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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / C.J. de Ruijter

TERUGBLIK OP LUNTEREN

C.J. de Ruijfer

Terugblik op Lunteren
MEDITATIEF

/n Lunteren Is vorige maand een tweedaags
congres gehoudm. Hef thema was: verlangen naar
geesfelJkegroei, in d# adikel wil ik ierugbliwn op
het thema, het congresen de plaats entm. Er Is
reden genoeg om dat te doen, want in meer dun
-.
één ~pzich
t was di+een bijzonder congres.
Een belangrijk thema
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In de eerste plaats was &t congres
wel bijzonder vanwege het thema.
Wij doen als gerefomeerden veel
aan vergadereu, cangpesseren en
confereren. Maar ik h me geen
groe vergadering herinneren over
een onderwerp als dit.De grtite
congressen,die we als gereformeer&n hebben meegendct, stonden
v& in het teken urn een pditieke,
maatschappeiijke of een mbklijke
vraagsQlling. Hm1 vaak stond een
kpaalde wrrn van christelijke activiteit centraal. En de laatste jaren
staan m k regelmatig îhema's m d
evangelisatieop de agenda. Maar
een onderwerpals dit snijdt een
vraag aan,die haman vooraf gaat.

Hier gaat het om de geloofsomgang met God. Bij mijmi weten voor
het eerst dat een @f: m n p s m

m'n onderwerp wordt gewijd.
EQ het is ook een h l m g i j k thema.
De Here waarschuwt oris er genaeg
VMK, dat de omgang &t Hem
soms stil kan vailen. De sleur kan
toeslrian en Iangmerhand kan het
zelfs wegkwijnen. Daarom is stilstand uit den boze. V e r w e n naar

e

geestelijke
biijft w d $
voor een levend gei&.
Juist in dit verband vond ik het erg
opvaliend, dat het thema kemelijk
in een grote behoefte voorzag. Binnen korte tijd hadden 4 e " s b M
deeinemers zich hgeschven. Het
werd dus ook echt ervaren als een
belangrijk onderwerp.

E e n bijzonderespreker
Er is nog een reden, waarom dit
congres een bijzonder karakter
-g.
Die reden lag in & spreker.

Als hoofdsprekervoor dit congres
was uitgenodigd professor Jerram
Barrs van de Presbytmian Church
in Arnerica. Nu komen er wel vaker predikers vanuit Amenka over
naar Neûerlarrd We brmm & gr+
te evafl@satie-campqmi wei,
die brede behgskïiing mekken.
Maar wij hebhn als gereformeerden meestal niet zo de neiging onze sprekers van overzee te halen.
Bn daarbij denken we al helemaal
niet in de richting van spectaculaire
optredens. Maar in die categorie
viel deze spreker ook helemaal
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nfet. h zijn o p d n was absoluut niets Amerikaans, ais dat tenminste staat voor spectaculair, pu-

bliebgwlchten aadachttrekltend.
Niets daanran.
Als ik Barrs' optreden kofi zou
mmten typeren, zou ik zeggen: hij
maakte voor zijn hoorders h t
tastbaar,dat het hem er om begonnen was ruimte t& maken voor
Cluims. Dat teknde zijn spreken
als een eenvoudig o p t r e k in p s t
en kracht.
Het was heel bij&m
zo een
ontmoeting m& te maken aissen
enkele honderden gerefomeak
christenen met een voorganger uit
Amerika. Want het was een ontmoeting in het teken van herkenning over en wwr. Hdenning in
de ene Weer van die alla.Want
het ging erom, dat we met ebar
steeds opnieuw ontdekken dat dies
in ons leven genade is. De d e r
waarop Barn daat4iari woorden gaf,
maakte dat je als gerefmeerd
chrism U1NedePW je daar helemaai in kon herkermen en W h tegelijk er een nieuwe glans in k m
ontdekktn.

Een vraag
Het is niet mijn M m h g het CWgres in zijn geheel te kspreken.
Verreweg de meeste Reformatie-lezers zijn er niet geweest. Zo'n bs
sprekingkan dao dus gemakkelijk
langs hen heengaan. Toch denk ik
dat tiet Mmgrijk is om aan het
e o n p a aandacht te geven. En dat
belang ligt m.i. nu juist in het he
ma dat aangesneden werd. Ik gaf
hierbven al aan, dat het thema
keaneIijk in een grote behmfte
vmmiet. Er waren m k heel veel
congresgangersdie dat met zoveel
wamden zeiden. Ze waren op zoek
naar een nianier om hm geloofslevente~.Bnzevwideain
een congoes als dit een w e b gelegenheid daartoe. Vaor sommigen
hg het &s m g sterker: een mmoethg ah k bekka& voor

heenomeineenmtijnvm
geestelijkeverdorring.
Daarmee is aangegeven dat er bij

veel mensen een hpaaI& honger
leeft naar gelmfsverdieping. Zn een
tijd als de onzz is dat ook geen
wonder. Je rnaet ais christen wel
heel sterk aan Christus vertienden
zijn, wil je ontkomen aan de vluchtige oppervmgheid die onze sad e v i n g vaak kenmerkt. Tegelijk
is er iets a d m mee aangegeven:
het kon wel w zijn, W sommigen 4hne.q o m kerken te weinig
s t i m u lw
~ a n g e n voor geloofsverdieping. En als dat zo is,
maeten we sas &ragen of we op
dat punt niet verder mmten komen.
Perswnlijk vind ik, dat het congres
van Lunteren die vraag wel in het
midden van de kerken neaiqt.
Nu kun je op verschillende maniem magem op m'n vraag.Ik
noem nu even twee uikrs€m.Aan
de ene kant hoor je geluiden in de
ze zin: 'klEerrr& min, dat bijtauIEW1in Am&
Alsvrijge.&en
zijn we goed gerefomed Er is
niks rnis met onze betijdenk. En
we hebben geen M& mran impulsen van evmgeliw& kant. We

hebben vanuhQ g d M m m &
traditie zelf a l k ia huis wat we

dig hebbn'.
Aan de auderekriat z i j n ~ r n e n s e ~ ~
die erg Hagen over verti*,
die
z e ~ e n & ~ ~ ~ n .
ken vinden ze mg
en weinig stimui-d
voar het
lijk gelmfsbyen. De çmmwik
binaen de kerk Weven ze ah fe
weinig g~~
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zo'n congres en wat daar omheen
aan bezinning op gang komt. Maar
het stimulerende van het congres
vond ik nou juist, dat het elementen bevatte die echt hoop gaven op
een overbrugging van de kloof !msen die uitersten. Daarom lijkt het
me ook w belangrijk dat de hier genoemde vraag ook buiten zo'n wngres aan de orde komt.

Nleuw en oud
Op het congres heb ik in een soortgelijk verband verwezen naar een
anecdote die John MacArthur ergens doorgeeft over William Randolph Hearst, de rijke Amerikaanse
krantenmagnaat. Bearst was nl. een
fervent kunstverzamelaar. Op een
dag leest hij iets over een paar heel
waardevolle kunstvoorwerpen die
hij koste wat kost wil hebben. Hij
stuurt zijn agent naar het buitenland om ze op te sporen. Na een
lange tijd komt de agent mug met
het bericht dat hij de gezochte voorwerpen heeft weten te traceren. Ze
lagen opgeslagen in zijn eigen pakhuis. Hij had ze jaren geleden al
aangekocht.
MacArthur gebniikt dit verhaal om
te typeren hoe sommige christenen
wanhopig op zoek zijn naar iets dat
ze allang hebben. Ze verlangen
naar geestelijke bronnen, waar ze
dlang over beschikken. Immers,
wie Christus kent heeft in Hem alles wat hij nodig heeft. Dan hoef je
niet nog op zoek naar meer. Dan
wordt het m gauw: Christus plus
nog iets anders. En daarmee zul je
juist mensen van Christus kunnen
vervreemden.
Ik vind dat een heel heldere vergelijking. Er liggen voor mij twee dingen in, die we ons kunnen aantrekken. Aan de ene kant: Je hmft niet
wanhopig te zoeken naar iets anders, naar iets nieuws. Er is geen
andere rijkdom te vinden dan in
Christus. Laat je dus niets wijsmaken als er mensen zijn, die je andere bronnen voorspiegelen. Je kent
de bron Christus.
Aan de andere kant: Het km ook
voorkomen, dat je niet half weet

hoe rijk je bent. Als je op zoek bent
naar een bron waarover je beschikt,
dan kun je moeilijk waarmaken dat
je echt l e f t uit die bron. Misschien
is die bron wel half dichtgestopt!
Zo leer ik twee dingen: Ik hoef als
chnsten niet op zoek naar iets heel
nieuws. Ik ken Christus. En naast
Hem is er niets waarin ik kan rusten. Ik vind in Hem alles. Maar tegelijk besef t dat ik mijn chnsts
lijk geloof zo gewmn kan gaan vinden, dat het kan gaan verdorren.
Je kunt die vergelijking nu, denk
ik, ook gaan toepassen op de hele
discussie rond e v e n b l e geloofsimpulsen vanuit Amerika (waar rond
het congres natuurlijk ook sprake
van was). Aan de ene kant kun je
op dit 'nieuwe' afvliegen als de
nieuwe bron waarnaar je op zwk
was. Eindelijk de bron gevonden!
Maar h e f dan,dat dit 'nieuwe'
niets anders is dan voortbouwen en
opnieuw woorden geven aan wat in
de gereformeerde traditie al eerder
gevonden is. Dat houd je dan ook
mild tegenover mensen die niet
meteen zo in brand staan als jij
(denkt dat nodig is).
Aan de andere kant: aLs je d m zo
overtuigd bent, dat onze eigen gereformeerde traditie alles bevat wat
nodig is, vraag je dan wel af in hoeverre je ook echt als actief en levend erfgenaam van die geestelijke
traditie herkenbaar bent. Dat kan je
dan meteen genezen van een l
m
hoorlijke dosis wantrouwen tegenover mensen, die volkomen te goe&r tmuw spreken over nieuwe impulsen voor hun gelmfsieven.
Het mooie van het congres vond ik
nu, dat juist het optreden van prof.
Jerrarn Barrs deze elementen voiiedig bevatte. Wat een duidelijke,
overtuigde aansluiting bij de sterke
gereformeerde traditie. Maar wat
liet hij meteen mooi zien, dat je als
gereformeerd christen dat alles ontvangt en steeds weer ontvangen
moet, uit G d hand. Niet prat gaan
op je eigen gereformeerdheid,maar
uit en te na beseffen dat het d e s
genade is. Op die manier kan een
oude erfenis nieuwe glans ontvangen. En m geef je inderdaad impui-

sen tot geloofsverdieping. Want ais
je echt leeft uit de bron van Christus, besef je tegelijk, dat je dat
nooit in je zak hebt. Je hoeft niet
op zoek naar een andere bron.
Maar je leven uit die bron vraagt
wel steeds om vernieuwing. Zo
mag het 'oud vertrouwen' dage
lijks nieuw worden. Op dit laatste
punt zie ik grote winst van een congres als dat in Lunteren. En natuurlijk ook van de hele discussie die
daar omheen plaatsvindt. D m r n
denk ik, dat vanuit een terugblik op
Lunteren elementen zijn aan te geven die voor de toekomst belangrijk zijn. Ik hoop daar volgende
week nader over te schrijven.
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J.B. de Rijke

DE GENERAAL

'Daarop keerde NaQman terug naar de man Gods... en zei: Zie, nu
weet ik, &b er op de g e h k aarde
geen God is behalve in Isria@l...'

