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WEEKBLAD TOT ONlWlKKELING VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN
MEDITATIEF / B.C. B m u k

ENGELEN-FEEST
bodschappers van Mheil

Je bent een engel.
Dat is een mooi oompliment. Je
bent opgevallen door je toewijding
of door je geduld Fiigendqqm
die men aan engelen mschrijft.
Ais een mens zich vcmkeldig gedraagt, wordt hij soms een engel
genownd. Dat g e k m ook wel ais

wordt gekken maar M uibaitzonmUoi,rlete#~.
Zijn wij engelen?

Het wood 'engel' betekent 'M'.
I
k Here heeft zijn engelen ges t u d om de mensen op de hoogte
te brengen van de feiten. De komst
van de Verlosser werd aangekondigd aan Zachariasen Marik' h de

nacIitvan~tus'~ishî
engelenlegeruitgerukt,* Het solBatenkm zong het lied vas de k*
mende overwinning. De engelen -m
zijn r~ genaernd kondigden de dagwaad aan. Het
Engelen staan weer in de Wanglicht van de wereld is reddendverstelling. TijdschrifM&eleaen teleschenen. De herders h g e n het gev
i
~
~h g e' a d
s
*hortebericht van de H e M .
nele v d d m over plotselinge verOp de vroege zoodagmwgen- als
schijningen of g&einuhigc redhet licht van de nieuwedag begrnt
door te breken - zi$ er weer de
dersh~dDeEeaan&chtvcmr
de geesrenwemld gaat bi@ nooit
m
Als de Here ia het
samenmhetgelo9findeHe2ige
m g & vm de mis a p p
Geest. Maar W e n t het geloof in
stam, komen engelen in actie.' Net
deHdigeGemtmk,ûateramzoals ze er waren in de nacht waardacht is vcm de engeten?Rij de g e
inChrisaisop~kwam.hopW,de opstandingen de hemelstanding van Cluisaus was een m
vaart van de Here Jezus warm ze
~ldschokkendfeit. T m een engel
uit de hemel naar kneden h a m
nauw btmkken. Ze krijgen ook
hun p h in de verteilingem Waar I werden aarde m lucht hwogen.
De hemel was er helemaal bi bezijn ze op de Phhtmhg?Waarom
wordt er over die knechten van
troWren.
Op de Prtasmorgen riepen de ehgeGod maar weinig verìeid op het
len de wouwen tot de orde. Op de
~~?
Je

'

1

aarde bleef het doodstil. Gods
knechten moesten de gezanten van
de Heiland herinneren aan de boodschap die ze hadden gekregen.
Toen kwam er leven.
Toen de Here Jezus naar de hemel
was gegaan, hebben engelen zijn
aankomst gemeld.' Zij waren getuigen van zijn intocht in de hemel.
Het overwinningsìied is verdiept
en klmktrnet des te meer kracht.
God vaart voor het oog met gejuich
omhoog! Blij bazuingeluid roept
zijn grootheid uit. In de hemel roepen de engelen het elkaar tce en ze
loven de Here. Ze hebben & Overwinnaar begroet. Dat moest de aarde weten. De hemelse boden h e b

KEFINREDACTIE:
PROF. DR. M. TE VELDE,
DRS. GJ. VAN MIDDELKOOP.
OVERIGE REDACTIELEDEN:
DRS. R. TER BEEK, DRS. B. BOS,
DRS. A.L.Th. DE BRUIJNE,DRS. B. LUITEN,
PROF. DR. C.J. DE RUIJTER,
DS. A. DE SMOO.
MEDEWERKERS:
J.J.D.BAAS,DRS.C.J.HAAK,
J.M. DE JONG, DRS. J. SMELIK,
DRS. H. VELDMAN.
REDACTIE-ASSISTENT:
W .L. DE GRAAFF, Woitmanstraat 138,8265
AG Kampen, Tel. (038) 3331201.
Alle sbkken bstemd voor de Redactie aan:
De Reformatie, Postbus 24,826û AA te Kampen.
ADMIN~STRATIUADVERTE~IES:
Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre B.V.,
Postrekening 406040 t.n.v.,
De Aebrnaatle, mes,P
m 25,4480 AA
Goes. Tel. (0113) 215591.

