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WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / M. te Velde

KANDIDATEN WAARHEEN?

1 M. te Velde
I

Kandidaten waarh
MEDiTATIEF
J.W. Roosenbrand

Dreigt
er in - . k e r m
een
kandidafenovmch&? Die vraag wordt hef laahte
jaar nogal eens geste{ci!Eerst van de kunt van
fheo/~'e-s#udmf;en.
Naderhand ook door anderen.
Is er aanleiding voor die vraag? Een beeGe MI,
denk ik. Hef gctat immen in het beroepan@wefkde
Iaaisie tgd wat s f f e f . De vacatures Tn
kandidaats-~emeentenzijn ongeveer op de vingers
van twee handen te febn. Hoe lang is er nog pluafs
voor jongemannen die in Kampen ajn
afgestmrd?

Mijn bruid, mijn z

G. Zoomr Jzn.
Oathwdtu van hoererij

I LITURGIE

/ EN GEMEENTE

3 12

1

We hebben vele jaren achter de
rug, wrtftrin m'n probleem buiten
de horizon lag. In dejaren zeventig
hadden we een p o t predikmtentekort. Menige k a d i d a t b g tien
b e m p n . Soamigen kregen &rwel
rond de twintig! k de jarensinds
1980 w d h& wat rust@. Maar
wie zich bempbaar stelde, kreeg
botnutotv&~w~l4tot6be=pek
ûp het ogenbi& is het ariders.
SQms duwt het wekan voordat een
b d i h t z'neemte kroep krijgt.

En eventtiele verdere b p k+
menmaarlangzaam.~~e:alb
men. Dat is gem pmîge gewamwording. Als jeje even inzo'n situatie verplaatst, dan begrijp je de
teleurstelling van dejonge hedw.
Je hebt vele jgës-fd
ani
predikant te worden. Ben je einde
iijk klaar, dan lijkt het wel'dde
kerken je nauwelijks naiiig h d h n .
V d voor wie UP K m p a in d@
eindhe vm de
bzig zijn is
het soms een beetje bedre£gen&
vind ik straks nog ergms een plaats

als predikant?

in dit d e l wil ik de sikatie eens
nader bespreken en van commentaar voorzien.
Hoe staan de zaken er precies
voor? Er is een wat nauwkeuriger
anaiyse nodig. Hoeveel vacatures
zijn er eigenlijk? En hoe ziet het er
voor de komende jaren uit? Met
wat cijferwerk uit het Handboek
van de kerken en uit het Jaarboek
van de Theologische Universiteit
kunnen we daar meer duidelijkheid
over krijgen.

Bestaande vacatures
Laten we met de vacatures beginnen. Er bestaan per 1 januari 1996
nog ongeveer 10 vacatures in zoge-
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naamde kandidaatsgemeenten. Dat
aantal geldt de reële vacatures. Als
het gaat om twee gemeenten die samen &n predikant beroepen, dan is
dat als &n vacature geteld. En als
een gemeente te klein is om te b e
m p n (dat geldt in ongeveer 5 gevallen), dan is zo'n vacature niet
meegeteld.
Naast deze categorie zijn er ruim
30 vacatures in de wat grotere gemeenten, vanaf f 350 zielen. Bij
een behoorlijk deel daarvan gaat
het om een tweede of derde predikantsplaats in grote gemeenten van
750 of meer zielen.
Verder zijn er dan uiteraard nog
de bijzondere vacatures zoais in
het zendingswerk Zulke vacatures zijn er echter op dit moment
maar weinig. Ik laat ze daarom in
de berekeningen buiten kschouwing.
Als we alle bestaande predikamvacatures bij elkaar optellen, dan hebben de kerken begin 19% onge
veer 40 predikanten mékr n d g
dan er beschikbaar zijn.

Hoe zal de situatie er over 5 of 10
of 15 jaar uitzien? Daarvoor moeten we kijken naar de nieuwe vacaaires die er bij komen. Die k m e n
op diverse manieren ontstaan.
De mest voorkomende manier is
die van de normale emeritering wegens leeftijd. Daarvoor is aan de
hand van de gebrtejaren van de
dienstdoende predikanten een
nauwkeurige prognose op te stellen. Er zullen in de jaren 1996 tot
en met 2010 steeds tussen de O en
de 5 'gewone' *ten
van 65
jaar met emeritaat gaan.
Het gaat hier in totaal om een
groep van 35 predikanten in 15
jaar. Dus gemiddeld 2,3 per jaar.
Dat zijn er maar weinig! De groep
predikanten die nu tussen de 50 en
65 jaar zijn, is maar klein. Dat
heeft z'n achtergrond in de situatie
van de jaren 1950-1967.In de eerste tien jaar na & Vrijmaking zijn
er grote aantallen studenten dmr
Karnpen afgeleverd. Na 1955 be-

gon dat minder te worden. Er is
een jaar geweest, dat er zich voor
de studie hier maar één student aanmeldde: W. Triernstra in 1959. Tot
1963 bleef de instroom heel klein:
gemiddeld 4 nieuwe studenten per
j=.
Het beroepingswerk liep toen ook
strmf. Kandidaten die in de jaren
1960-1%7 afstudeerdenmochten
blij zijn als ze een beroep kregen.
Sommigen hebben er lang op moeten wachten.
Er zijn dus van de betreffende leeftijdscategorie(geboortejaar tussen
1930 en 1945) relatief weinig jongens in Kampen komen studeren
en in de kerken predikant geworden. En van deze leeftijdscategorie
is er bij de breuk van 1967 dan ook
nog een behoorlijk percentage in
de Nederlands Gereformeerde Kerken krecht gekomen.
Dat heeft voor het aantal vacatures
in de komende jaren het geschetste
effect: gemiddeld per jaar 2.3 predikantsplaatsen te vervullen als gevolg van gewone ernerikring.

Vacuiures door andere
oorzaken
Nieuwe vacatures kunnen ook nog
door andere oorzaken ontstaan dan
door het bereken van de 65-jarige
leeftijd. Te denken is aan: vervroegde erneritering,overlijden van een
dienstdoende pmlkmt, ontheffing
uit het arnbî, vertrek naar het buitenland, benoeming aan de universiteit in K a m p of benoeming
voor een bijzonderetaak als legerpredikant, ziekenhuispredikanten
dergelijke, en rinslotte aan instelling van nieuwe predikantsplaatsen.
Het is moeilijk om vmr deze c a t e
gorie& een reële schatting te maken voor & eerstvolgende 15 jaar.
Ik zou willen uitgaan van 2 vacatures per jaar door deze en dergelijke

oomken.
Samen met de gewone erneriteringen komen we dan in & komen&
15 jaar op een gernidde1de vervan
gmgsfactor van 2,3 + 2 = 4,3 per
jaar. We hebben dus tussen nu en
hetjaar201Oeikjaar4à 5 nieuwe

predikanten nodig om de vertrekkende broeders te vervangen.

De instroom
Laten we vervolgens eens kijken
naar de instroom van nieuwe (aanstaande) predikanten in de kerken.
Voor verreweg het grootste deel
loopt die altijd via onze opleiding
in Kampen. Hoe is daar de situatie?
De 'aanwas' van a.s. predikanten
via de universiteit is op langere termijn (mensen die afstuderen vanaf
het jaar 2001) minder gemakkelijk
te begroten dan het aantal vacatures. We weten immers wel, hoe
veel studenten er op dit moment
hier studeren, maar daarmee kun je
hoogstens een jaar of vijf vooruit
kijken. Bovendien is onduidelijk
hoe veel van de huidige studenten
de eindstreep zullen halen en zich
dan vervolgens beroepbaar zullen
stellen.
Toch is er wel iets van te zeggen.
Uit onderzoek van de cijfers sinds
1980 is duidelijk geworden, dat in
de laatste vijftien jaar 63% van hen
die ooit een keer aan de universiteit
(incl. de vooropleiding) werden ingeschreven, ook daadwerkelijk de
eindstreep haalt 1
Van hen die hier doctorandus in de
theologie werden, werd tot nu toe
75% metterdaad predikant Een
kwart van onze afgestudeerden
maakte dus een 'switch' naar een
andere studie en/of een ander beroep.
Rekening houdend met zulke gegevens mogen we aannemen, dat de
universiteit in de jaren 1996-2000
in totaal 36 beroepbare kandidaten
kan afleveren. Het grootste deel
daarvan (24) komt in 1996 en
1997, daarna komen er twee 'magere' jaren (2 à 3 per jaargang) en vervolgens kunnen in 2000-2002 de
aantallen weer stijgen naar rond de
8 beroepbare mannen per jaar.
Over de jaren daarna is vanuit de
opleiding niets zinnigs te zeggen.
Naast de instroom vanuit Kampen
moeten we ook nog rekening houden met een kleiner aantal beschik-
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bare mensen die via een ander kanaal binnenkomen. Ik denk dan aan
repatriërende zendelingen en aan
werkers aan het LITINDO-project
die op korter of langer termijn beroepbaar zullen zijn. En verder worden er af en toe predikanten of kandidaten uit het buitenland beroepen. Het aantal in deze categorieën
kunnen we voor de komende vijf
jaar stellen op 7 in totaal.

wijziging komt!
Het genoemde aantal van 6 kandidaten per jaar laat zich ook naar de
opleiding toe vertalen. Gezien de
eerder genoemde percentages zouden er in Kampen jaargroepen mogen zijn van 8 à 12 studenten resp.
in het 6e tlm le jaar. Wanneer de
groepen niet groter zijn zou er in
de komende 15 jaren geen sprake
hoeven zijn van een 'kandidatenoverschot' .
Laat er zich ook iets zeggen over
de periode na het jaar 201O?Hier is
voor mensen 'wier adem in hun
neusgaten is' wel grote terughoudendheid geboden! Op één punt
kunnen we er iets over zeggen. Dat
betreft het te verwachten aantal

Mankracht en vacatures
Als we nu de mankracht en de vacatures naast elkaar zetten voor de
eerstvolgende vijf jaren, hoe ziet
het plaatje er dan uit?

-

bestaal!devacatures begin 1996:
riieuwe vacatures 1996-2000:
- vacatures totaal:

40

- beroepbare mankracht:
- 0geschataantal vacatures eind 2000:

4320

63

Bij deze opstelling is uitdrukkelijk
verondersteld, dat de dienstdoende
predikanten regelmatig' doorschuiven', zodat er voor pasbeginnende
broeders een werkplek in een kleinere gemeente vrij komt!2
Kijken we naar de wat langere termijn (2001-2010), dan kunnen we
(zij het met minder zekerheid) uitgaan van de volgende gegevens:

-

emeriteringen van nu dienstdoende
predikanten, die jonger dan 51 jaar
zijn. Er zijn uit die categorie na
2010 gemiddeld 11 vacatures door
gewone emeritering te verwachten.
Dat kan doorvertaaid worden naar
jaargroepen in Kampen van gemiddeld 15 studenten, te beginnen bij
de propedeuse van de cursus 20052006.

bestaande vacatures begin 2001:

20

- max. benodigde nieuwe mankracht:

63

Voor de instroom betekent dit: dat
het aantal vacatures in de kerken
ook op langere termijn (20002010) om een jaarlijkse aanwas
van:t 6 jonge predikanten zal blijven vragen.
Let wel, deze berekeningen zijn gebaseerd op een stand van zaken,
waarbij in het onder ons gangbare
beleid ta. v. het instellen en vervullen van predikantsplaatsen
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Relativering
Intussen moet ik het geheel van de
cijfers en prognoses nog wel wat relativeren. We werken in onze kerken maar met kleine aantallen: 265
kerken en:t 320 predikantsplaatsen
tegen jaargroepen van doorgaans
10 tot 16 studenten in opleiding. Er
hoeft maar weinig te gebeuren of
de vervangingsfactor per jaar stijgt
299

met 10 of 20 of 30 procent! Twee
onverwachte emeriteringen of drie
mensen die naar het buitenland vertrekken, dat heeft bij zulke kleine
aantallen al een behoorlijk effect.
Er is ook nog een andere en belangrijker reiativering. We mogen naar
& toekomst lujken. Maar die toekomst is van de Here. We weten
niet, of Hij al niet v& kt jaar
2000 of 20 10 de geschiedenis van
deze wereld zal voltooien. Misschien komt de Here Jezus d wel
terug, v66rdat onze dominees van
het 'bouwjaar' 1946 aan vervanging toe zijn!
Bovendien, wij mogen de ontwikkelingen wel inschatten en onze
plannen daarvoor maken. Maar tegelijk geldt, dat de Here regeert.
Hm Hij onze kerken leiden zal in
de komende jaren, weten we niet.
Er kunnen dingen gebeuren die onze berekeningen van vacatures en
mankracht volledig doorhuisen en
ongeldig maken.
Alles wat ik hierboven schreef en
wat hierna volgt, staat uitdrukkelijk
onder dat voorbehoud: 'zo de Here
wil en wij leven' (vgl. Jak. 4 : 15)!

