,238
en 51 uit de E&R-bundel, verder
uit Alles wordt nieuw: 'Jozef zoekt
zijn grote broers', 1, 2.

Visum voor ds. Van Hemmen
Kampen - Aan de Theologische
Universiteit slaagden voor het doctoraal examen de heren A. Bas te
Alblasserdam en R.R. Roth te Kampen.

Financieel beheer TU
Kampen - Het curatorium van de
Theol. Universiteit te Kampen zal
de komende synode van Berkel
(1996) voorstellen het financiële
beheer van de universiteit geheel
onder te brengen bij het curatorium. Tot nu toe was hiervoor de
Stichting voor de Financiële Verzorging van de Opleiding tot de
Dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland verantwoordelijk. Een deel van het
herziene Statuut van de universiteit
zal aangepast moeten worden om
dit mogelijk te maken en het zal
aan het moderamen van de synode
worden overgelaten om, na nader
advies te hebben ingewonnen, deze
zaak af te handelen. Dit blijkt uit
een Kort Verslag van het curatorium.
Het voorstel van het curatorium
wordt mede gedaan op advies van
externe deskundigen. Volgens de
begroting 1996 zal een quotum van
f 21 ,50per ziel worden gevraagd,
wat een verhoging van f 2,- betekent t.O.v. 1995.

Aangepaste

dienst

Reformed Churches of The Philippines, bestaande uit acht gemeenten.
.
Het is de bedoeling dat de Nederlandse predikant op korte termijn
naar de Filippijnen vertrekt.

Groningen
- Ds. Van Hemmen en
zijn gezin hebben een visum ontvangen voor Irian Jaya. De predikant en zijn vrouw zijn bezig aan
een taalcursus in Bandung, na afloop hiervan reist het gezin, D.V.,
in de loop van oktober door naar
Boma. Daar zal ds. Van Hemmen
als uitleendocent van de Geref.
Kerk van Groningen-Noord gaan
werken aan de bijbelschool.

Drs.Th.Oosterhuis docent
aan theologische school op
Sumba
Zwolle- Met ingang van 1 oktober
jl. is ds. Th. Oosterhuis aangesteld
tot zendeling-docent op Sumba in
Indonesië. Hij is benoemd door deputaten Betrekkingen Buitenlandse
Kerken. Oosterhuis zal gaan doceren aan de Sekolah Theologia Reformasi te Waimarangu, de middelbare theologische school van de
GGRI (Gereformeerde Kerken op
Sumba). Hij werd in deze functie
voorgegaan door drs. J.A. Boersema en drs. AJ. Pol.
Drs. Oosterhuis heeft aan de Theologische Universiteit te Kampen gestudeerd en zal binnenkort preparatoir examen doen. Voor hij uitgezonden wordt, zal hij zich verbinden aan een gemeente in Nederland en o.a. de Gereformeerde Missiologische Opleiding (GMO) gaan
volgen.

Zwolle - Zondag 8 oktober a.s. zal
D.V. in de Opstandingskerk te
Zwolle een kerkdienst worden gehouden aangepast aan verstandelijk
gehandicapten.
Voorganger: ds. C. Harryvan;
Aanvang: 14.30 uur;

zoeken, die enkele maanden de Gereformeerde Kerken op de Filippijnen zal gaan helpen bij kerkelijk
opbouwwerk.
De Gereformeerde Kerken hebben
een zusterkerk-relatie met de Free

Predikant voor opbouwwerk
naar Filippijnen
Zwolle - Deputaten Betrekkingen
Buitenlandse Kerken (BBK) hebben besloten een predikant aan te
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Infomap voor ambtsdragers
in de'
.P maak

Zwolle- Eind september is de eerste aflevering van de losbladige Infomap ambtsdragers verschenen.
Er bestond al een infomap voor diakenen, een initiatief binnen de kerkeraad van de gemeente te Hattem.
In samenwerking met het Gereformeerd Vormingscentrum (GVI) te
Zwolle is een uitgave ontwikkeld
voor alle ambtsdragers. In januari
1996 wordt gestart met het werven
van nieuwe abonnees; de eerste
aanvulling op de inhoud is dan,
D.V., gereed. Medio 1997 zou de
map compleet moeten zijn. Het ligt
in de bedoeling dat abonnees regelmatig aanvullende en vervangende
informatiebladen krijgen, er wordt
een computerdiskette bijgeleverd,
waarmee de map op maat gemaakt
kan worden voor de plaatselijke situatie. De redactie - onder wie een
ambtsdrager uit Hattem, GVI-medewerker K. Jager, ds. C. van der

Leest en ds. EH. Folkerts - zalde
map aanvullen met 'zeer uiteenlopende onderwerpen'.
Beninwerk wordt door
kerken gesteund

Zwolle- De kerkenvanGoudaen
Waddinxveen gaan het kerkelijk
opbouwwerk door het echtpaar
Wolting-Urban in Benin financieel
ondersteunen en er de verantwoordelijkheid voor dragen. Tot nu toe
droegen de vereniging De Veffe
Naasten en de deputaten voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken de verantwoordelijkheid.
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