ABONNEMENT:
f 85,75 per jaar; f 46,25 per halfjaar; studenten f 70,255p r jaar (binnenland). Buitenland:
f 14450 p r jaar {zeewt).
Een abonnement kan per maand ingaan,
maar slecMs Mlndlgd worden uiterlijk W e
maanden vmr het verstrijken van de beta-

lingstermijn (opeggingvan jaarabonnement
vbbr l w e m k r , van een halfjaarabonnement ~r 1 juni).
Lmse nummers f 1,95 (exd. prto).
De Reformatieis op cassette verkrijgbaar bij
de Stichting Bralectah.
Tel. (0521)515946.

lp]

ADVERTENTIES:
Prijs: f 0,84 per mm. Contradtarief op asnvraag.
Zonder schri~ljketoesternrning
van de
uitgever is het niet toegestaan artikelen ult
di biad over te nemen.
ISSN0165-5191

hde apostelen toen ook op de
toekomst gericht. De Heer komt
weer. Dat was wereldnieuws.

Op de Rrksterdag verschijnen er
geen engelen op aarde. Het zijn de
mensen die Gods grote daden verk ~ n d i ~ eDe
n . Heilige
~
Geest heeft
de mensen in vuur en vlam gezet.
Ze loven en prijzen de Here. Mensen worden engelen, boodschappers van God. Zij zijn getuigen van
de heilsfeiten. Zij brengen het goede nieuws van de naam van Jezus.
De naam die hemel en aarde verenigt in de lofzang vcior de Here.
De engelen loven Hem en de mensen brengen Hem de eer in de hemel en op de aarde.
Sinds Pinksteren hoeven de engelen niet meer op te treden als evangelisten. Die taak is er voor de mensen. De Geest van Christus heeft
vele boodschappem van de verlossing gestuurd! Petnis is getuige geweest van de uitstorting van de Heilige Geest. Hij heeft zelf op de
Pinksterdag het woord gevoed.
De voorgangers van de zeven gemeenten worden in de Openbaring
aan J o h m e s engelen van de gemeente gen~ernd.~
Zij geven door
wat de Geest tot de gemeenten
zegt. Mensen hebben de plaats van
de engelen ingenomen.

Maar de engelen zijn niet uitgediend. Zij biijven G d kinderen
leiden.'' Zij hebben ook hun taak
in de verbreiding van het evange
lie. Petrus werd bevrijd uit de gevangenis." Heraks werd geslagen
met een dodelijke plaag.'' Bovendien volgen de engelen de gebeurtenissen met grote belangstelling."
Petrus schrijft hoe zij vol spanning
hebben uitgezien naar & onthulling en de vervulling van Gods
heilsplan. Zij hebben verlangd naar
de dag, dat het Woord van God de
wereld in mu g u . Zij leven ook
nu intens mee met de kerk van alle
tijden. Zij verheugen zich avm het

neil voor de mensen. Ze zijn blij
over iedere zondaar die zich bekeert.l4
h de hemel en op de aarde wxhten engelen en mensen op de grote
dag, waarop Christus komt om de
vedossing te voltooien.
Tot die dag moet zijn naam bekend
gemaakt worden. D m mensen, die
engelen zijn. Dat kan door de
kracht van de Heilige Geest.
Ben je een engel?

Luc.1 :11-20,26-38.
LUC.2 : 9-15.

~ o b 3 8: 7.
Mat. 28 : 2-7;Mar. 16 : 5-7; Luc. 24 : 4-7.
$ ~ a n d1.: 10-11.
'Ps.47: 6.
~ a n 2d: 11.
1 Petr.l : 10-12
openb.1 : 20.
' O Ps. 91 :11-12
Hand. 12 : 7-11.
l2 Hand. 12 : 23.
l3 l Petr.1 : 10-12.
l4 Luc. 15: 10.
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W i j l e v e n van d e wind
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2. Wijdelenin hetvuur
dat neerstrijkt op de hoofden
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan
versterk in o m de gloed,
wakker het feestvuur aan.
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3.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand,
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk Iand.

