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WEEKBLAD TOT ONlWIKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
KERKELIJK LEVEN / A. de Snoo

BROEDERS
VAN HETZELFDE HUIS

Ar en toe kom je de tekst nog weleens tegen als
wandteksf:

'Waar liefde woont gebiedt de HEER de zegen '.
He t is een regel uit de oude berijming van Psalm 733,
Een regel met inhoud. De boodschap is duidelijk. En
in eik huis ter hude te nemen.
Alleen: is het ook de boodschap van Psalm 733?
Daarin komt h e t woord 'liefde' helemaal niet voor.
Psalm 733 wijst op iets anders. lets wat ook voor het
huis van God (7 Tim. 3 : 75) van wezenlijk belang is,
We wiflen er in dit arfikel van leren met het oog op
het gesprek tussen de Gereformeerde Kerken en de
Nederlands Gereformeerde Kerken.

In de Nieuwe Vertaling lezen we
als opschrift h v e n Ps. 133 'bm-

1

derlijk gemeenschap'. En terecht.
Want dat is het onderwerp.
Een onderwerp dat helaas in het
spoor van & berijming wel ondergeschikt is gemaakt aan iets anders:deLidde.Indézeziri,datwel

is opgemerkt: 'als die er maar is,
de liefde, dan komt het vanzelf wel
goed,hoeveel verschillen er ook
mogen zijn - waar liefde woont gebiedt de HEER de zegen!'
Hoeveel w a m &ar ook in schuilt,
je bent toch net iets te gemakkelijk
bezig, wanneer je Ps. 133 au-

nexeert voor het propageren van
liefde, bijvoorbeeld ook over kerkmuren heen.
Laten we de psalm zelf eens lezen.
Meteen bij het eente vers valt al
op, dat Ps. 133 het juist af-wijst:
het in-verband-met-allerlei-verschillen in vredesnaam maar mast
elkaar wonen. Als zou dat gemeenschap zijn!
Ps. 133 laat zien: het gaat om een
wonen in vrede met elkaar. David
zegt: 'Ziet hoe goed en hoe lieflijk
i s het, als broeders ook tezamen wonen'.
Door het woordje 'mk'
komt een
sterke nadruk te liggen op het slot.
Broeders moeten niet alleen maar
broeders zijn, een gemeenschap
vormen, maar die gemeenschap
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ook onderhouden: een hechte eenheid, een hecht verband.
Hierbij is te denken aan het hechte
verband zoals dat werd gevonden
in de families in Israël. Het gaat
over 'samenwonen' van broeders.
Precies dezelfde uitdrukking vind
je ook in Deut. 25 : 5, bij de voorschriften over het zwagerhuwelijk.
Dan gaat het over een situatie van
broers die met hun gezinnen kennelijk nog a i l e m d bij elkaar wonen.
Samen genieten ze van vaders ene
erfgoed. De Schrift laat het als iets
positiefs zien: dat een oudste zoon,
op wie rechtens alle onroerend
gmd overging, de anderen niet uimaar wegzond. En dat de jongeren
op hun beurt het recht van de oudste niet betwistten. Hoe mooi was
dat: die - met erkenning van ieders
eigen plaats - gezamenlijke zorg
voor het op de keper beschouwd
van Gód ontvangen erfdeel.
Nu, dezelfde woorden keren terug
in Psalm 133: Ziet, hoe goed is het,
als broeders ook tezamen wonen.
Niet ieder een eigen leven leiden.
Maar zich tezamen beijveren & erfenis te bewaren.

Gezamenlijke erfenis
In twee vorige artikelen gaven we
iets weer uit het rapport van Deputaten voor Kerkelijke finheid aan
de komende generde synode in
Berkel. Het ging vooral over het
doel en & werkwijze van kerkelijk

samenspreken.
Vanzeif kwamen daarbij tekens
weer de Chnsteiijke Gerefomeerde Kerken in het vizier. Met deze
kerken wordt nu eenmaal het meest
samengesproken.
Er zijn echter kerken die ons histcrisch nog nader staan: de Nederlands Gereformeerde Kerken. Tot
ver in de zestiger jaren (soms zelfs
tot in de zeventiger jaren toe) leefden wij met de leden van deze kerken in één kerkverband: broeders
van hetzelfde huis.
De synode van Ommen 1993
heeft genoemde deputaten de opdracht gegeven 'te onderzoeken

of er mogelijkheden zijn contact te
leggen met de Nederlands Gereformeerde Kerken, en zo ja op welke
manier'.
Al spoedig na dit besluit kwam er
sen briefwisseling en vervolgens
een serie gesprekken op gang tussen de gereformeerde deputaten
voor kerkelijke eenheid (DE)en
de Nederlands gereformeerde commissie voor contact en sarnenspreking (CCS). Een reeks contacten
waarin van begin tot eind de gezamenlijke erfenis is op te merken.
Maar nu de roeping om die erfenis
ook samen te kwaren!
Hoe zijin de broeders daarmee be
zig geweest?
We geven eerst een beknopt verslag van de gevoerde gesprekken.
Daarna vernemen we de conclusie
van de gereformeerde deputaten
om daar tenslotte onzerzijds een enkele kanttekening bij te plaatsen.

Het eerste gesprek
Het rapport biedt een verslag van
maar liefst zes gezamenlijke vergaderingen. Het verslag is ook een gezhenlijk verslag. Wanneer je dit
vergelijkt met het verslag van de
gesprekken tussen de gerefomeerde en de christelijk gerefomeerde
deputaten, is dit zeker als een
winstpunt te noteren. De clw.gere
formeerde deputaten gaven de
voorkeur aan afzonderlijke verslagen van elk deputaatschap aan de
eigen synode. Een werkwijze die
niet optimaal meewerkt aan helder
zicht op e I k m standpunten en die
zo ook het beoogde doel, kerkelijke eenheid, weleens meer in &
weg kan staan dan dienen.
h dit geval is gelukkig gekozen
voor gezhenlijke verslaggeving.

De eerste ontmoeting, 21 februari
1994, blijkt er &n geweest te zijn,
die gekleurd was door emoties.
Broeders die elkaar nog kenden
van voor de breuk ontrnmtten elkaar weer. En zou dat, bij d e dankbaarheid voor de mogelijkheid tot
weer-een-gesprek,geen pijn doen?

De afspraak wordt gemaakt, dat
beide deputaatschappen zich zullen
bezinnen op deze drie wagen:
1. Wat kweegt ons om aan deze
gesprekken te beginnen en waar
zijn we met deze gesprekken op
uit?

2. Wat verenigt ons als kerken en
waarin verschillen we?
3. Wat is met het oog op de zojuist begonnen gesprekken onze
visie op het hanteren en functioneren van de gereformeerde belijdenis?

Het tweede gesprek
Aan de hand van door k i d e deputaatschappen opgestelde notities
wordt vastgesteld, dat de diepste
drijfveren overeenkomen: de liefde
van Christus en de eer van Christus. Ook inzake het uiteindelijke
doel is er overeenstemming: geen
gescheiden kansels en avondrnaaistafels meer.
De vraag 'Wat verenigt ons als kerken en waarin verschillen we?' levert wat het eerste betreft - altharis
in het verslag - maar weinig op:
'Over de eerste vraag wordt weinig
gesproken'.
Verschil is en blijft er (ook in de
volgende gesprekken) over de taxatie vm wat er in de jaren '60 is gebeurd.

aan de beiijdenis is niet mechanisch, maar betrekt zich wel op "alle delen' '.
Het ondertekeningsformufier is bedoeld om de gemeente te beschermen tegen individualismevan de
predikant. Tegelijk is er onderscheid tussen wat je in een gerneentelid kunt verdragen én in een voorganger. Bij predikanten gaat het er
ook om dat ze geen dwaalleer mogen propageren. Wie schendt Gods
tempel: een predikant die dwaalleer verkondigt óf de instantie die
hem deswege schorst?'
CCS betogen daartegenover: 'als je
de gereformeerde leer in al zijn delen katholiek noemt in de zin van
"bindend voor de kerk van alle tijden en plaatsen", dan ben je wezenlijk een sekte geworden. Je kunt
die uitspraak over het katholiek karakter van de leer aileen toepassen
op de kern, het wezen van de leer:
Christus alleen en g&
alleen'.
Verder merken zij op: 'Al is het de
taak van de gemeente om de hele
leer die we belijden over te dragen
aan de jongeren, toch is voor het
dwn van belijdenis niet die instemming met de Drie Formulieren vereist, die van ambtsdragers wel gevraagd mag worden. Christenen die
lid willen worden en op enig punt
andm denken dan in de belijdenis
is verwoord, worden ook niet om
dat enkele feit geweerd'.

Het vierde gesprek
-3

Het derde gesprek
gaat over de hantering van de belijdenis.
DKE stellen: 'De leer van Christus
en de apostelen horen tot het fundament, waarop gebouwd wordt. De
belijdenis definieert de officiële
leer, al is daarbinnen wel reliëf.
Maar dit reliëf maakt de belijdenis
als geheel niet tot een niet-fundamenteel geheel.
Historische accentuering doet niets
af van de actualiteit en de katholiciteit van de belijdenis. De binding

.
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In dit gesprek gaat het over 'kerkorde en kerkverband'.
Deputaten hebben samen op een
aantal punten de in de gerefomeerde kerken geldende Kerkoxde
(DKO)vqeleken met het Akkoord van Kerkelijk Samenleven
(AKS) van de Nederlands gereformeerden.
CCS merken w e r het AKS op:
'Het AKS is geschreven vanuit de
overtuiging dat het hebben van een
kerkorde goed en nuttig is. Maar
men moet er tegeiijk tegen waken
elkaar teveel te binden. Alles valt
niet in regels te vangen'. De histo-

rie (bedoeld zal zijn; die van de jaren '60, AdS} heeft de M r s
bang gemaakt voor 'meerdere vergaderingen'. Maar daarom is het
doel van het ARS in plaats van de
DKO nog niet het scheppen van
vrijblijvendheid.
DKE reageren hierop als volgt:
toch is er, in het raam van het
AKS, ruimte om, terwijl je door anderen wordt aangesproken op enige
dwaling, je eigen gang te blijven
gaan. Gewezen wordt op artikel 34
van het AKS:
'Een besluit van de regionale of
landelijke vergadering zal door de
plaatselijke krken bekrachtigd
worden en in onderlinge liefde nagekomen, tenzij dit besluit strijdig
bevonden wordt met ak Heilige
Schrifi of ook als het niet overeenstemt met het Akkoord van kerkelijk samenleven.
De kerk die een besluit niet bekrachtigt om bovengenoede redenen, of niet kan uitvoeren om redenen die het welzijn vapa de gemeente betreffen, zo1 hiervan aan de ZWterkerken rekenschap geven.'
CCS wijzen er op, dat het hier alleen gaat om besluiten van praktische aard. DKE constateren echter,
dat er in de loop van de jaren heel
wat meer onder blijkt te vallen. Zo
werden ondanks uitspraken van
meerdere vergaderingen hierover
in de Nederlands gereformeerde
kerk in Groningen vrouwelijke
ambtsdragers aangesteld. Verder
was er zowel voor ds. H. de Jong
(met zijn opmerkingen die afdoen
aan het gezag van de Schrift) als
vwr ds. H. Smit (met zijn kritiek
op de Dordtse Leerregels) d e
ruimte.
!,-I,,;1
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DKE zijn dan ook van mening,dat
het AKS geen gereformeerde kerkorde genoemd kan worden. Uiteindelijk wordt mouw aan de leer er
I,:: . i ( T..
niet d-kwaah.
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Het laatste gespreksonderwerp was
'de kerk'. Met bijzondere aandacht
voor de tekst en de tietekenis van

art. 27-29 NGB. In dit kader is ook
gesproken over 'de Open Brief'
van 31 oktober 1966.
Het verslag maakt duidelijk dat de
broeders over deze zaken openhartig met elkaar h e b h kunnen spreken. maar zonder elkaar te Widen.

reformeerde Kerken besluit l met
zijn gronden mee te delen;
'er bij de Nederlarids Gerefonneerde Kerken op aan te dringen op genoemde verschilien op zodanige
wijze in te gaan dat deze weggenomen kunnen worden en voortgaande samensprekingenzinvol worden'.