2 Koningen 5,15

Groot
Verslagen door een ziekte. En dat
terwijl hij zo'n mooie overwinning
hacl behaid. Dacht hij. Maar toen
wist hij van Gods bestaan nog niet
af. Hij wist niet dat de HERE hem
aan die overwinning had geholpen
(2 Kon. 5,l). De HERE had Naäman raaar het hoogtepunt van zijn
roem gebracht. Maar juist t ~ stak
n
zijn hulpeloosheid wel heel sterk
af. Tegen & ziekte van deze gelauwerde generaai is geen kruid gewassen.
Maar dan bereikt hem dat verhad
van het Israëlitische slavinnetje
van zijn vrouw. Bij de profeet in Israël, daar is genezing te vinden.
Daarom vraagt hij toestemming
aan de koning om op reis te gaan.
Zo gaat hij. Met een brief van zijn
koning op zak voelt hij zich &s te
belangrijker. Bovendien. Laat niemand denken dat Naäman een
zwakke zieke is die om hulp komt
bedelen. Daarom neemt hij een fortuin aan goud, zilver en andere
spullen mee. Hïj komt niet om een
gunst te halen in Israël. Hij korut
genezing kopen. Met een koninklijke brief als dwangbevel. Genezing.
Op Naämans tijd, met zijn geld, op
zijn voorwaarden. N a h a n kende
de HERE nog niet.

Israëls koning wist niet waar hij
het =ken moest toen Naämm bij
hem was verschenen. Schrijnend.

Gods gezalfde, was die andere gezalfde van God vergeten. Hij kende
de HERE blijkbaar ook niet meer.
Dat was & ovem.nk~msttussen de
generd en de koning. De heiden
en de Isr&iiet.
De boodschap van Hisa kvrijdt Israëls koning uit een lastig parket.
Elisa belooft dit varkentje te zullen
wassen. Daarom parkeren Naäman
en zijn gevolg even later voor Elisa's huis. Dat is duidelijk geen paleis, Dus stapt Naäman nlet uit, mals hij bij de koning h d gdaan.
Nog altijd denkt bij opzijnvoorwaarden te kunnen warden genezen. Maar dat vdt nu echt tegen.
Geen profeet die buigend verschijnt, vereerd mNaäman te mogen genezen.Geen interessante magische riaielen of een e x h e h e
prafeet. Gem toema of b h .
Naämm -r
afgescheept met
een boodschapper die zegt dat Naäman zich 7x moet baden in de Tordam. Dat is het toppunt. Een grotere vernedering lijk Naiimzinn&
denkbaar. Maar overgehaald door
zijn dienaren kiest bij voor die simpele methode. De bewierookte generaal stapt 7x de rivier in die in
zijn ogen mam een stinksloot is. En
hij is beter. Een genezingop Gods
tijd. Op Gods vrnaarden. Gratis.

En toch grml
N&rm h e f t ùe HERE en zijn genade Ieren kernen. Be grote generaal heeft zijn Mwfdere Ieren kennen. Ijat wijkt uit zijn belijdenis.
De les hiervan zou h e n zijn:
Als je je te
voelt om klein te
willen zijn voor God dan zul je de
HERE no&t echt leren kennen. I3at
is op zich waar. Maar er is meer
van deze geschiedenis k zeggen.
Naiiman W snel $el&. E n ge-

nezing was genoeg geweest. Het
volk Israël had veel meer gelegen-

heden gehad om de HERE te leren
kennen. In de profeet Elisa was
C d opnieuw zijn beloofde land
binnengemokken (2 Kon. 2,14).
Om bij zijn voik te zijn. Maar dat
voik zat daar niet om te springen.
En de melaatsen die ook in Israël
waren konden de weg naar de (zoveelste profeet van) de HERE niet
vinden.
De heiden Nztarnan ieerde mel. De
Israëlieten hadden het nog niet geleerd. Want m dachten dat za de
EIEREal wel kenden. Ze hadden
zichzeff wijs gemaakt dat je de HERE kunt dienen op je eigen manier.
Met gouden kalveren. En dat er
dan m k nog ruimte was voor m&
re goden.
De Israëlieten hadden het nag niet
geleed. N M a n ieerde -1. Hij
besefte dat de Gaddiealleen-Godis zijn eerste plaats niet wil delen.
Dus vraagt hij vergewig v m r het
feit dat hij soms gedwongen zal
zijn m te buigen voor àeGod
tQimmon.Een nauw geweaen kreeg
Naärnan toen hij de HERE Ieerde
kennen. In velerlei opzicht ia deze
generaal een groot voortieeld. Gods
geschi*s
met het oog w k op
ons. Hoe heb jij de HERE ondemssen nu eens leren kennen?
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SAMEN IN DE BRES
VOOR DE RUSTDAG
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k o m is de naleving van het 4e
gebod w heilzaam, evenals WOUwens het houden van & andere geboden. Er is werk,dat op & matdag gebeuren moet, maar we zullen
dat m e e l mogelijk werken.
I
k vraag is echter: wàt is 'zoveel
mogelijk'?

i W i e t zwart-wit
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E n van de hlmgrijkste w a m mingen in het boekje vm het GMV
Werken op zondag is, dat het zwartwit-schema aangaande taegestane
zondagsarbeid volstrekt achterhaald is. Ieder kent het rijtje wel,
van mensen die noodzakelijk werk
verrichten op de rustdag: de politieagent, de brandweerman,de sol-
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niet overschreden moet worden.
Maar waar ligt die precies? De uiterste voornaarde is wel, dat de gelovige in staat wordt gesteld tenminste één keer een kerkdienst bij
te wonen. Maar terecht is dit getypeerd als een terugtrekken op de
laatste schans. Zijn we al zover? Ik
dacht het niet. Daarbij maakt het
verschil, of zoiets elke zondag
voorkomt of bij uitzondering. Als
iedere zondag zo je rust en je
vreugde in het gedrang komen, is
zo'n rninimurneigenlijk niet te verdragen. Het 4e geM krijgt dan te
weinig kans je leven verder tot ontplooiing te brengen. Dan gaat je geloofsleven schade lijden, want je
hebt die dag echt nodig. Dat geldt
niet alleen de vol-continu werknemer, maar net zo goed de politie
agent en & vepleegster. Daarom
is het zaak,met e l k op ie komen
voor het heiligen van de &g, die
God ons geeft als een dag van samenkomst en van viering.
In ieder geval wordt op &ze manier duidelijk, dat we elkaar heel
hard nodig hebben in het meedenken in tal van afwegingen in concrete situaties. Waar ligt de grens?
Wat is(nog net) acceptabel en wat
niet? Algemene regels en invuilingen, die voor ieder zouden gelden,
zijn hier zomaar niet te geven. Wel
delen we 6 uitgangspunt: het 4e
gebod is belangrijk om hoog te houden. De mstdag hebben we nodig,
en het onderhouden ervan is tot
Gods eer.

In de bres
In de persoonlijke sfeer kunnen we
heel wat doen om de rustdag te verdedigen. Allereerst, door in ieder
geval zelf op die dag g e m boodschappen te gaan doen. En verder
door niemand v a je te laten werken als het niet echt nodig is. Zo
geef je zelf geen aanleiding om
winkels open te stellen en bedrijven dwr te laten gaan.Een punt
van aandacht is ook het verzenden
van post: alles wat op zaterdag en
zondag in de brievenbus wordt gestopt, wordt op zondag door de

postbeambte opgehaald en gesorteerd.
Maar het is mogelijk, en wellicht
aan te bevelen, een stap verder te
gaan. Dan gaan we alle dagen dìe

winkels vermijden, die op zondag
open zijn.De Mant is immers koning? Als er zo goed naar de consumenten geluisterd wordt, laat onze
inbreng er d m ook maar bij zijn.
Deze daad zouden we dan moeten
verklaren naar de bedrijven toe.
Laat bijv. Vroom en Dreemann
maar een stapel brieven hijgen,
van klanten die het voortaan ergens
anders d e n zoeken!
in het algemeen is de h e f een middel dat we nog te webig gebmiken. We muden veel meer h e n
reageren op onchristelijke artikelen
die we onder ogen hijgen in dagen weekbladen. Wie daamp g e
abanneerd is, zou daar ook alert op
moeten zijn. W m m zou alleen
het goddeloze geluid worden gehoord? Diezelfde houding mu ook
ons koupgedrag moeten sieren.
Daarnaast is het mogelijk,dat het
personeel van binnenuit protest aantekent. Bij het ene bednjf zal dat
gemakkelijker zijn dan bij het andere, maar tegenwoordig heeft bijna
iedereen respect voor geweîensbemaren. Bovendien is er een wet
'gelijke behandeling', die ons hierbij van veel nut kan zijn. Indertijd
werd tegen deze wet geprotesteerd,
omdat er nogal wat negatieve hten aan zitten. Maar vanaf het bs
gin is ook gezegd, dat juist christenen deze wet nog wel eens heel
goed zouden kunnen gebmiken.
Bijvmrbeeld, wanneer in een sollicitatieprocedure het houden van de
rustdag een reden voor afwijzmg
zou zijn.

Samen
Van groot belang is dan wel,dat
we samen in de bres gaan staan.
We hebben niets aan een sfeer,
waarin broeders en zusters elkaar
beoordelen en v d l e n , omdat
ieder voor zich de tolerantiegrens
iets anders inschat in allerlei verschillende situaties. Als wij van el-

kaar weten, dat de viering van de
rustdag hoge prioriteit heeft, heeft
ieder juist steun in de rug nodig om
dat in zijn of h a r werksituatie uit
te leggen en te verdedigen.
Daarbij is het voluit een zaak van
de gemeenschap der heiligen, dat
wij elkaar niet aiieen laten staan in
onderhandebgen nissen werkge
vers en werknemers op dit punt, in
soliicitatie-en ontslagprocedures
waarin dit meespeelt, enz. Voor
dergelijke conflicten, die een christen kan ontmoeten in de maatschap
pij, hebben wij onze krachten gebundeld in het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond. In het verleden nogal. eens verguisd, omdat het
geen sterke organisatie m u zijn, te
weinig leden en zo. Vandaag kun
je soms horen, dat je door zo'n Gorganisatie je te veel opsluit in je
eigen kerkelijke wereld. Het tegendeel echter is waar: de kracht v m
een gerefmeerde organisatie ligt
v d in de hantering van haar argumenten, en bovendien is juist deze bond per definitie naar buiten gericht.
Maar ieder die vindt, dat het GMV
te weinig leden heeft, kan er vandaag nog wat aan doen. Laten we
nu samen in & bres gaan stam!
Het boekje Werken op zondag rnèt
de actiepunten daarin beveel ik u
daarbij van harîe a.

-

J.M. Battecru
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H, BAVINCK?
Bavinck en de Bijbel 1
Zo schreef Herman Bavinck ook,

; u t e n discussie is gaande in Nederland over Her.:-$,man
Bavinck (7854-792 l ) , Herman BavTnck wa
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Het is daarom bijzonder boeiend
dat een tot nu tce ongepubliceerd
werk van Bavinck aan het licht

komt en wordt uitgegeven. Ik bedoel het boekje dat vorig jaar verscheen onder de titel 'Als Bavinck
nu maar eens kleur bekende', Aantekeningen van H . Bavinck over de
zauk-Netelenbos, het Schrifigezag
en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919), verzorgd door G. Harinck, C.van der
Kooi en J. Vree.' Dit is inderdaad
alleen maar een boekje met aantekeningen, geen uitgewerkte studie
rijp voor publikatie. Desondanks leren we iets over Bavincks meningen en gevoelens in die peride.
Voordat we dit werk onder de loupe nemen, om te zien wat Bavincks
gedachten waren, willen we ons

eerst oriënteren op wat Bavinck elders schreef over het gezag van de
Schrift.