JaapZijjtra, geb. 1933
Melodie: Nun dank& alle Gott
JohannCruger l ó48
Zetling: Piet Post

H

M. te Velde

DE TERUGKEER VAN EEN
SCHULDIG GESCHEIDENE

drietig feit, Man en vrouw hebben de bmd met
elkaar doorgesneden, Ze rijn 'uit ekaar',zo heef
dut. De gemeente weef er van. /n een sobere af-

;

kondiging is het bekendgeiemaakf. Daarover ging

@ikw~ils
voorkomende situatie beschrwn en

Onttrekking
h een aantal situaties van echtscheiding onttrekt zich één van beid~ partijen aan de kerk. Dat p
beurt voord daar waar er 'een derde in het spel is'. De ontrouw geworden man of vrouw komt op zekere dag op de proppen met
zijmaar verhaal. 'Ehoud niet
meer genoeg van je. Ik ga weg.'
Zo'n breuk in het huwelijk staat in
veel gevallen niet op zichzelf. Wie
eigen man of vrouw 'verruilt' voor
een ander, staat scheef voor Gd,
helemaal scheef. Soms blijkt dan
ook ineens de hele M e m onder iemands geloof eri kerkiicfmaatschap
weg te zakken. Hij of zij onttrekt
zich.
Meestal gebeurt dat op korte termijn d i a t iemand bij de partner is
weggekipen. Soms pas enige tijd later. De kerkelijke tucht is ingezet.
De dominee en de ouderlingen komen aan de deur. Die confrontatie
wil men niet. Na verloop van tijd

1

kapt men er mee. En men slaat de
weg van de eigenwilligheidin. Zo
doet soms iemand &e jarenlang
een trouw kerküd was, een ijverig
diaken of een g e w d e e r d ouderling. Het geloof blijkt geen diepe
wortel te hebben. En het wordt een
afscheid voorgoed.

Nkuwe start na onttrekking?
Maar het kan met zo'n onttrekking
ook anders gaan. Er zijn mensen
die zich onttrekken om eerst maar
eens van het vermaal en de tucht
af te zijn. Maar die zeker van plan
zijn om ergens anders opnieuw
kerklid te worden. Dat verschijwel
neemt dunkt me toe m& ons.
Het gebeurt ook wel over kerkgrenzen heen: iemand die zich aan een
Chnsteiijke Gereformeerde of een
Nederlands Gereformeerde Kerk
onttrok en die in een van onze gemeenten toelating zoekt.
Dikwijls zie je dan een patroon als
bij N.N., laten we hem Eert Zand-

stra n m e n . Een man van 30, gemeentelid in de stad Hoogbergen.
Hij heeft z'n vrouw en drie jonge
kinderen verlaten omdat het niet
m'n gelukkig huwelijk was en omdat bij op een ander(een jonge
vrouw van 25, dooplid van de Hervormde Kerk) verliefd werd. Hij
gaat twee maanden na het vertrek
uit huis met die ander samenwonen. 4 s de herders van de kerk
hem daarop geregeld aanspreken
en als ze hem van het avondmaal
afhouden, ontwkt hij zich. Hij is
geen lid van de kerk meer.Ze kunnen hem 'niets meer maken'.
Kort daarna verhuist hij met z'n
vriendin naar Boshuizen,een dorp
honderd kilometer van Hoogbergen, in een andere provincie. Hij
heeft een andere baan gezmht en
maakt nu een nieuwe start. Zodra
de echtscheiding is voltrokken,
houwt hij met zijn nieuwe wouw.
En na verloop van tijd bezaekt hij
in Boshuizeri e h zondag niet haar
de kerkdiensten in de Gerefomeerde Kerk.
Een jaar na de officiële scheiding
meldt Zandstra zich bij de kerkeraad met het verzoek m BIS belijdend lid te w&
toegelaten. Zijn
vrouw wil in de weg van catechisatie en openbare geloofsbelijdenis
lid van de kerk worden. Ze maken
een goede en serieuze indruk. En
ze hebben in de gemeente ook al
enkele vrienden.