Het zesde gesprek
19 juni 1995 ontmoeten de broeders e h voor het laatst. Bij deze
gelegenheid doet de voorzitter van
de CCS nog 'een klemmend beroep op de DKE om aan de Generale Synode voor te stellen de gesprekken vmrt te zetten, contact te
blijven houden, op de een of andere manier.'

Conclusie
Terugblkkend op de gesprekken
schrijven DKE aan de synode: 'We
moeten concluderen dat én ten aanzien van de handhaving van de
leer, &nten aanzien van de handhaving van kerkelijke uitspraken binnen de Nederlands Gerefanneerde
Kerken te grote tolerantie bestaat.
Daarbij moet onmiddellijk worden
aangetekend, dat onze gesprekspartners uit de kring van de CCS
zich persoonlijk op de gerefonneerde leer wilden laten aanspreken.
Helaas menen we echter te moeten
concluderen, dat kerkelijk gezien
W h de gereformeerde leer bij de
Nederlands Gereformeerde Kerken
niet veilig is. We constateren dit
met diepe teleurstelling en groot
verdriet'.
DKE stellen de synde voor het
volgende te besluiten:
besluit I:
'met drmfheid te concluderen dat
er op dit moment onvoldoende perspectief is om over te gaan tot verdere samenspreking met de Nederlands Gereformeerde Kerken'

besluit 2 :
'aan de eerstkomende Landelijke
Vergadering van de Nederlands Ge-

Een vraag
Wie kennis neemt van het rapport
van deputaten z d mmilijk anders
kunnen dan delen iri hun verclriet.
De uitspraken van deputaten CCS
zijn duidelijk genoeg en de gegeven reacties op duidelijk aangewezen al te grote mijbiijvendheid geven nu niet direct het vertrouwen,
dat het in de toekomst anders
wordt. En dat is heel. jammer, juist
nu deputaten CCS (in tegensteliing
tot de deputaten en de synode van
de Chr. Geref. Kerken) zo voluit
mee de roeping onderkennen tot
niet maar 'liefde' en 'eenheid', desnoods naast elkaar, maar tot kérkelijke eenheid! Je merkt onze gezamenlijke afkomst, tot in het kerkbesef tw.
Het is voor wie er niet bij is geweest wat gissen: waamm is er
toch over wat ons verbindt zo weinig gesproken (blz.64, regel 5)?
Tot in de aan de synode voorgestelde besluiten vind je er niets van temg. Nu kstaat de voorgestelde besluittekst vrijwel alleen uit een veroordeling van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Niet dat er geen eerlijke vragen mogen en moeten worden gesteld.
Toch zou ik wiilen pleiten voor een
wat andere toonzetting.
DKE zeggen zelf te hebben gesproken met vertegenwoordigers die
stuk voor stuk waren aan te spreken op de befijdenis. Zij zullen niet
de enige Nederlands-Gereformeerden zijn voor wie dit geIdt. Geeft
dat geen opening om onder verwijzing naar alles wat we gemeenschappelijk hebben, juist deze mensen binnen de N.G.K. op te roepen
tot alles-in-het-werk-stellen, dat we

ook kerkelijk weer één zullen zijn?
D m 6 is dan te wijzen op datgene
wat dan wel uit de weg moet: ailes
wat tekort doet aan je gemeenschappelijke instemming met de
leer van de Schnft, zoals die wordt
nagesproken in de confessie.
Laten onze broeders en zusters
maar weten, dat ons hart voor hen
klopt.
Er zijn er daar al te veel met wie
wij in &n huis horen samen te wonen!

UIT HET JUISTE HOUT

GESNEDEN
, . . .de timmerman.

itatief
Ziet u het voor u?

. .'

Marcus 6 : 3

'Ben jij hier bekend?'
'Geboren en getogen.'
'Goed zo. Ik zoek jullie timmerman; hij heeft dit vrachtje besteld.'
'Dan moetje Jezus hebben. Tweede links. Mooie partij hout heb je
daar trouwens. Libanon?'
'Jaah... '
Zo moet dat zijn gegaan. Lange jaren door. Jozef is niet oud geworden, maar hij heeft zijn oudste
zoon een vak geleerd. 'Kijk joh, dit
noemen we een zwaluwstaart. Er
komt geen spijker aan te pas, maar
zo vast als een huis. Mooi hè... ?'
'Lager houden die beitel Jezus,
straks schiet je uit.'
'Ik denk dat we hier maar een
kruisverbinding voor moeten maken. Wat is er... ? Wat sta je nou te
staren? Kom op jongen, we hebben
niet de hele dag...'

Adrian Verbree

Jezus, die een splinter uit zijn hand
trekt.
Jezus, die fluit omdat dat juk zo
goed lukte vanmiddag.
Jezus, die bij lamplicht rekeningen
schrijft.
Als ik die beelden voorbij zie komen, dan denk ik: 'Here wat was u
gewoon!' Dan vraag ik: 'Here bent
U ook, na gedane arbeid, met de
mannen van de straat een glas wijn
gaan drinken? En hadden veel mensen in Nazaret een werkstuk van U
in huis? Of op het erf, blootgesteld
aan weer en wind?'
En wat hebt U een geduld geoefend! 'Wist u niet dat Ik bezig
moet zijn met de dingen van mijn
Vader?' U wist het. Al die tijd.
Maar u zocht gewoon het hout bij
elkaar voor de nieuwe hefboom
voor de put van de oude Judas.
En wat ging er door U heen toen u
voor het laatst uw vertrouwde beitel in het hoesje schoof en de deur
van de werkplaats voorgoed achter
U dichttrok, omdat u wist dat ergens een Doper wachtte?

Ik weet het: de evangeliën zwijgen
over deze periode, maar na een
vers als Marcus 6 : 3 vult de stilte
zich als vanzelf met beelden.
'De timmerman', zo hebben ze
Hem gekend. Alledaagser kan het
niet. Er is een legende, die vertelt
hoe Jezus - Hij zou zes zijn geweest - te korte planken voor zijn
vader door een wonder eeI).eindje
langer maakte. Maar zo is het natuurlijk niet gegaan, ze moesten
roeien met de riemen die ze had-

Ik hoop dat deze timmerman u
raakt. Want hoe gewoner Hij op deze bladzij voor u staat, hoe grootser
Hij voor u zal worden. De Zoon
van God trekt spijkers; Hij was één
van ons. 0 ja, Rien Poortvliet schilderde de werkelijkheid.
Zou Jezus nog wel eens aan die tijd
denken? Zou het Hem iets doen,
als wij proberen het beeld van de
timmerman vast te houden?

den om de eindjes aan elkaar te
knopen.
Dit kan me bezighouden. Jezus
heeft maar zo kort aan de weg getimmerd, de rest van de tijd, jaren
en jaren, deed Hij het anoniem in
de werkplaats.

Stel dat Jezus tien jaar timmerman
is geweest. Wat moet Hij dan een
boerengereedschap, tafels, jukken
en ander gerei hebben gemaakt!
Stuk voor stuk verloren gegaan.
Maar stel nu, dat ik morgen toch

iets vind, een stuk handwerk van
Jezus. Reken maar dat ik het mee
zou nemen! En dat het niet te koop
zou komen. Geen relikwie, wel een
kostbare schat, waar ik zo nu en
dan in verwondering mijn hand op
zou leggen.
Maar goed, meer dan die ene tafel
heeft Hij ons niet gelaten, en die
wil ik graag met u delen.
Jezus, Hij begon als een 'rijsje',
werkte met hout, en stierf op het
hout.
Van dood hout zeggen we wel eens
dat het leeft, en van Jezus weet ik
het zeker.

LOODS

Verjaardag
Jeannet voelde zich moe. Tijdens
alle drukte had ze het niet zo gemerkt, maar nu kwam blijkbaar de
terugslag. Zo'n verjaardag was aan
de ene kant altijd een blijde gebeurtenis. De kinderen op de bezoek.
Haar kleinkinderen. Aliemaal even
hartelijk. Ze probeerde er altijd
voor iedermn een gezellige dag
van te maken. Maar bij het ouder
worden viel het haar steeds zwaarder. Inmiddels was ze midden zeventig. Geen wonder natuurlijk dat
de jaren zo langzamerhand gingen
tellen.
Het was toch snel gegaan, eigenlijk. Ze herinnerde zich nog als de
dag van gisteren, dat ze jong was.
Een heel leven voor zich. Maar nu
ze terugkeek, was het als een flits
voorbijgegaan. De HERE had toch
gelijk, zoals altijd. Het mensenleven: een zucht. Het vliegt voorbij.
Bij het ouder worden leken de jaren alleen maar sneller en sneller te
gaan. Alle kinderen al lang en
breed getrouwd. Lieve kleinkinderen had ze. Maar wat werden ze
snel groot. De oudste kleindochter
had zelfs al verkering. Een ander
ging van 't zomer al op kamers. De
ouderdom ging ze aan den lijve
voelen. Ze was moe, na zo'n drukke week. Jammer, dat Nico dit niet
meer kon meemaken.

Herkenning
Zo'n vier jaar geleden was hij gestorven. In zijn laatste weken hadden ze daar ook samen om gebeden. Het nieuws van zijn ziekte
was als een bom ingeslagen. Je
wist dat het moment zou komen.
Maar toch... Later kwam er iets van
aanvaarding. Ja, na veel opstandig-

heid en strijd, dat wel. Zijn lichaam
werd al meer en meer gesloopt. Ze
zou er nooit aan wennen. Die stilte.
Dat verbroken contact. Die lege
stoel, als ze uit de kerk kwam.
Ja, dat was een van & redenen om
te verlangen. Straks zou ze Nico terugzien. Niet dat hun huwelijk daar
het belangrijkstewas. Je bekeek ailes vanuit het gezichtspunt van
God. Maar Wh: Nico als de man
die de Here op aarde aan haar verbonden had. Hun huwelijk als klein
radertje in dat wereldwijde werk
van God. En 26 van het allergrootste belang. Twee mensen, door
Gods hand aan elkaar verbonden.
In dienst van Gods rijk. Totdat de
dood hen zou scheiden. Gbds hand
had hen ook uit elkaar gehaald.
Tijdelijk, gelukkig. Ja, Nico zou
straks zijn eigen lichaam terugkrijgen. Herkenbaar voor haar. V a
anderen. Een bijzonder geheim
vond ze dat: aan de ene kant een
verheerlijkt lichaam. Onvoorstelbaar anders. Toch ook herkenbaar.
Je eigen lichaam. Net als de Here
Jezus. Ze kon verlangen naar dat
moment van terugzien. Al was dat
voor haar niet 't belangrijkste. De
laatste jaren was ze ook heel erg
gaan uitzien naar de ontmoeting
met Jezus: haar Heiland.

