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

EEN CONGRES
GAAT VOORBIJ,
DE GEMEENTE BLIJFT

m-:

E r is vroog naar ge/oofiverdieping.Het Lunterse
congres over verlangen naar geestelgke groei heeft
dat duidelijk aan hef licht gebracht. In een
terugblikkend adikel stelde ik vorige week, dut het
congres daarmee de vraag in ons midden neerlegt
of we op dit punt niet verder moeten komen in onze
. -- ..
kerken. Deze keer wil ik rond die vraag eens
vooruitblikken.
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Verbreding gevraagd
Het thema van Lunteren is van
grmt belang voor de kerk. Geesteiijke groei is wezenlijk voor echte
omgang met Gd.Maar juist als je
het zo zegt, besef je dat een congres eigenlijk niet de goede plek is
om zo'n thema aan te pakken.
Geestelijke groei is een zaak die je
in de gemeente aan de orde moet
stellen. Ais zo'n thema beperkt

.

blijft tot de sfeer van congressen en
cursussen, Mijft het een onderwerp
vmr de liefhebbers. De grote map
sa van de kerkmensen blijft er dan
buiten. Dat zou niet goed zijn. Ik
denk dat het daarom gewenst is,
dat er verbreding komt in de manier waarop thema's als dit aan de
orde komen. Om twee redenen zou
zo'n verbreding erg goed zijn.
In de eerste plaats w u op deze manier duidelijk kunnen worden, dat

het hier niet gaat om een particuliere beweging van een paar bevlogen
mensen. In een eerdere bespreking
van de boekjes van Aad Kamsteeg
heb ik al op dat punt gewezen. Zo
gemakkelijk kan een beeld ontstaan van groepsvorming rond een
paar enthousiaste figuren. Maar dat
moeten we niet willen. Een beweging is van mensen. De kerk is van
Christus. En geestelijke groei komt
het best tot Zijn recht, als we die
zetten in het perspectief van de
groei van de gemeente naar Christus toe (Ef.4 : 13-16).
Er is nog een andere reden waarom
verbreding nodig is. Juist als we
over deze dingen in de gemeente
met elkaar dmrpraten, kan duidelijk worden wat de plaats ervan is,

met betrekking tot de aanwezige
kaders die de Here in het samenleven van de kerk gegeven heeft. Ik
weet, dat nu veel mensen nogal onzeker zijn over de vraag in hmverre &t nu allemaal in overeenstemming te brengen is met de traditie
waaruit wij als vrijgemaakten stammen. We hebben er nooit werk van
gemaakt om onze inspiratie overzee te zoeken.En als daar dan alleen over doorgesproken kan worden op congressen en speciale vergaderingen, gaat er zo gauw de suggestie van uit dat dit allemaal iets
heel nieuws is. Iets van een heel andere orde dan wat we tot nu tm
kennen als gereformeerden. En op
die manier zal het nooit een echte
plaats kunnen krijgen in de breedte
van de gereformeerde kerken.
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Hebben we behoefteaan
nieuwe impulsen?
Tot nu toe ga ik ervan uit, dat het
belangrijk is dat thema's als dit
ook werkelijk meer plaats krijgen.
Ik besef tegelijk, dat dat v m heel
wat mensen nog maar de vraag is.
Vmr sornrnigen komt dat doordat
ze er gewoon geen vertrouwen in
hebben dat het om een echt gereformeerde boodschap gaat. Voor anderen komt het doordat ze in de huidige situatie van de vrijgemaakte kerken niet zo heel veel missen, waarin deze boodschap zou kunnen
voorzien.
Verderop in dit artikel ga ik in op
de vraag of het om een echt gereformeerde bodschap gaat. Ik snijd
nu eerst aan, of wij in de huidige situatie zitten te wachten op een
boodschap ais deze. Lang niet iedereen heeft muwens helder waar
het precies om draait. Voor de duidelijkheid geef ik daarom twee kernen aan, die tot nu toe in de artikelen en de discussie een rol spelen:
In de eerste plaats gaat het om de
uitstraling van een levende omgang
met God.In de tweede plaats om
inspiratie tot heilig leven in Christus. (Die twee hangen trouwens
heel nauw samen.)
Allereerst dus de levende omgang

met God. Ongetwijfeld kun je in
dit opzicht veel in onze kerken vinden waarvoor je dankbaar kunt
zijn. Er is nog altijd veel bijbelkennis. Er is veel trouw in het willen
luisteren naar de Here en trouw in
de kerkgang. Maar tegelijk denk ik,
dat je niet te veel zegt als je op dit
punt een aantal zwakke plekken
constateert bij om. Het wordt meer
dan eens geconstateerd, dat de persoonlijke eredienst onder zware
druk staat. Er is veel verlegenheid
rond het bijbellezen. Er blijkt veel
behoefte te zijn aan steun en stimulans tot geloofsvenverking. Wat
dat betreft is er dus aanleiding genoeg om te zoeken naar versterking
en verdieping.
In de tweede plaats dus het heilig
leven in Christus. Ik vind het vrij
moeilijk om op dit punt een duidelijk beeld te schetsen. Ik heb nl. de
indruk dat er op dit punt tamelijk
grote verschillen bestaan. We zijn
er nl. vrij goed in om sterke standpunten in te nemen, als het gaat m
allerlei grotere en kleinere ethische
vragen. Maar tegelijk merk je, dat
in de praktijk er een sterke neiging
tot aanpassing aan de wereld om
ons heen bestaat. in de persoonlijke sfeer bestaan er khoorlijk wat
problemen. Bijvoorbeeld op het
punt van media-gebruik, omgang
tussen verloofden, consumptiviteit
en vrijetijdsbesteding. Persoodijke
levensstijl is bij ons weinig herkenbaar. Ook op dit punt is een stukje
verdieping en vernieuwing niet
overbodig.
Als je deze dingen op een rijtje zet,
moet je toch constateren dat er reden genoeg is tot nieuwe impulsen.
Het gaat me er niet om de noodklok te luiden. Maar in d e nuchterheid kun je zien, dat we op sommige punten niet al te sterk staan in
ons leven met en voor de Here. In
dat verband past ons best enige vermimoediging. We hebben de laatste 15 jaar tweemaal een bededag
gehad als kerken, beide keren in
verband met een groot kwaad in de
samenleving (abortus en euthanasie). Maar wij zouden ook best
eens een bededag mogen uitschrij-

ven in verband met het kwaad van
de verwereIdiijking dat onze kerken bedreigt!!

Bevat onze tradiiie niet

gaan op diepe wortels van onze gereformeerde traditie (ik kom daar
straks nog even op terug).

Hoe gereformeerd?

genoeg?
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Reden genoeg voor nieuwe impulsen dus. Maar dan is voor veel rnensen de vraag, of je daar nu elementen uit de Amerikaanse traditie
voor nodig hebt of niet. Hebben
wij in onze eigen gereformeerde
traditie eigenlijk niet alles wat in
dit opzicht nodig is?
Op die laatste vraag zou ik willen
antwoorden met ja en nee. Aan de
ene kant kun je zeggen dat over deze dingen is nagedacht onder ons.
Alleen denk ik wel, dat je voor
sommige dingen wel eens heel ver
terug moet gaan om dat op te halen. Persoonlijk vind ik het b.v.
heel leerzaam om te zien, dat de zaken die nu aan de orde zijn al eer&r net zo gespeeld hebben (alleen
toen in een heel ander kader). Na
de Reformatie in Nederland is er
wel vaker geconstateerd, dat op het
punt van de omgang met de Here
en de heilige wandel voor Hem nadere reformatie nodig was. En in
die tijd hebben we onder andere
veel te danken gehad aan de Puriteinen, die vanuit Engeland nieuwe
impulsen op dat punt hebben geleverd. Diverse van hun voorgangers
zijn zelfs predkant of hoogleraar
geweest in Nederland. Het is opvallend, dat van de Amerikaanse stemmen die we nu horen, de meesten
hun wortels in diezelfde Puriteinse
traditie hebben.
Er is dus best wel nagedacht en
doorgesproken over deze dingen.
Maar kennelijk kunnen sommige
dingen ook weer in het vergeetbock raken. Als je dus zegtdat onze gereformeerde traditie bevat wat
we n d i g hebben, dan is dat juist.
Maar zeg er wel bij, dat niet dle
elementen uit die traditie steeds
springlevend gebleven zijn. Het is
nl. wel opvallend, dat we via de
Amerikaanse stemmen die ons nu
bereiken, dingen gepresenteerd krijgen die soms rechtstreeks terug-

Daarme ben ik bij de vraag gekomen h e gereformeerd deze boodschap is. En dat is een belangrijke
vraag. lk vind ook dat die terecht
gesteld wordt. En ik kan me goed
voorstellen, dat veel mensen wat
wantrouwend naar allerlei voor hen
onbekende schrijvers kijken,die
ons gepresenteerd worden. Een
vroegere generatie hoorde nog wel
eens dat verwezen werd naar een
man als Spurgeon. Maar de meeste
vrijgemaakten groeiden op zonder
dat namen als Packer, Lloyd-Jones
e.a. een rol speelden. Bovendien
hanteren zulke schrijvers vaak termen die ons niet vertrouwd zijn.
En we missen bij hen soms dingen
die v m ons juist altijd belangrijk
waren. En bovenal: ze worden
vaak gepresenteerd als evangelisch. En hebben we niet jarenlang
geleerd, dat evangelisch en gereformeerd niet bij elkaar past?
Om eerst op dat laatste in te gaan:
We hebben het hier over Engelstalige auteurs, die aangeduid worden
als 'evangelical'. In Engeland en
Amerika is dat een term waar vaak
alles mee aangeduid wwdt, wat
protestants en bijbelgemuw is. Er
horen b.v. ook kerken onder die
wij op de ICRC (de intemationde
vergadering van gereformeerde kerken) ontmoeten!! We moeten ons
dus wel realiseren, dat die term iets
anders betekent dan 'evangelisch'
in Nederland wil zeggen.
Verder kun je natuurlijk niet een algemene uitspraak doen over tal van
verschillende schrijvers. Persoonlijk vind ik het wel belangrijk om
hier goed onderscheid te maken.
Soms lijkt het er nl. wel eens op,
dat allerlei auteurs die genoemd
worden, gemakkelijk op ékn lijn te
plaatsen zijn. Dat is niet het geval.
Er is erg veel verschil in achtergrond en ook wel in manier van
denken. Maar dat is niet in een
paar zinnen aan te geven.

Wel wil ik hier even een element er
uitlichten, dat ik nogal opvallend
vind. Karnsteeg legt er (in navolging van de door hem geciteerde
auteurs) steeds veel nadruk op, dat
onze heiliging door Christus verdiend is. Daarmee trekt hij de bron
voor heilig leven heel duidelijk binnen onze aandacht. Dat is een ekment dat rechtstreeks bij Calvijn
vandaan komt. Bij Calvijn krijgt
dat element zelfs zo'n nadruk, dat
hij het leven uit de geschonken heiliging behandelt voorafgaand aan
de rechtvaardiging (vgl. Institutie,
boek ILt)!! Wel vind je bij Calvijn
een sterker bijbels accent en ook
meer aandacht voor de strijd die
blijft. (Dat was ook de achtergrond
van al mijn discussie met hsteeg op dit punt.) Maar het blijft
opvallend dat we hier dus via een
omweg een element gepresenteerd
krijgen, dat rechtstreeks bij Calvijn
vandaan komt. Toch werd dit door
veel mensen als iets nieuws ervaren. Dat laat zien dat een element
uit de gerefomeerde traditie ook
wel eens in de schaduw kan raken.
Kennelijk zijn anderen soms w r g vuldiger geweest in het bewaren en
doorgeven van zulke elementen
dan wijzelf.
Natuurlijk is hiermee niet een dgemene waardering van allerlei h e
nkaanseen Engelse auteurs gegeven. Er blijft genoeg reden om de
geesten te beproeven of zij uit God
zijn. Ook dit blad wil daaraan zo
mogelijk een bijdrage leveren. h
de komende tijd hopen wij af en
toe eens een bespreking te geven
van auteurs en boeken dit momenteel rond dit onderwerp 'in the picture' zijn.

Van de congressfeer naar
de gemeente
Ik kan me voorstellen, dat voor

sommige mensen hiermee nog niet
genoeg is gezegd over het nut en
de noodzaak van stimulansen vanuit Amerika. Laten we ook zo nuchter zijn om te constateren, dat heel
wat mensen die stimulansen niet
n d i g hebben en hadden omdat ze

vanuit een bijbels doorleefde overtuiging het antwoord vinden op de
vragen van onze tijd. Het is ook
geen must om deze auteurs te lezen. Maar als ze îcch 'in de buurt
zijn', is het m.i.geen verloren tijd
en moeite om eens een poosje naar
ze te luisteren. Alleen is het dan
wel belangrijk op welke tijd en
plaats en in welk kader we dat
doen. Laten we er echt aan werken
om te voorkomen dat het een geïsoleerde beweging zou worden.
Ik heb kgrepen dat er volgend jaar
weer een congres komt. Daar zal
o.a. Jim Packer spreken (trouwens
een echte aanrader!!). Stel dat daar
weer zo'n 600 mensen naar toe
gaan. Zij mogen hopen dat ze een
gwd congres hebben, met een
waardevolle gedachtenwisseling
over onze wandel met God. Op
zich is 600 een heel aantal, maar er
zijn natuurlijk veel meer mensen
die belang hebben bij zo'n gedachtenwisseling. Daarom is het belangrijk, dat geestelijke impulsen de
ruimte krijgen binnen de plaatselijke gemeenten. Voor kerkeraden en
bijklsnidieverenigingen liggen
hier duidelijke mogelijkheden. Dan
zal vanzelf de gedachte verdwijnen, dat je soms n d g naar Amerika moet om bij te tanken. Dan komen mensen ook niet meer op het
idee, dat je per se naar een congres
in Lunteren moet of naar een
avond in de Tituskapel als een oase
in de woestijn. Dan kan de verkwrkking van de Geest tot Zijn
recht komen op de plaats waar Hij
ons vooral hebben wil: in het midden van Christus' gemeente.