Welnig vacatures

mL,enr.q

m:

Temg naar de pr@HBS3
Overzien we de gegevens, dan is er (aangenomen dat er een regelmatige
doorstroming is van jonge predikanten naar grotere gemeenten)
geen grond om aan te nemen, dat
er in de komende jaren een 'onverwerkbaar' kandidatenoverschotzal
ontstaan.
Er zit echter we1 in het aantal vacatures een dalende lijn. Momenteel
zit er vooral een zekere stremming
in het beroepingswerk van kandidaats-gemeenten. Die stremming
zal in de jaren 1996-1999 nog
voortduren. Vanaf 2000 h de situatie weer iets gunstiger worden.
Wel zuilen er in de komende jaren
in onze hele kerkgemeenschap weinig predikmts-vacatureszijn. Het
aantal beschikbare mensen ligt
dicht bij het maximum aantal aanwezige predikantsplaatsen. Dat
heeft consequenties waar we op be-

dacht moeten zijn. Daar wil ik nog
even wat verder op in gaan.

Wachttijd
Om te beginnen zullen bercqbare
kandidaten wat lmgr op een beroep moeten wachten en kunnen ze
niet bij voorbaat rekenen op rnéér
beroepen. En a zal ook eerder (iets
wat sinds 1970 nauwelijks is voorgekomen) af en toe een kandidaat
zijn, die in lange tijd helemaal geen
beroep krijgt.
Daar zuilen de kandidaten a&
quaat op moeten reageren. Het is
aan te bevelen, dat ze na hun examen zo gauw mogeìijk (tijdeiijk en
gedeeltelijk) werk zoeken waarmee
ze voor zichzelf de kost kunnen
verdienen. Voor wize theologisch
afgestudeerden geldt net zo goed
als voor andere jonge academici,
dat ze in een krappe arbeidsmarkt
heel nuchter de tering naar de nering moeten zetten en breed inzetbaar moeten zijn in de maatschappij.
Daarbij is te hedenken, dat een jarenlange opleiding in Kampen en
een beroepbaarstelhg door de classis wel belangrijke stimulansen en
condities scheppen naar het preùikantschap toe, maar dat je die uiteindelijk niet als een 'baan-garantie' mag opvatten!
En ais je misschien als kandidaat
tijdens je optreden in de kerken signalen krijgt, dat je toch niet zo geschikt bent voor het predikantschap, dan moet je serieus ovenvegen om de weg te slaan naar een andere levensbes~mming.
Met het oog hierop zou het volgens
mij goed zijn, &t de classis die een
kandidaat beroepbaar stelt, aan
bijv. de deputaten voor de examens
de taak gaf om na het examen enig
contact met hem te houden. De b
~ b a a r s t e l l h geldt
g
momenteel
voor een jaar. In dat jaar kan de
taak van de deputaten zijn:
- de kandidaat m nodig met raad
en daad bijstaan in de periode dat
hij nog geen beroep heeft;
- als die peri& wat langer duurt,
hem stimuleren dat hij niet mam-

denlang gaat 'duimen draaien';
wanneer daar aanleiding voor is
zouden de deputaten kunnen bemiddelen bij het tijdelijk inschakelen van een kandidaat in een
stukje kerkewerk, bijv. in een
grote of een vacante gemeente;
- als er na een jaar nog geen beroep is, dienen de deputaten aan
de classis te rapporteren over de
oorzaken en over de vraag of de
beroepbaarstelling moet of kan
worden verlengd.
Met een dergelijke maatregel bevorder je een goede gang van zaken en een zorgvuldig 'afhechten'
van de kerkeìijke bemoeienis met
een kandidaat. Je voorkomt dat Rij
in een moeilijke situatie niemand
heeft die met een officieel mandaat
naar hem omziet. Je biedt hem een
stukje steun in het vinden van een
goede arbeidsplaats, als het kan 'in
de wijngaard van de HERE'. En als
zijn weg een andere kant uit gaat,
dan wordt dat op christelijke en
broederlijke wijze begeleid.

Verwisseling van predikanten
Als er veel predikanten zijn en weinig vacatures, dan heeft de stremming in het beroepingswerk niet alleen maar z'n effect voor kandidaten. Alle predikanten krijgen er
mee te maken. Naar het zich laat
aanzien is er immers een lange p e
riode op komst, waarin veel predikanten maar zelden meer een beroep ìmjgen. Ze zullen dus jarenlang in dezelfde gemeente blijven.
En dat brengt dikwijls problemen
met zich mee die minstens zo h e l lend zijn als een kandidatenoverschat!
In de jaren dertig en de eerste helft
van de jaren zestig hebtien we zoiets ook gehad. Met het oog daarop
heeft destijds de generale s y n d e
van Sneek in 1939 een regeling gemaakt voor het verwisselen van
predikanten. Twee kerken kunnen
in onderling overleg h l u i t e n om
geiijktijdig elkaars predikant te be
roepen. Twee deputaten per provincie fungeren daarbij als adviseurs

en vertmuweasmaru~n.3
Deze regeling is mam weinig gebruikt. Door oorlog, Vrijmaking en
wederopbouw is de taestand na
1840 zo v d r d , dat er j d m g
in plaats van een
overschot was.
Het is m.i. g& om die regeling
eens onder het stof vmdaan te halen m nader te gaan invulia. Er
zuilen situaties zijn waarin een predikant ook na 15 of 20 jaar nog zegenrijk en gewaardeerdin een gemeente werken kan. Maar dikwijls
zou het voor de gemeente ~II
de
predihut fijn zijn om eens een frisse start te makenin een nieuwe verbintenis.
De regehg van 1939 biedt daarvoor mogelijkheden. Ikheb die
hier kort aangeduid In de w.komst
hoop ik er m g eens wat uitvoeriger
over te schrijven.

houding gevraagd
Ik wil tenslotte bij het verhaal over
vacatures en maniaacht nog twee
meer algemene kanttekeningen

A

plaatsen.
1. Desituatievmuiniimlmdvan
m-ht
waagt een passende
houding van de beroepbare kandidaten. Voor afgesaubrden is het
natuurlijk prettig om te kunnen kiezen uit 4 of 5 bemepen. En het ia
als je pas begint ook bemoedigend
om te merken dat er m& gemeenten zijn die je dienst begeren! Maar
als er zo veel k m p e n niet komen.
dan dwingt je dat dat totheidenReid en nuchterheid
Het bepaalt je des te meer er bij,
&t je dienstknecht bent en dat je de
roeping hebt om voor de dienst van
God helemaal tieschikbaarp zijn.
Op welke plek dan ook.Misschien
zou je zelf iets anders uitkiezen:
een leuk dorp, een levendige stad,
het Westen of Midden van k t
land. een aantrekkelijk gememte
of een mooiere pastorie.
Maar bij een klein riantal bermpen
krijg je voor zulke motieven weinig ruimt. Dat dwingt je des te
meer tot concentratieop het wezen-

lijke: dienst aan God en de gerneente. M& bermpenkrijgen is fijn.
Maar je kunt tenslotte maar in &n
gemeente aan het werk.Het is
om dan van harre beschikhaar te
zijn voor die ene p d h n t q l a a t s
waar de Here je wil neenetten! Dat
werpt je des te meer m g op de
Here en op de roeping die Hij je
geeft, daar waar Hij wil.
2. De siniatie vraagt ook een g=de houding bij de tempende gemeente. Als er een niim 'aanbod'
van k a d i d a m is,ga je gauw kieskeirrigwotden,Jelaateenstrwee

~ ~ D i e ~ a l l
nog niet zoheel gmd. Iemand
heeft g e h m dat w binnenkort
nog meer shdmten b zijn.'Laten we daar maar eens op wachten.
Misschien is driareen ebij',
zo is dan de redenering.
Maar die t.edenenng war& al gauw
ongeestelijt Als gemeente ben je
zeker niet verplicht melke afge~aideerdekandidmiatbbtroepen.

M m je bent we1
om een
vacature niet langer te laten duren
dan nodig is. De q h u w van de gemeente waagt voigens m k k e lijke afspraken het h&îea van een
fulltimepredihLDatkimjeawider@
&nietuitsteUen!
De simtie waagt ook, dat kerkeraden
bijlven han&len tegenover & kamMam. Bij een
'niim aanbod' is er een verhoogde
b,
dat men wat harder en sloràiger is in het orngaan met mensen.
Daar moeten we tegen waken.
Het gebeurt bij^^^ dat een
kandidaat in een gemeena is w*
zen p k e n en een indringendgesprek heeft gehad met dc kerkeraad. Daarna hoort hij verder niets
meer. Na zes wekm h s t bij in de
h
t
,
dat men een andere h d i daat heeft beroepen.
Een informerend telefoontje van
de praeses van de kerkeraad is
hier toch wel op z'n plaats. Laten
onze kerkraden in deze dingen
zorgvuldig en fijngevoelig hmdelen! Dat geldt trouwens in heel
het beroepingswerk. Zeg tegen de
betrokken mensen wat u van plan
hnt.En vertel ze naderhand ook.

m a

wat u besloten hebt. Dat voorkomt
teleurstellingen verbittering.
Volgende week wil ik nader ingaan
op de vraag, of ofde beschikhaheid
van veel theologkh geschoolde
manlrracht niet kan leiden tot het
openen van nieuwe werkkminen
of het &ren van extra arbeidsplaatsen. En dan niet m een dorni-

-probleem
op a lossen, maza
gericht op & positieve opbouw van
de kerk!
I Dat ii$u een laag perccniagt. Maar je
moetdmweibcdwiken,datbijdt'afval-

el e rn
s'mk&gmCnhoren&italk9i~
pmrmamhindevowoplcidingGneksen
p j n
He4 zou m pnnclp naaairlijk w d mgelijk zijn orn pasbtghmdc pdhntm te
b e r o e p m i n c e n ~ ~ a . ~

daarhrtdanwd~aantalmaatrcgelm
w dat
,
hei $ebrek san ervaring

bij mte

vciorde~mwiwdejmgepmh-

kant geen negatiewe gevolgenheek Dat is
y m mlmiapart.
Acta C.S. Sneek 1939-1940 m. 67. ik heb
h r e r c i p o o k d e e n s ~ i n ~
over problemen d het faucíioxmm van
pdhnten: De Rqhmwtie 70 (1954-1995)
rins. 39-41 (24 jmi tot

8juli 1995).

MIJN BRUID,
MIJN ZUSTER
Het ging ds een steek door nee
h e n : wat moet dit een akelig bbijbelwoord zijn voor veel vromen
en meisjes. 'Mijn bruid, mijn zuster'.

Eenheid
Het is voor mijzelf dtijd een prachtige uitdmkking geweest.
Verbondm doar de liefde voel je
verwantschap met elkaar. Het is of
je e i h u altijd al gekend hebt. Je
bent voor elkaar bestemd en je
kunt je niet meer voorstellen dat je
ooit zonder eIkaar @weest bent.
Zoals je je broer of zusaltijd al kende en je veriionden met hen weet.
Mijn zuster, mijn bruid: we zijn
van eikaar, we zijn helemaal van elkaar.
Er ligt voor mij ook iets van geestelijke verbondenheid in. Je bruid, de
vrouw van je leven, is tegelijk je
zuster, één met je in de Heer. Zij
die mijn bed deelt zit ook met mij
aan de iafel van de Here. Samen leven we van zijn liefde.

Misbruik
Maar ineens schoot het echt lijfelijk door me heen, als een steek in
het hart. Wat een eilende als je dit
lezen moet terwijl je broer je seksueel misbruikt heeft. Als je een
khebt of had die je mishandelde als 'bruid'. Wat een scherpe tegenstrijdigheid, wat een uitholling
van woorden, wat een omkering
van alles wat God bedoeld heeft. Je
wordt er misselijk van.
Het is niet de bedoeling van het
Hooglid om je gedachten in die
richting te sturen. Integendeel.
Maar in onze rotte wereld gebeurt
het toch, of je het nu wilt of niet.