Blik
Indrukwekkend eigenlijk: zo'n hele gemeente, die bij je doop vraagt
of je mag opgroeien in Jezus Chnstus. Dat gekd was verhoord. V r o s
ger was ze zich daar nauwelijks
van bewust. Pas achteraf had ze
dmrgekregen,dat Hij continu aanwezig geweest was. Via de opvoeding van haar ouders, via school,
via kerkdiensten,catechisaties.
Wat een energie had Hij in haar

geïnvesteerd. Pas de de laatste twintig, dertig jaar was Jezus als Persóón veel skrker naar voren gekomen. Geloven, dat ging niet allereerst om dingen. Je was aan een
PersÓÓn gehecht. Net als in je huwelijk eigenlijk. Dingen stonden
niet op zichzelf. AUes had te maken met de Ander!
Sinds het ziekbed van Nico kon ze
zich goed indenken wat Paulus bedoelde. 'Leven is gwd; maar naar
de Here toegaan is beter.' Ze hadden samen heel wat meegemaakt,
Jezus en zij. Kort geleden had ze
zitten mediteren over de blik in Jezus' ogen. Ze kon zich een heel scala aan gezichtsuitdrukkingen voorstellen. De pijn en het verdriet in
zijn ogen, toen Petnis zei: 'ik heb
niks met die man te maken.' Gaf je
daar nou je leven voor? Of de tranen bijna, toen Hij op onwil stuitte:
'Jeruzalem,Jeruzalem, hoe graag
had Ik... Maar u hebt niet gewild.'
Zijn blik vol ontferming, wanneer
Hij al die mensenmassa's voor zich
zag met hun problemen, hun zonde, hun msteloosheid, hun ziekte.
Niemand peilde de ellende dieper
dan Eiij. De liefde achter elke mgopslag. Of de heilige woede, warneer zijn opponenten willens en weteqs zijn missie ontkenden. De
angst voor het kruis. De wanhoop:
'Mijn Vhder, waarom? Wáárom??'
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Tegenwoordig had ze bij 't dopen
nog meer de neiging om alles te
willen zien dan vroeger, als Mein
kind. Dat fragele voorhoofdje,
waar Jezus Christus zijn stempel
op zette. De Heilige Geest werd a l
aan het werk gezet: meegeven wat
Christus voor je had klaargelegd.
Wat begreep je er van als baby? Of
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b ais puber?
Ais kleuter moet ze een vrolijk
kind zijn geweest. Een sterk eigen
willetje, volgens haar moeder. In
haar pubertijd was ze knap lastig
voor haar ouders. Sjwhrijnig kon
ze tot het uiterste gaan om haar zin
d m te drijven. Alleen maar om
haar gelijk te krijgen. Hele dagen
kon ze zich gedeprimeerd voelen,
doordat dingen niet m hepen als
zij gmag wilde. Ondertussen baalde ze vaak van zichzelf.
Aan de ene kant voelde ze zich
daar soms nog schuldig over. Wat
kwam er vaak duidelijk uit wat er
in je zat: een stuk weerbarstigheid,
je eigen zin doordrijven. Ook naar
God toe. En dat bleef je hele leven
doorgaan! Aan de andere kant
groei& haar bewondering. De
Geest moest over een ongelwfijk
doorzettingsvermogen beschikken!
Al die jaren had dat eigendomsteken van de Here Jezus op haar
voorhoofd gezeten. Onuitwisbaar.
Altijd was er die blik uit de hemel
geweest. Die persoonlijke aandacht. Die vertedering voor haar
als kleuter. Pretlichtjes, misschien
wel. Die vastberaden blik, wanneer
zij weer eens de kop in & wind
gooide. Die pijn, wanneer zij een
houding aannam van: 'ik heb met
die Jezus niks te maken'. Dat aandachtig voorover buigen in de he>; mel, als zij ging bidden. Haar kleutergebedje. Later alleen, voor 't slapen gaan. Die gefronste wenkbrauwen, die kleurstelling, wanneer het
van haar kant stil bleef: dan was ze
zo in bed gedoken. De blijdschap,
bij haar huwelijk met Nico. De
i trots, toen ze kinderen kregen: nieuwe hurgers vmr zijn rijk. De mtferming over haar, bij het overlijden van Nico. De voldoening over
-- Nico: dit kostbare mensenlund was
veilig binnen. Opnieuw:die vastberaden b&: Hij zou ervoor zorgen
dat zij er doorheen kwam,met haar
rouw en verdriet.

Eigenlijk was zij op sleeptouw genomen. Vanuit de hemel was ze

veilig dmr het leven geloodst.
Haar levensscheepje: 'onder Jem
hoede'. Niet zij, maar Hij voerde
het commando over het roer. Pas
achteraf zag je dat heel duidelijk. O
nee, het was helemaal geen kalme
reis geweest. Ze had alles meegemaakt de ene dag een kalme zee;
de volgende dag een vliegende
storm; onstuimige golven: je leven
stond soms op z'n kop; mist; depressies; v a s m ; en toch weer
loskomen; uit koers geslagen worden; de twijfel of je wel ooit de haven behouden zou binnenlopen. Bij
ailes kon ze wel haar verhaal vertellen. Bijzonder was dat: dingen,
waarvan je je afvroeg wat het voor
zin had, kregen achteraf soms hun
plek. Hun heilzame bekkenis, Wat
was ze opstandig geweest, tcien
haar verkering met Frans stukliep.
Ze had God er ?moe op aangekeken. Later hoorde ze dat Frans vlak
daarna God de rug taegekeerd had.
Veel later had ze begtepi waasom
het voor haar beter was,zo. Met Nico was ze gelukkig geweest. Ondanks de moeilijke perioden. Hun
ruzies, af en toe. In hem had ze een
man gehad, die haar hielp op koers
te blijven. En omgekeerd. Rmrgangers, die de woorden van de Loods
blindelings vertrouwden.

Veilig binnen
Dat zou een fantastische ontmoeting worden, straks. 'Inhet stralend, hemels licht,zullen wij de
Heer ontmoeten! Aangezicht tot
aangezicht, mogen wij Hem blij b
groefen.' Een golf van ontroering
sloeg door haar heen. Häar Loods.
Hij kende het vaarwakr op zijn
duimpje. Op elke situatie wist Hij
adequaat reageren. Daar mocht je
op vertrouwen.
Ja, het sterven kon haar benauwen.
Ze zag er tegenop. Net als Nico.
Niet zozeer wat daarna zou komen,
hzernàe angst in. Eerder het moment zelf. Dat loslaten van je lichaam. Dat lichaam zou uitgekleed
d m , tot up je botten. En de akeling,daarvoor. Het verdriet van
haar kinderen greep haar nu al aan.

Toch deed dat geen afbreuk aan
haar verlangen. Soms was ze bijna
benieuwd naar de blik in Jezus'
ogen. Zou het een rustige glimlach
van voldoening zijn? Of een bhk
van triomf? 'Ik wist van tevoren al
dat Ik het zou redden! Heerlijk, dat
je eindelijk bij Me bent. Voor altijd. Beter dan bij Mij kun je het
niet krijgen. '
Misschien kwam de Here voor die
tijd al terug. Dan zou ze in een fractie van een seconde verheerlijkt
worden en de Here Jezus venvelkomen. Samen met Nico Hem binnenhalen, hier op aarde. Daar had Hij
uiteindelijk zijn bestek op afgestemd. Zij zouden gezond en wel
voet aan wal zetten. 'Wij, van alle
smet ontdaan, zullen rein bij Jezus
staan.' Voor altijd samen. 'Wandelen met Jezus': dat werd een nieuw
paradijs.

Ze voelde zich nog steeds moe.Tegelijk stroomde door haar aderen
een wonderlijke energie. Ze had
nog een heel leven voor Ach! Het
mooiste moest nog kamen.

DE PREDIKANT MAG NIET
ALLEEN STAAN
roemde verhaai uit Handeiingen 6.
De apostelen besteden daar het 'be-

dikel30 NGB geeft ons een grondpatroon
voor de ambten in de kerk. Er moefen in ieder geval predjkun fen zaijn, umbfsdt~ers
die het Woord
van God en de sacramenten bedienen. Oo
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dienen van de tafels' uit aan zeven
andere ambtsdragers, die speciaal
voor dit w& worden aangewezen.
De reden is echter niet dat het de
apostelen zelf verboden was om
die tafels te bedienen; het is d e e n
dat zulke werkzaamheden hun
hoofdtaak, de verkondiging van het
evangelie, in gevaar zouden brengen.
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Geen inperking van
bevoegdheden
Opnieuw valt op hoe terughoudend
de belijdenis hier spreekt. Zo wordt
niet als reden aangevoerd dat er bepaaide taken zijn die niet d m een
predikant zouden mogen worden
verricht; taken waar je dan andere
ambtsdragers voor nodig zou hebben. Wat & belijdenis betreft, mag
de predikant alle voorkomende
ambtelijke werkzaamheden verrichten. Als hij het maar niet alleen
doet. Als hij maar functioneert binnen een kerkeraad.
Het zal ook niet meevallen om vanuit de Bijbel een andere opvatting
te verdedigen. Een opvatting die
verder gaat dan de belijdenis op dit
punt. Ik zou tenminste niets welen
te noemen waarvan de Bijbel zou
zeggen: dat is iets waar de predikant vanaf moet blijven, omdat het
is toevertrouwd aan andere, specia-

le ambtsdragers.
Wel lees ik in 1 Korinthiérs 12 dat
het niet goed is wanneer iemand
ook werkelijk aiie talm in de gemeente naar zich toe wd trekken.
De gememte is als een lichaam,
waarbij iedereen zich mag ontplooien in overeenstemming met de gaven die God hem heeft toevertrouwd. Daarbij dmt dus niet iedereen alles, maar de een doet dit,en
de ander dat.
Binnen een kekeraad kan dat gmd
tot zijn recht komen: daar vinden
we een predikant die wel d e s
mag, maar niet alles hoeft. Want
hij heeft ouderlingen en diakenen
naast zich. In gmd overleg kunnen
zij de taken verdek, in overeenstemming met & gaven die ieder
van God gekregen heeft.

Wel verdeling van de taken
Dat is ook de teneur van het be-

Je kunt hier dus niet uit afieiden,
dat een predikant zich buiten het
diakonale werk moet houden. Je
kunt er wel uit afleiden dat een predikant niet verstandig doet als hij
d e dingen, tot en met die diakonale werkzaamheden, helemaal zelf
wil doen. Laat hij zo verstandig
zijn als de apostelen, en de werkzaamheden delen met zijn medeambtsdragers, de oudaiingen en de
diakenen. Daar zijn ze voor.

Vandaar de diaken
Het is zelfs zo, dat we hier de enige
reden vinden voor het handhaven
van een,speciaal diaken-ambt.
De moeite is namelijk dat de Bijkl
wel enkele malen spreekt over diakenen, maar nooit eens zegt wat
een diaken dan precies moet doen.
De brief aan de Filippenzen wordt
door Paulus gedresseerd aan &
christenen aldaar, ' t e m e n met
hun opzieners en diakenen'. Deze
mensen worden verder niet vaorgesteld of n&r geïnstnieerd,zodat
we slechts kunnen concluderen: er
waren in Filippt naast: de ouderluigen nog een ander soort ambtsdragers. Waarom ze er waren, en wat
ze precies deden, we weten het
niet, maar ze waren er.
in l Timoteiis 3 spreekî Paulus wat
uitvoeriger over de diakenen, maar

dan gaai het vooral om de vraag
wie voor dit ambt geschikt mag
worden geacht. Opnieuw worden
ze op een vergelijkbare plaats naast
de ouderiingen gezet, maar over
hun bijzondere taak wordt eigeniijk
niets gezegd.
Ook het woord 'diaken' brengt ons
niet veel verder. Het:is dat kleurloze woord 'dienaar' dat Paulus ook
wel voor zichzelf gebruikt, als hij
zich voorstelt als dienaar van het
Woord.
Het is daarom zelfs mogelijk dat de
'diakenen' uit Filippenzen 1 en
1 Timoteus 3 geen armen-verzorgers zijn, maar mensen die, net als
Paulus, werkzaam zijn in de evangelie-prediking. Dat zou ook wel
passen bij devereisten, die in 1 Timoteiis 3 aan de diaken worden gesteld. Zo staat er als eerste dat hij
niet met twee tongen moet spreken.
En aan trouwe diakenen wordt
'vrijmoedigheid in het spreken' in
het vooruitzicht gesteld. Dat past allemaal goed bij 'dienaren des
woords'.
De kerk heeft vanouds echter voor
een andere lijn gekozen: het diakenarnbt werd dan gekoppeld aan Handelingen 6. Als daar namelijk over
'het bedienen van de tafels' wordt
gesproken, gaat het daar ook om
hetzelfde 'dienen' als bij de diaken
en de dienaar des Woords. Je kunt
met 'dienen' die kanten op!
Daarmee is niet gezegd dat wij de
zeven nieuwe ambtsdragers uit
Handelingen 6 moeten beschouwen als de eerste diakenen. Wel
wiílen we in ons diaken-ambt vasthouden aan de wijsheid van Handelingen 6: laat niet alle werkzaamheden op dezelfde arnbtsdragers neerkomen. Durf te delegeren. Durf
voor bijzondere taken een bijzonder ambt in te stellen. En ook leren
we van Handelingen 6 dat de wganisatie van & onderhge hulp, de
'bediening van de tafels', geschikt
is om in zo'n bijzonder ambt onder
te brengen.
Dus hebben we dat gemaakt tot de
invulling van ons diaken-ambt: de
dienst van de onderlinge barmhartigheid.