Niet gladstrljken
In zulke situaties is het noodzakelijk, dat de kerk op een goede christelijke manier reageert. Is er een
nieuwe start mogelijk? Ja zeker! In
de kerk van onze Here Jezus Chnstus mag je ook na de grmtste zonden altijd opnieuw beginnen.
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Maar dan wel op een echt gestelijke manier. Dat wil zeggen: de
'plooien' van de gedane m d e worden niet gemakkelijk maar even
gladgestreken.
Dat is wel het risiko van dit soort
situaties. De kerkeraad van Boshuizen heeft immers de voorgeschiedenis niet meegemaakt. Men kent de
eerste vrouw en haar kinderen niet;
die zijn nagenoeg buiten k l d . De
man die nu toegang vraagt tot de
kerk is nooit geëxcommuniceerd
en is in Boshuizen een trouwe kerkganger. En z'n hervormde vrouw
die kerklid wil worden, daar mag je
toch blij mee zijn?
Dat zijn drie factoren, waardoor je
als kerkeraad vooral let op wat op
dit moment voor ogen is en niet
meer zo terugkijkt naar wat geweest is.
Wat is het gevolg? Dat in zulke situaties al te gemakkelijk ernstige
zonden uit het verleden worden
'gladgemeken'. Uiteraard wordt
wel van de broeder gevraagd, dat
hij het verlaten van zijn vrouw en
het zich onttrelrken aan de kerk betreurt en dat het fout is geweest.
Maar daar kun je toch niet steeds
maar bij stil blijven staan.Je m&
ook verder. En in de precieze gang
van zaken vóór en bij de scheiding
kan sen 'nieuwe' kerkeraad zich
toch moeilijk verdiepen?
Menselijk gezien krijgt & gescheiden meneer Zandstrti op deze manier binnen twee jaar z'n wensen
vervuld. Van de 'last' van z'n niet
zo gelukkige huwelijk is hij af. Hij
kan opnieuw beginnen met een jonge vrouw op wie hij verliefd werd.
En hij kan, al is het via de 'hobbel'
van een onttrekking, gewoon als
chnstenen ais kerklid veder door
het leven. Misschien kaTi hij zelfs
over een paar jaar wel weer diaken
of ouderling in & kerk zijn.

Dreigende oppervlakkigheld
Twee grote bezwaren staan daar tegenover.
In de eerste plaats zijn er in het leven van deze Zandstsa diep ingrijpende m d e n . Zuke zonden kun-