Wat hebben wij gemaakt van een
wereld die als paradijs kgon! Ja,
er is nog wat over van dit paradijs:
de liefde! Maar als dan ook op dit
gebied het bederf t h e d c ~ m t ,
stinla het wel ongelooflijk erg.
Zeifa de wocden van G d kunnen
dan averechts werken. Terwijl ze
bedoeld zijn om te mmsten en je
hart te verheffen, werken ze zo

niet Je raakt er alleen maar nag
meer dmr ontmoedigd

Onbruikbare morden
In het Nieuwe Tmkunmt leren we
dat we Abba, Vader, mogen zeggen tegen Gd.Sommigen hijgen
het niet over de lippen Ze -tijn zo
gekwetst en m i s h i k t door hun eigen vader, dat dat woord vmlopig
o h i k b a a r is geworden.
Misschien dat andere woorden uit
de Bijbel voorlopig veel -baarder zijn. Klaaghederen,Fsahen
vol verdriet. Felle w a d e n over de
kouweloosheid van mensen die m
dicht bij je stonden, mensen van
wie je dacht dat je ze vertsouwen
kon.
En visioenen van een toekomst
waarin liefde weer wat betekent,
Uitzicht op een nieuw p d j s .
G e M n om de komst van he? kon d a i j k van Jezus Christus.
De zaligsprefigen uit de Bergrede.

Het Haeglied
Ik durf het Haogiied
nauwelijh
met woorden
aan te raken
en nanel
bij "t hanteren van mijn pen.
Ik die mijzelf
m heel goed ken,
ik huiver
voor
een Lied
zo zuiver.

Lies Boven-Boonstra

Hooglied 4 :9 en 12: 'Mi@ bruid, mija zusook 1: 6: 'Mijn broers wareai hard
voor mij, ik mtiest waken mer hun wijngaard, v w r m i j d heb ik met gezorgd, voor
"jn eigen wijn$aairdniet'.
W'. Vgl.

G. Zomer Jzn.

ONTHOUDT U
VAN HOERERIJ
E
m-v

uitspraak

Stel u voor. De adcomende syn& spreekt uit dat een ieder zich
moet onthouden van -j.
Zou
zulk een uitspraak geen b e m m ding wekkm? Heeft & synode
d á h v e r vergaderd? Moest daaraan tijd en energie worden besteed? Laten ze zich toch vooral be-

zighouden met een uitgebreidere argumentatie van & uitspraak over
'de zegenende ouderling'. .

.

Een kerkelijke uibprauk
Toch was er eens een kerkelijke
vergadering die zich bezighield
metdematwievandehoemij.
Lees het maar na in Handelingen
15. En ook is later eens door een
kerk een vrattg damommnt gesteld
aan de apostel Paulus. Zie 1 Thess.
4. &-lijk
hield toen deze zaak
de mensen, en v&
ook de kerken!, bezig.

Het probleem
E mmoest daaraan denken toen ik reacties kreeg op mijn artikel 'Ge-

woon dowi wat Jenis zegt.' Het
ging over & moeite van het voorechtelijk gesiachtsvekeer. De
vraag werd gesteld of er in onze
kerken wel voldoende ruimte is om
vragen over de seksualiteit openlijk
te bespreken. Ik ben met die vraag
wat verlegen. Urtijds geloof ik,
dat de gemeente de
veilige
plek is om over nilIre tere aangelegenheden te spreken. Tegelijk ken
ik de praktijk. Ik ben geco-teerd met nood bij homofielehders en zusters die zich in onze kken niet begrepen voelen. Eu,
slachtoffers van het kwaad van de
incest geven aan, dat ze zich in de

gememte zo eenmam vmlen.

Wij hebben m'n hechte geloofsgemeenschap!En graag spreken we
met elkaar dmr over om gemeenschappelijken gersoonljk geloof+
leven. Maat komen daarbij ook de
vragen die ons heel prsmdjk aangaan aan bod? Ik heb eens iemand
haren zeggen:Intensief deed ik
vroeger ais jongeling mee met het
verenighgswerk m k r k t ideaal,
dat je b r d o o r werd voorkreid op
je taak en ambt in gezin, kerk en
maakhappij. Maar met al onze studies gingen we voorbij aan de voor
mij op dat mment meest irrgente
levensvragen.

De moeite van behandeling
Een domineeIran.eïoverprekwt
Maarikmoetuze~datikdateigenlijk niet goed durf. Bjj de b
~vanZmda.g41vande
m b i s m u s waagde ik pmbkmn

als masturbatie ea transsehditeit
tenoemen.Eenjongengdaan&
& preek voor hem allebhalve
evangelie was. Een oudere zuster
maande mezcdanige problemen in
de predikuig niet sneer te noemen.
Dat~mkenhooaopdekansel
nietthuis.

Ik preekte over Hooglied. In het
voorjaar. Dat lied uit hoofdstuk 2:
Want zie, de winter is voorbij... En
ik zei dat dit bijwbmk gewoon
een verkering k z i n g ~
Dat k
Schifbitiek, zei k
dHooglied moet 'typh&h' worden uitdegd.

Op dezelfde preek kwamen andere,

meer gevoelige, mcks los. Seks
is vies, werd er gezqd Het is een
bron van velerlei kwaad! Gelukkig
zal God daaraan eens een eind maken...!?
Anderíijds zei iemand te verlangen
naar het moment &t G d ook op
dit temin het leven zal h e :
'Zai ik wit eens een gave seksualiteit bezitten?'
Tweeërlei d e s dus. De één
k f t bet misprijze& over 'die sekspreek', en de ander zegt bIij te
zijn met zulk een prediking, die
problemen aarmijdt die elkeen
t& hakent in zijn leven.

Een sysimatkhe aanpak
Op dit leveastemin zijn taf van mgen en indringende problemen. Een
ambtdragerheeft er bijna dage
Gjks rneete maken. Menige d@nee prokeert er goede en waar mogelijk preventieve fadacht aan te
geven. De cakchese is een sterk
middel. Je bereikt daarmee alle jongeren. Vooral rond het bIid ~ heb
n je & gelegenheid van een
individuele aandacht. Bea thematisdie caexhese is mogelijk. Zn vee1
kerken w& een h u w e l i j a h e se gegeven. W e h e b de haditie
van een pastorad g e q &
het
mgop eenk.mkelijkehw&jkskvtstighg. Ook w & W l e
den,
en in het Irrider
van de studievermigingen, gestimuleerd tot b e W h g van deze
vraag~tukken.Graag maakt mgn geb d van het belangrim werk van
prof. D o i m i a o p d i t ~ i u S j u
Mende serie 'Ethische k i n n k g ' .
Toch lijlkt dit niet voldoende te
zijn. Er ia behoefte aan een systematische aanpak. Er zijn kerkeraden die deze onderwerpen meer beleidsmatig bespreken. h het land

m&

P. H.R. van Hou welingen

circuleren kerkeraadsnotities als
'Vragen rond relatievorming'* en
'Kerkeraad en gemengde verkering
en gemengd h~welijk'.~

Kerkelijke aanpak
Fijn is deze meer kerkelijke aanpak! En kunnen we als kerken ook
gezamenlijk dit werk oppakken?
Evenals bij de behandeling van de
echtscheidingsproblematiek,zou
ook hij deze zaken een diversiteit
in de behandeling kunnen optreden. Laten de kerken hun beleid terzake ter toetsing voorleggen aan de
meerdere vergaderingen. En met
wat de ene kerk heeft uitgedacht,
kan & andere worden gediend.

Gemeenteiijke aanpak
Maar de verbreding mag niet betekenen dat het gesprek in de gemeente wordt gehinderd. Het is
meer dan wenselijk dat in deze
kring de nodige openheid komt. En
wel zo, dat een ieder ook met zijn
of haar intieme problemen &ar terecht kan. Misschien mmt daarvoor gezocht worden naar andere
overlegstmcnirendm de craditionele verenigingen. kontwikkeling
van het wijkcontact lijkt hiervoor
meer geschikt te zijn.

Voorbeeld
Laten de dominees en de ouderlingen een voorbeeld nemen aan Paulus en zijn open on&rricht aan g e
meenten als bijvoorbeeld die van
Thessalonica. En, prediking, catechese en huisbezoek zijn bij uitstek
de middelen die de Geest wil gebruiken om heel ons leven - openbaar en verborgen - te heiligen.
Zie het artikel 'Gewoon doen wat Jezus

p'in De Refortnatie 71, blz. 203.

Een handreiking van de kerkeraad van de
Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Cen-

$mm,augustus 1995.
Een notitie van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Spakenburg-Zuid.

2 KORINTHE I-VI
Na de eerste brief van Paulus aan
de Korinthiërs uitvoerig te hebben

ksproken, is ds. C. den Boer aan
de tweede brief begonnen. Zoals inmiddels wel bekend is, waren zijn
bijhlstudies oorspronkelijk bijdragen aan het radioprogramma 'De
Bijbel open' van & Evangelische
Omroep. Die bijdragen w d n later, aangevuld met kanttekeningen,
voetnoten, tekstverwijzingen en gespreksvragen, in boekvorm uitgebracht.
Paulus laat zich in zijn tweede
brief aan de Korinthiërs meer dan
ooit kennen als een bewogen pastor, aldus ds. Den Boer. Die pastorale toon treft & lezer v o d in
2 Kor.5,l-10. Daar wordt ons aardse levenshuis vergeleken met een
tent, in tegenstelling tot de vaste
verblijfplaats die de gelovigen in
de hemel is bereid. Eens mogen zij
ingaan in het Vaderhuis.
Over deze passage is onder exege
ten verschil van mening. Schrijft
Paulus over wat er direct na het
sterven gebeurt, of doelt de apostel
op de situatie bij de wederkomst?
In het eerste geval zou het hemelse
huis een verblijfplaats in de hemel
voor de gestorvenen zijn,in het
tweede geval zou met het hemelse
huis hun verheerlijkt lichaam bij de
opstanding bedoelcl zijn.
In een excurs (p. 188-190) gaat ds.
Den Boer breed op deze vraagstelling in en hij kiest dan met overtuiging voor eerstgenoemde exegese,
zoals die reeds b r ~alvijn
is gep e n . Dit ondanks het feit dat ten
gunste van de andere exegese o.a.
vaak gewezen wordt op vers 10:
wij moeten verschijnen voor de
rechterstoel van Christus. Wijst dat
niet op het eindgericht? Vanwege

,

het belang van deze kwestie geef ik
de voornaamste argumenten van
ds. Den Boer door om bij het 'huis'
toch te denken aan een hemelse woning waarin de gelovige na zijn
sterven wordt opgenomen:
l . Er is dm een inhoudelijke p&lel tussen het gebouw in de h e
mel, niet met handen gemaakt,
en het Vaderhuis met de vele
woningen waarover Jezus sprak
bij zijn afscheid van de discipelen (Joh. 14).
2. De zekerheid 'wij hebben een
g e h u w in de hemel' (vers l),
geldt al bij het wegvallen van
het tenthuis, dus bij het sterven
en niet pas bij de opstanding.
Het is een bezit dat de gelovigen ten deel zal vallen direct na
de dood.
3. In Fil. 1,23 schnjft Paulus dat
hij verwacht na zijn heengaan
met Chnstus te zijn, want dat is
verreweg het beste.

Maar hoe zit het dan met vers 10?
Daarover merkt ds. Den Boer op,
dat het verschijnen voor de rechterstoel van Christus niet beperkt mag
worden tot het eindgericht. Paulus
weet zich dagelijks 'cammDm',
stelt hij. Dit lijkt me echter geen
sterk tegenargument, zeker niet vergeleken met de uitleg die ds. Den
Bmr zelf van deze tekst had gegeven op p. 186-187: Christus is de
komende Wereldrechter. Ongetwijfeld wilde Paulus het sterven van
de gelovige dus me& in het licht
van de grote toekomst zien. Zouden misschien in dit perspectief,
achter de horizon van deze tijd, de
tieide exegetische fijnen twh ergens met elkaar sporen?
N.a.v.: C. den Boer, De w e e k brief van
Paulw ann de Karinthtërs, deel 1, Uitgave
Kok Vwrhoeve, Kampen, 241 pagina's,
prijs f 34.90.