De Schrift is openbaring van
God
In de theologie wordt veel nagedacht en geschreven over de Bijbel. Dat is geen wonder, gezien
hoe centrad de Bijliel is voor het
christelijk geloof. Als theologen
schrijven over de Schrift, zeggen
ze vaak wat ze denken dat de
Schrift is: geïnspireerd of niet,
Gods Woord of niet, onfeilbaar of
niet. Ze proberen een leer over de
Schrift te ontwikkelen. In boeken
over de geloofsleer vind je zulke
discussies in gedeelten over 'Openbaring' en 'Schrift en t~aditie.'~

I

In zijn opus magnum, Gereformeerde Dogmutiek (4 delen, 2e ed.,
1906-191 l)3,beschrijft hij de opvattingen van verschillende theologen over de Bijbel en ook zijn eigen standpunt in het Eerste Deel,
Hoofdstuk 11, 'het h c i p i u m Externum' (het externe principe in het
christelijk geloof). Dit deel maaki
gebruik van theologische literatuur
daterend tot en met 19û6. We kunnen dus zeggen dat de gedachten
hier gepresenteerd, Bavincks volwassen conceptie over de Schrift
ontvouwen.
Bavinck noemt de Bijbel openbaring van God en Gods woord 'De
openbaring kstaat voor ons, voor
de kerk aller eeuwen, slechts in den
vorm der Heilige Schrift... In
Christus heeft God zich ten volle
geopenbaard en ten voile geschonken. Daarom is de Schrift ook voltooid, zij is het volkomene woord
Gods' (Geref. Dogm. I, p. 354,

Modernisme
Interessant is te zien hoe Bavinck
alternatieven kritiseert. In zijn dagen bestonden verschillende theologische stromingen in de Protestantse wereld. Een daarvan was het m&
dernisme, dat & wonderen in de
Bijbel en de unieke rol van Christus verwierp. Bavinck zegt over de
visie van het modernisme m.b.t. de
Schrift: 'Voor velen is de Bijbel eene toevallige verzameling van menschelijke geschriften geworden, zij
het ook geschreven d m mannen
met een diep religieus gemoed en
ontstaan onder een volk, Qt bij uitnemendheid het volk van den gcdsdienst mag heeten. Van openbaring
en ingeving kan er slechts in over-

-

drachtelijkenzin sprake zijn. Hoogstens is er eene bijzondere leiding
van Gods algemene Vooxzienigheid in het ontstaan en de vazameling dier g e m t e n apte meiken.
De inspiratie kalleen gtacimlverschillend van de reli@we bezieling, waarin alie vramen deelen'
(Geref.Dogm. I, p. 389,390).

Ethische theologie

Een andere stroming van de theologie van Bavincks dagen was de
zgn. 'ethische theologie'. De voorstanders hiervan warm geen exweme modemisten, zij wilden Christus zien als de enige bron van geestelijk leven in de kerk. Maar zij
hadden p m b l e m met het aanvaarden van de ScMa l s Gods wo&.
h i e r de invloed van o.& & b i t se theoloog, F.D.E. Schleiemwher
(1768- 1834), probeerden ethische
theologen een grote religieuze
waardering voor Christus te combineren met kritiek op het gezagen
& histmkiteit van delen van de
Bijbel. Vdgens Bavinck propageer& Scl-deiermachereen 'dynamische' opvatmg van de inspiratie.
'Deze bestaat h&, dat de hprieustie(de inspabie van de Bijbel, J.M.B.)van intellectueel q ethisch gebied wordt overgeùracht.
De inspiratie is niet in & eerste
plaats eene eigenschap van de
Schrift maar van de schrijvers...
De Schrift is daarom tegelijk een
goddelijk en een menschelijk boek,
eenmijds de hoogste waarheid bevattend en toch tevens zwak, feilbaas,onvoimaakt;niet de openbaring zelve maar oorkonde der openbaring: niet het woord Gods zelf
maar beschtijving van dat
woord.. .' (Ger&. Dogm. I, p. 387,
388).
Ethische theologen M e n kritiek
op de orthodoxe opvaühg dat de
Bijbel ge'hsphmd en dus onfeilbaar is. Volgens hen moest je onderscheiden in & Bijbel tussen
Gods opbaring en wat rmnsen
zeggen. Niet d e s in de Schrift is
Gods W o d . 'De Schrift, m zegt

men dan, moge hier en daar de inspiratie leeren; maar om de leer der
Schrift aangaande de Schrift recht
en ten volle te verstaan, moeten
ook de feiten geraadpleegd worden, welke de Schrift:bij het onderzaek naar haar wording en geschie
denis, naar haar inhoud en bestand
ons kennen d&. .. En men bemept
er zich op, dat men kgenover al
die theorieën en systemen juist &
Schrift zelve wil laten spreken en
alleen van zí~hzelvewil laten getui-

'Organische', geen
'mechanische' inspiratie
Bavinck vindt dat de 'modernen'
en de 'ethischen' te kort doen aan
wat de Schrift is. Hij vmlt zich
veel meer verwant met de klassieke
gerefmeerde theologie uit de 16e
en 17e eeuw, die de Bijbel het onfeilbare Woord van God noemt.
Maar, vooral wat & zgn. ' s c h o k
&ke' gereformeerdetheologie uit
& 17e eeuw ktreft,hij heeft nok
kritiek. Er was volgens hem een
tendens on& s&
the~lugen
van die tijd(en ook C$iatYmr) om
de inspiratie van de Bijbel te 'mechanisch' vmr te stelli, 'eenzijdig
nadnik leggende op het huwe, het

gm. Het scM dm o~odoxie
aan eerbied vmr de M g e
Schrift. Zij daet den tekst,de feiten
der Heilige Scluih geweld m'
(Geref.Dogm. I, p. 393). Bainck
noemt de* amtelling'op het aste h - schoon
~ en ~ ~ n n e m f i . s u m k d ~ e n tBatin
, de
aanwezig k, de a l u i maar die bMkt 'toch bij r m h
t i u g d m # & h t oude,het mO
V
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a
i$-*~eir, dom de,
mudijk%wcha BaoH ziet, de
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h
hun prmmlijkheid las&
w
mo&naamde pheqmena der
uit de Mstrme van b @duitlicht,
Sctifiakunam drtzeWgetmge&
om hen alleen nog k daen h g @ d&T&m>6ietom~
en
ren als h s t i m z e qn M b z e inrnogewteen
zelf$het ah parsmumenten in &,haad h Beugen
tij wo&n qgemepen. want wie
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XGergf Dogm. I, pal*).
zijne Ieer van de scm a b k k e Hier daarentegen ivu Bavjnckliei$maakt van'hetfidm-hchonderver spreken van een 'o@hen
-k n ~ h ~mo t d i n e
gn S&inspiratie. God&$t&
&k
UT, begint reeds met bet gekísmam bevestigt en verstmict juist de
nis dm % i SelwBte v m e r 'zelfwerkzaamheid des menschen.'
pen en staat dus niet meer in het geGod 'behandelt de menschen niet
loof aan die Schrift' (Gere$ Dogm.
als stokken en blokken maar als
I, p. 393,394).
verstandelijke en zedelijke we2 Tim. 3 : 16 luidt, volgens de
zens.' De wxhodng van G d en
nauwkeurige vertaling vara de Stazijn schepsel is volgens de Schrift
tenvertaling: 'al & Schrift is van
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God ingegeven (C$reks: 'Wpneustos'). Bavinck venvijst instemmend naar 'het grondig betoog' van de Arnerkaame thealoog, B B. W&ld, waar Wafield
het w o d 'theopriewtos' als 'door
God geademd' uitlegt. 'God,of de
Heilige Geat, is de eigenlijke qmk,du zegsman, de mtw primarius(de
auteur, J.M.B.) en
de schrijvers zijn de organen, d#6r
wie G d spreekt, de auctma secundarii (de secondaire au~urs,
JM.B.1, & scriptom (schrijvm,
J,M.B.) of scribae' (Geriof.Dogm.,
I, p. 395,398). De Schrift is Gods
woord.

~~

niet de'istjsch (Gdlaat de wereld

z'n eigen gang gaan) of panwistisch (God en de wereld zijn h),
'maar the'Wsch, en m zal zij dus
ook in de theopneustie moeten
zijn' (Geref.Dogm. I, p. 402).
'De Geest des Heeren k in de profeten en aposklen zelven ingegaan,
en heefi hen alzoo in dienst g e m
rnen m geleid, dat zij zelven &r=hm m dachten, spaken en
schreven. Het is God, &e door hen
spreekt, maar tevens zijn zij A . e n
h& die spreken en schrijven, Gedreven werden zij door den.Geest,
maar zij *n
toch Aven...
(2 Petr.1 : 20) Aile verschillende
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creet in onze v d aan t@wozen hoe
ERE aJì~
Woord vervW

richt van & bevrijding van Wenen:
14 oktober zijn de Turken weggetrokken.
In die angstige dagen dicht Luther
zijn 'Vaste Burcht'. De boze heeft
twee wapens: 'gross Macht m d
viel List' (gruwel m bedrog), dat
zijn de Turkse en de R m e dreiging. Maar de Held, d m God verkoren,de Christus, v& ons naar
de ovenivinning!' Dat was een
machtig lied van Luther, een
psalm, een nieuw lied. Toch was
het niet helemaai nieuw. Luthers
'Vaste Burcht' is geënt op sen oud
Eed, die indrukwekkende Psalm 46
over God die in het midden van
zijn stad is.
God is ia haar m a e n , z i j zal niet

wankelen;
G d zal huar helpen bij het uanbreken van de morgen.
Volkeren woedden, koninkrijken
wunkelden,
Hij verhief zijn stem, de am-deversmolt.

Dit voorbeeld laat ons zien hoe
-* christenen met de Bijbel heel con-

creet C;ads hand in de geschiedenis
aanwijzen. Wat gaat Gods Woord
dan Ieven in & actuele situatie vm
het wereldgebeuren!

Vervulling van de profetie in
'1948'7
Kunnen w i j vandaag ook zo concreet Gods hand aanwijzen in een
zaak die ongetwijfeld veel christenen bezig houdt? Ik doel op de
stichting van & staat Israël in 1948
en de oorlogen die Israël daarna
heeft moeten vrieren tegen zijn vijanden.
Nu zal niemand die bij de Bijbel
leeft, willen ontkennen, dat in deze
gebeurtenissen Gcds hand was.En
de vraag is zelfs niet of God bij het
ongelovige Israël wonderen zaI
kunnen of wiilen doen van geloof
en bekering. Hoe zouden wij Gods
vrijmacht en almacht aan banden
leggen? Maar & vraag waar het
om gaat, is deze: geeft de Bijbel
ons redenen om e m terugkeer van

Israël naar het land der vaderen te
verwachten? En is '1 948' dan vervulling van de profetie?
We kunnen het ook anders f d e ren: geldt de 'landbelofte' aan Abraham en de aartsvaàefs ook vandaag
nog voor het volk IsraEI? Moeten
we de profelieën over de terugkeer
van Israël naar het land daarop ktrekken? Als dat zo is, zullen we
profetisch moeten spreken in onze
tijd met bemkking tot wat in 1948
is gebeurd en wat vandaag nog
gaande is in de staat Israël.
Voor de vraag of Gods belofte aan
de aartsvaders hun kinderen het
land Kanaän te geven ook vandaag
nog geldt voor het volk Israël, is
het goed te luisteren naar wat Calvijn zegt over het onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij schnjft b v e r in de Institutie @,ll). Cdvijn formuleert
daar vijf punten, die ik nu zou wit
len noemen vijf leesregels voor het
verstaan van de Bijbel en de bijklse profetie.2