veel te makkelijk in het aanvaarden
nen maar op één manier uit de weg
van het verschijnsel echtscheiding!
worden geruimd: in de weg van
En
zulke zon& krijgt dan de kans
schuldbelijdenis en verzoening.
om
vroeger of later ook bij anderen
Voor het aangezicht van de Here,
aan de grond te krijgen.
voet
ten overstaan van de betrokken
andere
w e n , willen we uitMet
naasten en ten overstaan van de geholling
van
ons
denken over huwemeente.
lijk
en
m
u
w
en
gehoorzaamheid
Worden zulke zonden van echtvoorkomen,
dan
moeten we nadrukbreuk en onttrekking niet beleden
kelijk
een
streep
trekken tussen ons
en verzoend, dan blijft zo'n broeen
de
zonde.
der die met zich meedragen.WelHoe dne je dat?
licht voelt hij zichzelf helemaal
niet zo schuldig. Maar dan is het
terwille van i j n eigen heil des te
Richtinggevende kerkorde
meer nodig, dat de zonde niet geRichtinggevend zijn hier twee artimakkelijk wordt weggepoetst.
kelen van onze kerkorde. Allereerst
In de kerk zeggen we van de zonde
art. 60, de eerste zin:
niet: 'Zand erover!', maar we roe
'Tot het avondmaal van de Here
pen er het reinigende bloed van de
zal de kerkeraad alken hen toelaHere Jezus over in. Doe je dat niet,
ten die belijdenis van het geloof
dan staat de broeder niet recht te
naar de gereformeerde Ieer hebben
genover God en zijn medemensen.
gedaan en godvrezend leven.'
En dat is niet best voor hem!
Deze
goede regel geldt niet alleen
En in de tweede plaats is het ook
jonge
doopleden die belijdevoor
v m de gemeente nodig,&t er nanis
willen
doen,
maar geeft twee
drukkelijk schuldklijdenis en vercriteria
die
bij
elke
toelating tot de
zoening is. We zijn immers in onze
kerk
en
bij
eike
avondmaalsviering
kerken langzamerhand zo ver, dat
voor iedereen gelden. Je moet een
echtscheiding 'gewoon' gaat worgerefwmeerd blijder zijn. En je
den. Feiten zijn vaak sterker dan
mtiet
godvrezend leven.
normen!Echtscheiding gebeúrt,
Het
is
zaak om dat cak met ernst
dus rn8g het kennelijk.Zo ervaren
en
diepgang
toe te passen. In het
we het al gauw. De norm kennen
formulier
voor
de openbare gelmfswe dan nog wel. Maar de praktijk
belijdenis
heb
je
daar een goed
is sterker dan & leer. Als iets verhandvat
v
m
.
keerds dikwijls g e m en ais er
Ga dat maar eens zin v a zin na
dan dmr de kerk niet duidelijk
met zo'n broeder die twee jaar gele'nee!' tegen wordt gezegd, dan
den
z'n vrouw en kinderen en de
wordt het een geaccepteerd vergemeente
van Christus heeft vaarschijnsel. We gaan er zelfs grapjes
wel
gezegd.
Of hij ook een afkeer
over maken.
vaa
zichzelf
heeft vanwege zijn
Wanneer de gemeente dus in gevalzonden.
Of
hij
van harte begeert
len als van meneer Zandstra niets
God
lief
te
hebben
en te dienen, te
over schuld en berouw en verzoebreken
met
de
wereldse
kgeerten,
ning hoort, dan heeft &t op de
zijn
oude
natuur
te
doden
en godmensen in de kerk een infectueuze
vrezend
te
leven.
Maak
dat
maar
werking. Het infecteert, het veroorconcreet!
En
probeer
dan
te
peilen
zaakt nieuwe besmetting met het
wat
er
in
zijn
hart
leeft.
kwaad.
Daarbij kan ook art. 75 K 0 richJe gaat zondige astanden als min
ting geven. Daar staat:
of meer 'normaal' beschouwen. En
'Wanneer iemand zich bekeert van
we worden met elkaar steeds oppereen
openbare zonde of van een gevlakkiger. Een breuk in een huweheime
zonde die moest worden
lijk w d t iets 'ongelukkigs' in
meegedeeld
aan de kerkeraad, zal
plaats van zonde en ontrouw. Je
deze
zijn
schuldbelijdenis
aanvaarkeurt het nog wel af, maar het is
den
als
daarbij
voldoende
tekenen
een ondiepe afkeuring. We worden