B. Kamphuis

SCHILDERS
GESCHIEDBESCHOUWING:
'GOD EN MENS ONDERWEG'?"
O p I I september 1995 promoveerde P. Veldhuken, Nederlandsgerefomeerdpredlkan f fe
Leerdom, aan de Vrie unive~a~fek
te Amsterdam
op een ondenoek naar d@ VieoTogische geschiedbeschouwing van K.Schilder. De titel van z,In dissertatie luidt:'God en mens ondewegi

Een fascinerend onderwerp, de geschiedbeschouwing van K. Schilder! Een heleboel draden uit zijn
theologie komen daarin samen. Bovendien is dit bij uitstek het terrein
waarop Schilder de confrontatie
rnd grote theologen en filosofen
uit heden en verleden is aangegaan.
Het is van groot belang dat er nu
een studie is waarop dit deel van
Schilders werk in kaart wordt gebracht en geëvalueerd.

Overzicht
Laat ik beginnen met het geven
van e n overzicht van Veldhuizens
boek. h de Inleiding (Hoofdstuk I)
knjgen we al een eerste plaatsbepaling van Schilder in zijn denken
over de geschiedenis. Hij wordt getekend als een leerling van Calvijn,
die in Kuypers lijn verder wilde
werken. In dat kader ontwikkelde
hij zijn theologische geschiedb
schouwing, waarmee hij ook het gesprek aanging met mensen als Jaspers, Heidegger en Kierkegaard.
Het tweede hoofdstuk geeft een
boeiend overzicht van 'Schilders
denken bezien vanuit zijn levensgang'. Veldhuizen geeft hier geen
bio@e van Schilder, maar tiespreekt die biografische momenten
die van belang zijn om zijn denken

te verstaan: de sociale zorgen en btrekkelijke armoede van de eerste
periode van zijn leven; zijn kennismaking met dichters en denkens ais
Dante, Goethe, Niebsche, Ibsen en
Barth, de bei& wereldoorlogen die
tijdens Schilders leven woedden;
de strijd uit de jaren dertig en veertig rond de erfenis van Kuyper en
de Vrijmaking; en nog veel meer.
Het is een fraai hoofdstuk. Vddhuizen stelt zijn liefde voor en kennis
van de literatuur in dienst van een
met veel gevoel geschreven portret
van Schilder als theoloog.
Hoofdstuk iü t/m X vonnen het
zwaartepunt van het boek. Hier
wordt Schilders denken over de g e
schiedenis min of meer systematisch beschreven, waarbij de histonsche orde de leidraad vormt. Zo bespreekt hoofdstuk het 'foedus
operurn' oftewel het zg. werkverbond: het verbond dat God in het
paradijs met de mens gesloten had.
Dit is voor Schilder een zeer belangrijk gegeven. Hij wil denken
vanuit het kgin. Serieus nemen
van de geschiedenis betekent dat je
ook de geschiedenis van paradijs
en zondeval serieus neemt.
De volgende hoofdstukken gaan
over de verhouding van geschiedenis en heilsgeschiedenis, over de
voorzienigheid van God en de g e

schiedenis, en over het bij Schilder
zo belangrijke thema van 'De eenmaligheid in de heilsgeschiedenis':
de heilsgeschiedenis laat geen herhaling toe, want er is steeds voortgang in het werk van God.
inmiddels zijn we dan aangekomen
bij hmfdstuk VII over 'Jezus Christus in de geschiedenis': Christus
doet zijn werk in het midden van
de geschiedenis, daar waar de grote
beslissingen vailen. In de hoofdstukken VIII-X worden d m de lijnen doorgetrokken naar het einde
van de geschiedenis en de voleinding van de eeuwen.
Tenslotte biedt hoofdstuk X1 een
'Terugblik en uitzicht', waarin op
verschillende punten Schilders geschiedbeschouwing wordt geEvdueed. Veldhuizen zier, blijkens de
laatste paragrafen, in Schilders
theologie 'een geweldige geladenheid, een existentiële gloed, die geheel aansloot bij het levensgevoel
in de feile tijd tussen de beide w e
reldoorlogen en de daarop volgende periode, vooruiver het existentialisme daarin de toon aangaf'
(338). Volgens hem zijn in Schilder kunstenaar en wetenschapper
verenigd, waarbij de wetenschap
per de kunstenaar in hem heeft verdrongen en overwonnen; 'helaas'
voegt hij daaraan toe (339). Er zijn
elementen waarin hij Schilder niet
kan volgen. Met name betreft dat
de predestinatie en de leer van de
openbaring. Ook ziet hij bij Schilder een spanning optreden tussen
'verbond en verkiezing, geschiedenis en pacturn (nl. het pacturn salutis: de eeuwige vrederaad met het
oog op onze verlossing, BK), tijd
en eeuwigheid, menselijke verantwoordelijkheid en goddelijke vrijmacht' (339). Maar dat alles neemt
niet weg, dat er nog altijd veel in-

spiratie is op te doen in het werk
van Schilder 'omdat hij als theo-

loog altijd een bezielend getuige
was' (340). Met die w d n G i n digt Veldhuizen zijn studie.

Beoordeling
Veldhuizn heeft met zijn studie
zeer Mangrijk werk gedaan. Bij
heeft een vloed aan materiaal venameld en weergegeven. Daamiee
weet hij aan de vele gezichtspunten
die Schilders geschiedbeschouwing
biedt recht te doen. De haast barokke overvloed die Schilders werk
kenmerkt,vindt zijn weeridank in
deze dissertatie. Van alle kanten
worden literatoren, ñlosofen en
theologen aangetrokken ter vergelijking met en beoordeling van
Schilders werk. In dit geheel
sneeuwt het vele materiaal dat
Schilder zeif biedt niet onder. Integendeel: Veldhuizen weet goed duidelijk te maken wat een inspirerend
theoloog Schilder nog altijd is en
hoe groot de actualiteit van zijn geschiedbeschouwing is. Met vele
honderden citaten uit alle onderdelen van Schilders nalatenschap
wordt dat gestaafd. Niemand die
zich met Schilder en met zijn visie
op de geschiedenis wil bezighouden, kan meer om Veldhuizens
?mekheen.
De tegenpool van die overvloed,
waarmee Veldhuizen ons dient, is
wel enigszins een gebrek aan smctuur. In feite mist de dissertatie een
helder aangegeven probleemstelling. Het is meer het aan de orde
stellen van een groot aantal aspecten van Schilders opvattingen over
de geschiedenis. Het wordt moeilijk om dan door de vele h e n het
bos nog te zien. Wat is nu het kenmerkende van Schilders visie? Die
vraag vindt in feite in dit boek niet
een helder antwoord. Ook het evaluerende slochoofdstuk vertoont
m.i. onvoldoende stnictuur. Het
zijn weer een aantal centrale thema's die de revue passeren en een
aantal punten waar Veldhuizen het
niet mee eens is. Maar het Iijkt wel
of dat uit de overvloed is opgeraapt

om geen andere reden dan dat
Veldhuizen er van zijn kant w k
iets over wilde zeggen. Dit alles
komt de helderheid van het boek
niet ten goede.
Naar mijn indruk gaat de overvloed
ook wat op kosten van de nauwkeurigheid. h sommige gevallen laat
Veldhuizen Schilder het tegenovergestelde zeggen van wat hij in feite
zegt. Als voorbeeld noem ik een
passage op p. 84: 'De persoon van
Adam wordt door Schilder zeer se
neus genomen. Als voor de tweede
Adam de absolute eenmaligheid
moet gelden, dan geldt dit ook voor
de eerste Adam. Anders, zo stelt
Schilder, "zou [in] & messiaanse
titel 'tweede Adam' & eigen naam
(Adam) door het telwoord (tweede)
verslonden zijn' ' ', met verwijzing
naar Schriftover&nkingeplII, 210.
Maar in feite wijst Schilder in die
passage juist heel het idee van een
'absolute eenmaligheid' ( B m e r )
af en betoogt hij dat bij Christus
(net als bij Adam) sprake is van 'relatieve eenmaligheid' 'óf Hij heeft
ons niets te zeggen, niets te schenken'. Het gaat Schilder erom dat
Christus werkelijk onze historie is
binnengegaan, in onze gewone eenmaligheid. Dat komt bij Veldhuizen niet tot zijn recht.
Nogal hinderlijk is, dat je bij het lezen van Veldhuizen herhaaldelijk
oploopt tegen ongefundeerdeoordelen. Ook daarvan geef ik een
voorbeeld. Am het s b t van de levensbeschrijving in Hoofdstuk II
schrijft Veldhuizen:'Een grote eenzaamheid moet Schilder hebben gekend in zijn laatste levensfase'. En
dan, in een nieuwe alinea: 'Van
zijn volgelingen hebben slechts
weinigen zijn diepste intenties gepeild en zijn breedte van visie bevroed' (M}. Het is mij niet duidelijk of daarmee bedoeld is een onmiddellijk causaal verband tussen
beide oordelen te suggereren. Maar
ook afgezien daarvan: dergelijke
zwaargeladen uitspraken vergen
toch wel enige documentatie en die
ontbreekt geheel. Ook de verwijzing die Veldhuizen vlak hiervoor
geeft naar Schilders schooldagmie

'Zelus en zeloten', kan niet als zodanig gelden. Je hebt in ieder geval
een heel verhaal nodig om daarvandaan naar de eenzaamheid van
Schilder en de beperktheden van
de meesten van zijn volgelingen te
komen. Nu hangen deze oordelen
helernaai in de lucht.
Samenvattend: de kracht van Veldhuizens studie ligt in het vele rnateriaal dat met een aanstekelijk enthousiasme gepresenteerd wordt.
De zwakte ligt in het gebrek aan
structuur en aan zorgvuldige analyse, dat hwhddelijk te constateren
valt.

Discussie
Het is verleidelijk, om op allerlei
punten met Veldhuizen in discussie
te gaan over het boeiende thema
van Schilders geschiedkschouwing. Ik wil me hier echter beperken tot een kwestie die ik ook op
de promotie zelf aan de orde ge
steld heb, nl. de weergave en de beoordeling die Veldhuizeri biedt van
de leer van de predestinatie bij
Schilder. Dat punt zet ik in een wat
breder kader, om het belang ervan
duidelijk te rnaken.
Wat maakt Schilders geschiedbeschouwing m fascinerend? Vmr
mij ligt dat aan & combinatie van
twee elementen. In de mte plaats
wil Schilder de betekenis van de geschiedenis volstrekt serieus nemen:
híer, in onze geschiedenis voltrekt
zich het grote drama van de strijd
tussen God en de boze, hier vallen
beslissingen met consequenties
voor de eeuwigheid. G d is in ónze
continuïteit binnengekomen. Maar,
en dat in de tweede plaats: het is
echt Gód die in onze continuïteit is
binnengekomen. Schilder probeert
steeds duidelijk te maken dat dat
het God-zijn van God niet aantast,
maar juist verheerlijkt. Als God in
onze geschiedenis ingaat, dan
wordt God daarmee niet tot een historisch verschijnsel. Hij blijft altijd
tegelijk tioven & geschiedenis verheven. Het gaat er maar niet alleen
om dat 'God en mens onderweg'
zijn, zoais Veldhuizen in zijn titel

ze& Daar ligî volgens mij ook niet
het karalrteristieke van Schilder.
Per slot van rekening zegt vrijwel
iedereen dat tegenwoordig: 'Gd
en mens onderweg'. Het kamktditieke van Schiidmligt daarin, dat
hij die immanentie van God voortdurend probeert k verbinden met
zijn w m x e a e . De Here blijft
en toont zich de boven d e s verheven Cud, ook als Hij met de
rnerig onderweg is.'
Omdat Schilderdat wil benadnikkm,legt hij zoveel nadruk op de
leer van de concrete u p h a r i n g
van God da<rr zijn woord in de Heiligeschriftenopdeteervande
predeseinatie. Dat biedt hem de mogelijkheid om de tietekenis van &
geschidenis te benadrukken, zonder aan het W-zijn van G d tekort ie doen. Het is opvallend dat
Veldhuizen juist op die beide punten afstand neemt van Schilder,zoals ik al heb aangegeven bij de
weergave van het laatste hoofdstuk. Ik vraag me af of hij & consequenties daawm voldoende h e f t
dmrda&t. Je hijgt een tataal andere geschiedbeschouwing ah je dat,
wat ik het tweede element bij Schilder namde, onderwaarihrt.
Ommenuv~tebeperkentot
de leer van de pmkdnatie, wil ik
eemt kritiek oefenen op Veldhuiz ~ n weergwc
s
van Schilderop &t
puntIkspitsdattoeopdekwai&
catie van Schilder als iemaad met
een v d e f d e vmr het %upraiapsstrisme? Veldhuizen beweert dat herhaaldelijk in hoofdstuk V (148,
161,174). Ik weet dat hij daarin
niet de enige is, m ben ervan
overtuigd dat de bewering onjuist
is: je zet Schider ermee in een kader waarin hij niet past. Hoe het
ook zij, in ieder gevd had Veldhuizen moeten ingaan op de zeer kritische k p r e h g die Sddder in zijn
catechimusverkhing wijdt itan
het ~u~rala~Sanmne.~
Daar blijk
o.& dat Schildtr vindt dat daarin de
schepping en h a r gese~edenis
niet serieus w& p m e n : zij
rijn dan alleen maar middel tot een
doel. Voor een analyse van de theologische geschiedbeschouwingvan