Maar nogmaals: dat betekent dus
niet dat een andere ambtsdrager
zich daar nu buiten moet houden.
De apostel Paulus heeft zich ook
na Handeiingen 6 nog geregeld belast met een hulpactie voor Jemzalem! Evenmin betekent het dat elke
gemeente onder alle omstandigheden het werk van de barmhartigheid moet onderbrengen bij speciale ambtsdragers. Want de omstandigheden van elke gemeente zijn
niet gelijk aan die van Jenualern in
de tijd van de apostelen. Toen was
het nuttig,die scheiduig van taken.
Dat kan het vandaag weer zijn.
Maar de Bijbel geeft ons geen
grond voor stellige geboden op dit
punt.

Des te meer kunnen we dankbaar
zijn voor de voorzichtige formule
ring van artikel 30 NGB. Er moeten diakenen zijn, vergelijkbaar
met ouderlingen. Maar wat hun s p e
ciñeke taak is, blijft opm.
Zeker, artikel 30 noemt wel de
hulp voor m e n en anderen die in
moeite verkeren. Maar dat gebeurt
in het kader vm een takenpakket,
dat in zijn geheel aan & complete
kerkeraad wordt toegewezen. Want
dat de armen geholpen moeten worden, dat is duidelijk. En dat de
tucht moet worden bediend, is ook
geen vraag. En dat ambtsdragers
hierin een taak hebben, hoeft ook
geen betmg. Maar hoe deze taken
eventueel over de ambtsdragers verdeeld zouden moeten worden, daar
laat de belijdenis zich niet over uit.
Terecht. Want Gods Woord doet
daar ook geen strikte uitspraken
over.

Het werkveld van de
ouderling
Daar moet wel aan worden toegevoegd dat over de ouderling m e r
valt te zeggen dan over de diaken.
Aileen al de woorden 'ouderling'
en 'opziener' (kide worden in het
Nieuwe Testament zonder duidelijk onderscheid gebruikt) hebben
meer inhoud dan het kleurloze 'denaar' van de diaken. Ze roepen het

beeld op van iemand die d m leeftijd of ervaring een zeker overwicht geniet binnen de gemeente,
en die daarom toezicht kan houden
op een g& verloop van de kerkelijke zaken.
Ook worden hier en daar in het
Nieuwe Testament ouderlingen
aangesproken op hun taak, zodat
we daar enigszins een indruk van
kunnen hijgen. Teksten als Hands
lingen 20 : 28, Titus 1 : 7-9 en 1 Petrus 5 : 2,3 zijn hierbij van belang.
Toch komen ook hier geen zaken
naar voren die alleen bij een ouderling passen, en niet bij andere
ambtsdragers. Ouderlingen moeten
leiding geven. Maar dat doen predikanten en diakenen op hun manier
ook Ouderlingen moeten onderwijs kunnen geven, maar predikanten deden dat ook al, en diakenen
mogen zich daar volgens 1 Tirnote
US 3 evengoed mee bezig houden.
Ouderlingen moeten dwalingen
weerleggen, maar wie kijkt naar
'de zeven' van Handelingen 6
(toch het voorbeeld voor onze invulling van het diaken-ambt), die
merkt dat deze mensen het debat
met de tegenstander niet aan mderen overlieten.
Kortom: ook al weten we over de
ouderling iets meer,we ontdekken
ook bij hem geen taken die hij alleen mag verrichten, met uitsluiting
van andere soorten arnbtsdragers.
Dus is het terecht dat de belijknis
zich ook in het geval van de ouderling terughoudend opstelt.

Twee ongelijke lijnen
Ondertussen hebben we wel mtdekt, dat het Bijbel= fundament
onder het ambt van het ouderlingen
en diakenen heel anders is dan het
fundament onder het ambt van de

predikant.
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Het arnbt van de predikant is gefundeerd in de noodzaak van het werk
dat hij vemcht: het evangelie moet
gepredikt worden en & sacramenten moeten worden bediend. Nog
in de bijbelse tijd werd dit werk
door verschillende soorten van
ambtsdragers gedaan, d a t het

moeilijk is om van onze predikant
een lijn terug te trekken naar één
bepaald ambt in de Bijbel. Maar bij
alle onduidelijkheid over zijn bijbelse voorganger is er toch geen onduidelijkheid over zijn bijbelse
taak.
Bij ouderlingen en diakenen is het
echter juist andersom. Hun ambtsnaam komt regelrecht uit de Bijbel
vandaan. Er moeten ouderlingen en
diakenen zijn. Maar de Bijbel is
veel minder duidelijk over hun taak.
Zo staat het wat ongelijksoortig
naast elkaar: een welomschreven
taak, de dienst des Woords, maar
zonder duidelijke benaming voor
de persoon die het uitvoert; en daarnaast twee vaste ambtsnamen, ouderlingen en diakenen, maar dan
zonder duidelijke taakomschrijving.
Hoe breng je die beide lijnen nu bij
elkaar? We zien hoe de belijdenis
dat doet: die noemt beide soorten
simpelweg na elkaar, en zegt vervolgens niet meer dan dat ze moeten samenwerken in het college
van de kerkeraad.
Voor een belijdenis, die niet meer
wil zeggen dan Gods Woord ons
voorzegt, is dat voldoende. Maar
voor onze kerkelijke praktijk is het
wat weinig: we willen toch wel
graag weten hoe de verhouding
moet zijn tussen de drie ambten, en
hoe hun taken kunnen worden afgebakend.
Dus gaan de bevestigingsformulieren een stap verder. Zij geven eerst
al aan de diakenen een eigen taakomschrijving, door hen, met verwijzing naar Handelingen 6, aan het
werk te zetten in de ' dienst der
barmhartigheid'. Vervolgens wordt
met behulp van 1 Timoteüs 5 : 17
een afbakening gemaakt tussen ouderlingen en predikanten: beide
zijn werkzaam in het leidinggeven
aan de gemeente, maar de predikanten leggen zich daarbij in het bijzonder toe op de prediking.

Het gewicht van 1 Timoteüs
5: 17
Zo'n verwijzing naar 1 Timoteüs
5 : 17 is tamelijk riskant. Er gaat de

suggestie vanuit, dat het onderscheid tussen predikant en ouderling met bijbels gezag kan worden
vastgesteld. Terwijl dat toch zeker
niet het geval is: 1 Timoteüs 5 is
daarvoor te beknopt.
Aan de andere kant is zo'n verwijzing toch waardevol: de kerk laat
daarmee zien, dat we ook in zaken
die niet duidelijk door de Bijbel
worden voorgeschreven, ons evengoed willen oriënteren op bijbelse
aanWI]Zmgen.
Als dat dan ook maar vaststaat!
Wie 1 Timoteüs 5 : 17 ziet als de
bijbelse basis voor het ambt van
predikant, kan gemakkelijk door
een kundig exegeet worden onderuit gehaald. Maar wie deze tekst gebruikt als hulplijn bij de uitwerking
van wat hij op andere plaatsen al
had gevonden over de dienst des
W oords en het ambt van ouderling,
die hoeft voor de exegeet niet bang
te zijn.
Uitgangspunt kan daarbij blijven
wat verwoord is in artikel 30 NGB:
er moeten ambtsdragers zijn die het
Woord en de sacramenten bedienen. En deze dienaren moeten hun
werk doen binnen een college waar
ook ouderlingen en diakenen zijn.
Samen moeten zij zorgen voor alle
aspecten van het kerke werk.

w. L.de Graaft

uitgekomen
Algemene inleiding op het Oude
Testament, een uitgave in de serie
'Wegwijzers in de Gereformeerde
theologie'. De auteur, ds. G.J. van
Beusekom (Ned. Hervormd predikant), geeft een korte en duidelijke
inleiding op het O.T. als geheel.
Daarbij komen o.a. de naam van
het O.T., de taal en de literatuursoorten aan de orde.
Uitgegeven door Kok Voorhoeve,
f 17,90 (72 blz.).
In het boek Uw hart warde niet ontroerd geeft dr. D. Martyn Lloyd-Jones een meditatieve uitleg van Johannes 14. De schrijver werd vooral bekend als prediker van de Westminster Chapel in London.
Uitgeverij J.J. Groen en Zoon,
f 19,95 (111 blz.).
Wat betekenen de Tien Woorden
voor de huidige tijd? Op deze
vraag probeert dr. G.H. ter Schegget (1981-1992 hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Leiden) in het
boek Vrijheid door gehoorzaamheid. Over de tien woorden een antwoord te geven.
Uitgeverij Ten Have, Baarn,
f 39,50 (193 blz.).
Verwachtend uitzien, een dagboek
voor de adventstijd en de kerstweek van de hand van prof. dr.
W.H. Velerna. Het boek is een gids
voor de vijf weken rond Kerst
d.m.v. dagelijkse meditaties.
Uitgeverij J.J. Groen en Zoon,
f 14,95.
Totdat Hij komt, voor de week van
voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De auteur, drs. N.C. van Velzen (o.a. docent aan de Chr. Hogeschool 'De Vijverberg-Felua'),
geeft voor elke dag in de voorbereidingsweek een aantal teksten en gebeden.Uitgeverij JJ. Groen en
Zoon, f 14,95 (68 blz.).
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We nemen de draad op van wat
Paulus tot nu toe in 2 Tessalonicenzen 2'1-7 heeft wilien zeggen.
l De Tessalonicenzenmoeten hun
gedachte, dat de Here Jezus Christus d gekomen is, laten varen. Dat
is een waangedachte. Voordat Jezus komt, treedt er afval op en verschijnt de mens der wetteloosheid.
Venen 1-4.
2 Het is bekend is wat Jezus tegenhoudt terug te komen: de in vers 3
genoemde afval en de wetteloze.
Eens komt Hij echter wel. Vers 6.
3 Dat Christus zeker komt, blijkt
uit de werking van het geheimenis
der wetteloosheid. De werking van
dat geheimenis kondigt de verschijning van de wetteloze mens m.
De uitingen van wetteloosheid geven ook aan dat Jezus op komst is.
Vers 7a.

Het moment waarop de
wetteloze zich openbaart
De werking van het geheimenis der
wetteloosheid is dus niet hetzelfde
als de verschijning van de mens

der wetteloosheid. Het geheimenis
der wetteloosheid komt wel steeds
meer aan het licht. Het wordt
steeds meer zichtbaar in het optreden van merisen en machten, die
met hart en ziel de wettelmsheid
propageren en in praktijk brengen.
Eens komt het tijdstip waarop de
wemloze zich zal openbaren. In
vers 8 wordt gezegd, &t de wetteloze mens 'dan' komt. Het woordje
'dan' heeft in de grondtekst accent.
Het slaat onmiskenbaar terug op de
laatste zin van vers 7. De wetteloze
mens zal komen, wanneer degene
die weerhoudt, verwijderd is. De
mens der wetteloosheid zal zich
openbaren aan het eind van de geschiedenis. Hij zal optreden rond
de wederkomst van Christus.
Dat wordt bevestigd door het vervolg van vers 8: 'hem zal de Here
doden door de adem van zijn mond
en machteloos maken door de zichtbaarmaking van zijn (dat is: Jezus')
verschijning'. De openbarhg van
de mens der wetteloosheid en zijn
ondergang als gevolg van Chstus'
komst liggen zo dicht bij elkaar,

dat in vers 8 over het optreden van
de wetteloze mens niets wordt gezegd. In het vervolg (vss. 9v)
wordt nog wel enig machtsvertoon
genoemd, maar het is voor hem een
hopeloze zaak.
2 Tessalonicenzen 2,8a zegt, dat de
mens der wetteloosheid zich zal
openbaren, als de geschiedenis ten
einde is en de Here Jezus Christus
klaar is met zijn werk en zijn weerhoudende handen van de satan en
de wereld heeft teruggetrokken.
Met andere woorden: de mens der
wetteloosheid openbaart zich, m
dra Jezus hem niet meer tegenhoudt. Dat hoeft dan niet meer,omdat Hij aile uimerkorenen heeft verzameld in de legerplaats der heiligen waar Christus ook zelf is. Dit
alles gebeurt rond de dag van de
wederkomst.
Nu treden wel wetteloze mensen
op, op wie de gelovigen verdacht
moeten zijn. Maar de wetteloze
komt aan het eind. Hij kan niets
doen ten kwade van de uitverkorenen.