Calvijn over het onderscheid
tussen Oude en Nieuwe
Tesfament
l. Ais eerste punt van onderscheid
tussen het Oude en het Nieuwe Testament noemt Cdvijn de wijze
waarop God de aandacht van zijn
volk richt op het toekomstige leven. In het Oude Testament richt
God de harten van de Israëlieten
daar niet rechtstreeks op. Door middel van aardse zegeningen leidt Hij
hen als het ware aan de hand tot de
hoop op & hemelse weldaden. In
de aardse bezitting hebben ze als h
een spiegel de toekomstige erfenis
aanschouwd, die hun in de hemelen bereid was. God heeft het land
Kanaän aan Israis1 tot een erfenis
beloofd als een teken van zijn goedgunstigheid en een beeld van de h e
melse erfenis.
2. Het tweede punt van onderscheid betreft, zoals Calvijn zelf
zegt, 'de figuren'. In het Ou& Testament zie je het k I d , in het Nieuwe & werkelijkheid. CAvijn
spreekt ook over schaduw en li-

chaam om het onderscheid aan k
geven. Christus heeft als Middelaar
van een bekr testament aan het oude verbond een einde gemaakt. Het
Nieuwe Testament is nieuw èn .nuwig, nu het bezegeld is dmr het
bloed van Christus. Het Ou& Testament was een tuchtmeester tot de
komst van Cfirism en behoorde bij
de leeftijdsfase van Israël in het Oude Testament, & tijd van de jeugd.
In Christus treedt de openbarhg
van de hemelse verborgenheden
helderder aan de dag.
3. Aan de hand van 2 Korinthiën
3 vergelijkt Calvijn wet en evangelie met elkaar. Het verbond van &
letter en het verbond van de C k s t .
Tegenover de wet, die de dood predikt, stelt Calvijn het evangelie, dat
van het leven spreekt. Hij wil het
onderscheid tussen lener en Geest
niet zo opgevat hebben, alsof de
Here zonder vrucht de wet aan de
Juden gegeven had, nl. zonder dat
iemand zich tot Hem bekeerde.
Maar hij spreek? bij wijze van vergelijking, mde overvloed van de
genade, die door God aan de prediking van het evangelie verleend is,
te ondersbqen.
4. Uit het &rde onderscheid vloeit
het vierde voort, zegt Calvijn. Met
een beroep op Romeinen 8 : 15, Hebreeën 12 : l 8-22 en Galaten 4 : 2231, noemt hij het Oude Testament
een testament der d i e n s t b d e i d
en het Nieuwe het testament der
vrijheid, al moet dit niet als een absolute tegenstelling opgevat worden. Calvijn maakt onderscheid USsen de helderheid van het evangs
lie en de voorafgaande, meer duistere uitdeling van het Woord.
5. Als vijfde en laatste punt van
onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament, noemt Calvijn dat
God in het Oude Testament zijn genadeverbond had met Israël, waar
de andere volken buiten stonden.
Maar het Nieuwe Testament kenmerkt zich door de mping &r heidenen, en Calvijn z i ~dit
t als een
buitengewoon teken waardoor de
uitnemendheid van het Nieuwe
Testament boven het Oude in het
licht gesteld wordt.

Calvijn en de uitleg van de
profetie

dat we, in de lijn van Calvijn, uiterst voorzichtig moeten zijn om de
'landbelofte' in verband te brengen
met een gebeurtenis M Christus'
komst.We zullen oog moeten hebk n voor Gods regiment en het koningschap van Christus in d e gebeurtenissen (ook in ' 1948'!), maar
dan zo dat we daarin Gods hand
zien die de geschiedenis leidt naar
het einde, waarin Gods beloften in
Christus volkomen vervuld zullen
zijn.

zich. Ook de aarde deelt in de verlossing.6
Graafland verwijst naar de mannen
van de Nadere Reformatie en het
gereformeerde piëtisme, met name
naar Wilhelmus Brakel met zijn
kkende dogmatiek De Redelijke
~odsdienst.~
Volgens Brakel hoort
het land bij het heil van het verbond zoals dit aan Israël is beloofd.
Er zal dan ook een tijd komen, dat
Israël naar zijn land zal terugkeren.
Hiermee bevindt Brakel zich op de
lijn van het (gematigde) chiliasme:
er komt binnen de geschiedeniseen
tijd waarin de beloften aan Israël
worden vervuld. Graafland acht de
opvatting van Brakel 'een verrijlang van de gereformeerde geloofsbe~inning'.~
Bij fkaafìand gaat het om een profetisch verstaan van deze tijd, waarin God k z i g is zijn beloften aan Israël te vervullen. Het gaat om 'een
toekomst die, ik kan het niet anders
zien, zeer nabij is, en w w m wij
de tekenen nu reeds mogen ontwaren'.g

Wat opvalt in de lijnen die Calvijn
trekt, is de concentratie op Christus. Het gaat ook in de beloften aan
Israël niet om aardse weldaden zonder meer, maar om het heil in de
komende Christus. Dat is het-brandpunt van alle beloften en toezeggingen aan Israël. God wilde het hart
van zijn volk in het Oude Testament niet op het aardse Kanah
richten, maar op Christus. De aardse contouren maken in de voortgang van de heilsgeschiedenis
Kritiek op Cahrljn
meer en meer plaats voor de reali(C. Graafland)
teit van de hemelse edenis. En daar
Een belangrijke vraag hierbij is: is
hangt mee samen dat het heil in het
Calvijn in zijn beschouwingen niet
Nieuwe Testament niet meer gebonden is aan één volk en dus ververvallen in een dualisme tussen
bonden is aan één land, maar dat
het aardse en het hemelse? VerGod de heidenen over heel de wedwijnt bij hem niet de concreetheid
reld rmpt om deel te hebben aan
van het heil, zoals G d het aan
deze erfeni~.~
Israël beloofd had?
Dit verstaan van de Bijbel door CalC. Graafland meent dat er bij Calvijn is ook van betekenis voor de
vijn inderdaad sprake is van Ben zewijze waarop hij omgaat met profeker dualisme. Calvijn zou te weinig
tisch-eschatologische teksten in het
oog hebben voor het aardse aspect
van het heil in het Nieuwe TestaOude Testament Volgens Calvijn
ment en ais gevolg daarvan zou hij
voltrekken de oordelen van God
Een bedeling binnen deze
zich niet uitsluitend aan het einde
weer te weinig oog hebben gehad
i bedeling?
van de geschiedenis. Er is in de gevoor het blijvend karakter van de
i Op de vraag in hoeverre het verwijt
schiedenis voortdurend sprake van
oudtestamentische heilsopenbaaan het adres van Calvijn over een
Gods oordelen. Daarom mwten we
ring, juist ook naar haar stoffelijkzeker dualisme tussen het aardse en
de betekenis van de teksten ook
aardse zijde? In dit verband wijst
het hemelse terecht is, wil ik hier
niet tot een bepaalde tijd beperken.
Graafland erop dat ook in het NieuHoe zit het met de vervuiling van
we Testament de aards gerichte beniet breedvoerig ingaan.' O Het gaat
G d s beloften? Kunnen we precies
lofte van heil niet afwezig is.
me om de vraag, of er binnen deze
Hïj noemt in de eerste plaats de
bedehg een tijd zal zijn waarin de
aangeven wanneer die liebften in
vervulling gaan? Calvijn neemt
aankondiging van de geboorte van
beloften aan Israël gerealiseerd zulhier de nodige voorzichtigheid in
Jezus aan Maria in Lucas 1 : 32v.:
len worden en of we de tekenen
daarvan in onze tijd zien. Anders
acht. 'De vervulling van een belof'Wij vin&n hier een duidelijke aante kan betrekking hebben ap het besluitmg bij de belofte van het Oude
gezegd: of de profetieën in onze
gin van Gods koninkrijk, maar ook
Testament, die gericht is op het natijd (1948!) zijn vervuld als het be'
op het einde van het koninkrijk.
tionale herstel van Israël als volk
gin der tekenen die 'het laatste der
Het is ook mogelijk dat een belofte
met al zijn politieke en sociale irndagen' inluiden.'
op het gehele verloop van het koplicaties'. In de tweede plaats verDeze opvatting miskent m.i. het deninkrijk, van het begin tot het einwijst hij naar Kolossenzen 1 waar
finitieve van de pinksterbedeling.
de, betrekking heeft'. Aldus W. de
ditzelfde heil, dat in Lucas 1 natioHet is nú het laatst der dagen
Greef, die hierbij nog opmerkt:
naal-politieke trekken heeft, kosmi(Hand 2 : 17), met de uitstorting
'Calvijn betrekt ons in de exegese
van de Heilige Geest op het Pinlcsche trekken krijgt.
van eschatologische teksten bij het
Van hieruit bestrijdt Graafland dat
sterfeest. Dit is de laatste, definitiewerk van God dat zich in de gede oudtestamentische vorm van het
ve bedeling van het heil. Daar
schiedenis voltrekt tot tenslotte
heil slechts een schaduwachtig kakomt niet nog een bedehg van
Gods rijk in heerlijkheid komt'.4
rakter draagt. Integendeel: die beheil voor Israël achteraan. Nu is het
E n en ander leidt tot de conclusie
vat ook een blijvend element in
de tijd van het welbehagen, nu is
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te gaan verkeren. Maar een echte
doorbraak is veroorzaakt door de
massamedia: kranten, bladm, radio
en vooral ook televisie. Uiteraard
blijft de wijze waarop mensen daarmee omgaan verschillend, maar Nederlanders aan het eind van de
20ste eeuw delen veel ervaringen.
5 . Tenslotte noem Ik,als vijfde
kenmerk, de welvaart die onze samenleving als geheel kenmerkt. Deze welvaart maakt burgers tot consumenten,die zich afvragen hoe ze
zullen kiezen, die op alle mogelijke
manieren worden aangemoedigd
goederen aan te schaffen om nog
Cwnfortabeler, gelukkiger, spannender te kunnen leven.

Niet te gemakkelijk klagen
Ik hoop dat u in de door mij genoemde kenmerken de wereld
waarin wij leven herkent. Misschien bent u in gedachten al verder gegaan, en hebt u al zitten denken dat hier vijf lijnen zijn aan te
wijzen waarlangs de wereld de
kerk beïnvloedt.
EIebbn we hier vijf kernpunten te
pakken, waarop we elkaar moeten
aanspreken als we ons wiilen wapenen tegen wereldgelijkvormigheid?
Daarvoor zijn inderdaad argumenten,lijkt mij.
Waarheden en waarden persoonlijk
b e d e l e n kan ons ontoegankelijk
maken voor wat God met gezag
openbaart. Relaties zelf inhoud
moeten geven kan tot relativisme
leiden in m i a l e verhoudingen in
kerk, staat en rnaaischappij. De verregaande openheid in onze maatschappij tast ons besef van wat oorbaar is aan. Is het verkeren in die
ene culturele ruimte niet een kernprobleem v w r mensen die een
christelijke leefstijl wdlen handhaven? En het consumentismewakkert hebzucht aan, waardoor we gemakkelijk worden afgetrokken van
het liefhebben van God en van de
riaaste.

Inderdaad. Ik denk inderdaad dat

we hier in de buurt komen van het
thema 'kerk en wereld'. Maar ik
vraag u nog even verder mee te
denken. Mijns inziens graven we
niet diep genoeg als we vanuit de
vijf genoemde kenrnerken spreken
over de gevaren van de wereldgeîijkvormigheid.
Mijn stelling is, dat klagen over de
ontwikkeling van de samenleving
te gemakkelijk is, en in zeker o p
zicht ook te oppervlakkig. Waarom
zeg ik dat? Om twee samenhangende'redenen. In de eerste plaats is deze samenleving in veel opzichten
ook onze samenleving. En in de
tweede plaats ligt het gevaar van
wereldgelijkvormigheid niet allereerst buiten ons, maar in ons eigen
hart. Ik zal deze bei& punten top
lichten.

Kinderen van onze tijd
De samenleving waarin wij leven
is in veel opzichten onze samenleving, zei ik. Daarmee bedoel ik, dat
ook de meest geharnaste critici van
onze cultuur Wh in hun leven daarvan het stempel dragen. Om dat in
te zien, vraag ik u eens te bedenken
hoe onze overgrootouders zouden
oordelen over de wijze w m p wij
met elkaar verkeren, in ons gezin,
in onze vriendenkring, in de kerk.