Schilderen de plarits van de pmiestinatie daarin, zijn die pagina's onmisbaar. Veldhuizen gaat daaraan
veel te gmdklijk vwdij, ah hij
Sddder
ah een man
die in zijn hart toch eigenlijk supralapsariër was.
Wat de beoordeling van Schilder
op dit punt betreft: Veldhuizen
wijst de leer van de 'dubbele pdestinatie' af, de k r dat God in
zijn eeuwig &t
niet d e e n m a a ~
verkiest maar ook verwerpt Hij
staat hieïinsecht tegenover Schilder, die in voUe ovemiigh~vasthield aan & beüjbis van de
'Dordtse Lmm$ew.Op dit voor
Sehilders~houwingen
& beoordeling daarvan cruciale
punt, schiet Veldhuizen m.i -tig
tekort. Hij c d m n zich
~ bijv o o h l d niet met & dissertatie
van J. Dourm, die in afwijzing van
& visie van o.a. 3A.N aidderbos en
G.C. 3erkouwer keft betoogd. dat
het in Rom.9-1 1 wel degelijk ook
gaat over pers-jIk
en eeuwig
heil en onheil. in het licht van
W eeuwige k k s ì n g daarover,
endat erapgronddaarvantespreken valt over eens-'
clansus': het aanîal uitvedmmmstaat
v d M m r o o k afgeziendaarvan:
ik vind het bemwmswamiig dat
Veldhukenop dit punt niet alieen
afstand neemt van S c b î b r , maar
ook vaneen w d j k o m i d d
v a de gedomeede belijdmis.
Zijn congenialiteit met ScIUlder,
die op vele bladzijden vwlbaar is,
heeft hier een duidelijkegrens.

Daarmee komt maar niet een
aspect van ScMders gescbiedbeschouwing onder de kritiek te
staan: nee,die ~
~
WingzeIfwdt~intretconfessionele hart ervan. Met alle luitiek die je op Schilder kunt hebben,
ook in zijn verkiezingsleer, kies ik
hier m h met overhuging zijn kant.
De eerbiedighg van Gods m e r e i nikit staat hiermee op het spel. Onze tijd is vergwen van m g e n
omGad,Godsapen~enGUds
raad te bi-.
De gereformeerde theologie mi hier axkm
moetenkiezen,juistdszeopwil
kcmen voor het Serieus nemen van
&~hkdeniScn~anGdswerlc

daarin. D m m moet ik Veldhuizens pitiekeus op dit punt, met alle waarderingdie ik wtngens voor
zijn dissaiatie heb, toch afwijzen.
* ~ u a n PVeIdhii;iGodm
.
mens o r h w e g . H o o j i h o m d e n d & t b
logische geschi&h&
van K b
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B. van Veen

VERTALEN-NAAR-JANTJE

!-uten we alsjeblieftstoppen te proten over 'het
?vangelieverkondigen'!Nee, laten we zelf5 maar
, ielemaal stoppen met 'het evan~elleverkond/gen'I! '

Jmmgeiedenmndernaastmijn
bcdeenwdbr. Hetmerkman
was Peter. Op mijnbureau ligt een
boek,dat mij sterk aan die wekker
doet denken. Dat is niet alken vanwege & overeenkomst t~ssen&
naam van de schrijveren de merknaam. Het boeir schudt mij wakker,
zet mij in de werkelijkheid, verrast
mij,maakt mij weer even duidelijk
hoe laat het is. Dat gebeurt met duideiijke taal en pakkend6:p h t j ~ .
In dit en een volgend artihl wil ik
allereerst doorgeven wat & schrijver oris ie vertellen keft. Daarna
hoop ik enige evaIummde opmerkingen te mriken.

Peter S c k l e s c b f VissersWjn,
hadboek voor martgeiisatie. De titel verwijst naar taal, het onrnisbare middel vmr wie een boodschap
beeft vmr een ader. W
a
t zeg je en
hoe doe je dat? Kom je wel over?
'Enig idee wat 'het k y g m versmien' betekent? Met een W j e
goede wil betekent dat hetzelfde
ais 'het evangelie verkondigen',
maarje kgreep er namdijk niets
van...!!' HW wil je een kidschap
o v h n g e n , als je een mbegrijpeLijke taal spreekt?
In Nederland wordt heel veel tijd
en energie gestopt in evangelisa-

tie. Maar wat is het resultaat ervan?
Laten we d*
zijn, kst vdt ts
gea. Positieve d g e n warden
vaak wat aangedikt om bat Wh
nuar wat te laten lijken, b veel
w-,
geen &angelisatie?

Makeaiweermmsnietmemmee
lcapt,daadatweer@rnee
&n?
Feter begint met intIringen& vragen. Je zou de 4
kimnenlaten
ï;wkken. Peter kiest daar niet vwr.
Hij gaat op z o e k n r i a r a n t w ~
in & Bijbel ('de Men van Gd').
Og grond van een selectie tekstgedeelten W hij tot een mahl ondmwerpm die vaar e v m g e ~
van behing zijn. Volgas sommigen is bidden bet enige dat nodig
is. Dit isnietwuar. Het i s h e e l b
langrijk, mam er is meer, zoah
God kennen,
vol zijn van & heilige Geest,
een veranderd leven,
bewogenheid,

E

elisatie

Matkik 9 : 35-38(in navolging
van Peter overgemmm uit &t
b e k ) : kzus ging alle st&n en
do~penvan&gebMlangsen
sprakinde synagogen. Overaivertelde Hij over het kmkkrijk van
Gd.En wam Hij ook kwam, overal genas Hij d e ziekten en kwalen.
ij kon wei huilen, als Hij zag hoe
de memm afgemat waren m zich

geenraad~~Ze~~Iietak

schapn zonder herder. 'Wat is de
oogst tach groot!' mi Hij negen
zijn kmlingw~
'En wat z+ er weinig &i&!
Vraag & m e e r
ofajmeerameidem wil stu~en
om äeoogst binnen te Ma.'
Van deze tekst wodt vaak deen
het slot aaugehaald ais het g w
over wangeligatie ('het bidden om
&idem voor de mgst). Dit slot
wordt dan losgemaakt van het voorgaande waar Jezus' Bewogenheid
met de mensen wordt w e n d .
Ook wij d e n bewogen mmten
zijn. Dat kun je deen h d m

demensenopkzmkaenzeteleren kermen. Ga maar k i j h op
straat, kt huilen wi & ander!
Arbeiders
b e w w zijn en
ook bekwaam. h moet in staat zijn
& oogst binnen te haEen en die niet
te wrpten.

de o*k
vrijm&@d,
visie,
open deuren.
vrucht op het werk en
gewone factoren.

W moet er gelet wonkm op het
duwlopend 88flwezîg P@ van de
geestelijke strijd. Wie prslat over
God zit daar midden in. Peter bespreekt de verschillende aspcten
Enkele wil ik hier aandacht geven.

Vfil;jmoediieid heb je niet vanzelf.
Peter. die zelf heel wat ernahg
k&,vertelt daî hpaddeangst
steedswer~g~Welkft
hij beter g e l d er mee om te
gaan. God kan jou vrijrndgheid
geven. Heb je &t, d a hm
~ je spreken.
De Bijbel namt ~1~
vor-

men daarvan. Overtuigen is een
vorm van gesprek waar beide partijen naar eìkaar luisteren en met etgumenten kmen. Getuigen is vooral he? spreken van de a p t e l e n
over wat ze met Jears hebben m e e
gemaakt. Ten slem is er het verkondigen en prehn wat te malren
Reeft met M domgeven van iets
dritdemdaimognietweet.
Deze vorm wordt bijvoorbeeld in
2 Timof US 4,l-2 gerwmd (-rgave MG):Zlr betuig u mimkkeIijkvmGQd enc'hlisnis J-,
die levenden eri doden zal oordelen, met b m q l mwl op zijn verschijning ah op zijn koningschap:
verkondig het woord, dring erop
aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle
geduld en onderrichting.
Deze verzen worden wel gebruikt
om onze M e i d goed te praten. De
bodschap moet gebracht, het doet
er niet toe hm! Wie dat uit &ze
tekst haait vergeet dat het b r gaat
om een benadering van de gemeente waar dwaalleraars hun slag proberen te slaan. Vele andere teksten
uit het Nieuwe Testament maken
duidelijk dat bijvodxeld Paulus
k 1 zorgvuldig en gericht koos
voor een passende manier van spreken.

bij & inhoud van & bmdschap te
veranderen. Hij ging nmit buiten
het boekje van Jezus. Hij stemde
de bodschap af op zijn hoorders.
Jaden werden anders aangesproken
dan Grieken. Nadenken over wat je
wilt gaan zeggen en hoe je dat wilt
doen is belangrijk

Gericht zijn op de ander is noodzakcli& Noem hem of haar maar
Jantje. I3ie persawi wil God immers via jou b i k e n ? Jezus is
toch gekomen om h t j e (Jobiannes)tedimen?lhuiîdmkkhg
'evangelie verkondigen' maakt dat
niet duidelijk. Spreek maar van
'Jezus'-bodschapvertalen-naarJantje'. Om te kunnea v d e n is
het nodig zowel de taal van de
boodschap als de taal van Jantje te
a
Je zult moeten weten wie
Jantje is.
h t j e %rin verschilienderedenen
hebben om niets met het christen-

hem
wil niet zeggen dat Jezus
geaccepteerdis. Jantje hefteen
verkeerd beeld van &dOod.
Het eigen
leven leiden biijkt vaak het eerst op
het gebied van ksdhkit. Y*
is hij 'tolerant en daardoor juist
niet'. Ook vmlt hij zich gelukkig
h e n zijn eigen Life-style,
&n christen wordt door Jantje
vaak gezien & saai, braaf, burgerlijk. schijnheilig, soft en zielig.
Jantje heeft nagal wat vooroordelen. 2al hij mit gaan geloven dan
moeten die eerst wordem opgeruimd. Vervolgens kan geprobeerd
worden een relatie op te huwen.
Pas daarna is er ruimte voor 'overtuigen'.

Mmders nodlg en geen
vesloskundigen
Als Jantje eenmaai een keus gemaakt heek is het werk Riet kim,
dan begint de 'ellende' (!). Het proces dat dan volgt vraagt veel zorg.
Het is net als met een baby. Na de

Weet waar je mee bezig bent! Kijk
maar eens rond op een bouwter-

rein. Daar kan maar niet willekeurig gewerkt worden. Een hele -anisatie is nodig om de juisie matenden, op de juiste plaatsen, op de
juiste tijd bij de juiste vakmensen
re krijgen. Daarover moet worden
nagedacht. Dat gegeldt ook vmr
evangeliseren. Je moet een visie
hebben, weten hae je iets gaat me e n . Paulus had een visie. Skualwoord daarvan is mnpwsing.
I Korintik 10,32(uit Het Boek):
Wees gem smkelblok voor Joden, Grielienof christenedIk zelf
maak het kckmin alles naar de
zin.