TOEVAL OF
LEIDING?
'Toeval bestaat niet. '
In de christelijke gemeente herinneren we elkaar daar regelmatig aan.
Niets gaat buiten Gods voorzienigheid om. Dat besef geeft, zo zegt
de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
een onuitsprekelijketroost. Alle
dingen worden omsloten door het
plan van mijn Vader en door zijn
leiding. In Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus belijdt de
gelovige, dat alle dingen hem door
een vaderhand worden aangereikt.
Toeval bestaat niet - maar hóe bestaat dat? Ziekte, verdriet en owlog, komt dat ook van God? En de
zonde? En hoe is het lijden in de
wereld te rijmen met Gcds liefde
en almacht? Over het houvast dat
de belijdenis van Gods voorzienigheid geeft en over de vragen die deze belijdenis oproept, schreef ds.
A.H. %est een boeiend boekje,
speciaal gericht op jongeren. Mijns
inziens is hij erin geslaagd jongeren z6 aan te spreken, dat veel ouderen graag over de jeugdige
schouders zullen meelezen.
Ds. Driest gaat de moeilijke kwesties niet uit de weg. Wat mij vooral
heeft getroffen is het feit, dat het
boek toch niet bedolven is geraakt
onder de problemen en vragen en
dat de auteur er goed in daagt de
verwondering van Gods grootheid
en nabijheid over te brengen. Toeval of leiding? is een boek geworden, dat les geeft in God-vrezend
nadenken en spreken over een onuitsprekelijke troost.
Zoais ook in andere deeltje van de
Scala-reeks gebruikeiijk is, k g e leidt de schrijver de boodschap
voortdurend met concrete voorbeelden en illustraties. Dat is ds. Driest
wel toevertrouwd! Zo duiken met
name 'Hans en Heleen' meerdere
malen op. Door middel van hun ervaringen in Westerbork, weeft ds.
Driest een fraaie rode draad van
het begin naar het einde van het
&k (9,891.
Als ik toch een enkele kritische
kanttekening mag maken:in mijn
waarneming blijft de betekenis van
het gericht van God in verband met
de vragen rondom Zondag 9 en 10
wat onderbelicht. Voor mensen die

leven in 'de laatste dagen' is de
toom van God een werkelijkheid
om geducht rekening mee te houden, wanneer krachtige, kritische
stemmen opgaan over Gods beleid
over ons bestaan.
Het hoofdstukje over Trouwen en
'zo de Here wil' (62-65) snijdt o.m.
de vraag aan, of het verantwoord is
om na het trouwen te wachten met
kinderen krijgen. Het is te begrijpen, dat de auteur de betekenis van
de leiding van de Here ook op dit
punt wilde belichten. Hij doet dat
ook op een fijne manier. Niettemin
kan ik me voorstellen dat de kortheid van dit hoofdstuk een onbevredigend gevoel achterlaat bij degenen die echt grote problemen hebben op dit punt.
Nog iets. Inhoudelijk geven de pagina's 71-84 veel, maar bij alles
wat daar gezegd wordt, naar aanleiding van Zondag 10, over 'loof en
gras, eten en drinken, gezondheid
en ziekte, rijkdom en armoede',
raakt de voorzienigheid van God
wel wat op de achtergrond. Ds.
Driest schnjft over de vraag: wat
kan ik met 'loof en gras'? Meende komt hij terecht bij: 'een beter
milieu begint bij jezeif'. Zo vraagt
hij ook: wat kan ik met 'eten en
drinken'? Dit brengt hem tot goede
woorden over christelijk feestvieren en genieten. Milieu, genieten
en omgaan met geld worden nu
zelfstandige thema's. Deze invalshoek spoort niet direct met de benadering van Zondag 10. Daar is de
vraag niet: wat doet mijn hond met
loof en gras etc., daar gaat het over
Vadershand.:..
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Aan een jongere, die het boek van
ds. Dnest gelezen had, vroeg ik om
een beoordeling. De reactie was
kort en krachtig: 'Heel mooi'. Daar
sluit ik me graag bij aan.
De gebrnikswaardevan het boek
wordt nog vergroot doar de gespreksvragen en het leesrooster die
zijn toegevoegd.
'-.: ..
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N.a.v.:A.H. Driest, Toeval of leiding?, Scala-reeks, Uitg. De Vuurbaak, Barneveld
1995, omvang 107 pagina's, prijs f 15,75.

DE PROFEET

En Elisa zei tot Naanaan: Ga in vre-

je op reis gegaan naar Sarnaria.
sa daarmee onze steun in & rug
Maar daar was & koning in lichte
om een ander zijn vrijheid te gun2 Koningen 5'19
paniek geraakt. Een paar straten
I nen? Zegt hij met die woorden
verderop woonde Elisa. De man
'mek het maar uit. Dat is jouw perGods. Maar wat het meisje wist
Slotregen
soonlijke vrijheid?' Nee.De prowas de kmïng vergeten.
feet die Maiiman in de Jordaan
Je bijhlje pak j e vast snel in. Je
Trouwens, niet alleen de h i n g .
heeft laten buigen stuurt Naäman
neemt de starthouding aan om snel
Ook de rnelaa@enwisten de weg
nu niet met een kluitje in het riet.
uit de kerk te zijn. Een kind wordt
naar & profeet van de HERE niet
Dat past niet bij de HERE en zijn
ondertussen nog even tot de orde
(Lc. 427). God en zijn profeet waprofeet.
gempen. Dan ben je eerbiedig. Je
ren vergeten. Bij zijn eigen volk
Elisa heeft Naäman leren kennen.
ontvangt de zegen. De w o d n ermoest de HERE zijn eerste plaats
Daarom kan Elisa tegen Naärnan
voor ontgaan je eigenlijk. Gaat dan
met veel anderen delen.
zeggen: Doe wat je moet d m zonheen in vrede. zegt de predikant.
Elisa zei tegen de koning: Hallo, ik
der te twijfelen of de HERE met je
1 Net als ELisa tegen ~aärnan
zei.
ben er ook nog. Stuur N W a n naar
is. Want Naärnan had hoorbaar en
Wat betekent dat eigenlijk?
mij. En dan krijgen wij mlesje
zichtbaar blijk gegeven van zijn ge
pastoraat. D m zijn optreden
loof dat alleen de HERE God is.
maakt Elisa aan Naäman duidelijk
fijn verantwoordelijkheid?
En dus vertrouwt Elisa dat Naäman
dat hij profeet is van een heel 'anzijn verantwmrdelijkheid naar
Persoonlijke verantwoordelijkheid.
dere' God. Dus geen Yomanda-achGod tm zal weten. Daarom geeft
Dat is maar al te vaak & zelfgetige toestanden. Geen V.1.P.-behanElisa aan Naäman vrijmoedig Gods
bouwde schutting waarachter mendeling voor generaals. Wel een bijzegen.Met God zou Naäman zijn
sen zich in een gesprek graag verzonder eenvoudige opdracht. V m r
weg vinden. Dat weet deze pastcschuilen. Ook christenen. Soms is
de genade van die G d hoef je
raal optredende profeet.
het duidelijk een schutting van laniets te doen. Alleen erop te verwaaibomenhout. Een duwtje en hij
trouwen.Ga je 7 keer onderdompe- En nu wij verder
'
valt om. Daarachter blijkt een kale
len in de Jordaan. Dan ben je
zondaar die gewoon zijn eigen
schoon. Heel-making zonder betaIn de kerkdienst belijden wij de
gang wil gaan. Maar die schutting
ling. Als je je maar klein maakt
HERE als de enige God Wij belijvan p e r s d i j k e verantwoordelijkvoor die God. En alles van Hem
&n dat met de mond. Hoe zit het
heid wordt soms uitermate overtuiverwacht. Naäman vond die God
met ons hart en leven? Als we als
gend verdedigd. En toch heb je het
b r zijn profeet in Sarnaria.
Na3man zijn dan vinden we ome
gevoel dat die ander niet alieen
d.w.z. Gods weg wel. Met een
zichzelf, maar ook jou wat probeert En nu verder?
nauw geweten verantwoordelijk
wijs te maken. Maar mag je wel
naar God. Die 'andere' Gad, die alaan die ander twijfelen? Is er reden
Wat je begonnen bent moet je ook
leen God is. Dan is er geen reden
toe? De reactie 'ga in vrede' kan
afmaken. Naäman was teruggekomeen schutting van persoonlijke
dan de oplossing lijken. Je gunt die
men.Had zijn geloof b e l b n : Aiverantwoordelijkheid op te trekken
ander zijn mening. Zijn persoonlijleen de HERE is God. Maar Naliom je achter te verschuilen.
ke vrijheid. Bedoelt de predikant
man had een probleem. Hij bouwDe dominee zegt: ga in vrede. Stel
dat als hij zegt: ga in vrede? Ailede geen schutting van persoonlijke
jezelf dan deze vraag: mag i1c wel
maal je 'persoonlijke vrijheid'.
verantwoordelijkheid maar stelde
in vrede gaan?
zich open op. Hij vroeg pastoraal
advies. Zou de HERE het mij verDe 'andere' God
geven wanneer ik, vanwege mijn
-:-...
Een beetje beschamend was de simeester, ook moet buigen in de
tuatie wel geweest. Naäman was
ternpel van Rimrnon? 'Ga in vrede'
n.b. op advies van een Joods rneisis Elisa's antwoord. Is de pastor Elide.

B. Luiten

BEGRIJPEND EN
BETROKKEN LEZEN

H e b t u de Bijbel nu nog nief uit?' vroeg een jungeve aan zijn oma. Hg m g dat ze WW opn!
begonnen was met Iszen in Gmesk 7.: &-I h
b/eek,duf ze u!heel veiaf Ke@l?f&
de Bvbel M@.
doorgelezen. Voor een kindkomt dun hdem'ahd
al gauw die vraag op. Heb ]e de B@eI niet op>
een keer echt helemaal u#? We Aw;efeh

Oud nleuws?
Er is een moeite, waar vooral regelmatige b i j b e l k m nog wel eens
mee te maken krijgen. En dat Is het
probleem, dat het allemaal zo bekend is wat ze lezen. Iemand die
pas God heeft leren kennen, heeft
daar geen last van. Het is dan aiiemaal nieuw wat je k s t . Er gaan
schatkamers voar je open. En je
bent ais het wnre steeds op ontdekkingsreis.
Maar ais je van jongsaf met de Bijbel bent opgegroeid, is &t nieuwe
er soms af. k bent v m u w d met
& o& verhalen en de bekende
teksten. Je kent al khmlijk de
weg in de schatkamer. Maat het gev m is, dat de
van de schatten dan ook wel eens wat verbleekt. Dat is tenminste wel & ervaring van heel wat bijbdlezers.
'Het zegt me zo weinig meer', kun
je dm horen. Iemand die pas hkeerd is, zal dat niet gauw zeggen.
Maar ais je de Bijbel kent, komt
dat vaker voor. Het nieuwe is eraf.
Je leest voor de zoveelste keer over
Abraham, David, het voik IsraSil. Je

leest opnieuw die pmfeîieiFn over
de komst van Christus. Je herhaalt
de hieven. Maar voor veel mensen
is het inderdaad een kwestie van
herhaling. En dan kun je somshet
gevoel hijgen, dat je bezig bent
met 'oud nieuws'. En daarmeeben
je toch weer bij die vraag tenig:
'Heb je dan de Bijliel eigenlijk niet
een keertje uit?'
Ik denk dat het belangrijk is, die
vraaggoedonderogentezieii.De
prd&jk wijst uit, dat veel m e w n
vroegof laat bij het bijbelleza op
dit punt stuiten. En v m velen kan
het ook echt een dood punt worden.
De zegen van k
t bij'beiiezen kan
dan heel gemakkelijk verdwijnen.

m

&n van de hlmgrijkste oostaken
van het probleem Iigt m.i. in tie maer waamp je leest. D e meesten
van ons zijn opgevoed bij een manier van bijbellezen die je vooral
'begrijpend lezen' zou kunnen noemm. Bij begrijpend lezen gaat het
erm, dat je eer^ stuk leest. Dat je
vervolgens gwd begrijpt wat de ge-

dachtengang is en welke betekenis
het geheel heeft. Om dat te verwerken kun je dan vervolgens vragen
stellen die je helpen om het begrip
van het gelezene te verdiepen.
Deze manier van lezen is ook heel
belangrijk. 'Verstaat U wat U
leest?' Die vraag van Filippus aan
de kamding is eigenlijk EU regel
die ons altijd bij het bijbellezenkgeleidt, Want ja rnaet eerst weten
wat er staat en kgF;jpen wat je
leest. Pas b kun je verder komen
met de Bijbel. We hebben in de g s
reformede traditie daar terecht
veel nadruk op gelegd. Op die manier kun je ook bewaken dat de zuiverheid van & bijbelse b&hp
bewaard blijft. De zuivere uitleg
van de Bijbel is voor de kerk lemrLijk fundamenteel. dat fundament rust de leer van de kerk.
Die trek van begrijpend lezen zie je
daarom m k veel mgkomen in
veel manieren van bijbelonderwijs,
catechese en bijlAshadie, waarmee
wij vertrouwd zijn. Als je met gere
formeerdm over de Bijbel praat,
merk je dat in het algemeen een hhoorlijke kennis op dit pinnt aanwe
zig is. Gereformeerde bijbellezers
slaan nog eens een andere tekst
erop na, controleren een verwijzing, kijken of de uitkg wel klopt
rnet het vmband enz. Dat zijn waar&voile m c h van kgrijpend Iem.
Toch kan dat niet voldmde zijn.
Je zou h e n zeggen: dit soort lezen heeft vooral te maken met het
hoofd. Begrijpend lezen doe je rnet
je verstand. Maar k t h ook&grijk om met je hart te lezen.