We constateden, dat in onze cultuur het persoonlijke veel nadruk
krijgt in het beoordelen van waarheid en waarde. We hoeven helemaal geen vwt te geven aan relativisme, om m h - mee door de
geest van de tijd - veel belang te
hechten aan persoonlijke betrokkenheid, aan de wijze waarop we
onze werkelijkheid beleven. Misschien dat we met onze kinderen
soms botsen wanneer zij aankomen
met 'ik vind' en 'ik voel'. Maar
heel waarschijnlijk is dat het onze
overgrootouders, als zij wis konden
zien en horen, zou opvaiien h o e
zeer we toch met elkaar aandacht
hebben vmr het persoonlijke perspectief op de dingen w a m = we
bezig zijn. Sterker nog, misschien
zouden we Egen overgrootvader of

overgrootmoeder deze opstelling
ook verdedigen. Het is toch goed
om aandacht k geven aan de persoonlijke beleving? We willen de
catechisatiemehode van destijds
niet terug. We vinden het persoonlijke gesprek waardevol. Opvoeding en onderwijs oriënteren zich
terecht veel sterker dan vroeger op
de belevingswereld van kinderen.
En dan de openheid in de sociale
verhoudingen waarin we verkeren.
Dat gezag niet meer onaantastbaar
is, maar in de relatie zich bewijzen
moet, gaat ons soms veel te ver. En
de vrijmoedigheid waarmee jonge
ren ouderen bejegenen kan wis tegen de haren instrijken. Maar wat
zou overgrootmoeder of overgrootvader vinden van de wijze waarop
rk met mijn kinderen omga, van de
manier waarop ik op mijn werk
mijn chef aanspreek, of over de sociale sfeer in onze scholen? Zij zouden staan te kijken. En ook hier
vraag ik, zouden we de ongedwongen omgang in onze samenleving
niet tot op zekere hoogte verdedigen? Sociale verhoudingen kunnen
ook te star zijn. De ruimte die we
elkaar bieden, kan ook openheid en
betrokkenheid bevorderen.
h onze samenleving kan de openheid heel gemakkelijk doorslaan in
schaamteloosheid. Maar ook hier
moeten we ons realiseren dat we hoe ouderwets we ook zijn in vergelijking met de stijl van Veronica
- in & ogen van onze overgrootouders toch ook wd ver gaan in onze
openheid. In & manier waarop we
ons kleden bijvoorbeeld. In de
openheid ten aanzien van sexuditeit, om ons heen, maar ook in de
manier waarop we daarover spreken. En, zouden we zeggen tegen
overgrootvader of overgrootmoeder, heeft die grome openheid niet
ook voordelen? Heeft een al te gesloten houding niet ook onnodige
angst en onzekerheid veroormakt?
Voor de laatste twee kenmerken
van onze wereld die ik noemde, is
geen lang betoog nodig om duidelijk te maken dat wij kinderen van
onze tijd zijn. De ene culturele
ruimte van onze samenleving is
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voor een belangrijk deel ook onze
culturele ruimte. En de luxeproblemen van onze welvaartsstaat kennen wij evengoed als wie dan ook
in onze samenleving.
Onze overgrootouders muden verbijsterd zijn als ze eens een week
ons leven zouden leiden.

liet eigen hart
Akkoord. Maar welke conclusie
trekken we hier nu uit? Dat het allemaal wel een beetje meevalt? Dat
we ons niet te dnu< moeten maken?
Nee, beslist niet.
De reden waarom ik er aandacht
voor vraag dat de ontwikkeling van
onze sarnenleving een historisch gegeven is waaraan we ons in v e l opzichter~niet kunnen,en zelfs niet
willen onttrekken, is dat we het gevaar van afval van God veel te oppervlakkig muden opvatten, als we
wijzen op de m&me samenleving
die inderdaad nogal eens verschikkelijk doorslaat. We willen ernst
maken met de oproep in de Heilige
Schrift om ons niet door de wereld
te laten meeslepen. Maar duidelijk
moet zijn dat we er niet zijn als we
- wijzend op zorgelijke ontwikkelingen in de samenleving - pleiten
voor het handhaven van zeden die
tien jaar geleden modem waren.
Nogmaals, het is me er niet om begonnen de uitwassen van de cultuur van vandaag te bagatelliseren.
Maar om zicht'te knjgen op wat
wereldgelijkvormigheid werkelijk
is, mmten we dieper graven.
Het aangrijpingspunt voor de ontkerstening, voor de dreigende afval
van God,ligt - zoals in alie eeuwen sinds de m d e van Adam en
Eva - in ons eigen hart.
De apostel Johannes beschrijft de
verleiding van de wereld ais de begeerte van het vlees, de begeerte
van de ogen en een hovaardig leven (1 Joh. 2 : 16). We worden ertoe verleid onze eigen gang te
gaan, ons hart te zetten op wat voor
ogen is. We achten ons groot genoeg om zelf uit te maken waar we
gaan. Voor Eva en Adam was de

vrucht die ze aan de verboden
boom zagen, begeerlijk. En de verlokking om als God te zijn, om de
grenzen te doorbreken van de ruimte die God hen als schepselen had
gegeven, weerstonden ze niet.
Het volgen van eigen wegen, &
verachting van het ootmoedig volgen van de HERE, is de kern van
de zonde. De kern ook van de verleiding van de wereld, die zich aan
G d niets gelegen laat liggen. Wij
worden altijd weer in de verleiding
gebracht de wereld waarin we leven, tot een gesloten wereld te maken, tot een wereld waarin wijzelf
de dienst uitmaken.

De tijd van Johannes was in veel
opzichten anders dan de onze.
Maar hij spreekt ons e v e n g d aan
als zijn tijdgenoten. Mensen, pas
op dat je je niet verliest in wat voor
ogen is, in waar je in deze wereld
je zinnen op zou willen zetten.
Wees niet hovaardig. Denk niet mals in alle generaties weer opnieuw gebeurt - dat je je eigen leven beheersen kunt, dat je je van
God kunt afscheiden in de schijnze
kerheid van de tijdelijke wereld.
De wereld en haar begeren gaat
voorbij, schrijft Johannes. Bedenk
dat slechts wie in Christus is en dat
laat zien door de wil van God te
doen, in eeuwigheid blijft.

Mensen die zich in de zichtbare wereld laten opsluiten, die hun eigen
leven d e n bepalen, buiten Christus, lijken op een zeiler die d&
koers te kunnen maken door in zijn
eigen zeil te gaan blazen.

Als we goed beseffen waarom het
in wezen gaat bij het gevaar van
wereldgelijkvormigbeid, kunnen
we ook op een evenwichtiger manier maatschappij-kritisch zijn.
Want er is alle &n
om beducht te
zijn voor de wereld waarin we l
e
ven. Niet a l l e m t vanwege de c d turele vormen waarin die zich aan
ons voordoet. Maar vanwege de
aloude macht van ongeloof en ver-

zet tegen God, die zich - in onze
tijd in eigen vormen - opnieuw
sterk maakt.

We hebben geen reden om een persoonlijke benadering van waarheid
en waarde af te wijzen. Onze kritiek moet zich richten op de dwaze
neiging van veel mensen in onze
tijd en van onszelf,om te denken
dat we onszelf kunnen bepalen. En
.dieneiging tmnt zich in onze tijd
in de v m van een relativisme, dat
slechts accepteert wat p e r s d i j k
gevoeld en ervaren wordt. De waarschuwing voor de invloed van de
wereld moet dan ook beginnen bij
het gevaar van verlies van een levende band met de HERE, de HERE die zich in de loop van & geschiedenis heeft bekend gemaakt,
en die ons ook nu bij zich roept.
Niet het persoonlijke van onze verstandhouding met de wereld waarin we verkeren,zou de inzet van
ons verzet moeten zijn, maar de
m k in onszelf levende neiging om
ons op te sluiten in onszelf, om bij
onzekerheid en vragen te blijven
graven in eigen gevoel en beleving.
Sociale verhoudingen kunnen minder vast liggen dan vroeger. Het
probleem i s daarbij echter opnieuw
dat mensen hun wereld toesluiten
en principieel menen dat er geen re
den is om je te laten gezeggen, om
je te voegen in een normatieve orde. Wanneer wat mijn hart me ingeeft, bepalend wordt voor mijn leven in de wereld samen met anderen, dan krijgt de aloude neiging
van zondige mensen om zich van
God af te sluiten een m&rne gedaante. Daarop zou onze verontnisting zich moeten richten.
Hetzelfde geldt voor de schaamteloosheid in onze wereld. Er is gem
reden openheid te wantrouwen.
Het probleem is de overtuiging van
velen om ons heen,dat het niet zinvol is te wagen naar een normatief
kader voor ons omgaan met elkm.
Dan wordt taboedmrbreking afgodendienst aan de mens die geen
macht boven zich erkent. Waanwijs g e e van een haan die zich
koning waant op zijn mestvaalt.
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sociale relaties puur op eigen
kracht te defiriiëren en in stand te
houden. En de verplichting tot
openheid en eerlijkheid lijkt geen
ruimte te laten voor enige relativering of enig tekort.
Ook dan moeten we onszelf te binnen brengen dat geloven betekent
dat we buiten onszelf terecht kunnen. Bij God en zijn Christus,maar
ook in de omgeving waarin Hij ons
plaatst en bij de mensen met wie
wij verbonden zijn.

Spreken met elkaar
Lk sluit af met de vraag hoe wij onze gesprekken over kerk en wereld
zouden mwten voeren. Ieder van
ons weet dat dit niet altijd gemakkelijk is. Praten over wereldgelijkvonnigheid betekent gauw ruzie,
en levert dus vaak weinig op.
Uit het voorgaande trek ik twee
conclusies.
In de eerste plaats is duidelijk dat
we erover moeten biijven spreken.
Als het zo is, dat wereldgelijkvormigheid in ons eigen hart begint,
dan mag de bezinning erop nooit
ophouden. Wat trekt,is geen
vreemde, boze samenleving,maar
onze eigen neiging naar het begeerlijke van wat voor ogen is, en onze
gemakkelijke beremeid om ons leven af k sluiten van God.
Dat verklaart natuurlijk ook voor
sen deel dat gesprekken over wereldgelijkvormigheid zo lastig zijn.
Het is niet zo vreemd, dat ik h o s
word als iemand me vraagt of ik
een bepaalde verworvenheid eigenlijk niet zou moeten opgeven omdat die niet past bij een leven in de
ruimte van het geloof. Want op
m'n moment zie ik die ruimte niet
zo duidelijk.
En misschien ben ik ook wel te
goeder trouw. Misschien bedoel ik
het helemaal niet verkeerd, maar
zou k me toch moeten laten voorlichten dat ik toch het risico loop
met mijn zeilbootje aan lager wal
te raken. En dat zelf blazen dan
niet helpt.

Er moet gesproken worden. Maar en dat is mijn tweede conclusie het gesprek moet wel bij het begin
beginnen. We kunnen over veel onderwerpen praten. De ontwikkeling
van onze samenlevinggeeft daar alle aanleiding toe.
Maar het begin moet zijn de gezamenlijke herkzinning op de kern
van het evangelie. Kinderen van
God zijn niet hun eigen bezit, zij leven in de ruimte van Gods genade.
En dan komt vervolgens de vraag
welke consequenties dat heeft voor
het leven in onze tijd, in onze maatschappij. We ontkomen dan wellicht aan conservatief gemopper, of
aan modieus gefluit. Misschien kan
het dan.komen tot een gesprek dat
harten raakt, twee harten!
Dit laatste is voor een goed gesprek altijd een voorwaarde. Misschien zouden bijvoorbeeld ouderen pas een gesprek over wereldge
lijkvwmigheid met jongeren moeten beginnen, als zij zelf recentelijk
ook eens blijk hebben gegeven te
beseffen dat een leven met de HERE zelfbezinning verg, belijdenis
van schuld en ixkering. Laten we
niet - zods toch heel vaak gebeurt
- doen alsof wereldgelijkvwmigheid een probleem is van de jeugd.
De hardnekkige neiging van rnensen om in hun bootje in het eigen
zeil te willen blazen, gaat niet over
zodra jonge mensen weer een beetje in het gareel lopen.