Intermezzo: Openbaring 20
over het einde
Het optreden van de mens der wetteloosheid valt samen met het moment waarop de duivel - na een
duizendjarige binding - wordt losgelaten (zie Openb.20). Ook dit
zal plaatsvinden rond Jezus' wederkomst. Immers, Jezus komt terug,
zodra Hij Maar is met zijn werkprogram. Daarvmr heeft Hij- vdgens
eigen 'berekening' - duizend jaren
nodig, een volle palode. In die duizend jaren is de satan gebonden.
Dat betekent niet dat satan met
rondgaat als een bruIlende leeuw,
maar dat hij gedurende die duizend
jaren niet in staat is de volken de

verleiden (Openb. 20'8).
De gebeurtenissen rondom Jezus'
wederkomst mmten we niet in
uren, dagen of maanden uitdrukken. Er zal sprake zijn van een heel
korte tijd waarin indrukwekkende
dingen plaatsvinden. De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo
op: de loslating van satan, de verschijning van de m n s der wetteloosheid, de omsingeling van de legerplaats der heiligen waarin Jems
zich al bevindt (de duizend jaren
zijn immers voorbij, Openb. 20,9)
en de onkrgang van al Gods tegenstanders.
Al die tegenstanders van God vormen in die tijd een goed georganiseerde (geestelijke of militaire?)
macht. In Openbarmg 17,12wordt
gezegd, dat ze geleid worden door
tien koningen. Tien is het getal van
de volheid. Zij ontvangen slechts
&n uur macht. Die term '&n uur'
hoeft niet letterlijk bedoeld te zijn,
maar geeft wel aan dat het optreden van de duivel en de koningen
en de mens der wetteloosheid rond
het einde van de geschiedeniskort
aal zijn.
Openbaring 20,9 bevestigt & hierboven genoemde gedachte, & er
voor de gelovigen rondom de wederkomst geen gevaar meer dreigt.
Ais de duivel wordt losgelaten, zal
hij met zijn leger de legerplaats der
heiligen omsingelen. Maar voordat
de aanval komt, daalt er vuur uit de
hemel en verleert & hele bende.
Het komt niet meer tot een echte
botsing tussen gelovigen en ongelovigen. Dan dreigt er voor de gelovigen geen gevaar meer van de kant
van satans bende. De gelovigen bevinden zich dan immers in de legerplaats der heiligen waar Cfiristus inmiddels ook is.
Het optreden van de losgelaten duivel (Openb. 20,9)en de openbaring
van de mens der wetteloosheid
(2 Tess. 2,s) en de machtsuitoefening van de tien koningen (Openb.
17.1 2) hoeven de gelovigen s W
~ etetverontrusten. Deze mensen
en machten h e n dan niets meer
doen ten nadele van de uitverkorenen. Vandaag heeft de duivel bewe-

gingsvrijheid. Allerlei mensen in
wie de wetteloosheid is, treden op
(het geheimenis van & wetteloosheid). Daar moeten gelovigen be
ducht voor zijn. Maar angst voor
straks is niet nodig. Dan is het in
'een uur' bekeken. Voor de uitverkorenen was het vóór dat uur al bekeken: zij zitten veilig in de kazerne van God. Voor de duivel en zijn
trawanten is het na dat uur bekeken: ze worden geworpen in de
poel van het vuur.

dingen die nog moeten gebeuren
(vs. 3) in de tijd die voorafgaat aan
'zijn eigen tijd' (vs. 6b). Het is
eveneens Chnsnis zelf die de verschijning van de wetteloze mens tegenhoudt tot op het moment dat
Hij klaar is met zijn werkprogram.
Z a k a Hij daarmee gereed is, houdt
Kj de wetteloze mens niet meer tegen: 'dm' zal hij verschijnen (vs.
ga). Dan, namelijk als Christus
h m niet meer tegenhoudt. In vers
7b gaat het over Christus,die de
mens der wetteloosheid tegenhoudt.

Wle Is de weerhouder?
De weerhwdsr verwijderd
De wetteloze zal zich openbaren
bij het einde, kort voor de komst
van Jezus Christus in heerlijkheid.
Zo lazen we vers 8a. Deze opvatting heeft ook invloed op de uitleg
van vers 7b. Daar is spmke van een
persoon die nu nog weerhoudt,
maar die eenmaal verwijderd
wordt. Wie is hij?
Er wordt gedacht aan iemand die
een sta-in-de-weg is voor het optreden van de mens der wetkloosheid. Of aan een macht, die de wetteloze nog tegenhoudt. J.A.C. van
Leeuwen bijvoorbeeld denkt aan
de Romeinse macht van Paulus' dagen.' Dat was toen een macht die
'met haar streng en rechîvaardig
optreden inderdaad (...) de openbaring van den "wettelooze" naar
Gods bestel kon keeren'. Naar mijn
mening sluit de tekst van vers 76
deze verklaring echter uit. Het gaat
niet om een weerhoudende macht,
maar over een weerhoudende persoonn2
De tekst van vers 7b geeft
aan, dat het gaat om een persoon,
'degene die weerhoudt'. Bij houdt
het optreden van de mens der wetteloosheid tegen. Immers, in vers 7a
wordt gezegd, dat het geheimenis
van de wetteloosheid werkt.Maar
daaraan komt een einde (vs. 7b),
wanneer hij die weerhoudt, verwijderd w d Wie is degene die het
optseden van de wetteloze tegenhoudt? Wie bepaalt wanneer de tijd
voor zijn optreden is gekomen? Is
dat niet Christus?
Christus zelf wordt nog weerhouden terug te komen (vs. 6a) door

Maar zijn in het licht van deze uitbg de laatste woorden van vers 7b
niet onverklaarbaar?Daar wordt
gezegd, dat de weerhouder wordt
verwijderd of zich verwijdert
(grammaticaal is beide mogelijk, al
heeft de eerste mogelijkheid de
voorkeur). Kan dat van Jezus gezegd worden?
LetterLijk staat er in het slot van
vers 7b,dat de weerhouder op een
bepaald moment 'uit (het) midden
wordt'. Dus: uit het mid&n gedaan
wordt, verwijderd wordt3 Deze
passieve vertaling ligt grammatic d het meest voor de hand. Dan
valt hier het licht op wat God
straks dmt: Hij verwijdert zijn
Zoon uit het gewoel van wetteloosheid. Christus w d t verwijderd.
Hij verwijdert zichzelf. Net zoals
gezegd kan worden, dat Hij opgewekt is uit de dood door Gods
hacht &n dat Hij daaruit is opge
sbam.

Op een bepaald moment trekt
Christus zijn weerhoudende handen terug. Dan wil Hij geen bemoeienis meer met de goddelozen.
De maat is vol. Bekering is niet
meer mogelijk, en afval van heiligen evenmin. Gods tijd is gckomen, Hij r c q t zijn Zoon terug.
Samenvattend: de mens der wetteloosheid kwnt, wanneer Jezus
Christus zijn weerhoudende handen van de goddeloze wereld aftrekt. Dat is het grote moment van
Christus' verschijning in heerlijkheid. Daarna presenteert Hij zich

'

bij de Vader met de gemeente die

Hij om zich heen verzameld heeft.

De troost: het einde van de
wetteloze

I

%dra de wetteloze mens zich openbaart, zal de Here hem doden door
de adem van zijn mond. De wette. loze mens wordt machteloos gemaakt door de verschijning van
Christus'komst. Uit deze woorden
biijkt hoe kort het optreden van de
mens der wetteloosheid is. In feite
is zijn optreden alleen tot mmdere
glorie van Christus, de Overwin-

naar.
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Dat htekent niet, dat er in die korte tijd van zijn optreden geen sprake is van veel machtsvertoon (zie
2 Tess. 2,9.10).De duivel en zijn
trawanten, zoals de mens der wetteloosheid, laten een machtige veelheid aan 'verlokkende ongerechtigheid' zien. Maar dat alles is alleen
tot schade van hen die verloren
gaan, 'omdat zij de lief& tot de
waarheid niet aanvaard hebben,
waardoor ze behouden hadden kunnen worden'(vs. 10).
De Here doodt de mens der wetteloosheid door de adem van zijn
mond. Dat laat de glorie van Chnstus al zien. Zonder veel zichtbare
moeite, zonder echte strijd zal
Christus overwinnen. Dit komt
overeen met wat we lezen in Openbaring 14,14-16. Johannes heeft Jezus zien komen op een wok.Hij
gaat naar vijandelijk gebied. Maar
zijn komst ademt &n en al rust.
Dat blijkt uit drie dingen:
I Hij zit op een wolk. Zitten geeft
rust aan. Hij is op de wok onbeschermd. Hij heeft zich niet omringd door onneembare muren.
2 Hij heeft een gouden hoon op
zijn hoofd. Hij draagt het teken van
& overwinning al, voordat Hij &
laatste slag geleverd heeft.
3 Hij heeft een sikkel in zijn hand.
Een landbouw-insmment in plaats
van een zwaard.
Christus is Overwinnaar en heeft
niet meer n d g dan zijn adem om
& vijanden weg te blazen als kaf.
Samenvatiend als de weaeloze

1

mens komt, wordt hij onmiddellijk
daarna weggeblazen door de adem
van Christus' mond.

I

w.1. de GraN

Conclusie
Als Christus zijn werk - in duizend
jaren - afgekregen heeft, is er geen
reden meer voor Hem de mens der
welteloosheid tegen te houden.
Dan trekt Hij zijn weerhoudende
handen m g . Hij wordt - door
God - uit de wereld van de wetteloosheid verwijderd. Satan wordt
losgelaten en de mem der wetteloosheid breekt uit.Maar Christus
zal. ben doden door de adem van
zijn mond. De Zoon van God triomfeert. In xijn momf magen delen al
degenen die door het evangelie geroepen zijn tot het verkrijgen van
de heerlijkheid Gods (2 Tess. 2,
14).

l Pmld zedrieven czun E f w , Cddss,
Filkmon, en Thesdonica, Amsterdam: Van
Botienburg. 1826,432 (serie: Kommentaar
op het Nieuwe Testament).
Soms hupp11men vrij gerdhhjk over
dit punt heen. Bijv. M.H. Bolkeskin, De
b h e n m de TesaloMcenzen,Nijkerk:
Cdiettbach, 1970,201 (&e: PPediking van
het Nieuwe Testamentg 'Dewmhwder dimad staat kt
als een nmwulhum,
tenvijl bet in vs. d ais e
m m a í m m voorkwam. Moeten wij daaniit opmaken,dat het
over twee verschillende dingenof zaken
gaat? Dat is onmogeiijk Het woord komt in
kort bestek tweemaal voor en zal dan wel op
En en hetzelfde slaan. De wehouder is
mn figuur, waarover men kan spreken alsof
hei een persoon is. Maar ook alsof het een
stroming, een beweging, een iets is. Ook
hier geldt niet of-of, maar de mogelijkheid
van een en-en. Het stellen van een of-of is
een m&m, westers alternatief'.
Van Leeuwen (O.W., 431) ziet hierin de gedachte 'meen gewelddadig verwijderen'.
Hij verwijst voor deze u i t h k i û q naar
2 Kor. 6,17 en Kol. 2,14. I
kverwijzingnaar
2 Kor. 6,17 geeft geen deidmg tot de gedachte dat de uitdnikkuig 'uit he4 midckn
worden' een gewelddadige klankheeft. De
Here rmpt daar met een citaat uit het Oude
Testament mensen op weg te gaan bij hen
die onrein rijn. Er is geen sprake van geweld Ook in Kol. 2,14 staat het gebruik van
geweld niet op de vwrgrwd. Daar staat, dat
de Here het bewijssnik dat tegen ons getuigde, 'heeft weggedaan'. Bovendien worden
de woorden 'uit het midden' in beide ge
nriemde teksten rnet een ander werkwoord
verbonden dan in 2 Tessalonicemn 2,7b.In
een aantal Nederl~ddsebijblvertalingen
W dat vermeende gewelddadige element
door als vertaald wordt met 'uit de weg g e
ruimd worden'.