Betrokken lezen
Lezen met je hart noem ik:betrokken iezen. Ik bedoel daarmee, dat

je met je hart ook werkelijk Lietrokken bent bij wat je leest. Dat het je
ook iets doet. Want begrijpend lezen,dat kun je gemakkelijk dwn
zonder dat het je raakt. Dan vraag
je aileen maar naar de betekenis.
Maar je kunt er met je eigen persoon buiten blijven. Dat kan ook
bij & Bijbel heel gemakkelijk Fbeuren. Dat kun je zien aan sommige theoIogen die heel knappe imeken over de Bijbel schrijven, terwijl ze er soms nauwelijks iets van
geloven. Ze lezen de brieven van
Paulus haast net zods ze een heidense Griekse schrijver lezen.
Maar wat ze lezen bereikt zelden
hun hart.
En dat iaatste, dat is nu waar mensen bij het bijbellezen soms last
van hebben. Als je klaagt 'Het zegt
me niets', h dat gemakkelijk komen doordat j e te weinig rnet je
hart ieest. Dan ben je er te weinig
bij betrokken. Ik zie twee oorzaken
voor te weinig betrokken lezen.
In de eente plaats kan dat komen,
doordat je hart te veel met andere
dingen bezig is. Er komt in onze
wereld natuurlijk heel veel op ons
af. En daar is heel veel bij dat ook
een appèl op ons hart doet. Er zijn
in het leven een aantal heel centrale machten die ons erg aanspreken
en onze aandacht mekken. Voor die
dingen is er in ons hart ook altijd
wel een aanknopingspunt te vinden. Dat zijn de dingen waar je
hart vol van kan zijn. Je kunt zo
vervuld zijn van allerlei dingen, dat
er weinig ruimte voor God meer
over is. In dat geval zul je altijd
zien, dat je bijbellezen aan & oppervlakte blijft. Omdat je hart naar
een anàere kant trekt, ben je weinig
meer betrokken bij wat God je te
zeggen heeft.
Een tweede oorzaak kan ook wel
daarin liggen, dat we te weinig geoefend zijn in bemkken lezen. Persoonlijk denk ik, dat hier ook wel
een bepaalde eenzijdigheid kan liggen. Ik gaf hierboven al aan, dat in
heet onderwijs begrijpend lezen
sterk de aandacht krijgt. Dat is terecht, maar het kan ook eenzijdig
worden.

Ik noem daarvan een simpel voorbeeld: In het basisonderwijs wordt
op gerefomeerde scholen sinds
jaar en dag & methode Naam en
feit gehanteerd. Het is een methode
die erop gericht is, in de hoogste
groepen van de basisschool een bd m te leggen voor de elementaire
bijbelkennis. De boekjes zijn daarom gericht op parate kennis. De titel Naam enfeit is ook precies in
de m s . Je leert allerlei namen kennen en ook in hun verband te plaatsen (in de goede volgorde of in het
juiste rijtje zetten). Je leert de feiten op een rijtje te hebben (in de
chronologische volgorde te rangschikken). Op deze manier krijgen
de kinderen erg veel 'weetjes' mee.
Maar opvallend pnoeg gaat het in
deze boekjes zelden over God. Omgang met de Here is e n aandachtspunt dat nauwelijks ter sprake
komt Voor begrijpend lezen dus
een uitstekende methode. Voor b
trokken lezen is meer nodig.
k denk,dat dit voorbeeld uit te
breiden is. Misschien Is ons wel
eens wat te weinig geleerd, dat betrokken lezen ook van levensbelang is. Met nadruk wil ik het ene
niet tegen het andere uitspelen. Ik
pleit er niet voor om nu, in plaats
van begrijpend lezen maar eens
een poosje ktrokken te gaan lezen.
Begrijpend lezen is de eerste stap:
lees wat er staat en begrijp wat je
leest. Maar lees niet alleen met je
hoofd, maar ook met je hart. Dan
kan je kennis uver God ook kennis
van God worden.

Richt je hart op God
Hoe doe je dat dan, lezen met je
hart? In verband met het bovenstaande zou ik daar twee dingen
van willen zeggen.
In de eerste plaats: Mauk in je hart
ruimte voor God. Als bijtiellezen je
weinig meer te zeggen keft, vraag
je dan eens af wat je wel iets te zeggen heeft. Want we hebben allemaal wel dingen die weerklank vinden in ons harL Ga eens na waar je
hart vol van is. Waar je gedachten
naar uitgaan. En bespreek dat met

de Here. Als je dat buiten je omgang met God houdt, zul j e nooit
echt ruimte voor Hem kunnen maken. Maar word je er van bewust
wat voor jou belangrijk is. Dan kun
je er voor bidden en eraan werken,
dat die dingen pas hun plek krijgen
in het licht van wie God wil zijn
voor jou.
Concreet wil dat zeggen, dat je
nooit moet bijbellezen zonder te
bidden. Pas biddend kun je je hart
openstellen voor God. Biddend
geef je je over aan Hem. Bid daarom kort voor jezelf, of Hij dom
zijn Geest de zegen wil geven die
ligt in wat je leest.
In de tweede plaats: Let er op hoe
je hart reageert op wat God zegt.
Het valt op, dat we ons vaak weinig bewust zijn van onze gevoelens
bij wat we in de Bijbel lezen. Dat
komt doordat wij ons vaak weinig
oefenen in betrokken lezen. Maar
aìs je bewust leest, roept het altijd
bepaalde gevoelens in je wakker.
Noem die gevoelens bij de naam.
Dat dm je ook in de ontmoeting
met andere mensen. Dat maakt het
tot een persoonlijk gebeuren. Anders blijf je er koud onder. Daarom
moet je dat ook doen als je de Bijbel leest. Geef woorden aan & gevoelens die het oproept.Dat is de
manier om ook echt persoonlijk betrokken te zijn bij wat je leest. Dan
zuiien er ook best wel gevoelens
zijn, waarvan je schrikL. Maar stop
ze niet weg. Benoem ze en bespreek ze met God.
Dit zijn twee tamelijl simpele regels. Ik besef, dat daar veel meer
aan vastzit. Ik hoop er dan ook nog
wel een keer op terug te komen.
Maar m.i. begint het hier wel, ais
betrokken wilt zijn en worden bij
wat je leest. Dan richt je nl. je tiart
op God. En dat is waar God je heb
ben wil, als de Bijbel opengaat.

INZICHT, VERNIEUWING,
GRENZEN
Bavinck en de Bijbel
Intentie en karakter van de
Schrift
Herman Bavinck (1854-1921) geloofde in de Schrift als Gods geïnspireerd, onfeilbaar Woord. Maar
je moest volgens hem meer zeggen. De Bijbel heeft een 'door en
door religieus-ethische liestemming. Zij wil geen handboek zijn
voor de verschillende wetenschappen' (Gere$ Dogm. I, p. 415).
Verder, in de Schrift vinden we
niet de nauwkeurigheid die je misschien zou verwachten van een
boek dat zich als Gods Woord presenteert. 'Notarieele optekening is
de inspiratie blijkbaar niet geweest... Aan exacte k e d s , gelijk
wij die in mathesis (wiskunde,
J.M.B.), de astronomie, de chemie
enz. eischen, voldoet de Schrift
niet' (Ger& Dogrn. I, p. 415,416).
Zulke 'exacte kennis' mag je niet
eisen van de Bijbel. Zo'n overtrokken verwachting probeert een maatstaf aan de Schnft op te leggen die
niet deugt. 'Daarom zijn de autographa (de oorspronkelijke grondteksten, J.M.B.)
cxik verloren; daarom is de tekst, in welke geringe mate dan ook, corrupt (er zijn schrijffouten van de copiisten, J.M.B.);
daarom bezit de gemeente, en waarlijk de leek niet alleen, de Schnft
slechts in e n e gebrekkige en feilbare vertaling' (Geref. Dogm. I, p.
416). We moeten voor ogen blijven
houden wat de eigenlijke bestemming van de S c M is. 'Die bestemming is geen andere, dan dat
zij ons wijs zoude maken tot zaligheid' (Gere5 Dogm. I, p. 416).

De Bijbel relevant
Deze 'tendens' van de Bijtiel kan
misbrnikt worden, zegt Bavinck.

Theologen beweren dat de Bijbel
ons niets te zeggen h e f t m.b.t. andere disciplines of de rest van het
leven. Maar de Schrift 'is een licht
op het pad en e n e lamp voor den
voet, ook van de wetenschap en de
kunst. Zij maakt aanspraak op gezag op alle terrein van het leven.
Christus heeft alle macht in hemel
en op aarde. Objectief is de beperking van de inspiratie tot het religieus-ethische gedeelte der Schrift
onhoudbaar, en subjectief is de
scheiding tusschen het godsdienstige en het overige leven van den
mensch niet te handhaven. De inspiratie strekt zich uit tot alle deelen der Schrift, en de religie is eene
zaak van den ganschen mens' (Geref. Dogm. I, p. 416).
De Bijbel is dus volgens Bavinck
bijzonder relevant buiten de theologie. 'Zeer veel van wat in de
Schrift vermeld wordt, is ook voor
de andere wetenschappen van pincipikle beteekenis. De schepping
en de val des rnenschen, de eenheid
van het menschelijk geslacht, de
umdvloed, het ontstaan der volken
en talen enz. zijn feiten, ook voor
de andere wetenschappen van het
hoogste belang' (Gere8 Dogtn. I, p.

416).

Het boek dat naar de hemel
leidt
Dit neemt echter niets weg van de
primaire intentie van de Schrift.
'Ook alle die feiten worden in de
Schrift niet op en voor zichzelf medegedeeld, rnaar met een theologisch doel, op dat wij God zouden
kennen tot zaligheid' (Geref.
Dogm. I, p. 416). De Schrift
spreekt de taal 'der aanschouwing
en des dagelijkschen levens' (Geref. Dogm. I, p. 417). Zij spreekt

'in algemeen-menschelijke taal,
verstaanbaar voor den eenvoudigste, duidelijk voor geleerden en ongeleerden beide' (Geref. Dogm. I,
p. 417).

Bavincks theologische stijl
Als Bavinck over de Bijbel
spreekt, horen we de toon van een
gelovige, napeinzende, gereformeerde theoloog. Hij zegt, 'zo is
het', rnaar voegt er altijd een
'maar' bij. Hij spreekt overtuigd,
maar ook genuanceerd over de
Schrift. De Schrift is voor hem
Gods Woord, maar in menselijke
taal, met de gaven van mensen ingeschakeld. De Schrift is primair
een b e k van heil in Christus, maar
niet onbelangrijk voor de rest van
het leven. De feiten van de Schrift
zijn zelfs onmisbaar voor de rest
van de wetenschap. Maar de primaire intentie van de Bijbel mogen
we nooit vergeten.
Bavinckponeert altijd, zet uiteen,
vanuit zijn gereformeerde overtuiging,en tegelijk kwalificeert hij,
vult aan, vanuit zijn theologische
fijngevoeligheid.

Bavinck en Kuyper
Hij was een vrome, zeer bekzen,
briljante, milde geleerde. Anders
dan Abraham Kuyper Sr., die meer
een vechter in harnas was. Samen
wilden ze het calvinisme, bet calvinisme van Calvijn, voortzetten en
vernieuwen. Kuyper deed dit door
de kerk tot reformatie w eenheid te
brengen (de Doleantie, de Vereniging van 1892), en door op alle terreinen van het leven principiële organisaties nieuw leven in te blazen
of op te zenen (de Anti-Revolutienaire Partij,de Vrije Universiteit

tieve bmders die op een (volgens
hem) bruuske manier oude standpunten herhaalden, toen ze bijv.
kaart-spelen en toneel als de meest
bedreigende v m e n van wereldgelijkvormigheid noemden. Er waren,
volgens hem, veel ernstiger gevaren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was woekerwinst, ook onder gereformeerden, gewoon. Maar de
conservatieve broeders zagen dat
blijkbaar niet.

van Amsterdam, christelijke schalen, kranten en tijdschriften).
Bavinck deed dit voord d m nistig
te werken aan zijn theologische
boeken en artikelen, en d m als
professor invloed uit te oefenen op
studenten. Kuyper was zichtbaarder, de 'Generaal', maar Bavinck
was een grote, stille kracht achter
de gordijnen, de 'Priester'. Kuyper
poneerde tegenstellingen, hij zocht
de antithese (A tegen B, Gods
waarheid tegen de dwaling). Bavinck probeerde tegenstanders te
winnen, hij zocht de synthese (A
met B, Gods waarheid in sympathetisch contact met mensen van onze
tijd). Tot hun dood (Kuyper in
1920, Bavinck in 192 l), vulden ze
elkaar vmchtbaar aan.

Bavinckc leerlingen
Aan het eind van zijn leven, terwijl
hij nog professor was op de Vrije
Universiteit, kreeg Bavinck te maken met de zgn. 'Jong Gereformeerden'. Dit was een beweging van
(meestal) jongere predikanten en intellectuelen in de gerefomeerde
kerken die niet tevreden waren met
de stijl en inhoud van Kuypers
theologisch-politiek-cultureel 'Program'.
Zij voelden zich veel meer thuis bij
de genuanceerde, vriendelijke Bavinck. Ze noemden zich zijn leerlingen. Zoals hij z'n sympathie uitsprak voor elementen van de 'ethische' theologie, zo vonden zij dat
het tijd was om bondgenoten bij de
'ethischen' in de Hervormde kerk
te zoeken.
Bavinck waardeerde deze 'Jong
Gereformeerden'. Zij hadden z'n
hart en belangstelling. Maar mk
hier had hij z'n nuances. Hij vond
dat ze te ver gingen in de richting
van de 'ethischen'. Vooral wat betreft het gezag van de Schrift. Hij
probeerde hen te behouden voor de
gereformeerde kerken. Maar het
lukte hem bij het eerste, moeilijke
geval, niet.