van berouw gezien worden. De kerG. Zomer
keraad zal beoordelen of van deze
schuldbelijdenis mdedeling aan
de gemeente gedaan moet worden.'
We mogen heel blij zijn als iemand
zich van een zondige weg bekeert.
Maar dan moet er wel een oprechte
belijdenis van schuld zijn. En voldoende tekenen van berouw. In
Spreuken 28:13 staat:
'Wie zijn overtredingen bedekt, zal
-.
niet voorspoedig zijn, maar wie ze I
belijdt en ndaat, die vindt ontferming.'
En zo nodig krijgt de gemeente dat
ook te horen. Publieke zonde moet
ook publiek verzoend en weggedaan worden. Zodat iedereen weet:
se dauw in vroege dageraad.
Gelukkige jeugd?
a) dit is zon&; b) deze zonde is beAan de HERE ligt het niet. Hij gaf
leden; c) nu is er vergeving en verZondag staan bij ons in de kerk
zijn Geest. Hij stortte die op ons
zoening bereikt.
vijfentwintig jongeren op het podiuit. Ook op onze jongens en meisAls ik deze bijbelse beginselen van
urn. Ze zien er goed uit. Ze hebben
jes. Ze zullen profeteren. Hij is de
kerkrecht toepas op de situatie in
nieuwe kleren aan. Ze worden gefeGeest van Ps. 104. Hij vernieuwt
Boshuizen, dan zal de kerkeraad
liciteerd. We prijzen hen gelukkig.
het leven. Zoals in het voorjaar &
daar dus wel degelijk mmten beMaar zijn ze ook gelukkig? Volnatuur zich verjongt en kleurt en
ginnen bij het verleden, bij wat er
gens de statistieken denken drie
bloeit.
in Hoogbergen is gebeurd. Daar zal
van hen wel eens of zelfs vaak aan
hij serieus onderzoek naar moeten
het ondernemen van een suïcidepoh n.
ging. Dit is de bevinding van Els
God houdt van de jeugd
Dat is geen verkeerde nieuwsgierigvan &r Vegt-Middel, zoals zij daarheid of bemoeizucht. Hier rnmt je
van vertelt in het jongste nummer
Ais je daarop let, wat houdt de HEniet praten over 'inquisitie' of 'revan Dienst.
RE van de jeugd, de jonge jaren.
cherchewerk'. Hier gaat het orn het
Het heeft geen zin om deze statisHij zegt tegen de ouderen dat ze
onderzoekwerk van gciede heeltiek te ontkennen. Ook ik1hoop dat
fis en groen zullen zijn (Ps.
meesters. Die niet te snel klaar
door die commotie rond dat jeugd92 : 15). Hij liet Elihu tegen Job
staan met een 'gezondverklaring'.
onderzmk de aandacht voor de prozeggen dat zijn lichaam frisser
Die niet & breuk op het lichtst wilblemen waar de jongeren mee karnwordt dan in zijn jeugd, hij k e r t telen helen. Maar die er werk van mapen en de manier waarop ouderen
rug naar de dagen van zijn jonkken om tot een goede genezing te
daarmee omgaan, niet verloren
heid (Job 33 : 25). God laat ons alkomen.
gaat.
lemaal zingen dat Hij o m ziel verDaarom ga ik volgende week eerst
zadigt met het goede, zoàat onze
in op de samenwerkingtussen kerjeugd zich vernieuwt als die van
keraden. Wat voor boodschap heb- Bezorgd maar getroost
een arend.
ben k e r k d e n aan elkaar in het
God roept de jongere op om vrolijk
vervolgtraject na een echtscheiIk ben dus bezorgd. Maar ik heb
te zijn (Pred. 11 : 9). En Hij ziet
ding?
me dezer dagen getroost met de feigraag het onbezorgde spel van de
En vervolgens moeten we dan zien,
ten van Gods heil. De Here Jezus is
kinderen op de pleinen van & stad
op welke manier het kan komen tot
naar & hemel gegaan om ook vmr
(Zach. 8 : 5).
een goede schuldbelijdenis en veronze jongeren te pleiten. Hij bidt
zoening, tot heil van & betrokken
nu het gebed van zijn vader David:
zondaar, tot opbouw van de geDat onze zonen zijn als planten,
Het zelfonderzoek van d0
meente en tot eer van God.
hoog opgegroeid in haar jeugd, on- ouderen
ze dochters ais hoekzuilen, gebeeldhouwd als voor een paleis (Ps.
Hoe kan het dan dat onze jongeren
144: 12). Ik heb ook graag Psalm
zich ongelukkig voelen? Laten de
1 10 gezongen: Ook zai uw jeugd
ouderen het niet ontkennen. Doe
zich aan uw glorie wijden, als frisaan zewdeenoek. Als we al de

en met God

STERKE LOTEN EN
SIERLIJKE, STATIGE ZUILEN

,

L

idee h e b h dat onze kinderen dezelfde mening hebben als wij, rnisschien denken we dan ook wei dat
ze in hetzelfde geloofsvel zitten als
wij.

Een preekenraring
Ik mu in dit verband graag eens
een opvallende preekervaring willen doorgeven. ik p k î e over
Hooglied. Ik vertelde dat ik de uitleg van prof. Ohmann wilde doorgeven. Ik citeerde uit zijn boekje
Een koning te rijk. Daarin staat op
pg. 100:Het huwelijk zal eens tot
het verleden behoren, maar niet de
seksualiteit. Jk mediteerde daarover wat door met het oog op het
leven van de nieuwe aarde. V d
van jongeren h e g ik daarover verschillende positieve reacties. De
christelijke tmkomstverwachting
krijgt meer concrete zin, vonden
zij, en het leven van nu kan minder
krampachtig zijn. Enkele ouderen
reageerden bezorgd. Afgezien van
dat ik er voIgens hen een vreemde
leer met btrekking tot het nieuwe
leven op nahoud, bvorder ik een
al te vrije (o.m. seksuele) moraal.