Bidden met Psalmen, geschreven
door Dietrich Bonhoeffer [met levensbeschrijvingdoor &hard
Bethge]. Het is de laatste publicatie
die door Bonhoeffer zelf persklaar
is gemaal&
Uitgeverij J.J. Groen en -n,
f 14Q5 (54 Mz.).

De foetus als doplor, een uitgave in
& Lindeboom-reeks met als auteur
E.J. Westerman e.a. Er wordt o.a.
ingegaan op vragen ds:'Is een ontkoppeling tiissen abortus en weefselgebmk in de praktijk wel mogelijk?'
Uitgeverij Buijten $L Schipperheijn,
Amsterdam, f 1730 (70 blz.).

K i d van Om, een eerste hancùeiking m ouders van kinderen met
een handicap. Het boekje kwam tot
stand in samenwerkingmet 'Helpende Handen', Vereniging voor
Gehandicaptenzorg van de Gmeformeerde Gemeenten.
Uitgeverij J.J. Groen en Zoon,
f 7 9 5 (51 blz.).
Kleurenleven, over opvoeden in
een multiculturelesamenleving,
door Anne Wij'burg, voorzitter van
de Vereniging Bijbel & Onderwijs.
In samenwerking met diezelfde vereniging is dit bwkje ontstaan.
Uitgeverij Kok Voorhoeve, f 24,90
(68 blz.).

Kleinood er%uamtoot, De Honderdguldenprent en andere bijklse historilSn van Rembrandt. Willem
L.Meijer duidt in dit boek a.a. de
Honderdguidenprent in samenhang
met de beeldtaal van de Gouden
Eeuw (incl. dustraties).
Uitgeverij 3J. Groen en Zoon,
f 29,95 (130 blz.).
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H.M. Vroom, hoogleraar godsdienstwijsbegeerte
aan de VU, Geen a n d ~ gudm.
e
Op hdringende
wjze bespreekt hij daarin de krifbçhe vwhuudng
van het christelijk gelu~ff& Wddh&me,Md--

ende waarhernef de kwestie van de 'OV
den', Volgende keer komen enkele andere punfen aan de orde

C.J. Haak

waarheden', waarbij het niet om de
kern van de christelijke waarheid
gaat, Jezus Christus. Zegt de kerk
in zo'n geval ooit dat ze niets van
anderen kan leren, als ze de waarheid van Christus claimt, anderen
afwijst en oproept tot geloof in
Hem? Daar geloof ik niets van.
Normen en deugden in andere religies zijn vaak een sarnensmedende
hacht v c m cultuur en samenleving
geweest, helaas ook als een muur
tégen het christelijk geloof.

Maar in het vaststellen van de kern
van haar bestaan spreekt ze over
het enige fundament waarop ze
staat: Christus. Dat is uiteraard een
' p e r s d i j k fundamentel inzicht',
maar het is meer:het is de realiteit
waar ieder mens mee te rekenen
heeft. Dit geloof is niet alleen gebaseerd op menselijke ervaringen
maar op de Schnft. Daarom mag
en moet de kerk de eis van dit gelmf stellen. Bet gaat hierin altijd
om Christus. Hij is de waarheid
zelf, de volle openbaring van God
op w&,Joh. 1 : 17-18,14 : 6 .
Z i p Geest zal de apostelen de volle betekenis van de waarheid leiden, Joh. 16 : 12-15, maar dat zal
altijd cirkelen om de betekenis van
Christus. Dan is waarheid niet langer algemeen, maar specifiek. En
op dat punt is er geen overeenkomst met de niet-christelijke religies. Daarvoor is het christelijk geloof uniek,namelijk verbonden aan
de enige Heiland der wereld, Christus.

Van die waarheid stelt de kerk dat
niemand zander haar kan om het
eeuwige leven te ontvangen, Joh.
20 : 31. Die waarheid levert een samenhangend geheel van de christelijke leer op. Schepping, mens-zijn,
verantwoordelijkheid, vrede enz.
hangen allemaal met Christus als
het eeuwige Woord van G d samen.Het zijn geen losse elementen
van fundamentele inzichten, desnoods dieper dan andere godsdiensten, maar ze hangen samen door
Christus. De keuze voor Christus is
beslissend voor de vraag of iemand

een gelovige genoemd kan worden
of niet. De Bijbel gaat niet uit van
een bij alle mensen aangetroffen
'geloof', maar eist erkenning van
Christus ais voorwaarde. Het 'gelooft in God', 'gelooft &ze Christus en u zult behouden worden' is
een eis voor alle volken en eik
schepsel op aarde, Mar. 16 : 16.
Absoluut en universeel geldig dus.
Dat gold bijv. ook voor de 'gelovige' Joden,die weigerden Christus
te erkennen. Zij hielden de verdergaande openbaring van God niet
bij, en werden daarom meermalen
aangeklaagd wegens hun óngelmf,
Mat. l1 : 20-24; Joh. 10 : 25;
Hand.13 : 46. Dat gold eerder al
vmr de niet-joodse volken die de
openbaring van God aan Israël niet
geloofden en geen deel uiîmaakten
van Gods v e r h d . Met zijn beschouwingen over de potentiële
overlapping van de waarheid ontkent Vroom de unieke weg van
Gods openbaring in Oude en Nieuwe Testament. De opmp die van
OT en NT uitgaat om voor deze
God te kiezen is daarmee principieel van kracht b e d d .

- Geloof als subjectieve overtuiging
V m spreekt over geloof als eeri
subjectieve toeëigening van de werkelijke betekenis van de dingen om
ons heen. Daarbij kunnen diepe inzichten worden opgedaan, die samen met de leer van een godsdienstige mditie tot een persoonlijk geleefde religie leiden. Dan
geeft het geen pas om te ruziën
over eigen gelijk tegenover anderen, maar in verwondering te getuigen van jóuw ervaring. Maria kan
dan minder gelovig zijn,maar van
een diepere waarheid getuigen dan
Ruth of Fatima.
We erkennen zeker het probleem
van het verschil. in persoonlijke
toeëigening. Vaak leven christenen
niet naar de norm van hun eigen geloofsléér. Anderen kunnen dan te
recht tot voorbeeld worden gesteld,
bijv. in de toewijding aan hún gods-

dienst. We bestrijden echter dat
hiermee het absolute karakter van
het christelijk geloof vervallen is.
De apostelen waren zelf de eersten
om te erkennen dat ze in overgave
te kort schoten. Toch verhinderde
dat hen niet onvemoeid ieder
mens op te roepen tot geloof in de
levende Christus, en de volle raad
van God,geopenbaard in de Schriften te geloven, Hand. 20 : 27. Gelwf in Christus is niet een mogelijke vorm van dieper inzicht, het is
volledig achter Hem aan gaan en
breken met e k ander voorwerp van
vertrouwen.

- Overlapping of excìusiviteit
Eike religie heeft overlappingen
met de andere godsdienst, sklt
Vroom. Daarnaast zijn er verschillen en tegensteihgen. Alleen die
specifieke onderdelen van dat geloof sluiten elkaar dus uit, nooit het
hele geloof. Het geloof is d.een
cluster van geloofsinhouden en
praktijken, onderdelen ervan zijn
gemeenschappelijk. Daarom kan
op onderdelen ook mkér inzicht in
de waarheid bij een bepaalde relig e bestaan. Voor Vmom is dat duidelijk in het christelijk geloof het
leven, sterven en opstanding van
Christus. Maar omdat geloof, net
als heil in compmenten uit elkaar
valt, kan geen enkele godsdienst de
exclusieve rechten voor zich opeisen.
Het punt is hier of de tegenstellingen wel of niet het t o d van de religie b a l e n . Bij Vroom zijn er tegenstellingen náást overeenkomsten. Daarmee is de eenheid en de
samenhang van het christeiijk geloof ontkend. We ontkennen niet
dat er overeenkomst is in bepaalde
handelingen of menselijke gevoelens, bijv. in gebed, offer, spiritual%
teit enz. Maar dat betreft niet de
kern van het christelijk geloof. Dit
concentre& zich op Christus in alles. Daarvoor wordt al het andere
&den voor vuilnis gehouden, zegt
Paulus, Filp. 3 : 8. De hele Bijhl
zelf is één groot bewijs van het exclusief karakter van het geloof in

de éne ware God,te midden van de
werelden van afgodendiensten en
ongeloof. Telkens weer zet God
zijn volk apart van de andere-volken, juist om hen vast te houden bij
Hem alleen.

Vroom gaat volledig vmrbij aan
deze gegevens omdat hij zijn uitgangspunt neemt in het menselijk
geloof en 'de' religie. Van onder
op, om zo te zeggen, zoekt hij naar
vergelijkingen. Die liggen dm uuiteraard op bet menselijke vlak van
beleving en ervaring. Wie zou daar
inderdaad exclusieve uitspraken
over willen of durven doen? Hij
heeft òaarmee echter de voorvraag
naar ware religie en geloof laten
liggen. Hij komt ongetwijfeld vaak
voor zijn christelijk geloof uit en
noemt daarbij ~nrralemomenten.
De basis daarvoor is kennelijk
meer de subjectieve geloofservaring, dan het k
p op het gezag
van de Bijbel als Gods openbaring.8
Er is namelijk ware en valse religie, waar en vals geloof. Dat is niet
k b l d om ménsen af te schnjven,
maar om Gód recht te doen. Ware
religie en geloef is bovenal de erkenning dat God zich in zijn
Woord heeft geopenbaard, met
Christus als centrum van die openbaring, Hebr. 1 : 14. Dat is geen
wegduiken uit het publieke debat
over de waarheid, maar een radicale keuze voor de werkelijkheid en
de exclusieve waarheid van Christus. God tolereert naast Hem geen
ander, want daarmee wordt zijn
unieke plan tot verlossing onderuit
gehaald. Dáár gaat het om in christelijk geloof en kerk. Die tegenstelling is bet hart van het christendom.

Vanuit die tegenstelling moeten
'overlappingen' bekeken worden.
Veel ervan zal blijken een schijnovereenkomst te zijn. De niet-christelijke r e b e s staan samen in het
totale kader van menselijke zelfverlossing, de ontroerende gebeden
van overgave en genade ten spijt.
In geen enkele andere godsdienst is
een basis waarop mensen hun go-

den kunnen vernouwen, omdat niemand ooit zijn Zoon op aarde stuurde om voldoening voor onze zonden te doen. Daarom wordt ook het
menselijk geloof over schepping,
mens-zijn, verantwoordelijkheid
etc. altijd uit de voegen van Gods
werkelijkheid getrokken.
Wie eenmaal die exclusieve gang
van God met zijn volk door de geschiedenis heeft gemist, komt ook
in de knoei met teksten over Christus die hkt Lam van God is, Joh.
1 : 29, die zichzelf als d6 weg, de
waarheid en het leven aandient, die
de toegang tot de Vader beheerst,
Joh. 14 : 6, die beleden wordt als
'mijn Here en mijn Gd',Joh.
20 : 28, vgl. Hand. 4 : 12, de enige
naam, en de unieke gemeenschap
met de Vader door Christus, 1 Joh.
l : 1-4. Over deze teksten horen we
Vroom niet.