De uitdaging van de nieuwe
tijd
Bavinck wilde, evenmin als Kuypr,sen 'represtinatie' (herhaling)
van de gerefomeerdetheologie
van de 17e eeuw, hoewel hij die
theologie waardeerde. De moderne
tijd, de moderne cultuur, vroeg om
een meer doordachte, up-to-date
versie van de waarheid van de Reformatie.
De pogingen van modernistische
en 'ethische' theologen om geloof
in Christus te combineren met een
moderne kijk op de wetenschap en
cultuur, vond Bavinck, tot het einde van z'n leven, een tragische mislukking. Volgens hem lieten ze te
veel los van de inhoud van de
Schrift en van de verlossing in
Chnstus die de Schrift presenteert.
Hij had wel sympathie voor hoe
verschillende 'ethische' theologen
hadden gestreefd synthetisch te
werken vanuit het centrum van het
evangelie, Jezus Christus. Alleen,
volgens Bavinck, ze deden dat
door concessies te doen aan de
Schrift-critici die veel van de Bijbel als vemnnen en niet waar-gebeurde verhalen verklaarden.
Maar Bavinck was tegelijkertijd
ver van tevreden met de houdingen
binnen de gereformeerde kerken.
Hij had veel moeite met conserva-

J.B. Netelenbos
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Ds. J.B. Netelenbos (1879-1934)
werd geschorst en afgezet uit zijn
ambt als predikant van de gereformeerde kerk van Middelburg in
1919. Deze actie werd goedgekeurd door de Generale Synode
van Leeuwarden in 1920.'
Netelenbos was een prominente

'Jong Gerefomeerde ', leerling van
Bavinck, en iemand die toenadering zocht tot 'ethische' Hervormden. Dit bleek duidelijk toen hij
voorging in een kerkdienst van de
Hervormde kerk te Den Haag in
1917, waar de 'ethische' voorman
J.A. Crarner stond.' Netelenbos
kreeg probiemen met z'n kerkeraad. Uiteindelijk werd het zonneklaar dat Netelenbos niet zonder
meer wilde zeggen dat de hele Bijbel Gods Woord is. Hij wilde verder gaan d m Bavinck, maar, zoals
hij altijd zei, altijd in de 'geest' van
Bavinck.
In de loop van de jaren tussen 19 17
en 1920 wcht Netelenbos steun
van Bavinck. Hij wist dat Bavinck
sympathie koesterde voor de 'ethischen', hij wist ook dat Bavinck
grote problemen had met de manier
waarop sommige leiding-gevende
figuren in de gereformeerde kerken
omgingen met 'vijanden'.
Voor Bavinck gold dat als Netelenbos zou zeggen dat de hele Schrift
Gods Woord is, door God ge'inspireerd, zijn ideëen over de 'ethischreligieuze' strekking van de Bijbel
acceptabel zouden zijn. Bavinck
had immers ook zulke taal gebruikt! In de loop van 1919 werd er
fel gediscussieerd in Amsterdam.
Studenten probeerden Bavinck te
overtuigen om Netelenbos te steunen. Bavinck schreef een sympathieke brief aan Netelenbos.

Ontwerp van een broch-ure
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Het ging zelfs zo ver dat Bavinck
overwoog Netelenbos publiek te
verdedigen. Hij schreef aantekeningen, als basis voor een mogelijke
brochure over de zaak Netelenbos,
aantekeningen die vorig jaar voor
het eerst gepubliceerd zijn.
In deze aantekeningen horen we de
bewogen stem van een worstelende
theoloog. Bavinck wil z'n overtuigingen, opgeschreven in z'n Geref.
Dogmtiek, niet vaarwel zeggen.
Aan de andere kant ziet hij de grote
uitdaging van de moderne tijd en
de vragen van moderne mensen.
Hij zit ook met vragen die niet een-

voudig te beantwoorden zijn.
Het zoeken naar 'synthese' met de
moderne cultuur is noodzakelijk,
zegt hij.3Maar Gods Woord blijft
Zijn Woord! 'Aan het gezag der
HS. (Heiliie Schrift, J.M.B.) mag
in Chr. kring niet get~ijfeld.'~

Bavinck zegt Nee
Uiteindelijk, in 1920, blijk dat Netelenbos zijn 'ethische' gevoelens
omtrent de Schrift niet wil opgeven. Hij zegt over zichzelf: 'Bavinck houdt in theorie arn de letterlijke inspiratie vast, ik acht haar,
gezien al de bovenvermelde gegevens, ab~urd'.~
Op de Generale Synode wordt o.a.

dit geconstateerd en het betekent
dat Netelenbos' afzetting goedkeuring van de synode-commissie en
vervolgens de Synode krijgt. Bavhck stemt hiermee in als commissielid, hmwel hij een aantal dagen
voor de plenaire behandeling onwel wordt en terugkeert naar Amsterdam. Bavinck zag wel in dat
Netelenbos' afwijking m.b.t. de inspiratie van de Schnft te ernstig
was,'dan dat aan redding van
diens positie kon worden gedacht.
Aan medeafgevaardigdenheeft hij
dit uitdrukkelijkverzekerd'.'
In een laatste artikel d e n we aandacht schenken aan de brochure
van 1919 en de interpretatie van
Bavincks opvattingen daarin.
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GODS HAND
IN DE GESCHIEDENIS
2. Jesaja 11 : 11-16
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L / e vraag die ons bezig hield, was: hoe kragen
wij vanuif de profetie zicht op ~ n z tgd?
e
Moeten
we dan kijken naar Israel of naar Chrktus? Calvijn
concentreert zich bij rm uiti'eq u r n het Oude Te
tamenf en van de praf#~&n sfe& @pChristus,
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'En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn
hand opheffen zal.. . Dan zal de
HERE de zeeboezem van Egypte
met de ban slaan en Hij zal zijn
hand tegen de Rivier bewegen met
de gloed van zijn adem...'
Jesaja 11 : 11, 15

Israël of Christus?
Israël of Christus? We willen deze
vraagstelling nu toetsen aan de
hand van Jesaja 11 : 11-16. En deze
profetie wordt tot twee keer toe nadrukkelijk gesproken over Gods
hand. Bovendien is Jesaja l l wel
genoemd 'een kernhoofdstuk voor
het verstaan van de profetieEn van
Jesaja en van de profetie in het algemeen'.'
Jesaja 11 is het bekende hoofdstuk
waarin de profeet spreekt over de

Messias die als een rijsje zal voortkomen uit de tronk van Isai, en
over het vrederijk dat Hij stichten
zal. De moeilijkheden bij de uitleg
beginnen vooral, als de verzen 11
tot 16 aan de orde komen.
We willen eerst nagaan hoe Calvijn deze passage uitlegt. Dat geeft
ons de gelegenheid te zien hoe hij
zijn exegetische methode ten aanzien van het Oude Testament en
van de profetieën tmpast op deze
saillante passage. Daarna geven we
aandacht aan een uitleg die Israël
centraal stelt.
Zonder in te gaan op allerlei details
in de uitleg proberen we in het vervolg de hoofdlijn van Calvijns betoog weer te geven.2Hij noemt deze passage een 'profetie aangaande
de toekomstige heerlijkheid der
Kerk'. Dat is direct al opvallend,
als we deze typering vergelijken

met het opschrift boven deze passage in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap: 'Israëls
tmkomstige heerlijkheid'. Hoe gemakkelijk kan deze laatste aanduiding ons niet op het verkeerde been
zetten!

Caivijns uitleg van Jesaja
11 : 11-16
Als Jesaja zegt dat G d zijn hand
zal tonen (vs. 1l), dan betekent dit
dat God een merkwaardige en zeldzame daad zal verrichten. Opdat
het uitverkoren voik daarop vast
zal hopen, herinnert de profeet hen
aan de verlossing uit Egypte. Het
woord 'wederom' wijst daarop. Zo
zegt de profeet als het ware: 'Ook
nu zal God de Verlosser zijn van
de Kerk'.God zal zijn Kerk wei uiteendrijven en verstrooien, maar ze
a
i niet geheel en al te gronde gericht worden.
Als Jesaja profeteert over Gods
hand die de verdrevenen en vers m i d e n weer verzamelen zal,
heeft hij het niet alleen over de bevrijding uit Babel, zijn profetie
reikt verder. Ze heeft 'betrekking
op het Rijk van Christus, waaronder door de prediking van het Evangelie de bevrijding heeft plaatsge
vonden'.
Als Jesaja zegt dat de Here een banier zal opheffen voor de volken,
tekent Calvijn hierbij aan: die banier is het evangelie, dat de Here
onder de heidenen heeft opgehe
ven, waarin ons Christus wordt gepredikt. Met een verwijzing naar
Johannes 10: 27 zegt hij, dat we
slechts tot Christus als schapen vergaderd kunnen worden, wanneer
we op dit teken samenkomen in de
eenheid van het geloof. Het herstel
van de ongelukkige en verswooide

'

Kerk kan alleen verwacht worden
onder de Leidsman Christus.
In vers 13 heeft de profeet het geheel van Christus' koningschap op
het oog, en niet een bepaalde tijd
of eeuw. In deze wereld proeven
we slechts het begin van Christus'
koningschap (de eenheid van het
geloof), totdat we die eeuwige vrede verkrijgen, welke de gelukzaligen in het rijk van God genieten.
In vers 14 profeteert Jesaja over de
kerk die over haar vijanden zal triomferen, zich op hen zal wreken en
hen zaI verslaan. Van bijzonder belang acht ik de volgende passage:
'De Joden dromen van een aards
Rijk van Christus; en daarom leggen ze dit uit in vleselijke zin. Ze
betsekken het op ik weet niet welke
betoning van macht. Zij moesten
evenwel dit alles eerder zien overeenkomstig de aard van Christus'
koninkrijk. Ongetwijfeld bleek deze profetie vervuld te zijn geworden, toen de Joden uit de ballingschap waren teruggekeerd, en God
- tegen de wil van alle buurvolken,
die hen vijandig gezind waren en
tegen hen streden - hun weer een
wat bescheiden rijksbestaan had gegeven. Voor de gelovigen bleef er
echter de hoop op een veel heerlijker overwinning, die ze pas verkregen hebben door & prediking van
het Evangelie'.
In vers 15 bedoelt de profeet niets
anders te zeggen "dan dat de Heer
door Zijn wondemacht een weg,
die eerst toegesloten scheen, voor
Zijn volk zal openstellen'. Met
k l d e n geeft de profeet te kennen
dat er voor God, als Hij de Zijnen
uit hun ballingschap wilde verlossen, geen enkele belemmeringzou
zijn.
In vers 16 zegt Jesaja, dat het volk
in de vedossing uit Babel met dezelfde macht van de Here te maken
krijgt als bij hun verlossing uit
Egypte. Calvijn voegt hieraan veelktekenend &, dat wij onze gedachten hierdm moeten richten op
de uiteindelijke verlossing van de
kerk. En dan spreekt Calvijn over
de wederopstanding en de onsterfelijkheid, waarbij hij erop wijst dat

de vervulling daarvan voor de Here
niet moeilijk is, ook al schijnen die

dingen ongelooflijk.

Een drieluik (C. Trouwborst)
We zien dus hoe Calvijn dit 'kernhoofdstuk voor het verstaan van de
profetieën van Jesaja en van de p r e
fetie in het algemeen' uitlegt. Geen
woord over een toekomstige heerlijkheid van Israël, maar een sterke
concentratie op Christus en zijn
kerk, op de prediking van het evangelie onder de volken, met als uitzicht: de wederopstandingop de
jongste dag. Als Calvijn hier mistast, leidt hij op een dwaalweg ten
aanzien van het verstaan van de
profetie in het algemeen! De vraagstelling keert dus in versterkte mate
terug: IsM1 of Christus?
C. Trouwborst stelt in zijn uitleg Israël centraal. Van hem is de type
ring 'kernhoofdstuk v m het verstaan van de profetie in het algemeen'.Hij spreekt over 'het drie
luik van de profetie'.3 In het eerste
luik krijgen we een blik op de Messias in zijn koningschap (vss. 1-5).
De Messias wordt ons hier voorgesteld.
In het tweede luik (vss. 6-9) krijgen we de beelden van zijn rijk.
Het zijn prachtige beelden over het
herstel van de schepping. De relatie tussen de dieren onderling
wordt hersteld, maar m k die tussen
mens en dier. De vloek van de zonde wordt weggenomen van de aarde. Het paradijs wordt hersteld.
Moeten we deze beelden letterlijk
nemen? Ik ben het met Trouwborst
eens dat we deze beelden niet moeten vergeestelijken. We moeten
niet de kant op dat de diverse categorieën hier genoemde dieren verwijzen naar allerlei soorten mensen
die elkaar naar het leven staan. Hoe
zou er dan naast de dieren ook sprake kunnen zijn van een zuigeling
die speelt bij het hol van een adder,
en van een kIeine jongen die optreedt als hoeder van dieren die het
voorheen niet met elkaar konden
vinden, zoals kalf en jonge leeuw?
De hele entourage Iaat m.i. zien dat

het hier gaat over de herstelde
schepping, waarin alle vmhoudingen weer gaaf zullen zijn. Of, om
het met J.A. Heyns te zeggen: het
gaat om de totaliteit van de schepping, die gehandhaafd wordt bij de
wederkomst van Christus. Er zal
niet alleen een nieuwe mensheid
zijn, maar ook een nieuwe kosmische werkelijkheid. M e s zal deel
krijgen aan de volheid en alles zal,
elk op z'n eigen manier, de glans
van de heerlijkheid van God weerkaatsen?
Op dit punt verschillen wij met
Trouwborst die van mening is dat
Jesaja niet doelt op de nieuwe hemel en aarde, maar op &ze aarde.
Deze plaatsbepaling zal van doorslaggevende betekenis blijken te
zijn voor de uitleg van de rest van
dit hoofdstuk. Want nu komt het
derde luik (vss. 9-1l), dat door
Trouwborst wordt getypeerd ais
'de plaats van Israël en de v o h r e n
in dat rijk'. De profetie van Jesaja
'houdt in, dat Israël zal zijn de banier voor de volkeren, want de
Messias is in haar midden'.'
Is Israël de banier vwr de volken?
Jesaja zegt dat de volken de wortel
van Isal, d.w.z. de Messias zullen
zoeken.Dus de volken komen er
bij. Het heil van de Messias is niet
alleen Ben joodse aangelegenheid,
maar het is voor mensen en volken
wereldwijd. Zijn rustplaats, zijn residentie zal heerlijk zijn, als Hij
over de volken regeert. Maar we lezen er niets van dat God Israël zet
tot een middelpunt voor de volken
en dat Jeruzdem tot residentie van
Jezus Christus wordt.
En vers 11 dan? 'En het zal te dien
dage geschieden, dat de Here w e
derorn zijn hand opheffen zal om
los te kopen de rest van zijn
volk.. .' Houdt God zich in het laatste der dagen dan toch niet nadrukkelijk met Israël bezig? En als in
vers 12 staat dat God een banier zal
opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël zal verzamelen, houdt dit dan niet in dat Israël
zblf een banier voor de volken
wordt? En dat in het nieuwe rijk
van de Messias IsraEl het middel-
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punt van de volkerenwereld zal
zijn?