Kom, 5chepper Geest
Op de Pukterdag weerklonk in
het huis waar de discipelen waren
het geluid van een hevige wind.
Het is een wat eigenzinnige toepassing, ik besef dat. Maar laten we als we die geschiedenis weer horen
-eens denken aan dat zeilbootje.
We moeten afleren de Geest te negeren en in ons eigen zeil te willen
blazen. Kom, Schepper Geest. Vernieuw ons leven. Steeds weer.

Misschien is dat gareel zelf wel
een uiting van wereldgelijkvormigheid. Burgerman-fatsoen moet niet
worden verward met een leven met
God.
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DE GEREFORMEERDE KERK
TE HIMBU LUR
Op het eiland Sumba (Indonesië)
zijn veel protestuntse kerken. Hiermee vormt S d a een uitzondering
op de andere eilanden in Indonesië, waar de Ishm overheerst.
Tot het einde van de vurige eeuw
herste er alleen nog het heidendom in de vorm van de Marapu, &
voorvder-verering. Het goàdeloos
leven en de stamnienrwisten op
Sumba waren zo ernstig dat de resiAnt uit Kupmg na een bezoek uun
Sumba, eind vorige eeuw, niet alken besbot een peloton militairen
te plaatsen, m a r ook aan 'Nederland' te vragen om zendelingen te
sturen.
In 1881 werd door de Gerefomeerde zendingsverenigingde eerste
zendeling uitgezonden en in het begin van deze eeuw volgden underen, die uitgezonden werden door
de Gereformeerde Kerken. Na een
moeizame periode werden de eerste kerken geplant.
Na de Vrijtnukirtg werd het zendingswerk namens de vrijgemaakte
kerken voortgezet door de kerk te
Zwolle. Inmiddels had toen op Sumba ook een splitsing plaatsgevonden in de kerken, in een 'synodaal'
en een 'vrijgemaakt' ded.
In het vrijgemaakte deel deed zich
later m g een splitsing voor, in verband met de zogenaamde Goossens-kwestie.In grote lijnen zijn de
protestantse kerken in drie groepen
ingedeeld: de GKS (zeg m a r d e
grote protestantse volkskerk), de
GBS {de zgn. Goossens-kerken)en
de GGRl (de gerefotmeerde kerken
in Indonesië die in &&akerkverbund verkeren met de GGRI op Iriarm Jaya en Kalimuntan Barat).
Met de kerken van de GGRI hebben onze kerken een zusterkerk-rekatie. De gemeenten en hun leden
worden door de vereniging De Ver-

re Naasten ondersteund met een
ontwikkelingsprogrm,voornamelijk op h t gebied van landbouw.
Van 24 juli tot 10 augustus werd
mnaens DVN een werkbezoek afgelegd, waarbij veel gemeenten werden bezocht en ook enkele kerkdiensten werden bijgewoond.

Zondagmorgen in Himbu turi
Om 7 uur gaat de eerste'bel'. Dat
wil zeggen,een aantal slagen met
een steen op een oude velg van een
vrachtauto die aan het dak van de
kerk hangt. De eerste bel is het teken dat de mensen zich moeten
mandiën. De tweede bel, om 9 uur,
geeft aan dat men zich op weg naar
de kerk mmt begeven.

Een nieuwe start
Ais er ergens een eenvoudig kerke-

lijk leven is te vinden, dan wel in
afgelegen gebieden op Oost-Sumba.
Himbu Luri is zo'n plaats, met een
gemeente van de GGRT.
Hier is een zogenaamd resettlement-project gevestigd. De boeren
van gemeenten uit de krggebieden
zijn door Yakkersum, de zusterorganisatie van DVN, aangespoord
en begeleid om te 'transmigreren'.
Op verschillende plaatsen in de bergen biedt de landbouw geen t o e
komsrperspectief. Dear het steeds
maar kappen van bos ontstaat erosie, hetgeen uit milieu-oogpunt niet
langer verantwoord is. Goede alternatieven zijn te vinden in lager gelegen, vlakke gebieden met rede
lijk vruchtbare grond. Zowel de
overheid ais YñM begeleiden de
gezinnen om zich k hervestigen.
Op het project Himbu Luri
('Nieuw Leven') wonen vrijwel uit-

ereldw ijd
sluitend leden van de CrGRI. Ze komen van verschillende plaatsen uit
de bergen. Zo'n nieuwe, jonge gemeente heeft iets. Nieuw elan,
maar moeiten en problemen zijn er
ook.
Aanvankelijk begint men enthousiast nieuw land te ontginnen en te
bebouwen. Maar na enkele jaren
blijkt ook hier het probleem van
het onkruid levensgroot te zijn, zowel op de akkers waar de gewassen
moeten groeien, als op de akker
van de gemeente.

Kerkgang
Als om 9 uur de tweede bei gaat,
begeven we ons ook op weg van
het huis v m onze gastiieer naar de
kerk. We hadden met zijn tienen
geslapen in de 6énkamerwoningen
hadden met het opstaan van de harde barnboevloer weinig moeite. De
eerste kerkgangers zijn er ai. Het
kerkje is gemaakt van zeer eenvoudig materiaal. Enkele palen in de
grond, barnboewanden en een dak
van alang-alang. De zitplaatsen bestaan uit ruwe planken die los op
boomstammetjesliggen. Soms zijn
de planken erg krom, dan is het een
kunst om het juiste evenwicht te
vinden. Voor ons, twee Hollanders,
heeft men een echte bank versierd.
Het is een duo-bankje dat vooraan,
vlak onder àe neus van de voorganger, is geplaatst. Dit is nu eenmaal
wereldwijd de manier om gasten te
eren. We voelen er niet veel voor
om daar plaats te nemen, Je voelt
je echt voor joker zitkn. We doen
net of we het bankje niet zien en
gaan op het 6611na achterste plankje in de kerk zim.Maar daar
komt de kerkeraad tegen in opstand
en neemt maatregelen. We worden
gewenkt en met de platte hand

wordt op het bankje geslagen om te
beduiden dat we daar plaats moeten nemen. We zeggen dat we hier
al een prachtig plaatsje hebben gevonden. Nee, maar deze bank is
voor ons. Ja, maar wij vinden dit
echt de mooiste plaats in de kerk.
Goede raad is duur, maar de oplossing komt eraan. De bank wordt opgepakt en geplaatst nissen de twee
planken waar wij zitten. Nu hebben
we èn o m bank èn de mooiste
plaats.
Als we gaan zitten blijkt het echt
voor Sumbanezen te zijn gemaakt.
We zitten er samen als gegoten en
moeten straks iets verzinnen hoe er
weer uit te komen.
Inmiddels zijn de meeste kerkgangers binnen. Als we om ons heen
hjken,vragen we ons af waar de

rest van de leden is. Er wonen veel
meer mensen op het project en gisteravond op de bijeenkomst met de
Boeren Grmpen waren er aanzienlijk meer aanwezig. in aanmerking
nemend dat er maar één dienst op
zondag is, en dat er in veel huizen
niet eens een Bijbel aanwezig is, is
het bijwonen van de kerkdienst
toch wel het minimale wat verwacht kan worden.

De dienst
Om 10 uur precies gaat & derde
h l . De voorganger is een 'hulp'.
Hij is geen predikant of evangelist,
maar helpt een predikant uit de omgeving om in de buitenwijken voor
te gaan.

De dienst wwdt in het Sumbanees
gehouden, terwijl de Nederlandse
liairgie wordt gebruikt. De preek
gaat over 1 Cor. 1 : 10-17. Als studiemateriaal staat de voorganger
maar 1 k k ter beschikking. Hij
leest hier gedeelten uit voor en
geeft dan een verklaring.

De gemeente
Omdat we de preek niet kunnen
volgen, gaan onze gedachten al
gauw naar de kerkgangersen het
gemeenteleven. Een samenleving

met alieen mensen van de kerk
heeft al gauw haar specifieke problemen. De vroegere voorganger
van deze kerk zit voor ons. Buiten
dienst, problemen met de gemeente. Hij had vroeger een stuk grond
en een huisje op het project. Hij
had ook een huwbare àmhter. Een
andere boer op het project had een
huwbare zoon. Na beraadslagingen
kwamen de families tot de overeenstemming dat deze twee maar met
eikm moesten trouwen. Echter,
toen kwam het probleem van de
bruidsschat. De dominee kon voor
zijn dochter onvoldoende vee leveren; dus kon het feest niet dmrgaan. Problemen tussen de families. De dominee, die zijn bedrijf al
zover had opgebouwd dat hij het
kon overdragen aan zijn zoon,was
genoodzaakt van het project te vertrekken.Hij w m t nu in een naburige plaats en moet een nieuw b
staan opbouwen. Inmiddels werd
zijn zoon het leven ook onmogelijk
gemaakt en moest hij het bedrijfje
van zijn vader achterlaten. Zo zijn
er wel meer spanningen op zo'n
project.

Liefdedienst
Daartegenover staan gelukkig ook
mooie dingen. Er is een eenvoudig
maar spontaan geloofsleven. Men
is zich dagelijks bewust dat men
leeft uit de hand van de Here. ZP
dra men wat meer heeft dan voor
het gezin nodig is, is men ook bereid daarvan tienden te geven. De
ouderlingen zijn ijverig en hebben
hart voor de dienst aan de Here.
Een ouderling was enkele jaren geleden ernstig ziek.Om de kosten
die dit met zich meebracht te kunnen betalen, moest hij een van zijn
twee koeien verkopen. Een geweldige aderlating voor zijn bedrijf,
want de koeien werden gebrnikt als
trekvee en daarvoor heb je steeds
een span van twee nodig. De opbrengst was f 800,-; na aftrek van
de kosten was er nog f 200,-over;
hiervan was f 80,- voor de kerk;
dat was immers 10%.Rekenen wij
ook in bmto inkomen als we het

hebben over kerkelijke bijdragen,
of hebben we het over netto besteedbaar inkomen? Als er op Surnba zo zakelijk werd gerekend als
bij ons vaak het geval is, bleef er
niet veel over voor de kerk.
De dienst is afgelopen. De gemeente blijft rustig zitten. Een van de ouderlingen begint het gesprek over
de preek. Een goed voorbeeld v m
ons, die bodschap aan de Corinthiërs, zegt hij. Laten wij er voor
oppassen dat wij niet zeggen ik Lien
van Paulus of ik ben van Cefas.
Zijn we niet allen van Christus? Zo
spreekt de gemeente nog even door
over de preek.
Daarna gaat het gesprek over de
kerkbouw. Men wil toch wel graag
een solider gebouw opzetten. Dit
gebouwtje is al het tweede in zeven
jaar en zal het ook niet lang meer
houden. Er is al gespaard voor planken. Ze zullen het met elkaar weer
opzetten. Deputaten BBK hebben
steun toegezegd v c m een zinken
dak.
Ook hier is er weer de ervaring, dat
speciaal op de dag des Heren de
broedehand wereldwijd wordt gevoeld. Juist op deze dag vergadert
Hij zijn kerk over de hele aarde.

wit het verslag van het w e r k h m k aan
Sumba van 24 juli tot 10 itugustus 1995.)