- Inzicht of bekering
Het is dan ook nauwelijks opvat
lend dat we bij Vroom niet horen
over een oproep tot bekering tot
Christus. Hijhoopt wel dat mensen
het diepere inzicht w de chnstelijke religie zullen gaan zien, en we
twijfelen niet aan de oprechtheid
van deze hoop. In het verhaal van
Jezus treft Vroom een diepe aan
die men in geen enkele godsdienst
aantreft? Toch is dit een ander spreken dan de Bijbel. De Thessalonicenzen bekeerden zich ván de afgoden tot de levende en waarachtige
God, om uit de hemel zijn Z.om te
verwachten die ons verlost van de
komende toorn, l Thess. l : 9-10.
Wanneer Ruth,Maria en Fatima
geen ruzie meer maken met het etaleren van hun gelijk, dan spreekt
Vroom een andere taal dan de
Schnft. Ruth en Maria liggen op de
éne lijn van Gods openbaring. Ze
kunnen hun mindere dagen gehad
hebben van geloofsbeleving, maar
ze geloofden beide de ene God. In
&e lijn staat Fatima niet, ondanks
haar toewijding en overhiiging.
Ook de 'synagoge' staat niet (langer) op deze lijn, 1 Kor. 3 : 15. De

gapende kloof tussen Christus en
zijn ontkenning kan niet worden
overbrugd met 'meer' of 'minder'
inzicht of diepte.

Ondanks zijn pleidooi voor het
christelijk getuigenis slaat Vroom
met deze opvattingen de basis weg
onder het werk van zending en
evangelisatie. De menselijke waarheid-met-overlap wordt dan wel g e
red, maar de unieke waarheid van
Christus is verdwenen.Oproep
wordt vervangen door uitnodiging,
goddelijke eis wordt dialoog, gedrevenheid om mensen te winnen
wordt hoop om mensen meer inzicht te bieden. Daarmee is dit
boek,dat zeker veel inzicht biedt,
een afscheid van het spoor der
waarheid, l Tim. 6 : 21.
In het artikel van volgende week
komen nog andere punten aan bod.
Daarin trekken we de slotconciusie
over de visie van Vroom.

N.a.v. H.M. Vroom, Geen o d u e goden,
cI%n'steEijkgeloof in gesprek met boeaähisme, hìdorïsme en islam, Kampen 1993,
156 pg. f 3 4 9 . ISBN 90-242-8085-0.
'A.W. 100, vgl. 8687.
3 ~ .i n
~ , 135-137.
.
'A.W. 126,134 met mot 29,135-137.
'A.W. 137.
6 ~ . 127,137.
~ .
7 ~ . 121.
~ .
B Het is wuwens & vraag of Vroom de Bijbel erkent & goddelijke openbaring.Het
Nieuwe Testament is vooral eenverhaal van
de apostelen dat door velen werd geloofd en
er in hun geloof veel aan ervaren, Geen w dere goden, p. 143. Vroorn kiest ook voor
een 'mimere' inspiratie-leer en accepteert
de winst van het z.g. historisch-kritisch ond e m k , p. 1W. Voor hem is de passage van
W c vervloekmg over de kinderen van B e
thel niet van God afkDmstig,en zijn er meer
dingen waarbij men vanuit het NT en de moderne tijd vraagtekens zet, A.W. l 14, noot
94.
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Trapvormig bouwwerk (millo?) en
overbouwing uit de 7e eeuw v.c.

aangetroffen die verslag doet van
dat moment.

Beerput
Vooral uit de periode voorafgaande
aan de verovering en verwoesting
van de stad door Nebukadnessar in
586 v.c. zijn er veel vondsten. Zo
heeft men de zware muur van
Hizkia uit het eind van de 8e eeuw
teruggevonden, gebouwd op muur-

//

Het huis van Achiël, 7e eeuw v,c.
/
/
I

resten uit het middenbrons. Uit iets

/

,
I

later tijd dateert de doorbreking
van de 'millo' om er een handels-
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van David tot Hizkia

JAARGANG

wijk te vestigen. Uit deze opgravingen is de werkplaats van een
brons smid te voorschijn gekomen,
met de inventaris van stenen hamers en aambeelden. In een ander
huis daar vlak bij zijn de resten van
(handels )brieven teruggevonden.
Bij de verwoesting van de stad zijn
de papyrusrollen verbrand. De daaraan gehangen zegels van klei zijn
door de hitte juist gebakken en zo
geconserveerd. Zo weten we van
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51 brieven de afzender. Eén ervan,
Gemarjahu, de zoon van Safan,
kon wel eens dezelfde zijn die in
Jeremia 36,10 genoemd wordt.
Er is tot nog toe maar één compleet
huis uit de Stad van David opgegraven. Het is het huis van Achiël. Die
naam komt namelijk voor op twee
potscherven die in de woning aangetroffen zijn. Teruggevonden werden de twee meter hoge muren, de
deurposten, de ijzeren klinknagels
van de demen en 37 kruiken die in
één kamer stonden, bestemd voor
het bewaren van levensmiddelen
463

BIJbel-

archedogie

Slnds februari 1994 verschijnt
het kwartaaltijdschift 'Bijbel,
geschledenls en archeologie',
Inzake de archeologische en
historische achtergrond van
de Bijbel. Het is een ultgave
van de Werkgroep Bijhl en
geschiedenis van het oude
Nabije Oosten (dit is een zelfstandige stichting). In de
redactie van dfi blad zit onder
andere de bekende dis, J.G.
van der Land.
De Werkgroep heeft als
uitgangcgunt het
betrouwbare en door de
Geest geynsplreerde Woord
van God, dat ook
gezaghebbend is ten aanzien
van gedeelten met een
historisch karakter.
Doelsielllngenzijn onder meer
het ondenoeken van de
culturele relaties tussen het
oude Israël en de volken
rondom, het publiceren en
toegankelijk maken van
teksten daarover en het
verzamelen van
bronnenmateriaalvoor een
bijbelse chronologie.
Daarnaast het reageren op
bijbelkrmsche publicaties en
het aandragen van een
bljbels-wetenschappelijk
attematief.
In de 8 nummers dle tot nu toe
verschenen kwamen zaken
aan de orde als: Het aantal
Israëlieten tijdens het Oude
Testament, archeologie van
Palestijnse steden, de In 1993
gevonden inscriptie van Tel
Dan met de uitdrukking 'huis
van David', de datering van
koning Hlzkla, de datering van
de Ulitocht uit Egypte,
Voor meer Informatie: Postbus
386,3800 AJ Amersfoofi; tel.
0342- 414479. Prijs f 16,- per
jaar.

als graan en wijn. De boeiendste
vondst is echter de in het huis aanwezige toiletzitting met daar onder

een meer dan twee en een halve
meter diepe beerput. Archeologen
zijn er dol op, want daaruit kan het
leefpa-n van de gebruikers worden gereconstrueerd. Faecesresten
en afval geven een beeld van wat
men at een dronk en wat er mal aan
gebruiksvoorwerpen kapot ging.
Uit de analyse van de toplaag is gebleken dat de gebruikers van het

toilet vlak voor de verwoesting op
een zeer mager dieet moeten hebben geleefd (hongersnood; zie
2 Kon. 25,3).Geen spoor meer van
graan of linzen die buiten de stad
verbouwd werden, maar wel van
wat groenten die kennelijk in de
stad groeiden, en van allerlei ingewandsparasieten. Men was goed
ziek!
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M. fe Velde

Op de artikelen die ik in januari in
de rubriek 'Kerkelijk Leven'
schreef, naar aanleiding van een
mogelLjk 'overschot' aun theologische kandidaten,kreeg ik allerlei
reacties. Op k t daarvan wil ik
hier even ingaan.

De O.G.G. beter In beeld
Op 27 januari schreef ik over 'personeelsbeleid' in de kerk. Ik constateerde tmn het feit, dat er onder
ons een tcienemend aantal broeders
en zusters is, dat aan een instituut
voor hoger beroepsonderwijs
(HBO) in de theologie een opleiding volgt of gevolgd heeft. Als
voorbeelden noemde ik 'De Wittenberg' in Zeist, de Bijbelschool in
Doorn,de Reformatorische Leergangen in Zwolle en de Gereformeerde Opleiding vmr Godsdienstleraren.
Nu zond drs. D. Sierksma te
Amersfoort mij een reactie die ik
in deze kolommen graag wil doorgeven en beantwoorden. Broeder
Sierksrna was van 1981-1995 studieleider van de Opleiding voor G e
reformeerde Godsdienstlerarente
Zwolle, afgekort O.G.G. Ik geef
zijn bezwaren tegen mijn artikel
kort weer.

Die keus vond br. Sierksma aanvechtbaar. Hij stelde daar altijd te
genover: 'U moet uw keuze voor
uw opleiding laten bepalen door
uw dankbaarheid en liefde voor de
rijke gereformeerde leer. Want die
leer moet u na uw opleiding uitdragen op de plaats waar de Here u n*
dig heeft'.
Tegen deze achtergrond maakt br.
Sierksma nu bezwaar tegen de suggestie die van mijn artikel uitging,
dat het volgen van een opleiding in
Zeist of Doorn of Ede, of waar dan
ook, even legitiem is als een keuze
voor de O.G.G. Hij beschouwt dit
als een indirecte onderwaardering
van ons eigen instituut op dit gebied. En hij wijst op het goede
voorbeeld van de gereformeerde
VO-scholen, die bewust kiezen
voor docenten met een 0.G.G.-op
leiding.

2. Broeder Sierksma kreeg de indruk dat ik onze kerkeraden zou adviseren om bij het inzetten van geschoolde krachten in de gemeenteopbouw, allereerst te denken aan
mensen met een algemeen- christelijke opleiding. Die indruk werd
versterkt doordat ik de O.G.G. als
laatste in het rijtje vermeldde, de
naam niet comct weergaf en geen
cursusplaats noemde.
Intussen vermeldt br. Sierksma
wel, dat de O.G.G. niet verder kan
opleiden dan tot een tweedegraads
onderwijsbevoegdheid. Voor méér
zijn we te klein. Daarom vindt hij
het acceptabel als iemand voor een
noodzakelijk vervolgstudieergens
anders heengaat.

1. Bij de studentenwerving heeft
br. Sierksma in de loop van de jaren veel gesprekken gevoerd met
jongere en oudere kerkleden, die
belangstelling hadden voor de
O.G.G. Hij heeft het dikwijls meegemaakt, dat mensen tenslotte toch
kozen voor een algemeen-christelijke in plaats van de eigen gereformeerde opleiding. Zo'n andere opVereisten voor werkers in de
leiding noemt zich bijbelgemuw.
kerk
Men heeft er dikwijls ook vrijgeOp de genmmde punten wil ik
maakte bestuursleden en docenten.

even kort reageren. Bij het schrijven van mijn artikel ging het mij
niet om een waardeoordeel van diverse opleidingen die door leden
van onze kerken gevolgd worden.
Ik wilde alleen maar wijzen op een
feitelijke stand van zaken: er is onder ons een groeiend aantal mensen
met capaciteiten èn een opleiding
op het gebied van pastoraat, catechese en evangelisatie. Wat doen
we daarmee? Hoe kunnen we hen
eventueel inzetten d% waar de
kerk werk te doen heeft?
Achteraf zie ik wel dat ik een k- .
langnjk aspect heb laten liggen, nl.
de vraag: welke eisen stellen we
aan zulke 'tweedegraads ' medewerkers in de gemeente? Wat voor opleiding moeten ze gehad hebben?
Of maakt dat niet uit? Laat ik daar
nu dan nog even iets meer over zeggen.
Broeder Sierksma heeft gelijk: het
maakt wel degelijk uit, wat voor
opleiding een aspirant-kerkelijk
werker heeft gehad! Willen de kerken naast predikanten ook andere
betaalde werkers in dienst nemen,
dan zullen ze daar bepaalde eisen
aan moeten verbinden.
Zo leert de Schrift het ons immers.
We moeten als medewerkers in de
gemeente mensen aanstellen, die
'goed vertrouwd' en 'w51 beproefd' zijn (2 Tim. 2 : 2,15).
Het zullen positief-gereformeerde
belijders moeten zijn. En ze m w ten een zodanige kennis en deskundigheid hebben, dat ze hun werk in
de gemeente op een goede christelijke en gelovige manier doen. Net
w gmd als de afgestudeerden van
'Kampen' kerkelijk onderzocht
worden, dienen ook andere aangestelden getoetst te worden.En de
kerken kunnen dat het beste gezamenlijk regelen. Zoals overigens

ook in voorbije eeuwen het geval
was met catechiseermeesters en ziekentroosters.
Komen dan voor een aanstelling
als catecheet of evangelist of pastoraal werker alleen maar mensen
met een 0.G.G.-diploma in m e r king? Dat lijkt me Ben te ver gaande conclusie. De O.G.G. kent immers geen dagopleidmg.En ze i s
speciaal op onderwijs gericht, niet
op pastoraat en evangelisatie. Het
is begrijpelijk, dat met name jonge
mensen de voorkeur geven aan een
HBO-dagopleiding als afstudeerrichting, dan kan hijlzij op dit moment bij de O.G.G.niet goed terecht.