Het karakter van de profetie
We zijn met dit hoofdstuk dus nog
niet klaar. Ik herinner er aan, dat
steeds weer is geprotesteerd tegen
een vervluchtiging en vergeestelijking van het heil, waardoor het z'n
concrete aardse contouren verliest,
Zo wijst H. Berkhof erop dat Kanaän genoemd wordt de 'navel der
aarde' en hij spreekt van Gods geografische strategie, die daarin openbaar wordt dat Israël woont op de
breuklijn, de navel. 'Hoe en waar
Israël ook optreedt, pleegt het een
smiikelblok te worden en het voorwerp van de opwinding der voikeren '
Om zicht te krijgen op Jesaja 1 1
moeten we aandacht geven aan wat
wel genoemd is, het samenvattend
karakter van de profetie. Of ook
wel: het profetisch perspectief.
Daarmee wordt bedoeld dat gebeurtenissen die in de tijd door eeuwen
gescheiden zijn, in de profetie vlakbij elkaar liggen. In de profetie
lmpt het een zo in het ander over,
terwijl er in de vervulling een lange tijd tussen blijkt te liggen.
Vergelijk het met een berglandschap. Wie op een bergtop staat en
het totale landschap overziet, krijgt
de indruk dat de bergtoppen vlak
bij elkaar liggen. Maar wie de afstand gaat afleggen van de ene
bergtop naar de andere, zal ontdekken dat er een grote afstand tussen
zit. Zoals een toerist vanaf een
hoogte naar het krglmdschap
kijkt, kijkt de profeet Jesaja naar
het rijk van de Messias. En dan zal
blijken dat het inderdaad om een
soort drieluik gaat, maar anders
dan Trouwborst meent.

Het perspectief van Jesaja 1 1
De profetie over de Messias en zijn
vrederijk mag niet losgemaakt worden van het voorafgaande. In
10: 28-34 heeft Jesaja geprofeteerd over het oprukken van het Assyrische leger richting Jeruzalem.

Wat zullen de inwoners van de stad
het benauwd gehad hebben! Maar
dan tekent de profeet het verras
send ingrijpen van de Here. God
slaat met zijn bijl het woud met z'n
bomen, die rijzige stammen.
En wat Wen we, als al die woudreuzen zijn geveld? Een tronk.Ja,
maar een heel bijzondere. Want
daar heeft geen Assyrische boom
gestaan, maar een Isdlitische. Het
is de stamboom van Isai, Davids
vader. Het is een afgehouwen
tronk.Dat wil zeggen: we zijn
weer net m ver als in de dagen van
Isaï, die een betrekkelijk onbekende figuur was. Maar uit die afge
houwen tronk, profeteert Jesaja, zal
eens weer nieuw leven ontspruiten:
een rijsje uit de tronk,een scheut
uit z'n wortelen. De Messias zal komen uit het aan lager wal ge&
koningshuis van David.
in het verlengde daarvan ziet Jesaja
in een groot profetisch perspectief
het vredeijk van de Messias: een
nieuwe, wereldwijde werkelijkheid
die de heerlijkheid van God weerkaatst. Het koningschap van de
Messias loopt uit op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
R. ter Beek schrijft: 'In de lijst van
vers 1 moeten we de rest vatten.
De profetie gaat niet systematisch
verder. Soms staat de kijker ver,
dan weer dichtbij afgesteld'.' Dat
is een mooi beeld: van een verrekijker of een fototoestel met telelens.
Je kunt de dingen die je ziet, dichterbij halen, je kunt ze ook verder
weg zetten.

Ik geloof inderdaad dat we m Jesaja l l moeten zien. 'Na vers 9 was
de kijker weer even met een schokje teruggezet. Ze waren erbij gekomen, de v ~ l k e n . We
' ~ hebben hier
dan een doorkijkje door heel de kdeling van het Nieuwe Testament:
de komst van de Messias, zijn regering, zijn vrederijk waarop het uitloopt en (de kijker weer even teruggezet, vs. 10), het toestromen van
de volken, de bekering van de heidenen tot Jezus Christus (zie de
aanhaling van Jes. 11 : 10 in Rom.
15 : 12).

Het perspectief van de
vervulling
Maar hce zit het nu met de vervulling van de profetie van Jesaja
11 : 11-16? We komen er m.i. uit,
als we het woord 'wederom' in
vers 11 in verband brengen met het
slot van vers 16, zoals Cdvijn
doet, die daarin door meerderen gevolgd wordt.g Wederom, d.w.z.
evenals bij de uittocht uit Egypte,
zal de Here zijn hand uitstrekken.
De eerste uitleiding was uit Egypte. Nu komt er een nieuwe uitleiding uit de ballingschap.
Dat betekent m.i. dat de kijker na
vers 10 nog verder wordt teruggezet en gericht wordt op wat er gebeurt tussen hoofdstuk 10 en l l ,
nl. tussen de ballingschap en de
komst van Christus. Die ballingschap g n g wel door, al werd voor
dat moment de Assyrische opmars
nog gestuit. Maar er komt ook een
terugkeer uit de ballingschap! Daarover spreken de verzen 1 1 tot 16.
Zo laten de verzen 1 l en 12 zich
m.i. het beste verklaren: G d haalt
zijn volk weg uit al de landen waarin het was tere~ht~ekornen.'~
Ook
de verzen 13 en 14 zijn vervuld in
die tijd na de ballingschap, al
merkt Calvijn terecht op, dat het
maar een bescheiden rijksbestaan
was wat God de Joden na de ballingschap gaf. In deze lijn exegetiseren verschillende gereformeerde
theoiogen.'' Hier te denken aan een
letterlijke vervulling in de toekomst, leidt tot onoverkomelijke
moeilijkheden. De namen van de
hier genoemde volken bestaan irnmers niet meer."
.
. , . .
Onze conclusie. is (in de lijn van
Calvijn), dat we hier mogen spreken van het wonder van de terugkeer van Israël uit & ballingschap,
maar dat in het perspectief daarvan
ligt de toebrenging van de kerk uit
de volken door de prediking van
het evangelie. Zo komt in de loop
van de geschiedenis Gods werk uit.
We zien Gods hand in de geschiedenis! En we hebben in het vooruitzicht het nog veel grotere wonder
van de vergadering van al Gods
,..
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volk in de wederopstanding
vlees.

van het

Daarmee is het perspectief van dit
hoofdstuk compleet. En dan zien
we tot onze verrassing inderdaad
een drieluik. Dat ziet er als volgt
uit. Het heil van God komt in:
a. de terugkeer uit de ballingschap;
b. de komst van de Messias en het
toebrengen van de volken in deze pinksterbedeling;
c. het definitieve vrederijk van de
Messias in de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde.

De toepassing van deze
profetie
Kunnen we er nog iets meer van
zeggen? Kunnen we vanuit de profetie van Jesaja 11 nog duidelijker
zicht ontvangen op onze tijd, zodat
we daarin de hand van God zien?
Laten we niet vergeten dat Jesaja
spreekt over een 'rest'. Het is
steeds een rest, een overblijfsel,
waarmee God handelt. Dat deed
Hij toen, in de terugkeer uit de ballingschap. En dat doet Hij nu, in de
vergadering van de kerk uit de volken.
Wij zien vandaag nog niet de toekomstige heerlijkheid der kerk, om
met Calvijn te spreken. Dat is ook
voor ons mi nog toekomst. Wat wij
zien is een kerk, verstrooid onder
de volken, klein, onaanzienlijk.
Toch is er een belofte! Een 'landbelofte ' , zo u wilt. Maar dan ingevuld
vanuit Christus. De zegen van
Abraham is in Jezus Christus tot de
heidenen gekomen (Gal. 3 : 14).
Dat betekent dat God met Abraham en met Israël de volken zegent, en wel met de enige Naam,
die onder de hemel tot behoud gegeven is aan de mensen (Hand.
4: 12). Die Naam is er vandaag, in
de prediking van het evangelie. En
zoals de apostelen die Naam verkondigden in Israël met de oproep
tot geloof en bekering, zo moeten
ook wij die Naam vandaag uitdragen in de wereld. Mensen en volken oproepen om te schuilen bij

die enige Naam.

Want Gods gericht - dat blijft
steeds de achtergrond van Jesaja
11! - zien wij ook vandaag in de
wereld om ons heen. Toom van de
hemel wordt geopenbaard over de
goddeloosheid van mensen en volken. In die wereld vol van gericht,
klinkt de boodschap van God, die
verzamelen blaast. Terwijl daar een
wereld is die zichzelf wil redden,
klinkt van Boven de boodschap
over de enige redding in Jezus
Christus. De wereld is ontredderd,
net als in de dagen waarin Luther
zijn 'Vaste Burcht' dichtte, toen de
kerk (die 'rest' van getrouwen!)
met de ondergang werd bedreigd.
Zo blijft de situatie bedreigend, zolang de kerk een 'rest' uit de volken is.
Dat is een aspect dat we in onze dagen niet uit het oog mogen verliezen. We zien de oordelen van God
in oorlogen en ontreddering van de
volken, in het oprukken (opnieuw!)
van de islam, in hongersnoden en
aardbevingen. In die wereld is er
maar één Naam. Dat betekent dat
we ons moeten losmaken van de
wereld van de volken en moeten
schuilen bij de scheut uit de wortelen van Isaï (Jes. 11 : 1), Jezus
Christus. En tegelijk de wereld,
van welk' geloof' of 'godsdienst'
ook, moeten oproepen om ook de
redding te zoeken bij die Naam.
Wat overblijft is een arm en ellendig volk, dat op de Naam van de
Here vertrouwt. Die 'rest' heeft
grote beloften van verlossing.

Let op het evangelie!
We maken de slotsom op.
Eschatologisch leven (met het uitzicht op Christus' wederkomst) betekent niet: naar Israël kijken, maar
naar de stand van het evangelie in
de wereld. Zo heeft Christus het
ons geleerd (Matt. 24 : 14). Dat
heeft Luther begrepen, toen hij het
had over het grote gebeuren in zijn
dagen dat 'het lieve evangelie'
Duitsland en de wereld inging. De
wereld heeft nog nooit zoveel van
het evangelie gehoord als in onze

dagen, zei hij. En dat was voor
hem het teken dat de jongste dag
nabij was.
Gods Woord blijkt een zeer actuele
boodschap te zijn. Dat was het niet
alleen in de dagen van Luther,
maar dat is het ook vandaag. We
merken de hand van God op in verlossing en gericht beide. Wie daarvan spreekt profeteert pas echt!
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GEWOON IS NOG
NIET NORMAAL

J.