Paulus paste zich aan bij de mensen van &ze wereld, zonder daar-

dom te miaken te willen hebben.
Volgens een eigen onderzoekje van
Peter is een van de behgiijkste reûenm Ik-wililzeIf-uitm&wl-wat-ikgelmf. Jantje is vaak afgeknapt op
de kerk, maar niet op Jezus. Dat

geboorte komen 'de pwpluiers, het
gehijs, de extra k o m ' . Peter verwijt veel evangelisten m mdewerkers dat ze zijn als verlosklmdigen
in plaats vrui moeders.'Ze kbmen,
brengen een baby ter wereid, b

no& met geweld en iaten het vervolgens wegens g e k k aan v m r ging ~krven'.

orn daar steun van amhe cluistelijke jongelui te kunnen hijgen.

Op grond van onder ank= deze
tekst wordt het volgende wel geconcludeerd. Als we naaar vol zijn
van de Geest, zal God wel overtuigen. We hoeven ons niet al te veel
zorgen te maken over wat we gaan
zeggen. God zal het doen. Dat
W m i , maar k t gevaar van
deze opvatting is dat er geen zelfkritiek m zeifmdmmek mmeer n e
dig is en er niet wordt gekt op de
ader. Peter geeft een v m r k I d

Dooddoeners
Het kan in Nederland
De aanwijzingen van de Bijbel en
het verhaal van Jantje maken duidelijk:Evangelisatie in N k d is
nog steeds mopli& Voor wie wil
evmgeIisesen g e h drie basisvoorwaarden: Weet-wie-je-vmr-jehebt, Creativiteit (aanpassing) en
Toewijding.
Ook ai weet je iets van Jantje, de
p e r m die voor je staat is uniek.
Die leer je niet kamm b r er tegen aan te praten, maar door eerst
eens goed te luisteren.
Jantje heeft alheel wat vomoorde
len kunnen opbauwen, p m g om
niet zomaarmet ons te gaan praten.
Om contact met hem te krijgen
raoeten we creatief zijn. Peter liep
bijvoorkld op
meteen bord:Wij wikmeenkoning. Dat maakte nieuwsgierig en
opende rnogelijldiecknom over Koning Jezus te spreken.
Noodzakelijk is ook toewijding. Je
moet jezelf helemaal hschikbaar
stellen voor Gd,onvoorwaardelijke overgave.
Evangelisatie in Nederland kan,
maar vraagt wel een eigen aanpak.
Bepaal& bij'belse apcten zullen
op dit moment extra aandacht m
dig hebben. Wat de stijl van spreken kmft heeft 'overtuigen' de
voorkeur. J d e maakt ms ook duidelijk waar we in de vormen van
evangelisatie op moeten letten. Peter g e f t een top tien van Mangrijke zaken. Daaronder noemt hij het
opzoeken van de ander (uitnodigen
levert vaak niets op), het voor langere tijd je inzetten in bpaald
werk(af en toe wat aan evangelisatie doen k f t weinig zin), het radic d zijn (gemmbineedmet fijngevwligheid, anders wordt het botheid) en het zorgen voor opvangmogelijkheden als jongeren nadat
X tot geloof
Ppi hulp IIOdig h e b h . Bij dit laatste kan gedacht worden aan eem woonvertietnd (bijv~orbtzldin een gezin)

F.en bekende d o d k m x is: G&
Woord keert niet k g weer. Jesaja
55 : 10-1l (uit Het Boek): Zoals de
regen en de sneeuw vanuit & hemel naar beneden komen en op de
grond blijven liggen om de aarde
water te geven, het koren te laten
p i e n , zaad voor de boer en e e n
voor & hongerigen te prduwren,
misnUjnWwrdwk.kstmwhet
uit en het ievert aitijd vrucht ap.
Het d w t d e s wat ik wilen het IKreikt datgene, waarvoor ik het weg-

van ' s c b u w n d e ' stïatuevangelisaîie, waar de luisteraar niet serieus
wordt genomen- Tijdens een bezoekie aan Deventer horen Peter en
zijn vrouw iemami m-hap
door een minofmtwtmeu- Ni&
mand luistert. De memen lopen

stuur.
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'angstvallig en haastig' voorbij. Peter probeert een gesprek met de

'verkondiger' te hijgen. Die blijkt
daar geen enkele ruimte v w r te
hebben.
Het komt er op aan hoe we -n.
Kijk bijvombBeld maar in Kolossenzen 4 : 5-6 (uit Het 8oek): B e
nut de kansen die je hijgt om anderen het g& nieuws bekend te maken. Wees wijs in al je contacten
met hen. Wees in je spreken vriendelijk en versîmdig,en zorg ervoor
&t je iedereen een goed antwwrd
geeft.

De eerder aangehaalde tekst uit Jesaja over het niet leeg terugkeren
staat in een k
mde context. Het
gaat er over b e 1 0 h van G d , die
Hij gaat wamnaken. Hij zal zijn
v& terugbrengen uit de ballingschap. Die tekst m-n wij niet
misbruiken.

Een a n h e d d h r is: 'Als er
maar &n khouden h,dan is het

middelen in het wilde weg door Nederland trekken. in een d e l dagdeel droppen ze hun grote boodschap en vertrekken weer. Er is
geen tijd om relaties op te bouwen.
'We hebben contact met de mensen van de straat, zoals we contact
hebben met een olifant die we in
een dierentuin gaan bekijken'. Nazorg wordt aan de plaatselijke gemeente overgelaten. Vaak komt
daar niets van tmcht en mag de
plaamijjke gsmeentepuimmhen
h de praktijk Mijkm bovendien allerlei van dit SQOrt acties p h te
vinden. zonder dat iemand de veraritwmddijkheidwior de n a m

w

Wat neemt de ~ ~ r h evan
i de
d
voorbijgangers hiervan mee? Besiaande v ~ l e tegen
n c&k-

nen worden bevestigd of er komen
nieuwe bij. Juist deze groep zow
&n we een stapje dichterbij het Koni&jk moeten brengen VOOF
Peter staat dat centraal in het bepalen
van & evangelisatiestrategie.Wat
hem betreft kunnen veel acties die
er nu zijn maar beter verdwijnen.
Aan & Bijkl en aan de mensen
om je heen kun je geen argumenten
ontlenen om te stoppen met evangeliseren in Nederiami Wel maken
ze duidelijk dat in de vormgeving
ervan iets moet veranderen.
N.av Peter Scheeie, Yissershiij~,
*k
wwr m m e i k t i e . Buiiten en Schipperhcih A m k r b n 1995,
f 23.N. ISBN
9MûM3765.
Bowmkwwh Uwhaik i9 ook ~ " d uitg
dit boek.

m

DE EREDIENST IN
DE NA-BIJBELSE TIJD

/ n dit en de volgende drle artikeien zullen we ons
beaghouden met de hoofdstukken 6 fot en met 8
uit he7 rappofl van studiedeputaten ErMienst.
Hei betreft de hoofdsbkken over 'De liturgie in
de kerk na pinksferen '#
een
dnieuwe orde ,
van dienst' en ' H e t kerkiied en de gerangbundel'. Deze Aoofdsfukken beslaan75 pugína 'c v
het rapport, waarmee gezegd wil zijn dat we hier

'.

Over de eredienst en het kerkiied
kun je op verschillende manieren
nadenken.Je h t je bijvoorkld
laten leiden door de vraag welke liturgische vormen en liederen jouw
op dit moment het meest aanspreken Je kunt je ook laten leiden
door angst voor het onbekende. h
dat geval wil je misschien vooral
vasthouden aan wat je hkend is.
Nadenken over & eredienst en het
kerktied doe je vanzelfsprekend
vanuit de Schrik Daaruit weten we
echter dat ook de gwhiedenis essentieel is bij het dienen v m G d
Bijvoorkld: Israël wordt voortdurend opgeroepenGods daden uit de
geschiedenis te vieren. Het voik
kende God immers als Schepper
van hemel en arrrde, en ook als Verlosser die haar uit Egypte bevrijdde. Deze daden moesten overgeleverd worden. Naar deze God vroegen de zonen tijdens k t pascha. h
over deze God vertelden de vaders:
'En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is ter wille van wat de
Here mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte' (Ex. 13 : 8, vgl.
ook o.a Deut.16 : 3).

Je kunt ook zeggen: Israël moest
Gods daden g e d e h n . De term 'gedenken' betekent dat schatten uit
het verleden worden opgediept en
actueel worden g e m m voor vandaag met het oog op de toekomst.

Je maakt het verleden m h t b a a ~
voor het heden. En ook voor de toekomst, want gedenken is een
kracht die in lxweging zet en tot
activiteiten leidt.
'Gedenken' is in de nieuwtestamentische d e n s t van essentieel lxlang. En het gaat nog steeds om het
gedenlreri van Gods daden van
schepping en herschepping, die Hij
in het verleden tot stand bracht. in
een eredienst kijken we als vanzelf
terug. Het 'hier en nu' van de christelijke eredienst wordt bepaald
b r het 'toen en daar'. De eredienst bestaat hj n j e van hetgeen 'toen en daar' gebeurde. Was
er in het verleden niets gebeurd,er
zou niets te vieren zijn geweest.
Het fundament van de christelijke
eraikust is gelegen in de komst en
het werk van CChnstus.

Wanneer wij over de eredienst na-

denken, laten we ons leiden door
de geschiedenis. Tmn wij waden
gebwen, werden we immers een
kerk binnengedragen die al twintig
eeuwen oud bleek te zijn en bovendien al twintig eeuwen lang er&
diensten bleek te houden. Wie het
heeft over de eredienst, doet dit
daarom vanuit het besef dat wij bewoners (geen eigenaren) van een
kostbaar, eeuwenoud landhuis zijn.
Dat landhuis wordt natuuriijl goed
beheerd, omdat het ook voor het nageslacht bewoonbaar moet zijn.
Er zijn meer redenen te noemen
waamm wij & kerkgeschiedenis
belangrijk vinden. Het voorkomt
dat ons doen en laten op liturgsch
gebid vtximrimlijk een kwestie
van natte-vingerwerk wordt. Amdacht voor de geschidenis v=komt tevens dat we voortdurend
wielen aan het uiwinden zijn.
De historie is onmisbaar om je eigen liturgische praktijk te leren begrijpen: hoe is ailes ontstaan? Welke veranderingen zijn er opgetreden? Uit de geschiedenis leren we
onszelf kennen. We ontvangen goede gereedschappen om onze eigen
situatie te beoordelen. D m ons te
verdiepen in de geschiedenis van
de eredienst komen we aok te we
ten wat de inhoudelijke ktekenissen van derlei liturgische vamen
.en gebniiken is.
Dat we vanuit de geschiedenis nad e n k over
~ ~ de eredienst en het
kerklied, lijkt een o p deur. Maar
dat is het toch niet. Vooral niet in
een ik-tijdperk (waaronder ook het
religeuze 'ik' knui vden), waarin
historisch besef alles behalve vanzeifsprekend aanwezig is. Wanneer
mijn waarnemingen kloppen,
wwdt ook binnen de Gereformeerde Kerken @erk)historieen kerkelijk denken wel eens als concurren-

ten en zelfs vijanden van persoonlijke geloofsbleving beschouwd.
In het verlengde hiervan wordt de
waarde van liturgische vormen en
liederen meer dan eens afgemeten
aan de vraag of 'ik er iets bij voel'.
We komen hier op het onderwerp
'geloof' en 'ervaring', waarop we
op deze plaats uiteraard niet voldoende kunnen ingaan. Voor een
groot deel volsta ik met te verwijzen naar de heldere woorden die
dr. C. Trimp hierover geschreven
heeft in Klank en weerklank (Barneveld 1989).
Wel is het zinvol hier naar voren te
halen dat onze beleving en ervaring veranderlijk zijn. Je kunt ze
beïnvloeden, sturen. Voorwaarde
of je iets positief beleeft of ervaart,
is &t je er vertrouwd mee gemaakt
bent. Dat geldt ook voor liturgische
vormen, symbolen, rituelen en muziek: je moet er vertrouwd mee gemaakt zijn.
Een voorbeeld: wanneer wij onze
kinderen bijvoorbeeld uitsluitend
met gospelmuziek grootbrengen,
zuilen ze dáármee vertrouwd raken
en vreemd tegen kerkliederen aankijken. Willen we dat het lied van
de kerk toekomst heeft, dan is het
zaak de jeugd in ieder geval met dit
lied vertrouwd te maken.
Willen we liturgische bewustwording, de beleving van de eredienst
en waardering voor het kerklied positief beinvloeden, dan is een eerste
vereiste dat de onderwerpen'eredienst' en 'kerklied' in de upvoeding en het(kerkelijk) onderwijs
voldoende aandacht krijgen. @n
tweede vereiste is overigens: een
positieve instelling.) De voorstellen van deputaten t.a.v. de nieuwe
orde van dienst en gezangbundel
gaan daarom vergezeld van een
pleidooi aandacht te geven aan het
onderwijs op het terrein van lihugie en kerklied.