Uitbouw van de O.G.G.?
Maar als de zaken er w voorstaan,
dan is het nuttig om met z'n allen

nog eens wat verder na te denken
over onderwijs op HBO-niveau
voor theologie en kerkelijk werk.
Er is kennelijk behoefte aan. Niet
alleen met het oog op een baan in
of buiten de kerken. Maar ook uit
interesse, om meer kennis van de
Schnft en van de theologie op k
doen. Zo zijn er bijv. tientallen zusters uit het hele land, die allm
maar uit belangstelling en voor
haar eigen plezier, de O.G.G. hebben gevolgd.
Voorzover ik weet, zijn er tot nu
toe geen officiele banden tussen de
GereformeerdeKerken en de

O.G.G. Willen we beleid ontwikkelen voor de toekomst, dan is overleg tussen de kerken en zo'n opleiding wel gewenst. En de vraag
rijst: kan de O.G.G. misschien worden uitgebouwd met het oog op taken in de kerk?

Je kunt zoiets breed aanpakken.
Hier is misschien samenwerking
denkbaar tussen de kerken, de
OGG, het GVI en het GHBO in
Zwolle. Laat men samen eens de
mogelijkheden aftasten voor het uitbouwen van de bestaande vmnieningen tot een volwaardige gereformeerde opleiding theologie op
HBO-niveau.
En ais zoiets niet haalbaar is, dan
kunnen we er altijd nog een soort
Gereformeerd Toeriastingscenrrm
aan overhouden. Dat zou dan o.a.
voor stukjes opleiding kunnen zorgen voor kerkelijke werkers. Modules en cursussen bijvoorbeeld, voor
zowel ouderlingen en diakenen als
andere werkers. Er zijn in de praktijk allerlei signalen die om zoiets
vragen en in die richting wijzen.
Laten we ze niet negeren en een visie voor de toekomst ontwikkelen!

'OPDAT ZIJ ALLEN EEN Zl JN'

Postbus 694
2270 AR Voorburg

Het GSEV is een gereformeerde organisatie
die studie van en bezinning op aktuele thema's stimuleert door
het uitgeven van brochures en het beleggen van studiebijeenkomsten.

God onderhoudt rijn kerk door de gemeenschap tussen
Hem en mensen en mensen onderling. Dit geestelijk karakter is de basis waaruit kerken elkaar kunnen herkennen en erkennen. Hoe werken wij vanuit deze basis aan
de eenheid van de kerk en wat doe je als eenheid uitblijft?
Het GSEV belegt hierover een studie-avond met drie sprekers:
- Prof. dr. J. Maris, hoogleraar dogmatiek te Apetdoorn
- Prof. dr. B. Kamphuis, hoogleraar dogmatiek te Kampen
- Ds. W. Smouter, Ned. Geref. predikant te Breukelen
Datum:

Plaats:
Tijd:
Inschrijving:
Bestemd voor:

29 maart 1996
Congrescentrum De Eenhoorn, tegenover
station Amersfoort
19.30-22.00 uur
voor 22 maart f 15,- overmaken op giro
1200119, t.n.v. genn.meester GSEV O.V.V.
'samenspreken'
leden GSEV en belangstellenden

G.J. van Middelkoop

Het nieuwe Handboek is uit!
Zojuist verschenen het
Handboek 1996, de
onmisbare vraagbaak voor
ieder die mee wil leven. Met
nieuwe telefoonnummers.

De Gereformeerde Bond
over Samen op Weg nu
In de Nederlandse Hervormde Kerk
verkeren de Hervormd-Gereformeerden in verwarring over wat zij moeten
doen, nu de trio-synode besloot dat Samen op Weg door moet gaan. Het
hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond achtte het nodig in deze situatie
een verklaring te publiceren, waarin
het een oproep d w t tot bezinning. De
tekst vinden we in De Waurheidsvriend van 22 februari 1996:

HANDBOEK 19%

384 pagina's, f 17,5Q.

50 Jaar Handboek
- overzicht van predikanten,
gemeenten en ledenaantallen in
de Gereformeerde kerken sinds
de Vrijmaking -

Dit boek bevat een overzicht
van alle bestaande, samengevoegde enlof opgeheven kerken; predikanten welke deze kerken gediend
hebben, of nog dienen; alsmede een uitgebreide statistiek van de ledenaantallen, gesplitst
naar gemeente en provincie. Een onmisbaar
naslaawerk voor allen die interesse hebben in
Geref. Kerken (vrijg.).
V

I

AQformaat, 60 pag., geniet, f 27,50.
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel

Oosterbaan & Le Cointre B.V.
Postbus 25 - 4460 AA Goes
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Het proces Samen op Weg is sinds
de in november gehouden extra sy nodevergadering in een fase terechtgekomen die nog niet eerder werd
beleefd. Toen werd duidelijk dat,
conform het advies van de Comrnissie voor Kerkordelijke Aangelegenheden, onze hervormde synode &e
federatie-optie niet bespreekbaar
achtte. Tot voorzetting van SoW
werd besloten. Duidelijk werd dat
het beraad over de kerk en haar belijden bezig was en is zich te voltrekken binnen de Verenigde Protestantse Kerk. De synode van 'onze
tot OP het bot verdeelde kerk' bleef
doof voor de stem van vele classes
en gemeenten.
In de media is inmiddels door
'Leidschendam' gezegd dat de tijd
van het naar argumenten luisteren
voorbij is. Dat is een schokkende
uitspraak. Wat doen we als de tijd
van het luisteren naar argumenten
een gepasseerd station is? Wat
deed de weduwe bij de onrechtvaardige rechter?
Ondertussen is hiermee het spanningsveld waarin velen onder ons
zich bevinden, getekend. De eerste
weken van het jaar 1996 werden
gekenmerkt door verschillende
open brieven. Van besturen, van

synodeleden, van predikanten, van
gemeenten. Adhesie werd betuigd
en m&-ondertekenaars werden gevonden. Reacties volgden, ook in
de media, en weer andere tegen-geluiden klonken.
De situatie zou zich kunnen voordoen dat ieder doet wat goed is in
eigen oog. Boe begrijpelijk veelal,
toch is dat niet de beste, geestelijke
weg. Hoe nodig is het juist nu dat
allen die willen staan voor de belij&nis van onze kerk,zoals die in de
Reformatie geboren is en door de
eeuwen heen geklonken heeft, naar
ekaar luisteren en zich samen kzinnen op de ontstane situatie. Bez h e n betekent zorgvuldig overdenken. Bezinning heeft daarom
tijd nodig, en rust. Het hoofdbestuur van & Gereformeerde Bond
wil zijn verantwoordelijkheid in dezen naar de gemeenten en naar het
geheel van de kerk verstaan, en
roept daarom op tot bedachtzaamheid en zorgvuldigheid. In de crisis
waarin de kerk zich momenteel bevindt, kan een periode van rust van
waarde zijn.Om ons samen te bezinnen op de geestelijke weg, om
elkaar vast te houden, om het gesprek met elkaar te voeren, vooral
ook om de Heere der kerk te birinen om wijsheid.
Wie zich schuldig weet aan en verlegen is in de crisis van onze Hervorm& Kerk,zoeke met ons het
aangezicht van de Aeere, onze
God. 'De Hewe is goed en recht;
daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en
Hij zal de zachtmoedigen Zijn weg
leren. Alle paden des Heeren zijn
ghrtierenheid en waarheid, degenen die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.'

Samen op W e g op welk

fundament?
Dr. AA. Spijkerboer vindt dat er in
het Samen op Weg-proces teveel aandacht wordt gegeven aan procedures
en kerkorden en te weinig aan het fundament. Eai dat raakt de vraag waarom
we kerk zijn. Zijn eigen visie geeft hij

in het Hervormd Weekblad van 8 februari 1996:
Alle problemen bij de vereniging
van de gereformeerde, hervormde
en lutherse kerken hebben in ieder
geval dit voordeel, dat we ertoe gedwongen w d e n na te denken
over de vraag, waarom we kerk
zijn. Die vraag is niet moeiiijk te
beantwoorden: we zijn kerk om het
evangelie- bij het licht waarvan
we zelf al mogen leven - aan alle
mensen te brengen.

Er is op dit ogenblik in de kerk een
stroming, waarin het evangelie gereduceerd wordt tot een pleidooi
voor humaniteit. In dit pleidooi kan
de nadruk de ene keer op individuele aspecten, een andere keer op
maatschappelijke aspecten van het
menselijk bestaan komen te liggen.
Dat pleidooi kan theologisch heel
verschillend gefundeerd worden,
maar het komt er altijd op neer dat
we geroepen worden in navolging
van Jezus Christus meer humaniteit
in de wereld te brengen.
De vraag, of wij in de grond van
ons hart niet dermate onmenselijk
zijn dat dit pleidooi als water van
de rug van een eend van ons afglijdt - en ook wel af moet giijden!
- komt daarbij niet aan de orde.
Terwijl het evangelie ons juist pakt
op onze onmenselijkheid, op onze
wil onszelf te zijn zonder God en
desnoods tegen God in. Het evangelie pakt ons daarop om ons eruit te
tillen: God heeft in het kruis van Jezus Christus onze oude, zo hopeloos in zichzelf verstrikte mens veroordeeld en weggedaan, en door
zijn opstanding is vast komen te
staan, dat God ons in een ruimte
plaatst waarin wij als vrije mensen
mogen leven, dankbaar jegens God
en gericht op onze naaste.

G d zelf geeft ons deze ruimte en
in het eerste gebod zegt Hij ons
geen m&re goden te dienen. Maar
ons publieke leven is in de greep
geraakt van machten die in feite de
rol van andere goden spelen: de
economische groei, w aarvoor alles
moet wijken, een techniek die van

geen ophouden weet en cornmercialisering van alle dingen, zelfs van
voorzieningen voor de gemeenschap. Zo wordt zware schade toegebracht aan de mensen en aan de
aarde waarop zij leven.
Er is op zichzelf niets tegen economische groei, de techniek en de
markt met zijn vraag en aanbod,
maar door niet náar God te vragen
hebben wij er misbruik van gemaakt en zo zijn ze ons de baas geworden. Wij kunnen ons ook niet
volledig aan de greep van deze
machten onttrekken, maar God
geeft ons wel de vrijheid om te laten zien dat zij het laatste woord
niet Roeven te hebben en niet mogen hebben, bijvoorbeeld door onszelf beperkingen op te leggen, door
misbruik te vervangen door gebruik en d m v m &t gebmik
dankbaar te zijn. In de vrijheid die
God geeft, kunnen wij oak dienstbaar zijn aan wat er buiten de kerk
aan humaniteit is. Anderen zijn ons
daar soms al in voor in deze dienst,
omdat zij bijvoorbeeld de beschadiging van het milieu eerder en scherper gezien hebben dan wij.
Veel verzet tegen & vereniging
van gereformeerden, hervormden
en luthersen komt voort uit de g e
hechtheid aan oude, vertrouwde
vormen van kerkelijk leven: we zitten gezellig bij elkaar en dat willen
we zo maar houden! Maar gehechtheid aan het verleden kan nooit een
reden zijn om na te laten wat in het
heden geboden is.
Wanneer wij de eenheid van de gemeente van Jezus Christus zichtbaar h e n maken is het ons gebo&n dat te doen,en o m e kerken
kunnen dat nu doen. Wij mogen &ze gelegenheid niet voorbij laten
gaan: laten we samen luisteren naar
wat het evangelie ons in onze tijd
k zeggen heeft en laten we daarin
onze eenheid vinden. Dan zullen
wij samen merken dat God ons al
op de weg naar de vrijheid heeft
geplaats, en dan kunnen wij wat
wij gehoord en ervaren hebixn
vertellen aan ieder die het horen
wil.