Een aar*

gebfsbeleving

Ik denk,&t we in onze geloofsbeleving en de verwachtingen van het
leven dat G d voor ons maakt, wat
dichter bij de grond moeten blijven. Al te zeer wordt naar mijn gevoel het geestelijke voorgesteld als
iets bovennatuurlijks.
We beleven een tijd met een hang
naar het aardse. En daar is op zich
niets mis mee. G d heeft ons uit de
aarde genomen, Hij heeft ons voor
de aarde bestemd, en we komen
w i t meer van de aarde los.' Hier
is ons leven, nu en straks. De aarde
is onze werkeiijkheid.Z o a l s &ze
eens doorGod is geschapen en
s m k s door Hem wordt gezuiverd.
De stof, de materie, mag d m het
geloof positief worden gewaardeerd. En de dingen van dit tijdelijke leven zijn evenzoveie beloften
voor het eeuwige leven.

Gods Woord leiteilijk nemen
We hoeven slechts Gods woorden
letterlijk te nemen. N m nu het
boekje Hooglied. Met al wat daarin
wordt geprezen. Niet maar een onbekommerde omgang van een verliefd stel. Het lijfelijke contact, de
zinnelijke ogen. wat zie je er mooi
uit. zegt & een tegen de ander
(Hooglied 2 : 14). Durven we zulk
een gelaofstad te spreken? We
waarschuwen liever tegen het leven van Veronica en RTL. Gij geheel anders...
Maar let dan vooral ook op al wat
overigens op het toneel van Hooglied verschijnt. Heel de natuur
wordt genuemd. De flora en de fauna, & m i s en de leiie, cipressen,
appelbomen,bloesem, palm, nardus en & ceder. Vmchten: rozijnen, druiven. honing,dadels. Velerlei dieren gaan v d j : gazellen,
hinden, geiten en schapen. Ook
panters en leeuwen, Het gaat over
kleuren en verschillende geuren,
mirre, wierook,hennaòloe8ern. Het
gaat over eten en drinken, gewoon
mek, maar ook wijn.We schrijden
in een paleis over marmeren vlwren en vergapen ons aan chique gordijnen. Het gaat over opsmuk en

sieradea. Zo wordt daar het leven
gewaardeerd. En durven wij dat
ook elkaar en v d onze jongeren
aan te prijzen? Verteiien we hen
dat we niet maar onderweg zijn
naar de hemelse heerlijkheid, doch
vooral ook naar een land overvloeiende van melk en honing? Wekken
we bij onze beiijdeniscatechisanten
verwachting naar de nieuwe wijn
die eens de Here Jezus met ons zal
&inkm in het konkhijk van zijn
Vaâer? Weet, in dat rijk staat ook
een tafel rnet vette spijzen en gemiverde, belegen wijnen (Jes. 25 : 6)!

Onze toekomstverwachting
Hoe zinnelijk concreet is Jesaja als
hij het nieuwe leven op het oog
heeft @st. 65). Eh hijzegt gewoon
dat we straks een jeugd van honderd jaar zullen beleven. Laten we

dat onze jongeren voorhouden. Het

m g hen òemijden van enigerlei
krampachtigheid Want ze zijn nu
nietmaareenkeerjong, Watjenu
wil dat m g stratrs ook en &t kan
straks ook! En dan A geen onder& ons meer schokken. We dlm ons verwonderen. want onze
jeugd zal zonder onderscheid gelukkig zijn.
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DE DOOP MET DE
HEILIGE GEEST 3
Verrijking of verarming?
Hoe
is een chrjsten door het geloof in ~ezus
Christus? Weeff hu door te geloven deel aan de
krachten van de heilige Geesf ? Of heeff hu na de
eerste zegen (degave van hei gebof)nog e
amnderlgke tweede zegen, een 'second b b
sing ' nodig om een 'verzekerd christen te warden en een krachtig getuige van Jezus Ci~isius
En moet je maar afwachten of die tweede zesen, de doop met de heili~eGeest je deel zal