De liturgische bezinning binnen de
Gereformeerde Kerken wordt tot
op heden in belangrijke mate gekenmerkt door een sterke oriëntatie

op de zestiende-eeuwse reformatie.
Dat is wellicht begrijpelijk, maar
toch moet niet vergeten worden dat
de zestiende-eeuwse reformatie
van de kerk iets anders was dan formatie van de kerk. De geschiedenis
van de christelijke kerk uit de eerste zestien eeuwen is ook de geschiedenis van de Gereformeerde
Kerken, dus 'onze kerkgeschiedenis'. Daarom is er albs voor te zeggen wanneer we in onze bezinning
op de eredienst niet uitsluitend of
eenzijdig gefocust zijn op de zestiende eeuw. Onze belijdenis over
christelijke kerk maakt het vanzelfsprekend dat we ons confronteren met de (liturgie-)geschiedenis uit de voor-reformatorische
tijd. Zoals overigens ook de reformatoren deden. Zij hebben in
woord, geschrift en daden duidelijk gemaakt dat de reforrnatorische kerk geen nieuwe, pas gestichte kerk was. Dit standpunt
was ook van betekenis voor &
eredienst. Er lopen lijnen van middeleeuwse naar reformatorische liturgieën. Calvijn werd niet moe
zich te beroepen op de (liturgische) gebruiken uit de Oude Kerk.
Vanuit deze achtergrond is in het
deputatenrapportuitgebreid aandacht besteed aan de voor-refwmatorische eredienst in de Westerse
wereld. De eredienst zoals deze
1000na Christus de overhand
heeg, werd vanaf die tijd aangeduid met de naam 'mis'. Enerzijds
sloot de misliturgie zich aan bij
wat in voorgaande eeuwen tot
stand was gebracht. Daarbij zijn in
de misliturgie diverse oud-christelijke onderdelen terechtgekomen,
die vanuit de Bijbel goed te vaantwoorden zijn. Sterker nog: onderdelen die in & eredienst bijbelse noties belichten die in de calvinistische traditie onderbelicht zijn gebleven. Anderzijds werden in de
misliturgie ook diverse onderdelen
opgenomen die ingegeven waren
door onschriftuurlijke dogma's.
Om daar enig inzicht in te krijgen,
is het nodig de onderscheiden bestanddelen van de Romeinse m i s te

noemen. De 'mis' kent een aantal
vaste onderdelen, het zogenaamde
ordinahm (lett. het 'gewone van
de mis'). Het zijn onderdelen die in
elke dienst een vaste plaats en een
vaste tekst hebben. Het betreft met
name de onderdelen 'Kyrie', 'Gloria', 'Credo', 'Sanctus' (& Benedictus) en 'Agnus Dei'. De overige onderdelen van de mis horen tot het
zogenaamde Proprium (lett. 'het eigen van de mis'). Het zijn onderdelen die tussen het Ordinarium worden geschoven en per dienst wisselende teksten hebben, waarbij in de
meeste gevallen de tijd in het kerkelijk jaar bepalend is (zoais lezingen, tussenzangen en gebeden).
Ook in het Propurn zijn veel onderdelen te vinden die voluit verantwoord zijn en door alle eeuwen
heen een plaats hebben gehad in de
christelijke liturgie.

Deputaten hebben zich gebogen
over & ordinarium-delen. Zij concluderen dat door het gebruik van
het ordinarium waardevolle bijbelse aspecten aan de orde komen, die
in de calvinistische traditie veel
minder expliciet aanwezig zijn. Ik
wil dit uitwerken aan de hand van
het 'Kyrie' en'Sanctus'. In het deputatenrapport wordt overigens ingegaan op & vraag waarom in de
calvinistische reformatie de ordinarium-delen verdwenen zijn.

Kyrie en sancius
De tekst van het Kyrie luidt in een
vertaling:

Heer, oritfermV !
Christus, onrfermU!
Heer, ontferm U!
Het Kyrie bevat de roep om ontferming die we aantreffen in Matteus
15 : 22'17 : 15 en 20 : 30. Waarschjnlijk hebben we te maken met
een element uit een christelijk pri&-gebed, dat in de 4e15e eeuw in
diverse liturgieën terecht kwam.
Het 'kyrie' werd door het volk geroepen als antwoord op & gebeden
en vmrbeden van de diaken. Het

'kyne' vormde dus onderdeel van
wat wij het 'voorbede-gebed' zouden noemen. Dit is van belang voor
de betekenis van het 'kyrie'. Want
het 'kyrie' blijkt dus iets anders te
L?jndan de 'schuldbelijdenis', die
in de calvinistischeeredienst aan
het begin van de dienst geplaatst is.
Het 'kyrie' bedoelt te zijn een huldiging en aanroeping van de Kurios (Christus), die redding uit alle
nood kan geven. Het 'kyrie' is een
smeekbede waarmee erkenning
van Gods heerschappij uitgesproken wordt. En tevens de erkenning
van onmacht en afhankelijkheid
van aiie schepselen. In het Kyrie
kijken de kerk en de kerkgangers
niet alleen naar zichzelf, maar naar
de hele schepping.
Als tweede voorbeeld neem ik het

'Sanctus':
Heilig, heilig, heilig,
is de Heer, God der herschuren.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.

De tekst voert terug op Jesaja 6 : 3
(vglOp.4 : 8). In het late jodendom maakte het driemaal 'Heilig'
onderdeel uit van het morgengebed. Het Sanctus vinden we in vrijwel aile avondmaalsliturgieën uit
de eerste eeuwen van onze jaartelling terug. Door de kerkvaders is
sterk benadrukt dat de kerk op aarde door het zingen van het Sanctus
instemt met de lofpnjzing van de
engelen in de hemel. D m dat instemmen met de lofprijzing van de
engelen komt de waardigheid tot
uitdrukking waartoe Christus zijn
volk verheven heeft.
Het Sanctus werd tot de vijfde
eeuw gezien als lofprijzing op God
de Vader. Nadat Arius in & vierde
eeuw echter van zich had Iaten horen, werd het dnemaal 'heilig'
meer opgevat ais een lofprijzing
van de Drieëenheid.
In de ordinarium-teksten valt sterke nadruk op & viering van het
heil en de lofpnjzing van God. De
Here wordt geloofd om wat Hij is

en om wat Hij gedaan heeft. Daarom stemt de gemeente in met de hemelse liturgie (Gloria en Sanctus}.
h
m wordt ook de nood van de
wereld aan God voorgelegd (Kyrie): zo wordt Hij erkend als koning van de wereld. De vrmg-christelijke kerk heeft met deze teksten
goedevomengekozenenontwikkeld om God te vereren op een
Hem welbehaaglijke wijze.
Niet onbelangrijk is dat de geschiedenis laat zien d a het ontstaan van
het ordinarium los staat van ontwikkeling van de roomse transsubstantiatie-leer (leer dat brood en wijn in
lichaam en bloed van Chnstus veranderen). Vanaf de zesde eeuw is
er een ontwikkeling te signaleren,
die langzaam maar zeker leidt naar
de transsubstantiatie-leer,de leer
van de wezensverandering van
brood en wijn in lichaam en bloed
van Christus. In het Westen hijgt
de transsubstantiatie-leer pas in de
elfde eeuw de overhand. Op het
Vierde Lateraanse Concilie in 1215
wordt de leer door de roomse kerk
tot dogma verheven. Dat is dus eeuwen nadat de meeste ordinariumdelen in de Romeinse mis waren
opgenomen. Dit geeft duidelijk al
aan dat het ordinarium zich onzifhankelijk van de roomse offergedachte ontwikkeld heeft en dus niet
gerelateerd is aan het roomse offerdogma.

Besluit
Deputaten zijn van oordeel dat de
liturgie-Wtie van de christeiijke
kerk uit de eerste zestien eeuwen
veel elementen bevat die bijbels
verantwoord zijn. Vanuit kerkhistorisch besef zou het een verrijking
zijn wanneer de gereformeerde kerken de bban met de kerk uit de eerste zestien eeuwen tot uiting laten
komen in haar orden van dienst.
C m c e t is hier te denken aan het
gebruik maken van een orde van
dienst met een ordinarium-s&tuur.
Deze vemjking houdt eveneens
in dat in de gereformeerde ere-

dienst meer accent gegeven kan
worden aan bijbelse noties, &e in
de huidige orden van dienst in veel
mindere mate aanwezig zijn: lofzeggingen richten op Christus (Kyrie, Gloria), besef van verbondenheid met de hemelse lofzegging
(Gloria, Sanctus), besef van verbondenheid met de schepping (Kyrie).
Het zijn bijbelse gedachten die
naar mijn inzicht bij onze bezinning op de eredienst meer aandacht
verdienen.
Uit theologisch-liturgisch en kerkhistorisch oogpunt is het waardevol, wanneer de kerken in de &komst een orde van dienst volgens
ordinarium-modelimjgen. Deputaten zijn er van overtuigd dat een
dergeiijke orde van dienst binnen
de gerefarmeerde kerken mogelijk
en zinvol is. De i n v d g van een
orde van dienst volgens het ordinarium-model vraagt mhter nog nadere studie, met name waar het gaat
om de praktische u i t v d g . Zo
moet er bijvoorbeeld onderzocht
worden welke mogelijkheden er
zijn om de niet-strofische ordinarium-gezangen uit te voeren. Hierbij
wijzen we tevens op de lutherse traditie, waar men de oorspronkelijke
niet-strofische ordinarium-gezangen vervangt door strofische liederen die inhoudelijk overeenkomen
met de orolinarium-gezangen (de
zogenaamde liedmis).
in het rapport wordt wel voorgesteld een 'nieuwe' orde van dienst
voor liturgisch gebruik vrij te geven, die sterk geiint is op de zestien& eeuw. De orde van dienst vraagt
& komende tijd de aandacht van
de kerken. Het is beter wanneer de
kerken zich niet bezig hoeven te
houden met het toetsen van twee
nieuwe orden van dienst. E n orde
van dierist vergt al genoeg tijd en
energie. Het gaat er immers niet alleen om dat de kerken een nieuwe
orde van dienst ter toetsing in de
prahjk gebruiken, maar ook dat
het hoe en waarom van de orde
wordt bestudeerd en doorgesproken. Over deze nieuwe orde van
dienst zal het gaan in het volgende
artikel.

Leefsituatie van de
Nederlander
Uit het Werkbericht van het Sociuul
Cultureel Planbureau van december
1995 knippen we het volgende:

Opleiding, arbeid en inkomen
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking blijft toenemen
bij de opeenvolgende generaties.
Jongeren kiezen steeds vaker na
het afsluiten van het lbo of avo
voor een vervolgopleiding. Vooral
het mbo ontwikkelt zich sterk. Ook
de volwassenen-educatie trekt
steeds meer mensen.
In de tweede plaats hebben steeds
meer mensen betaald werk. Het
aantal personen in de leeftijd van
15-65 jaar (de potentiële beroepsbevolking) met een betaalde baan, is
in de periode 1975-1994 met ongeveer een kwart toegenomen en de
participatiegraad is gestegen van
56% tot 42%. Het werkloosheidspercentage daarentegen, is de laatste jaren weer fors gestegen van
5,9% in 1990tot 7,596 in 1994,
maar is nog niet zo hoog ais in
1985 (9,6%).Meer mensen beschikken over werk,maar als gevolg van de arbeidsduurverkorting
en de toename van deeltijdwerk,
maken zij gemiddeld 83%minder
uren per jaar. De vermindering van
het aantal gewerkte uren is gepaard
gegaan met een aanzienlijke groei
van het aantal personen dat zegt
een hoog werktempo te hebhn.
Dit is vmral het geval bij hoog opgeleiden.
( v . . )

Welzijnsmaatstaf
De kwaliteit van de leefsituatie van
de Nederlandse bevolking als geheel, is in de periode 1992-1993
weer verbeterd. Dit komt v
d tot
uitdrukking in het nog steeds toenemende bezit van consumptiegoederen, auto en eigen huis. De leefsituatie van jongeren tussen de 18-24
jaar is verslechterd. De cijfers over
arbeid en inkomen wijzen ook in
deze richting. Al vanaf 1980 blijft
deze groep achter bij de gemiddelde welzijnsverbetering.
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Wanneer onderscheid wordt gemaalct tussen materieel en imrnater i e l welzijn, blijken de midden-pen (35-65-jarigen) in materieel opzicht (wonen, k z i t consumptiegoederen en vakantiegedrag) en
de jongere groepen in immaterieel
opzicht (gezondheid, lidrnaatschap-

pen en vrijetijdsbesteding) in de
meest gunstige situatie te verkeren.
De 18-24-iarieen
bliiken in beide
.,
opzichten echter achteruit te zijn
geg-.