R. fer Beek
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Hardenberg (3 1 augustus) nu beslo-

De classis Appingdm (m/juni)
heeft besloten een vomtd van de
kerk van &ukstede te steunen. Dit
v m t e l gaat over het besluit van
de Generale Synode Orrimen 1993,
dat ook in dienstai waarin geen
predikant vwrgaat, zegengroet en
zegen ongewijzud uitgesproken en
opgelegdmogen worden. 'Naar het
&l
van de M e r a a d was deze
zaak nog niet rijp voor een bslissing,omdat niet aiie implicaties inzake iiturgie en de ambten in kaart
zijn gebracht. Verder vindt de kerkeraad hei onjuist dat het m de
vrijheid van de kerken wordt overgelaten of naar het besluit van de
G e u h Synode zal worden g e
handeId De kerkeraad van Hmhtede wil daarom aan de eerstkomende Generale spade voorstelieneen
siudiedeputaatschq~k b e n m e n
dat de zaak van de zegen(gruet) in
erediensten, waarin geen predikant
vaorgaat, met al haar implicaties
grondig Irestudeert.'

Hardenberg
Via het preparatoir examen wordt
iemand die in Kampen is afgestudeerd, beroepbaar gesteld binnen
de kerken. Vast onderdeel van dit
examen is het 'onderzoek naar de
beweegredenen' of de motivatie
om predikant te worden. Dit hoort
vooraf te gaan aan het deel van het
examen waarh een preek en een
aantal theologische vakken aan de
orde komen. Meestal vindt dit onderzoek plaats in een gesprek met
een paar afgevaardigden tijdens
een schorsing van de classisvergadering waarin het examen zal wor&n afgenomen. Op voorstel van de
kerk te Hemse heeft de classis

ten het o n d k naar de beweegredenen een paar dagen vmr het
classisexamente doen.

Harderwijk (I)
De chsis Haderwijk (mei) heeft
besloten de particulieresynode
v m Se stellen de generale s y n d
te vragen a r t h l 66 van de Kerker& zo te wijzigen, dat beMve uit
de Catechismus sok af en toe uit de
Nederlandse &~~fSbeP@6&en
de Dordt%Leemgels gepekt h
wmden. Ze voert daartoe drie gmnden aan:
1 De Heidelbergse C a k c m w is
qua vorm en opzet het meest geschik?om In de predilring de leer
van Gods Woord te verklaren;
2 & Nederlandse Gelmfsklijdenis en de Dordtse Leerregels bvatten leerstukken die niet direct in de
Heidelkgse Catechismus staan en
d~ in de prediking m h h t v d e nen;
3 een pmf in de kerken te Putten
en te Lelystad laat zien, dat het incidenteel preken uit een ander hlijdenisgeschriftdan de Heidelkrgse
C ~ h i s m utot
s stichting van de
gemeenk is.

Harderwijk (11)
Zaterdag 14 oktober was het 50
jaar geleden dat de kerk te h e l oord wetd geastitueerd. ZsIaIYg de
N ~ ~ l ddraagligt
e r is er binaien ~ ~ f o m e e r Kmkm
d e mmdacht geweest voor het-kerkelijk
opbouwwerk in de Usseheerpol&r$. Aanvankelijk was dit een generaal-synodale zaak met een lanhlijke collecte. Later is het in bheer g e k m bij de al gehstitueerde kerken in de polders. Via h-

J

ten, klyshd, Ahere m Zeewolde
is het fonds uiteindelijk weer 'geland' in de classis Harderwijk,
waar sinds enige tijd 'deputaten
Fonds Kerkelijk ~biouwrwmkIJSselrneerpoldas'dienst d m . Zij
waren gewoon alle gereform8erde
kerken msteun te wagen, een bdrag per ziel.
Nu ook Almere en Zeewolde helemaal op eigen benen kunnen man
w het er n a r uitziet dat er voorle
pig niet verder mi worden ingepolderd, heeft de dassis dit jaar besloten het dquiaatschq en daarmee
het fmds op te heffen. Ilet laatste
wat door dit fonds wo& gestemd
is de k k b w w in Almere.-A&
wat deputaten nog in kas h e b h
en wat nog binnenkomt -d
ter beschikking worden gesteld v m dat
doel, tenzij het & f f 40.000overschrijdt. Als'alle zaka.zijn a f g e
handeld zal de qheffmg plaatsvinden.

Rotterdam
Binnen de classis R m d a m stude& een deputaatwhq op de proMemvan & Rotterdamse
stadskarha Een eerste inventariserende rapportage was 7 september
ter tafel. Naar de in&
van deputaten makt de 'wiem~&tigge'
s ~ p s t e l l m vm
g de Rotterdamse
stadskaken het moeilijk om -d
tefunctionemnaar~~mar
buiten. WxU& samensteiling
maakt dat a veel werk is YOOTrelatief weimg mbîxiragm. Op korte
termijn zou met hulp uit de naburige, grotere zusterkefken,daar wel
iets aan te doen zijn. Op langere termijn mmt gewerkt woden aan een
s t n i e ~ oplossing,
k
voornamelijk
te zmken b het versterken van de
innerlijke kracht van & kerken

zelf.'Afrondend wordt benadnikt
dat niet alleen gesproken m& worden in termen van scadspblmen,
maar ook van grote mogelijkheden
en uitdagingen die de stad te bieden heeft. Mankracht-tekort is zeker ook tegen deze achterpnd te
verklaren.' Concrete vuo~stellen
zullen op de decemberclassis wor-

den gedaan.

In mei vroegen verschillende kerken in de classis 's-Gravenhage om
instelling van een commissie voor
advies bij smensprekingen.Op de
vergadering van 21 september
heeft de classis unaniem &sloten
zo'n commissie h te stellen. Deze
commissie krijgt als opclpacht de
classis - en desgevraagd de W e n
- te adviseren bij:
1 de d e e l s v w m i n g rond vragen
van de kerken over plaatselijke samenspreking en over de wijze
waarop kerken met elkaar hun samensprekingen beginnen;
2 de goedkeuring van wezenlijke
beleidsbeslissingen die de kerken
nemen zoals
- een k l u i t om een kerk als trouwe kerk van Christus te aanvaar-

den

- een gezamenlijke verklaring van
overeenstemming

le kerkeraden het verzoek hebben
aan de classis wordt gerapporteerd
besproken.
in het kader van de &elen 30,41
en 44 Kerkorde, dat wezdijke kleidskslissingen alleen onder goedkeuring van de classis kunnen wor- NIEUWS VAN DE PARTICULIRE
den genomen,en dat plaatselijke
SYNODEN
kerken op dit punt uitsprakn van
meerdere vergadekgen in acht die- Friesiand/Noord Holland
nen te nemen (naar art. 31 K.O.).
De particuliere synode vansland en die van Noord-Holland (13
Noord Brabant-urnburg
mei) h e b h in goed onderling
overleg besloten hun langdurie
Op de classis Noord Brabant-Lim(m'n 25 jaar) samenwerking voor
burg (24 augustris) deelde de kerk
de mcling t e k i d g e n per 31 dete Bsunssum-Treebekmee dat ze
mnkr aanstaande. l% synodes
vanaf 10 september 1 k d e n s t
wehtea samen vow de zending op
per zondag in Mastricht belegt.
Kaliraantan B m t , Indonesië, en
Een verzoek om financiële steun
voor een aantal jaren (tot 3 1 r i e m van dezelfde kerk voor een 'missiober 1990, met de classis Grootenair mede~rkster"
ten b& van de
p s t ) ook VMF de zending bij Pretowijk Venlo kreeg een positief ontria, Zuid-Afrika. De zendelhgen
M.Er is echter nog g e m definiweden uitgeurnden door de kerk
tief besluit genomen omdat niet d-

M
GSEV organiseert een studiedag over

~ e t

HOMOFILIE EN PASTORAAT
Datum: zaterdag l 8 november 1995

Plaats: Scholengemeasc4ap "Girido de Brès", Anitiemseweg 65,
Amersfoort

- een stappenplan om kerkelijke
eenwording gestalte te geven;
3 de afstemming tussen plaatselijke samenspreking en besluitvorming van meerdere vergaderingen
alsmk & afstemming tussen plaatselijke smenspreking en landelijke
beleidsvuering (bijv. van generale
deputaten ter bevordering van kerkelijke eenheid en deputaten voor
het gesprek met de Christelijke Gereformeerde KaW.
in de grw&~md&g,gemaakt vaCM@@&$&& diverse
kerken S k
g zijn met
srimensprqGngen."b
clssis verwijst ver&
de artikelen 41 en
44 van de Kerkorde.Tot slot sluit
ze aan bij de uitgangspunten van
de generale synode van Ommen
1993, dat over sarnwsprekingen

-

Tijd: 10.00uur - 15.00 urn (uiterlijk)
Kosten: f 10,= per persobn. (incl. lunch f 21,=)

Mw. R.L. GriRoen-Donker
Mw.B .F. de Vos-Hoogsteen

ïek 070 - 3000363
tel: 033 - 653274

GEREFORMEERD SOCIAAL EN
ECONOMISCH VERBAND
Postbus 694

2270 AR VOORBURG

te Drachten ZuidlOost.
De Friese kerken zijn vanaf 1948
verantwoordelijk geweest voor de
zending op Kalirnantan Barat. De
Friese kerken ronden &ze verantwoordelijkheid gedurende 19% af,
al mi er nog wel langer hulp geboden worden aan de kerken op Kalimantan.
De particuliere synode van 31 mei
jl. besprak een rapport over de keus
van een nieuw zenolingsterrein. Ter
tafel waren onder andere: het werk
vanuit de kerk te Kaapstad, ZuidAfnka. in het nabijgelegen Belhar
(ds. E.L. van 't Foort); het zendingswerk in Marnelodi en Sosjanguve vanuit Marnelodi, Zuid-Afrika (di. A.J. de Visser en J. Bosman),evangelisatie in Friesland
zelf, en evangelieverkondiging aan
het joodse volk. De synode nam
nog geen beslissing. Zendingsdeputaten oriënteren zich verder en zullen de volgende particuliere synode
(Damwoude, 14 februari 1946) informeren. De Friese kerken is gevraagd de bezinning op nieuw zendingswerk op te dragen aan de Here.

classis 'Amsterh-Leiden'
Amstelveen
Amsterdam-Ceritnim
Amsterdam-ZuiWest
Curqao (Ned. Antillen)
Hoofddorp
Katwijk
Leiden
Lisse
ûegstgeest
Rijnsburg
Valkenburg (Z.H.)
Voorschoten

classis 'Gouda-'s-Gravenhage'
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Woerden
Deift
Gouda
's-Gravenhage-Centnirn/Scheveningen

's-Gravenhage-Zuid/Loosduinen

classis Hoogvliet
B arendrecht
Hoogvliet-Spijkenisse
Mamsluis
Middelhamis
Pernis
Ridderkerk
Rotterdam-Zuid
Rozenburg
Viaardingen

classis Rotterhm
Bergschenhoek
Berkel & Rodenrijs
CapeIle aan den Ussel
RralingseveerKrirnpen aan den Ussel
Nieuwerkerk aan den Ussel
Rotterdam-Centrum
Rotterdam-Deifshaven
Rotterdam-Noord
Rotterdam-Oost

De Lier
Monster
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Vmrburg
Waddinxveen
Zoetermeer

Holland-Zuid
Per l januari 1996 zullen de particuliere synoden Noord-Holland en
Zuid-Holland vervangen zijn door
die van Holland-Noord en HoilandZuid. Beide ressorten zullen voor
de zending op Curaçao sarnenwerken met Rijnsburg. De volgende
classicale indeling zal dan gelden
(de classisnamen tussen hoge komma's zijn niet officieel):

classis Dordrecht-Gorinchem
(ongewijzigd)
Alblasserdam
Dordrecht
Gorinchem
Hardimveld-Gessendam
Lang&
Lserdarn
Nieuw -Lekkerland
Sliedrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht-Groote Lindt

Holland-Noord
classis 'Alkrmaar-Haarlem'
Alkmaar
Ama-Paulowna
Beverwijk
Broek op Langedijk
Enkhuizen
Haarlem
Den Helder

Krommenie
Urnuiden
Zaandam

DeRegenboog
Chr. Boek- & muziekhandel

I

I

IStraatweg 158 / 3621 BW Breukelen I
tel. 0346-265422
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G.J. van Middelkoop

Jongeren en zingeving
In De Wekker van 6 o k t o b jl, was
het vervolg te lezen van het referaat
dat drs. Marain V i x h hield voor de
Qinstelijke Gerefonrieerde Vereniging voor jeugdwelzip, Na de vraag:
hoe zijn jongeren vandaag en wat
boeit hen?, stelt hij aan de orde wat
het leven uiteindelijk zin geft:

I

:

'

Dimensies van godsdienst
Veelal worden godsdienst en geloof als &-dimensiomal gezien.
Zo van: als je gelooft, dan geloof je
in God. Godsdiensten geloof hebben echter meerdere dimensies. Ik:
houdt het op vijf dimensies:
Kennisdimensie
Geloven is een kwestie van er wat
van af weten. Jedient bijvoorbeeld
kennis k hebben van de Bijbel, de
Heidelbrgse Catechismus, de Sa-

cramenten, Kerkgeschiedenis,de
Drie Formulieren van Enigheid.
GeloofsHimensie
Geloven is ook een kwestie van
wat je didie te geloven. Dm niet alleen e n kwestie van weten (&
kennisdimmie) maar ook een
kwestie van geloven. Hier valt te
denken aan geloof in God,de
Dnaëenheid, vergeving van zonden.