van Bruggen

Schooldagtoespraak 1995
1. Het probleem van
gewoon en normaal
Het thema voor drie van de zeven
schooldaglezingen in 1995 is 'kerk
en wereld'. Kerk en wereld: twee
woorden, twee werkelijkheden,
maar geen gescheiden circuits. Ze
ontmoeten elkaar dagelijks en hebben daarom veel met elkaar te maken. Juist de voortdurende ontmoeting van kerk en wereld geeft nog
altijd een niet ophoudende spanning. Eens zullen kerk en wereld,
geloof en ongeloof, gescheiden
worden en niet meer gezamenlijk
leven op dezelfde aarde. Dan zal
die spanning er niet meer zijn, omdat er afstand is gekomen. Maar
vandaag leeft de kerk van Christus
midden in de wereld: ze bevindt
zich aan alle kanten in een omgeving vol ongeloof. Ze mmt daar
haar weg vinden en haar karakter
onbesmet bewaren. Zij confronteert zich daarom voortdurend met
haar omgeving, de wereld.
Wie het over de kerk heeft, spreekt
immers over de vissen die zijn gevangen in de newn van Christus'
liefde. Maar dit net wordt nog gesleept door het water van de wereld
waaruit zij worden opgehaald.
Mensen die hun burgerschap in de
hemel hebben, wonen nog altijd in
aardse straten. En de erfgenamen
van het hemelrijk zijn hier nog
buurtgenoten in het woonerf.
Dit heeft als vanzelf gevolgen voor
ons leven van aiiedag. Als mensen
hebkn wij de neiging ons aan te passen bij onze omgeving. Die is onze
maat: daann wilien we ons het liefst
bewegen als een vis in het water. Dit
geldt ook voor ons als christenen in
een wereldse omgeving.
Die omgeving waarin wij als christenen leven maakt een bepaalde in-

druk op ons: wij kunnen daar niet
onder uit. Gedoopte mensen worden niet blind en doof gemaakt. Zij
zien dezelfde reclame d s iedereen
en ze horen dezelfde muziek weerklinken. En alles wat tot ons komt,
zet een stempel op ons. We staan
er niet buiten, maar zijn er met
huid en haar aan verbonden.
Wat gewoon is om ons heen, lijkt
ook zo gewoon voor onszelf als
christenen. Welk mens, d is hij of
zij een gelovige, wil in zijn of haar
tijd nu een ongewoon mens zijn?
De gewoonte van de wereld om
ons heen is een grote macht. We
kunnen dit ook de cultuur noemen,
maar dat is zo'n algemeen woord.
In de praktijk hebben we niet zoveel met de cultuur in het algemeen te maken: er zijn trouwens allerlei culturen door elkaar heen in
Nederland. Maar we hebben allemaal heel veel te maken met de gewoonten van de buren en met wat
ze bij ons op het werk gewoon of
ongewoon vinden en met wat
jeugdgenoten voor smaak hebben.
Daar wil je eigenlijk niet graag van
afwijken. Wanneer de mensen je
ongewoon gaan vinden, voel je je
al gauw abnormaal. En wie wil er
als mens nu abnormaal zijn?
Deze suggestie van het gewone om
ons heen, is ook wat de Bijbel 'de
wereld' ncemt. In het Nieuwe Testament wordt er nog wel een andere term voor gebruikt: 'het abc (de
stoicheiu) van de wereld'. Dat zijn
de vanzelfsprekendheden van de
mensheid om je heen. Of wals
men dat vandaag ook wel noemt:
'hetgeen maatschappelijk aanvaard
is of een breed draagvlak heeft gekregen'. Onze huidige ministers nemen juist datgene wat men in de samenleving 'gewoon' en 'vanzelfsprekend' gaat vinden als uitgangs-

punt voor wetgeving. Welke minister wil nu ongewoon of afwijkend
zijn?
Eigenlijk gaat de kerk er in onze tijd
daardoor steeds meer uitzien als ongewoon en abnormaal. Helaas dmn
vele christenen nu hun best om zich
snel aan te passen, maar er blijft door
Gods genade ook een christelijk
volksdeel dat zijn eigen christelijke
stijl wil bewaren. Deze christenen
vinden (om een paar voorbeelden te
noemen) alleen het huwelijk normaal
als samenlevingsvorm en ze waarde
ren de kinderzegen positief. Dit
volksdeel weet zich afhankelijk van
een hogere en heilige God. Er blijven christenen die zich veel mwite
geven om een eigen weg te gaan bij
de opvoeding van jongeren en er blijven christenjongerendie op een andere manier over zelfstandig-worden
denken dan de meesten om hen
heen. Vroeger leek het gewoon om
zo te geloven, ook al struikelden wij
vaak. Vandaag lijkt het ongewoon.
En die suggestie van het buitenmodel-zijn kan een geweldge druk leggen op jongeren en ouderen die juist
bij de tijd willen blijven. Wie wil er
nu graag ouderwets of abnormaal lijken in zijn of haar gedrag?
Deze invloed die het gewone op
ons heeft, is onderhuids en ongemerkt. Het is een sluipend gas, een
koolmonoxyde, dat je pas opmerkt
wanneer je de ramen opengooit.
En het kan ons juist in het dagelijkse
sterk beïnvloeden. Het is niet zo
moeilijk om de grote beslissingen
overeind te houden: de keuze tegen
abortus en voor het huwelijk, de keuze tegen het gebruik van drugs en
voor de kerkgang. Maar het is veel
moeilijker om de kleinere gewwnten niet over te nemen. k manier
van kleding op zondag, de manier
van vnjetijdslxsteding, de manier

van liefkozen, de manier van kijken,
het ontbreken van schroom en
schaamte in het praten met eikaar,
het consumptiepatroon, de drankgewoonten van je leeftijdgenoten of je
vrienden. Hier is de suggestie van
het'gewone' heel groot en je bent al
gauw abnormaal, wanneer je matigheid nastreeft in eten en drinken,
wanneer je schaamtegevoel en
schroom van belang vindt, wanneer
je werkelijk op de zaterdagavond
thuis wilt zijn ter voorbereiding op
de zondag. Dan kunnen we lijden onder het gevoel dat we abnormaal,
saai, onpraktisch, ouderwets, p ~ u t s
of wereldvreemd zijn.
Wanneer de kerk niet vervolgd
wordt, zit er niets anders op dan
zich onwennig te voelen in de wereld: je bent nu eenmaal een burger
van de hemelse gemeente. Maar is
onwennig ook niet abnormaal?
Wanneer dit gevoel ons bekruipt, is
het gevaar groot dat we ons als kerk
in de wereld sterk gaan maken voor
een paar grote strekdammen als antiabortus en anti-euthanasie, maar dat
we verder probaen toch zo gewoon
mogelijk te doen. Dat betekent: zo
dicht mogelijk het gewone benade
ren. En w min mogelijk een stijl ontwikkelen die ongewoon en buiten de
tijd lijkt te zijn. Onze verborgen
agenda wordt dan toch: 'Doe gewoon,doe normaal!' Alsof dat wat
mensen in deze wereld gewoon vinden, ook echt normaal is!

2. De ouderdom van het
probleem
Het laten wegvlceien van de dagelijkse spanning tussen kerk en wereld is niet iets nieuws van deze
tijd. Het verschijnsel vinden we
ook in de brieven van het Nieuwe
Testament al genoemd.
Door de komst en de aanvaarding
van het evangelie van Jezus, de
zoon van de Schepper van hemel
en aarde, werden mensen uit hun
gewone omgeving gelicht. Ze kwamen in aanraking met een heel andere, onzichtbare wereld die hen
nu wilde bepalen. Voor hun omgeving leek het erop dat ze abnoma-

le mensen werden. Maar zelf leerden deze christenen rekenen met
de norm van God, met de komst
van de Rechter en met het loon dat
Christus zal geven. Het oriëntatiepunt van de christen kwam elders
te liggen en dat maakte heel veel
uit in alledaagse dingen.
Al spoedig kwam echter de terugslag: de wereld drong de kerk temg
tot de realiteit van hierbeneden, tot
de gewoonten die men gewend was
in een normale Griekse stad en die
iedereen gewoon vond. Na een enthousiaste samenkomst temidden
van profeten en oudsten en omringd door de gaven van de Geest,
kwam men weer buiten en Liep
door dezelfde straten als vroeger.
Men kwam weer langs de tempel,
waar de buurtvereniging een feest
hield en waar ze je zouden missen.
Zo heeft Timoteus er in Efeze al de
handen vol aan, om door onderwijs
en voorbeeld duidelijk te maken
dat heiligheid, reinheid, soberheid,
nuchterheid en trouw meer normaal zijn dan men in Efeze denkt.
Toch spoort Paulus hem door zijn
eerste brief aan om in deze strijd
voor het normale christelijke leven
te volharden, hoe ongewoon de
mensen dit normale ook vinden.
Timoteus had die aansporing wel
nodig.Hij werd soms wat vermoeid van dat werk in de gerneente. Het is heel moeilijk om het
kruipgas van wat mensen nu eenmaal gewoon vinden, te bestrijden.
Het is heel lastig om duidelijk te
maken dat wat gewoon wordt g e
vonden nog niet normaal is voor
God die de wereld maakte. Mensen
voelen dat vaak niet zo aan. Ook
christenen niet altijd.
De apostel Paulus schrijft dan tegen het einde van de brief aan zijn
vermoeide helper een wat raadselachtige spreuk. Deze luidt als
volgt: 'Van sommige mensen zijn
de zonden zo duidelijk, dat zij voor
hen uitgaan naar het gericht, bij anderen komen zij achteraan. Zo zijn
ook de goede werken aanstonds
duidelijk, en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven' (1 Tim. 5,24-25).

3. Het laatste woord is nag
niet gezegd
Paulus heeft het in deze spreuk
eerst over zonden. Sommige zonden gaan voor de mensen uit. De
apostel bedoelt daarmee dat iedereen deze zonden ziet en veroordeelt. Er is geen twijfel over: iedereen vindt het slecht wat deze mensen doen! Je ziet het zomaar dat het
niet deugt: handelen in drugs,chemisch afval dumpen, het doden van
straatkinderen. Wie zou dat niet
veroordelen? Daar heb je geen
rechter v m nodig. Zulke zonden
lopen al voor de mensen uit naar
het gericht. En zuke zonden zijn er
vandaag ook. De wereld is nog niet
helemaal immoreel geworden!
Maar, zegt de apostel vervolgens,
er zijn ook zonden die niet zo geëtiketteerd worden. Niemand maakt
zich er druk om. Die zonden komen achter de mensen aan: ze houden zich schuil achter hun mg en
worden niet opgemerkt. Iedereen
zegt dat het toch zo'n aardige
vrouw of zo'n gezellige jongen is.
En niemand denkt verder kritisch
na over wat zij doen. Zulke zonden
zijn anoniem omdat ze gewoon
worden gevonden en als menselijk
gedrag geaccepteerd worden. Wie
maakt zich daar nu druk om?
Echter: er komt nog een her-beoordeling in het gericht! Of de daden
van de mensen vandaag nu als zonde worden beoordeeld dan wel heel
gewoon worden gevonden: over al
die daden komt het oordeel van
God. Dan is niet de vraag wat mensen gewoon of slecht vonden, maar
wat God daarvan oordeelt. Hij
weet wat normaal is voor mensen:
Hij stelt de norm en is de Schepper. Alleen wat bij Hem past, is
echt normaal in deze wereld.
En dat wordt pas later uitgemaakt.
Bet laatste woord is nog niet g e
zegd op aarde.
De spits van deze spreuk is: oriënteer je niet op wat gewoon gevonden wordt, maar bedenk dat God je
om elk ijdel woord in het gericht
brengt. Het is dus doodnomaal om
te leven met ontzag en eerbied

voor de HERE!
De spreuk van Paulus gaat echter
nog verder en & k m ervan zit
zelfs in het slot dat volgt. D a h n
gaat het niet meer over de zonden
maar over & g m i e werken. Ook
hier geldt dat er goede werken zijn
die wél en die niet gewaardeerd
worden.

De wereld is nog niet helemaal verdorven Er zijn nog algemeen erkrik g&
werken. Het zorgen
voor anàeren wordt gewaardeerd.
Voor artsen zonder grenzen hebben
mensen Ixwondering. Er zijn vmdaag nog h e l wat goede werken
waar niemand om lacht en waar iedereen waardering voor heeft. Zulke werken hoef je niet aan te hvelen of a venkdigen: ze lopen al
voor de mensen uit naar de waarde-

.

ring en aanvaading.
Echter: er zijn ook goede werken
die niet als zodanig erkend worden.
Ze vallen wat weg. Ze vailen helemaal niet in de prijzen. Niemand
zit er op te wachten in deze wereld.
Men kijkt er aan v m i j en merkt
ze niet op.
En daar zat nu voor de ijverige en
stipt levende Timoteiis het probleem: veel mensen dachen 'waar
maakt hij zich druk om?' Daar zit
voor christenen in de huidige w e
reld m k een probleem: dat een b
le reeks goede werken niet gezien
wordt ais 'goede werken'. Huwe
lijkstrouw lij@ helemaal niet m hlangrijk wanneer je eigen ontwikkeh g in de knel k m t . Het venorgen
en opvoeden van k h k e n lijkt
vaak een hindernis voor & eigen
ontplooiing. Bijbek deugden als
kuisheid, huishw&lijkid, gehoorzaamheid aan de ouders, liefdevolie zorg, xespect voor ouderen
enz. staan vandaag niet m hoog genoteerd op & lijst van goede werken en misschien zijn ze van die
lijst allang afgevoerd En over
woon- en vacaniiegewoonlen van
jongeren moeten we maar niet te
m d j l doen.
Dit maakt een zorgvuldig leven en
het doen van g& werken Iastiger. Waanmi zou je ongewoon en
abnormaal doen? Maar Paulus

zegt: het laatste woord over wat
normaal is, is nog niet gezegd. De
gewoonte van de wereld is de hoogste wijsheid niet. Er zal over veel
dingen straks nog ander licht vallen. Ook over de goede werken. De
christen die zijn of haar eigen program heeft en zijn of haar eigen
plan voor g& werken, lijkt soms
een vreemde eend in de bijt. En dat
kan je onder druk zetten: ben ik
dan zo ongewmn en buiten de tijd?
Maar straks komt nog het laatste
w&
van de Rechter, van onze
heilige Schepper. Dan zal van veel
zonden blijken dat ze echt z o d e n
waren m k al zag niemand er wat
verkeerds in. Maar dm zal ook van
veel goede werken blijken dat het
goede werken waren al zag bipa
niemand er het belang van in en al
voelde je je er soms wat ongewoon
en ongemakkelijk mee.
OriEnteer u daarom niet op wat ong e w m wordt gevonden, maar bedenk als christen en chrish dat je
Heiland nog eens komt en dat zijn
loon dan bij Hem is. Vandaag is

het allernaal heel verwarrend. Sommige m d e n w&n gezien, andere worden goedgepraat. Sommige
goede werken w o h n geeerd en
om andem word je als ongewmn
en ouderwets uitgelachen. Laat de
kerk in de wereld echter goed vasthouden dat het laatste woord nog
gezegd moet worden. Wat gewoon
is in deze wereld en soms ook a1 in
de kerk, is lang niet altiyi normaal
voor God. Wat straks nomiaal. is
v m r Christus, dat moet vmr ons
als christenen gewoon zijn in deze
tijd. Uiteindelijk is de vraag niet of
je zoveel mogelijk in de pas blijft
lopen met & smaak en & gevoelens van de wereld of de kerkleden
om je heen, maar of j e Verlosser en
Redder straks zal zegen 'W
gedaan, trouwe hecht, ga binnen in
de vreugde van je Heer'. Daarbinnen zullen we pas echt gewaar worden wat n
d is! Eindelijk zal
het normaie van God dan v m r g d
de gewoonste mak van de m l d
worden.
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MODERNE EN
HEDENDAAGSE
NEDERLANDSE KUNST
E e n prochtig geï,/ustreewboek is het

beeldhouwen

Dwarsdoorsneden
Het k k heeft een bijzondere opzet. Er is gekozen voor een aantal
peiljaren: 1916, 1930, 1955, 1960,
1969,1980. We krijgen dus geen
opeenvolgende uiteenzetting in de
trant van: 'de ontwikkeling verliep
langs die en die lijnen'. Door de gekozen werkwijze zien we steeds
een jaaroverzicht. Daarin staan 'behoudende' en 'vooruitstrevende'
kunstenaars naast elkaar.
In het jaar 1916 komen we een
compositie met horizontale en verticale lijntjes van Piet Mondriaan tegen, maar ook een 'glazen bakje
met rozen' van Fioris Verster. In
1930 Willem Schrofers (op de Rus
Kandinsky geïnspireerde) 'compositie met blauwe en rode cirkel'
naast 'de haven van Palma de Mallorca' van Wim Schumacher. in
het hoofdstuk 1980 treffen we het
uit onder meer autobinnenbanden,
planken, glas en lege blikken bestaande werk 'dier' uit 1983 van

Carel Visser aan, als ook het uiterst
nauwkeurig uitgepenseelde doek
'de schreeuw' (uit 1985) van Rob
Scholte.