C.J. van Middeikoop
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En uit een ander artikel in hetzelfde blad:

Vrijetijdsbesteding
Vooral jongeren van 12-19 jaar
zijn, vergeleken met 1975, over
minder vrije tijd gaan beschikken
(gemiddeld 4,5 uur minder per
weekj. Daarvoor is met name het
sterk gestegen tijdbeslag van onderwijsverplichtingen verantwmrdelijk. De afname van het aantal vrij
beschikbare uren bleef niet beperkt
tot de jeugd. In vergelijking met
halverwege de jaren zeventig resteren voor de meeste bevoIkingsgroepen minder vdje uren nadat aan alle dagelijkse verplichtingen is voldaan. De vrije tijd waarover zij beschikken wordt op een gevarieerdere wijze benut. Het vrijetijdsrepertoire is diverser en vluchtiger geworden.
Hoewel het percentage 'uitgaanders' onder jongeren, scholieren en
studenten ongeveer ligt op het gemiddelde van de bevolking ais geheel, namen uitgaansactiviteiten in
hun totaliteit tussen 1975 en 1990
& meest prominente plaats in binnen de vrijetijdsbesteding van deze
groep. De sterkste stijging van het
percentage van de vrije tijd dat opging aan uitgaan, deed zich in &
tussenliggende periode voor onder
alleenst&den,personen met jonge
kinderen en hmg opgeleiden.
De uren die gepensioneerden en
werklozen of arkidsongeschikten
overhouden vanwege het wegvallen van betaalde beroepsarbeid,
kunnen niet zonder m& worden
kschouwd als vrije tijd. Aan huishoudelijke en gezinstaken besteedt
deze groep namelijk relatief veel
tijd. Het surplus van vrije tijd dat
rest, is door deze groepen in de
loop van de jaren tachtig steeds
meer aangewend voor een relatief
intensieve maatschappelijke participatie, zoals participatie in politieke
of vakorganisaties, vrijwiuigers- of
verenigingswerk in het bijzonder
onder jongeren en hoger opgeleiden (hbo of universitair, een groep
die haiverwege de jaren zeventig
nog veruit het meest betrokken
was), is de tijd die wordt besteed
aan maatschappelijke participatie
drastisch teruggelopen.

Niemand gaat zonder
kleerscheurenhet eeuwige
leven binnen
NRC Handelsblud van 30 december
1995 b o d een interessant artikel over
Het geheime gezin: drie decennla antigezinshnkn in Nederland. De schrijver, Maarten Huygen, ontmaskert de
modieuze schijn. Het gezin zou in Nederland lang geheim gehouden zijn.
Nederland zou individualiserenen het
beleid paste zich aan. De solidariteit
met de kostwinner en zijn gezin verdween.Intussen bleef de burger in de
praktijk 'onverstmrbaar conservatief'.
Zodra het gezin in Nederland ter
sprake kwam, werd er van onderwerp veranderd. LAT-relaties kwamen aan de orde, woongroepen of
ongehuwd samenwonen. Het gezin
stonk naar spruitjes en zou op zijn
retour zijn. De sociologe prof. dr.
Iteke Weeda domineerde het debat
van de jaren tachtig met pleidooien
voor 'vriendschapsnetwaken', androgynie, bisexualiteit en knuffeligheid. Bij de opening van het VNJaar voor het Gezin in Nederland,
was het gezin uitdrukkelijk niet het
voornaamste onderwerp. 'Alle leefvormen zijn onderwee van discussie, het comitd spreekt geen voorkeur uit', zei mevrouw mr. C.M.I.
Moolhuysen-Fase, voorzitter van
het comiti voor het internationale
gezinsjaar.
Maar:
De hernieuwde aandacht voor het
gezin is geen restauratie-verschijnsel maar een ontdekking dat Nederland minder veranderd is dan gedacht. Het is dsof het ministerie
van Verkeer en Waterstaat plotseling ontdekt zou hebben dat de auto ondanks de ongelukken toch het
vervoermiddel bij uitstek is, terwijl
het zich de afgelopenjaren alleen
met de trein, de fiets en de dnewieler had beziggehouden. De samenstelling van het modale gezin man, vrouw en kinderen - is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar door
de populariteit van voorkhoeds-

middelen, vrouwenemancipatie en
de massale toetreding van vrouwen
tot de arbeidsmarkt, is het gezin al-

leen van karakter veranderd.
Er is nog altijd weinig naschoolse
opvang voor kinderen van werkende ouders. Veel lagere schoIen hebben een lange lunchpauze, waarin
de kinderen moeten thuiskomen.
De publieke ruimte voor kinderen
is in beslag genomen door geparkeerde auto's, zodat ouders gedwongen zijn hun kinderen van
sportclub naar speelafspraak te
chaufferen.
Het gezin behoefde in Nederland
minder aandacht dan in Amerika of
in Engeland. Nederland loopt voorop in de wereld, maar dan omdat
het percentage conventionele tweeoudergezinnener zo uitzonderlijk
hoog is: ruim 85 procent. In Nederland heent een mij-niet-gezkn-tolerantie voor andere levensvormen:
alle5 mag,ds wij maar niet hoeven.
Van Bewust Ongehuwde M m d m
zijn er in Nederland slechts enkele
tienduizenden. Volgens een recente
vergelijking in het Britse weekblad
The Economist vormt Nederland
met Duitsland de achterhoede in
percentages vaderloze gezinnen.
Omdat in Nederland en Duitsland
het percentage een-oudergezinnen
relatief laag is, worden ze niet als
een probleem gezien. Vaders zijn
ruim vertegenwoordigd in de opvoeding of in de buurt.
Terwijl Amenkanen en Britten
zich braver voordoen dan ze zijn,
houden de conventionele Nederlanders zich voor ondeugende radicalen: een vorm van omgekeerde hypocrisie. Nederlanders dragen hun
modale regenjassen binnenstebuiten en wijzen trots op de voering.
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Het toekomstkld van een geatomiseerde samenleving stoelde op
stijgende echtscheidingspercenhges en een groeiend aantal eenpersoons huishoudens gedurende de afgelopen jaren. Verwacht werd dat
de vergrijzing niet tot stilstand zou
komen. Door grotere welstand konden de mensen het zich sinds de jaren zestig veroorloven om apart te
wonen. Het huweIijk was niet meer
de enige reden om uit huis te gaan.
Zelfontplooiing ging voortaan voor
dienstbaarheid.
In assertiviteitstrainingen leerden
mensen het hunne op te eisen. Het
'Ik-tijdperk' brak aan. Bij uitgeverij Kluwer werd overwogen om een
blad Ik op te richten. Op lagere
scholen geldt nog een leesmethode,

'%

waarbij kinderen in de eerste klas
'ik' als eerste schnjíwoord leren in
plaats van 'Aap', 'Noot' of 'Mies'.
De jaren zeventig draaiden om persoonlijke groei van het 'Ik' door therapie, sexueel genot en experimenten
met drugs. In de jaren tachtig lag de
nadruk op materiële groei, g e s y m b
k r d in de opvallende consumptie
van de 'yuppie' zonder k i n k n .
Kinderen stonden in de weg van restaurant-maaltijden,wereldrieizen,
kroegkchtenen het ultieme Ikdocument, de grote roman.
Kinderen waren ook een dreiging
voor het milieu. Het geboortecijfer
moest in de hand worden gehouden
wegens dreigende overbevolking.

(...l
Eind jaren tachtig werd dat anders:
Mensen &e vroeger over vakantiereizen in Latijns Amerika praatten,
hadden het plot=& over kinderen.De Amerikaanse poppsycholoog Faith Popcorn voorspelde een
tijdperk van thuis cocoonen. Het femi~njstischemaandblad Opzij werd
een meer traditioneel vrouwen- en
moederblad. Het journalistieke
zwaartepunt heeft zich verplaatst
van de nare gevolgen van incest tot
quali0 time met de kinderen. Het
modetijdschrift Elle pmetteerde
nu nieuwe vaders, zoals de acteur
Huub Stapel. Het kind, dat eerst
ontplooiing in de weg stond, werd
juist een middel tot persoonlijke
groei.
(...)

Een vergelijking met Amerika:
De nood van gezinnen is in Arnerika aanzienlijk hoger dan in Europa.
Politici die spreken van het 'typisch
Amerikaanse gezin' kirijven ongewild ironie. Drie van de tien kinderen slaapt niet in hetzelfde huis ais
hun vader. In getto-wijken is vaderloosheid de n-.
Door & overv l d aan werk staat het Amerikaanse gezin aan veel m m spanningen
bloot dan het Nederlandse. Kinderen mmten in Amenka snel volwassen worden,zodat de ouders zich
aan hun b- h e n wijden. en
half uurtje 'qiutlity-time'per dag,
'sleukl-kinderen', ' b - d i ~ e rop
~'
schoot in plaats van gekookte, gezamenlijke maaltijden, zijn typisch
Amerikaanse verschijnselen. Vandaar dat f m i l y values sinds een
door de Dem-tische
president
Carter in 1980 georganiseerde conferentie, een belangnjk &y&-

k a a s politiek thema is, als reactie
op de ontwrichting.
De yuppie, die kinderen krijgen uitstelde en een mooie sportwagen
kocht, begon zijn loopbaan in Amerika. Ook traden in Amerika vrouwen eerder dan in Nederland massaal toe tot de arbeidsmarkt. Toen
de yuppies hun BMW's voor kinderwagens verruilden, ontstond het
probleem van having it uil: hoe een
twee of soms zelfs drie banen met
een gezin te verenigen. Kinderen
bleken niet in het schema van de liberalisering en flexibilisering van
de economie te passen. De Amerikaanse media reflecteren een grote
bezorgdheid over kinderen. Opvoeding, ontsporing en misdaad van
kinderen komen vaak op de Arnerikaanse voorpagina's.
Er is nu een vergelijkbaar tijdperk
van bezorgdheid over en opvoe
ding van kinderen in Nederland
aangebroken. Het volgt op massale
toetreding van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook is de culturele &genwind toegenomen. Toen g e
meenten gokken met hitautomaten vrijgaven, hielden ze geen rekening met misbruik door tieners. Pas
nu begint het besef door te breken,
dat het gevaarlijk is en worden er
maatregelen genomen om tieners
van de eenarmige bandieten af te
houden.
Er heersen in Nederland geen Amerikaanse twstanden. Nederlanders
maken minder lange werkuren en
hebben meer tijd voor hun gezin.
Echtgenoten zijn bereid tot compromissen in hun carrière of inkomen
om aan de kinderen toe te komen.
Bovendien verschaft de Nederlandse kleinschaligheid van steden en
wijken voordelen die Amerika niet
kent. Er is meer honk-vastheid, grotere sociale controle.
Nederlandse ouders lijken zekerder
van zichzelf dan Amerikaanse. Volgens een dit voorjaar uitgekomen
vergelijkend onderzoek van PennsylvaniaState University, slapen
Nederlandse zuigelingen al gauw
de hele nacht door, terwijl Arnerikaanse voortdurend wakker worden. In het Nederlandse huishouden zou een ijzeren regelmaat heersen, terwijl het onrustige gedrag
van de Amerikaanse zuigehng past
bij het rennen, holen en vliegen
van haar ouders. Nederlandse ouders bedrijven een praktisch conservatisme. En dat is in strijd met het
Nededandse zelfbeeld, want het
laatste dat de burger van GrootZoetermeer wil, is saai zijn.
V