Ervaringsdimensie
Binnen elke godsdienst wordt van
haar aanhangers verwacht dat ze
gaisdienSnge ervaingenhebh.
Bijvoorbeeld contztc~maringrnet
God, bAeringseniarbg,ervaring
van & Heilige Geest.
Rituele dimensie
Het gaat hier om het samen met anderen in &tijk brengen van wat
je gelooft. Gddieastige handelin-

gen dus. Hier kunnen twee soorten
godsdienstige hadeiingen warden
onderscheiden:
- Rituele handdingen: kerkkoek,
huwelijksinzegeRidg, sacmamten.

- Devatiwiele hde1ingen: persoonlijk gekd, Bijhellezen.
Gmolgerrdimemie
Bij deze dimensie gaat het om de
praktische vertaling vanlde &re
vier dimensies in het dagelijks kven en gedrag van de gelovigen.
Hkt p i hier derhalve a n vQorschriften over hoe memm moeten
handelen in hun &gelijk lwen als
consequentie van hun gelwf. Meet
m&re woorden: we h e b h het
hier over de ethiek, V ~ l d e ind
dit verband zijn: hemirag van het
leven, Gaede Werken.

Belangrijk vraag
Nu k m ik ap een belangrijke
vraag: moeten we ons in kt jeugdm jongemgastmaat, in de jeugdhulpverlening,richten op &nof
meerdere dimensies vm godsdienst? Via weke &mensie(s)kom
je het beste de jongerenwereld binnen? Wanneer slagen we: als we
ons op alle dimensies richten of...?

als we 01-1srichten op zoveel moge
lijk c.q. alle dimensies van godsdienst en geloof
en
als tiet ons lukt om in onze ontmw
ting met dejongeren in gesprek te
kmen over - zijn en onze 'zinge
"
g '.

-

Zingeving
D m e kom ik, nazist het onderscheki van enlrele dimensies van
godsdienst en geloof, op het Wangrijke aspect van zingeving. Ieder
mens, ook de jonge mens, is bezig
met & vraag: wat geeft mijn leven
uiteindel~jkzin? h i e r mens heefi
zaken die U p leven mi,fijn en
zinvol Immen maken. Maar, &n
ding is het hoogste in &zea. W e
noemen dat 'ultieme' - uiteindejijke - zingeving. Andere waarden,
urnen, zingevingen zijn aan clme
ultieme zingeving andergwhiktof
warden k m afgekid.
Zo kunnen mensen zaken ah gezondheid, geluk en dergelijk heel
belangrijk vindenin hun Leven en
als meest belangrijke ultieme
zingeving het geloof noemm. Het
geloof is dan & ultieme - ~ i i i t k k lijke, of: Lielangnjksk zingeving.

-

-

-

In opvoeding en tiegeleiding van
Afgoden in deze tijd
.
1 LYtjY , .
jongeren leggen we m m mijn meIn het Gereformeerd Weekbid van 29
ning vaak teveel het accent op &n
september s c b f dr. J . Hoek W= afvan de dimensies van geloof en
godsdienst. Soms wordt ap c a t d - g o h in deze tijd, Patdus kwam in
Athene een grate,hoa~wbiddgoden
satic bijvoorbeeld *veel alleen integen. Wat ZW bij zien als &j ipt onze
gegaan ap de k m i a d ~ eEn
+
steden rondpiep?
soms w d t in & ~~g
teveel
hel m n t gelegd-op,& gerolgendiOp catechisatie leren wij dat afgomen&, w in de trant vm wat wel
den van God afhouden, A i wat mij
e n - v d - n i e t m a g Ik iaat het
van God afhoudt in mijn leven, is
even bij deze twee w m k l d e n in
een afgod. Dat kmdus v w d e $en
dit verband
nag wat zijn, ook zaken die op zichMijns iaziens komen we het beste
zelf niet varbrd zijn, maar die
bij de jongere iu zijn wereld binnen
,T,-::

,>!j,;:

mij toch tot zonde worden, die een
struikelblok of een strik voor mij
worden, omdat z& zoveel plaats vullen in mijn haeEat er voor God en
voor @&IXSI
glim plekmxmr over
is. h elk gd~d'kiddii
m
e
plaats die voor W bestemd is en
waar Hij recht op heeft. I
kkerkhervormer Johannes Calvijn heeft
gezegd dat het menselijk hart een
fabriek van afgoden is. kan & lopende band w d n daar afgoden
geproduceerd. Het gaat erom deze
afgoden als zodanig te ontmaskeren en er in & hacht van de Heilige Geest mee te breken, zodat God
alleen God is in ons leven. De afgoden van deze tijd ontmaskeren en
weerstaan- dat is onze mping.
Ik las onlangs het i m k van T m
Wright Nieuwe takea voor & kerk
van nu ( k t e r m e e r 1995). D
&
noemt hij een aantal moderne afgoden die m onze tijd vele ondertbnen en &mgm hebben. Lakn
we ter ontmmkering een paar v m
die afgoden van dichterbij bekijken
en vervolgens bezien hoe ze kunm worden weerstaan.
(.*.)

Mammon
Een tweede af@ van deze tijd is
Mammon. Kijk maaf eens naar de
'skyline' van onze steden. Vmger
werd het silhouet van eerr dorp,
maar ook van een stad, beheerst
door de kerktorens die als opgeheven vingm wezen naar het ene nodige en her deròelaripijkste:de
dienst van God. Vandaag zien we
overal in de steden torenhoge kantoorgebouwen, B&g&nw$n,

handelscentra. Deze woikenkrabbers zijn de hedendaagse heiligdommen van de afgod Mammon,
de god van geld en goed. Geld
heeft & centrale machispositie in
otize samenleving ingenomen. Pdtieke partijen besteden & mees&
aandacht aan de economische paragraaf en de meeste kidmm laten
hun slemgahg bepalen dom de
vraag: welke padj zou mij m mate+el op vooruit h e n doen gaan?
Vraag m jangelui: 'Wstude@je?' en M m w o d zal in

veel gevallen luiden: 'Om later een
goede baan te hijgen, carrière te
maken, veel geld te verdienen'.
Vraag aan andere jongeren: 'Waarom werken julìie?' en het antwoord
is dikwijls: 'Omdat ik nu eenmaal
wat verdienen moet. i k doe het
heus niet omdat ik het zo leuk
vind. Werken is een noodzakelijk
h a d ' . Denk aan een advertentie
voor een voetballotto: "Je hoeft
nooit meer te werken! ' Dat wordt
als een ideaal voor ogen gespie
geld. Terwijl je het toch net m
goed als een dreigement zou kunnen opvaaen: nooitwerk,
overgeleverd mde verveling.
Vraag dat maar eens aan een baanloze die al zo lang mchteloos aan
het solliciterenis...
Ook dezeafgod ma& vele sla&offers. Denk aan de tomen Y d e l
die wegraAen, t e d j 1 mve1erneflseri die verhangen
gblp zouden zijn. m l i e t vervoer
van o m ov€mld11aaFhun armwde achten wij te duur en daarom economisch niet verankwd.
Als de hele westme w m l d mee
jaar lang 20% terug zou willen
gaan in welvaarhiveau, zou de armoede in de wereld zijn upgelost!
'Maar dat kan niet, àat is onwerkelijk', zo mpen wij dan meteen.
Het kan niet, omdat we het met elkaar niet willen. De 'pditkke d'

ontbreekt. De afgod Mammon dicteert een ander beleid, waarbij de
ijken steeds rijker en de armen
~~~arma warden.
Apbmdik
Een darde afgod is Aphrdite of in
het Latijn Venus.Zij is $Odin van
de erotische liefde. Het is met de
schepping gegeven dat er mannen
enmwmzijnendaternisserr
mannen en m w e n , j m g m en
meisjes,-&he,
seksuele wtre&gWcht Irestaat. Dat is dus
niet alkeu een heel normde za&.
het is o& eea goede zaak die door
Gad de Schepper za bedoeld is.
Maar wanneer w& er afgoderij
bedreven met seks? Wamer dat
m e aspect van het mem-zijngemakt wmdt tot k c S n en al van

het menselijk bestaan. Als gedaan
wordt alsof je als mens pas 'geslaagd' bent in het leven wanneer
je seksueel zoveel mogelijk aan je
h k k e n komt,en dat je mislukt
bent als dat niet het geval is. h allerlei propaganda van de godin
Aphrodite wordt het zo voorgesteld
dat seksuele activiteit het aiies oplossende ~ P m i is, seksu~ 1
ele bevrediging het grootste goed
wat rnenmn kunnen nastreven en
bereiken. Venus doet beloften vm
genot, geluk en vemkkiug. En
mensen brengei grif hun offers om
de.vervulling vm die belofren te
krijgen.
Van die offers mwten we niet gering denken.Merisen offmn hun
eer m goede naam,hun geld, hun
huwelijk, hm gezondheidq.
brengen de u f h van angelmen
kinderen d m middel van abortus
p r o v o c ~ en
s verliezen in dit aidstijdpk ~ I fhun
s Ievm voor hun
afgod. En waar G d met Zijn
Woord hen in de weg staat, schuiven ze God opzij en offeren ze hun
ziel en zaligheid op aan, ja waar*
aan eigedijk? Aan luchtwiegeliagen, aan kbftes &e ds zeephllen
uit ebar spaEen,W h t A p W t e
geeft het echte gelukniet, rae: k t
haar diermm en diemwsm ahter
met o n h w d g d e , dmstige'harkn,
met zieke lichamen, met verstoorde
relaties in grote eenzaarheid.Er
zijn jongelui van 18 die allm al
hebben gekad, d k s nieepmkt
en d e s mareai wat A p M t e te
bieden heeft, Ze zijn m g a d en
uitgeblust. 08er seks ~ b xn?m
je
ailes v d e n , rnaaa w & M & is,
wat trouw ktkent, dat-is hen onbekend. OngeIukkige slachtoffers
van de wrede Venus!
(...)

Afgudeh urn deze tijd. H& zijn er
heel wat. Maar het gaat erom dat
we ze hons eigen hart en kven leren herkennen en ontrpi&eren. Het
kan immers mit.goed mt ons
gaan, neen, het gaat helemaal verkeerd met ons, wanneer en zolang
w deze afgoden m g &enen en we
niet van de afgoden k k w d zijn
tot de en&, levende G d !
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