Hinken op twee gedachten
Behalve de honderden illustraties
k v a t het k k een uitvoerige beschrijving van wat er in genoemde
peiljaren in de beeldende kunst zoal gebeurde. De nadruk ligt daarbij,
zoals redacteur Cor Blok het zelf
uitdrukt, op de mentaliteit. Het gaat
dus niet alleen over hoe de kunst in
zo'n jaar al of niet veranderde,
maar vooral over hoe de kunstenaars met elkaar omgingen, hoe ze
elkaar inspireerden, de kritiek onderling en zelfs hoe ze zich tegen
elkaar afzetten.
Het positieve van zo'n benadering
is, dat het ijzeren schema als zou
de kunst van de twintigste eeuw
zich volgens 'vaste wenen' hebben
ontwikkeld, doorbroken wordt.
Ineens blijken er verschillende tra-

J.M. de Jong

dities naast elkaar te bestaan. Niet
iedereen ging in navolging van
Mondriaan abstract schilderen. Dat
zien we bijvoorbeeld in het peiljaar
1930. Het wemelt dan in Nederland van de realisten, die hoewel ieder op een zeer persoonlijke manier (en dus zeer hedendaags), de
zichtbare werkelijkheid als uitgangspunt voor hun werk nemen:
Willink, Kocti, Ket. Vaak zijn ze
wel door de moderne stromingen
als expressionisme en kubisme
heengegaan, maar hebben ze zich
op uiteenlopende gronden er weer
van afgekeerd. Soms kun je dat in
het werk zelf aflezen.
Ook in de andere hoofdstukken
komt dat steeds weer naar voren.
Iedere keer blijken kunstenaars e l e
rnenten van de dagelijkse werkelijkheid in hun kunst op te nemen.
Steeds reageren ze op gebeurtenissen of verbeelden ze hun kijk op de
wereld en wat daarin op dat m e
ment gebeurt. De schrijvers van dit
boek gaan uihrcerig in op die achtergronden, zodat het moderne levensgevoel als drijfveer, behoorlijk
tot zijn recht komt. Wie wil weten
hoe de gemiddelde Nederlander de
moderne wereld ziet en hoe ook
christenen daardoor beinvlced kunnen worden, kan niet om deze uitvoerige Teleac-uitgave heen.

Twee voorbeelden
Een van de eerste werken die besproken worden is de 'kmiswegstatie nr. 8' van Jan Toorop. De kunstenaar maakte dit werk in 1916
voor de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek. Opvallend is de gedragen,
nogal geometrisch gestileerde
vormgeving die Toorop gebiuikte.
Eigenlijk staan we hier aan het
eindpunt van een lange traditie, die

1 Toorop:Kruiswegstatie nr. 8.
dit schilderij een enigszins opdringerig affiche-zonder-tekst. Het
heeft er even de schijn van alsof, t e
gen alle moderne kunst in, & dagelijkse realiteit weer genoeg zinvol
is om verbeeld te worden. De vraag
blijft echter wat Scholte ons wil
vertellen over die zichtbare werkelijkheid. De clown maakt namelijk
een cartoon, waarop een gezapige
kunstenaar, dikke buik vooruit, achter een ezel staat waarop Edvard
Munchs bermrnde werk 'de
schreeuw'. Daarmee wordt iets van
de betekenis van dit doek van
Scholte duidelijk. 'De schreeuw'
geldt als een symbool voor de in de
moderne wereld van alle relaties
losgeraakte mens die het in doodsnood uitschreeuwt, zo sterk dat de

van de christelijke kunst. Het thema is direct herkenbaar: Christus
met het kruis,een soldaat, vier wenende nonnen. De grootste aandacht van de kunstenaar is echter
uitgegaan naar de ritmische rangschikking van lijnen en vlakken.
Die vormen feitelijk de expressie,
de uitdrukkingskracht van het
werk, niet de gemoedst~standvan
bijvoorbeeld de 'lijdende' Christus,
die zo te zien helemaal niet lijdt en
een uiterst luchtig kmis meevoert.
Tmrop heeft overigens ander, zeker niet christelijk werk gemaakt
dat veel en veel sterker van compositie en ritmische herhaling is.
Nederlandse kunst vanaf 7900 sluit
af met een schilderij van de vorig
jaar ten gevolge van een immontploffing gehandicapt geraakte Rob
Scholte. Op het manshoge doek
zien we een met felle acrylverf geschilderde opwindclown, die met
een potloodje een tekening maakt.
Op het eerste gezicht een grappig
geheel. Zomaar een clowntje tussen het spaarvarken en de planten
op een tafel of vensterbank. Maar
voor wie op het formaat let, wordt

Schoite:De Schreeuw,

hele kosmos meeresoneert. Scholte
haalt op deze manier die betekenis
fel onderuit. En dan dat duidelijk
aanwezige achtereind van een
spaarvarken? Iedere authenticiteit
van de kunstenaar wordt hier betwijfeld, lezen we - mijns inziens
terecht - in een van de laatste Unnen van dit boek. Niets is vaststaand, geen enkele visie is geldig,
de dingen om ons heen hebben
geen vastere waarde dan wat een
gek er voor geeft.
Wat dat laatste kieseft mis ik in dit
boek al die kunst die in Nederland
gemaakt wordt en die wel een positieve grondhouding laat zien ten opzichte van de wereld. Maar rnisschien is het op dit moment voor
velen nog te vroeg om daar ook rekening mee te houden. De redacteur van het h e k , Cor Blok, heeft
in z'n nawoord daar een opmerking
over gemaakt. Hij constateert achteraf dat de dwarsdoorsneden toch
nog te veel geschreven zijn vanuit
de visie dat nieuwe verschijnselen
in de beeldende kunst interessanter
zijn dan meer traditionele. Het
wachten is dus op een volgend project.

N.a.v.:Cor Blok (red.), Nederlandsek.unst
vadI9QD; uitg. Teleac, Utrecht 1994.232
blz., veel illuskaties.Prijs f 79,-.

G.J. van Middelkoop

Catechisatie en
godsdienstonderwijs

uit christelijke milieus,als jongeren die'nee' tegen het geloven hebben gezegd en jongeren die uit andere godsdiensten afkomstig zijn,
kunnen op een middelbare school
niet zonder deze 'christelijk-culturele vorming'. Wil men op dat niveau in onze maatschappij leven,
dan zal deze vorming nodig zijn.
Wie op deze wijze de taken heeft
afgebakend, zal ontdekken samen
verantwoordelijk te zijn. Verantwoordelijk voor het begeleiden
van de jongeren naar hun volwassenheid. De een gericht op de geloofsopvoeding, de ander op een
christelijk-culturele vorming.En
wie zich samen verantwoordelijk
voelt, zal ook graag samen tot afspraken wdien komen, hoe ieder
op zijn terrein en met zijn doel
voor ogen aan die verantwoordelijkheid vorm geeft. Wie geen verschil ziet en geen afspraken maakt
loopt kans dubbel werk te doen.
Daarbij is niemand gebaat. Zeker
de jongere niet.

Dr. H.R. Juch schreef in het Centraal
Weekblad van B o k t o h een artikel
Jongeren naar de Heer kiden. Daarin
zoekt hij naar een afbakening van taken tussen catechese en godsdienstonderwijs. Ze moeten niet te veel op elkaar lijken,anders gaan jonge mensen
een keuze maken tussen beide. De catechisatie is volgms Juch voor geloofsopvoeding, het godsdienstonderwijs voor christelijk-culturele
vorming. Dit onderscheid heeft bij
Juch te maken met de constatering,
dat veel christelijkescholen een zeer
gemengde bevolking hebben.

Steeds meer jongeren die een christelijke school bezoeken, komen uit
niet-christelijke milieus. Steeds vaker komt bet voor dat een jongere
op vrij vroege leeflijd 'nee' zegt tegen het geloven van de ouders.
Wat vwr positie neemt het godsdienstonderwijs op deze scholen in?
We moeten keuzes maken en vanuit de kerk duidelijk stellen dat de
huidige middelbare school geen
plaats is waar aan gebofsopvoeding van jongeren wordt gebouwd Dat is steeds meer de taak
van de ouders en van de kerk.
Moet het christelijk onderwijs of
het godsdienstonderwijs op die
scholen dan maar worden afgeschaft? Alstublieft niet! Het godsdienstonderwijsis een belangrijk
vak. Ik wil& wel dat de cijfers
voor dat vak zwaarder zouden m e e
tellen bij de weging of een jongere
naar een volgende kias ixvorderd
kan worden of niet. Maar ik zie het
godsdienstonderwijs dan veel meer
als een 'christelijk-culturele vorming'. Daaraan is in onze maatschappij behoefte. Zowel jongeren

Gereformeerde scholen willen wel
graag een plaats zijn waar 'aan geloofsopvmding van jongeren wordt
gebouwd'. Zij zuilen de taakafbakening van Juch dan w k niet kiezen.
Overigens is er zeker reden voor onderlinge afstemming en afbakening.

Geesten onderschelden

l

We leven in een wereld waarin veel invloeden op ons af komen. Er golft
overal een zee op ons aan. Tv, radio,
krant en bmk, ontmoeting en gesprek,
elk zendt een bepaalde geest uit. Voordat we het weten, gaat dit alles ons
beïnvlmden en beheersen. Daarom is
het keuren en onderscheiden nodig.
Aldus ds. A. van Brurnmelen in De
Waarheidsvriendvan 19 oktober.

In 1 Korinthiërs 12 spreekt Paulus
over verschillende genadegaven.
Het komt ons nu vóór, dat in dit totale geheel van gaven de onderscheiding der geesten een zinvolle
functie bezit. Dit charisma beoogt
te beoordelen de waarde, de uitwerking der gaven. Wanneer sommigen de buitengewone gaven bovenmate roemen gaan, zegt dit charisma: Ho, ho, ga niet boven de maat
uit. Als het evenwicht ontbreekt
tussen buitengewoon en gewoon,
maar evenzeer als de liefde ontbreekt ten bate van wijsheid en kennis - zie, dan roept het charisma
van de onderscheiding der geesten:
Pas op! Er is scheefgroei!
Spreken in tongen bijvoorbeeld is
duidelijk van minder waarde dan
klare prediking. Leiding geven gewichtiger dan uitoefenen van
krachten. De hoogste van alle charismata is de liefde. Zij moet alle
gaven doortrekken en verwarmen.
Zij is blijvend van waarde. Deze
plaats van de gave der onderscheiding ligt derhalve in het beoordelen van het evenwicht, niet minder in het bewaren van de rechte
koers. Deze gave zal nooit heersen, maar altijd dienen. Deze gave
waakt temidden van de roering
der geesten om het schip van de
kerk veilig te loodsen door de
branding heen. Deze gave is doorgaans het bezit van geesten, die
diep zien en ver kunnen kijken.
Ze is een gave om de onderstroom
der tijden te kunnen waarnemen.
De winden te voelen waaien door
het tijdsgewricht van heden. Dit
charisma is het voorrecht van hen,
die doorgaans eenzaam leven.
Maar wel dicht bij God. Zij hebben een scherp gehoor, een tere
tastzin. Bovenal leven zij dicht bij
de Heilige Schrift.

Gespreksklimaat
Ds. I.M. Goedhart schreef in
Reformanda van 18 oktober een zeer
terecht artikel over gespreksklimaat,
toon en doodzwijgen.

Gespreksklimaat
In het nummer van september '95
van Nader Bekeken klagen ds. P.L.
Storm en J. van der Jagt over het
gespreksklimaat. De vraag wordt
gesteld of er eigenlijk wel een
gespreksklimaat is.
Er kwam kritiek op artikelen en nota's die het GSEV liet schrijven en
deed verschijnen. Dat GSEV
wil( de) namelijk toe naar een open
ledenbeleid. Naar het mogelijk maken van het lidmaatschap ook voor
niet-leden van de Gereformeerde
Kerken. Ds. HJ.D. Smit en ir.
J. Huijgen droegen hun steentje bij.
We weten zo langzamerhand wel
hoe. Hoe zwaar de theologie van
prof. dr. K. Schilder door hen onder vuur werd genomen, waarbij
vele misvattingen over die theologie aan het licht kwamen. Ook hoe
in verband hiermee resultaten van
de doorgaande reformatie werden
bekritiseerd. Ja, hoe die zo genoemde doorgaande reformatie zelf het
moest ontgelden.
Een en ander maakte heel wat los.
Natuurlijk kwamen er reacties. Het
werd gelukkig niet allemaal voor
zoete koek geslikt. Ook naar onze
mening - en we zeggen het maar in

onze woorden - staat de door de
Here gegeven zegen in de reformatie die we de Vrijmaking noemen op het spel. Het is naar het
woord van ds. H. Knoop op de Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944 dat de doorgegane en
doorgaande reformatie drong tot de
doorgaande reformatie. Wat gebeurt er met die reacties? Het
GSEV heeft getracht die te beantwoorden. Op een eind vorig jaar gehouden eendaags congres. Maar
dat mag de benaming beantwoording niet dragen. Toch gaat het
GSEV door. En wil de gelederen
openstellen ook voor niet-leden
van De Gereformeerde Kerken.
Vrijdag 6 oktober al. Zonder de zo
noodzakelijke verder- en diepgaande discussie. Want er is heel wat
aan de orde gesteld. Zonder dat het
indringend kan worden besproken.
Ds. Storm schrijft:
Een enorme verscheidenheid aan

meningen en gedachten en aanzetten over de meest ingrijpende thema' s is over ons heen gekieperd:
over het belijden van de kerk, de interpretatie van onze belijdenis,
over het koninkrijk Gods en over
de verhouding kerk en koninkrijk
Gods, over de plaats van de kerk in
de cultuur, de christen in de cultuur, over Christus en cultuur, over
de theologie van Schilder in verband met deze en nog andere dingen, en over de invloed ervan op
ons denken en leven etc. etc.
En de reacties... worden doodgezwegen. En intussen gaat men door
met het trekken van consequenties
uit wat men allemaal poneert en beweert.
De toon
J.E. Hopman weet hoe dat komt. In
het ND schreef deze redakteur ervan onlangs dat dat doodzwijgen
ligt aan de door de critici aangeslagen toon. Dat is zijn reactie op het
schrijven van ds. Storm en Van der
Jagt in september jl. van Nader Bekeken. En wat haalt hij voor 'bewijs' aan? Een artikel in dat blad
van maart '95 van de hand van
(een van) hen? Welnee: van dr.
J.J.c. Dee! En dan schrijft Hopman:
Maar als de GSEV-bijdrageh van
Smit en Huijgen worden gekenschetst als kerkondermijnend
(' koers recht op de klippen af) en
zelfs secularisatiebevorderend (. . .)
moet dat betrokkenen diep krenken
en lijkt daarmee de basis voor een
zakelijk gesprek te worden weggeslagen.
Dat doe je dan natuurlijk direct dat
artikel van dr. Dee naslaan. En wat
schrijft deze dan? Dit:
De twee grote opstellen van Smit
en Huijgen (...) worden beide gedrukt door zoveel misvattingen,
eenzijdig heden en theologische
overstappen uit reactie, dat er ernstige vertekeningen (. . .) optreden;
grote verschuivingen zich voordoen (...); de gereformeerde theologie langzaam maar zeker wordt
'bijgesteld' door theologieën uit
(...) niet gereformeerde hoek; het
gereformeerde leven niet tegen de

gevaren van de secularisatie wordt
beschermd maar er juist meer aan
wordt prijsgegeven, en het schip
der kerk (.. .) een zeer onvaste
koers krijgt - geen 'koers tussen de
Hippen door', naaar (.. .) recht op
de klippen af.
En dat schrijft Dee dan na die opstellen nauwkeurig gewogen en geargumenteerd afgewezen te hebben. Stom en Van der Jagt schreven dat niet. Dat is aan hen dus niet
te verwijten. Maar aan Dee wel? Is
dat nu een verkeerde toon aanslaan? Of is dat gewoon een overtuiging op papier zetten? En een
ernstige waarschuwing laten horen? Zo ziet dr. Dee dat. Mag hij
dat (zo) niet zeggen? Laat men
hem weerleggen! En niet beweren
dat het aan de goede tmn mankeert.
Doodzwijgen
Over dat doodzwijgen moeten niet
alleen Storm en Van der Jagt klagen, maar meerderen.
Prof. drs. D. Deddens toont in Na&r Bekeken aan dat wat drs. A.
Kamsteeg in Een breuk te ver
schrijft over de synode van 1967 er
gewoon naast is. Wij bewijzen in
Refomanda met de stukken dat
wat dezelfde in dat geschrift over
'Heerenveen' beweert geheel in
strijd is met de werkelijke gang
van zaken. Reactie: taal noch teken
(tot nu toe). Maar broeders werden
door A.K. met zijn geschrift wel beschadigd. En het dan maar hebben
over ootmoed en nederigheid en
schulderkenning en zo! Dr. R. Kuiper bespwkt in een brede recensie
in het ND het boek 'Een Kerk ging
stuk' Met veel instemming. Dr.
W.G. de Vries en wij reageren op
dat boek, resp. met de geschriften:
Welke kerk ging stuk? en: Herstel
bevorderd of belemmerd? Wij tonen aan dat het genoemde boek wemelt van de vertekeningen. Reactie: taal noch teken.Ja, een schamper artikeltje van een van de schrijvers van het b k tegen schrijver
dezes. Zonder op &n enkele zaak
in te gaan. Verder niets. Genoemde
recensent reageert ook niet. Moet
dan zeker een historicus niet aan

het 'narekenen' slaan als hij recenseert? Niet zonder wederhoor aannemen wat iemand beweert? De
klacht van doodzwijgen is wel terecht. De stukken en de boeken zut
len geraadpleegd en de feiten zullen vastgesteld moeten zijn voordat
men het één of ander aanneemt als
waar. Anders gaat men in tegen het
9de gebod en tegen het tweede grote gebod: je naaste als jezelf liefhebben. Nooit iets zonder bewijs
beweren of aannemen over hem
wat hem beschadigd of beschadigen h.
En iemand doodzwijgen
is wel het ergste wat je hem in de
omgang met elkaar kunt aandoen.

Opvoeden is een unieke
opdracht
In De Waarheidsvriend van 12 oktober lazen we een artikel van AA. Korevaar over opvoeden: een zware tmk
of een unieke opdracht? Een paar stukjes daaruit:
Veel ouders weten niet wat er in
het innerlijk van hun kinderen gebeurt. De kinderen zijn vreemden
voor hen en zij zijn vreemden voor
hun kinderen. De ouders zijn niet
tegenover de kinderen, zoals ze
werkelijk innerlijk zijn. Ze hebben
er nog behoefte aan om de rol te
spelen van vader en moeder, die t e
genover de 'kleinen' de grote mensen zijn.

Veel ouders begrijpen helaas niet,
dat ze in hun houding met hun kinderen moeten meegroeien. Ze moeten begrijpen, dat een kind van
achttien jaar anders is dan een kind
van dertien jaar.
Een vader moet met een jongen
van achttien jaar een behoorlijk zakelijk gesprek kunnen voeren. Die
jongen moet zo opgevoed zijn, dat
hij het verdragen kan, een en ander
te horen over het bedrijf van z'n vader. &n tweede probleem is, dat
ouders niet gewmn-menselijk tegenover hun kinderen doen. Ik geloof dat het Gunning is, die er er-

gens op wijst, welke geweldige indruk het maakt op een jongen van
zestien, die onredelijk door zijn vader was behandeld, toen vader heel
gewoon tegen hem zei: 'Jongen ik
heb verkeerd tegen je gedaan. Wil
je me dat vergeven?
Dat is niet onderdanig zijn tegenover je zoon, maar wel eenvoudig
christen zijn tegenover je zoon!
Dat kan alleen als we inzien, dat deze jongen een gevoel heeft voor
wat eerlijk is. Juist dit heel gewoon
en eerlijk tegenover kinderen, dat
maakt & verhouding vertrouwe
lijk. Dat is een manier om ze vast
te houden. Binnen het opvoedingsproces is dat een unieke opdracht!
Een van onze grote fouten is, dat
we dikwijls alleen maar werken
aan het richting geven aan de kinderen, als die kinderen volgens de
opvatting van de ouders in overtreding zijn.
Een jongen van veertien zei eens:
'Vader praat alleen over God als ik
iets verkeerds heb gedaan'. Deze
jongen gaf aan, dat veel ouders aan
positieve opvoeding weinig toekomen.
We moeten met onze kinderen spreken over de dingen van het leven
en de richting in het leven. Over de
zonde, die ons altijd bedreigt en
over Gods Liefde die ons altijd opzmkt. Deze positieve opvoeding is
heel hard nodig!
Het gesprek tussen ouders en hun
kinderen is bijzonder belangrijk.
Jongeren van zestien of zeventien
jaar praten vaak met hun vrienden
en collega's. Dat is goed, hun wereld wordt groter en ook van de
mensen om hen heen kunnen ze
veel leren. Maar deze mensen mogen nooit de plaats van hun ouders
innemen. 't Gevaar is dan aanws
zig, dat de ouders buiten het leven
van hun kinderen komen te staan.
Daarom vraag ik steeds aan jonge
ren om met hun ouders in gesprek
te blijven.
De opvoeding begint niet bij het
kind dat tot zijn verstand is gek*
men. Al heel vroeg in het kinderle
ven mmt de vertrouwelijke omgang worden geleerd. Het kind

moet heel wat van zijn ouders leren.
De Catechismus spreekt in Zondag
39 onder meer over goede onderwijzing.
Maar minstens zo belangrijk is het
goede voorbeeld dat gegeven
wordt. Kunnen onze opgroeiende
kinderen aan ons zien iets van onze
oprechte liefde voor de dienst van
God?
Hoe beleven wij onze kerkgang en
avondmaalsgang?
Hoe is onze praktijk bij het regelmatig bijbellezen?
Hoe zijn onze gesprekken?
En hoe is het met onze gezinsgebeden aan tafel?
Konden en kunnen onze kinderen
merken, dat dat allemaal echt is, en
oprecht - of: konden zij misschien
door een bepaalde schijn heenprikken?
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Beroepen te Eindhoven: J.B. de
Rijke te Bergen op Zoom en Middelharnis; te Enschede-Zuid: J.J.C.
Dee te Bunschoten, 1.1. herv. predikant te Twijzelerheide.
Beroepbaarstelling: De heer
A. Bas is op 12 oktober jl. door de :
classis Dordrecht-Gorinchem preparatoir geëxamineerd, toegelaten
om te proponeren en beroepbaar gesteld. Adres: Scheepsbouwplein 2,
2953 XM Alblasserdam, u (078)
6917704.
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Emerifad

Exfra nummers
van
De Reformatie..,
.. ,kuntu bestellen door
overmaking van de kosten
op postrekenlng 40 60 40
t,n,v.De Reformatie-Goes,
onder vermeldlng van jaargang en nummer,
Dit zijn de kosten (incl.
porfol:

1 ex.: f 3,35
2 ex.: f 6.00

3 ex,: j 8,65
4 ex,: f 10,60
5 ex.: f 12,55
Na ontvangst van het bedrag wordt uw bestelling
per omgaande uitgevoerd.

Kampen - Met ingang van 1 nr*.
vember 1995 is door de classis
Kampen eervol emeritaat (om gezondheidsredenen) verleend aan
ds. I.M. de Jong te IJsselmuidenmfh9mt,
a

satie-arbeid en is bedoeld om gemeenteleden van plaatselijke kerken te stimuleren en toe te rusten
tot evangelisatie.
De bedoeling was de dag - die
Evangelisatie-congres gaat heten dit jaar al te doen plaatsvinden,
maar werd uitgesteld tot 26 oktober
1996. Omdat het aantal deelnemers
toeneemt, is besloten de dag in de
Veluwehal te Barneveld te organiseren in plaats van in de kerk eboute spakenburg.
Er staan toespraken, workshops,
programma's voor kinderen en tieners op het programma en er wordt
veel samen gezongen. Het thema
voor het congres is 'Spiegel van
Gods Liefde'. 'Gods liefde mag je
weerspiegelen door met ontferming
naar andere mensen om te zien', aldus de congres-organisatie. 'Als gelovige ben je net een spiegel, die
het schitterende licht van de Here
weerkaatst. Maar siel, dat de spiegel dof wordt of een barst heeft?'
De organisatoren verwachten dat
deze aspecten op het congres aan
de orde zullen komen.

.

_ Yi

Naamswijziging

-

l

Winsum - De kerkeraad van W
sum-Obergurn heeft besloten de: ' '
naam van de gemeente te verande- ren in Winsum. Winsum-Obergum
is niet een samenvoeging van twee
gemeenten, zoals vaak wordt gedacht, maar het zijn de namen van
de twee wijken waaruit het dorp
vroeger bestond. Tegenwoordig bestaan er zes wijken in Winsum.

Evangellsuiie-congres
voortaan in Barneveldse
Veluwehal
Barneveld - Vanaf volgend jaar
zal de landelijke werk- en informatiedag voor evangelisatiewerk in
Barneveld worden gehouden.
De dag, die eerder in Spakenburg
werd gehouden, gaat uit van het -,
Landelijk Verband voor Evangeli-

Adreswijzigingen t

1.
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~mstwdam-~e~&i~>cr&:
K. Esselink, Jisperveldstraat 394,
1024 AT, u (020) 4320954. Kerk.
bureau: W. Stad, Herschelstraat
35,1098 JB, u (020) 6929105
(pag. 120).
Rotterdam-Deifshaven* Diaconie: E.J.Rots, Russischestraat 1 8b,
3028 BE,u(010) 437 1004 (pag.
140).
Veenendaal * Diaconie: H. Hey ink, Bachlaan 10,3906 ZK,
e (0318) 520484 (pag. 107).