Inspirerend?
Ik ontving een sympathieke brief,
waarin heel wat opgetogenheid
doorklinkt over de visie van D.M.
Lloyd-Jones op het werk van de
heilige Geest. Sympathiek - vanwege de oprechte zorg die de briefschrijvers onder woorden brengen
over lauwheid en gebrek aan werfkracht van de christelijke gemeente. Een gelijksoortige diepe bezorgdheid bewoog Lloyd-Jones bij
het schrijven van Onuitsprekelijke
vreugde. Wijst hij in zo'n situatie
niet een uitweg? In een preek, zo
meldt de brief, had een predikant
enige tijd geleden de hoofdlijn van
de gedachten van Lloyd-Jones op
dit punt gevolgd en daarmee heel
wat discussie en studie los gemaakt
in de gemeente waar de briefschrijvers lid van zijn.
Ik kan me voorstellen, dat je geraakt
wordt doorde meeslepende prsekstijl van Lloyd-Jona en door zijn
sterk op het Nieuwe Testament georiënteerde argumentatie. Hij kan je
aanvankelijk het gevoel geven van

'Dit is het, hier kan ik in de huidige
situatie wat mee'! Is zijn oplossing
niet 'buitengewoon inspirerend',
zoals de briefschrijvers stellen,
wanneer je met verontrusting constateert, dat de christelijke gemeente soms bitter weinig aantrekkingskracht heeft? 'Het is toch fantastisch, dat je regelmatig in het boek
Handelingen leest hoe de apostelen
werden vervuld met de Geest en
het Woord zo brachten, dat vele
mensen tot geloof kwamen?'
Toch ben ik ervan overtuigd, dat &
argumentatie van Lloyd-Jones te
k m dmt aan wat het Nieuwe Testament vertelt over het heilsfeit van
Pinksteren. Dat heb ik in het vorige
artikel proberen over te brengen.
Nu voeg ik daaraan toe: is het écht
zo, dat wij als Nederlandse christenen met verraste 'ontdekkingsvreugde' kunnen zeggen: hier vinden we nieuw tlan, hiermee kunnen we aan de slag?

Bidden en wachten
Naar mijn mening is de door Lloyd-

Jones aangedragen oplossing minder inspirerend dan het lijkt. Want:
wat kunnen wij nu eigenlijk doen?
Lloyd-Jones antwowd: bidden, hopen, mediteren en nog eens bidden.
Het komt er op aan te hongeren en
te dorsten naar de doop met de heilige Geest. Hier komt een woordenschat tot klinken, die in Nederland
vooral geliefd is binnen de traditie
van de Nadere Reformatie. De taal,
die graag aansluit bij de woorden
van Jakob in Pniël: 'Ik laat U niet
gaan tenzij Gij mij zegent' (Gen.
32 : 26). Je moet eerst (bijna) ten
einde raad zijn,voordat je het licht
kunt zien. Zo moet je worstelend
de gave van de Geest zoeken, al
mag dit bijna onbeschaamde amdringen nooit omslaan in ongeduldig dwingen, zegt Lloyd-Jones.
Hier stuit ik op een moeilijkheid:
er is alleen maar hoop wanneer er
een opwekking komt,maar of en
wanneer die opwekking komt moeten we overlaten aan de soevereine
vrijmacht van God. Je moet met
heel je bestaan de doop met de
Geest zoeken, maar tegelijk m w t
je er diep van doordrongen zijn: ik
kan alleen maar lijdelijk ontvangen
(p. 166, 173). Er zit iets heel passiefs in de door Lloyd-Jmes aangedragen oplossing! Toegegeven:
wanneer Lloyd-Jones wijst op
Gods vrijmacht en soevereiniteit
kom je een puur bijbelse gedachte
tegen. Respecteer Gods soevereiniteit, word niet ongeduldig wanneer
het lang duurt.
Maar in combinatie met de overtuiging, dat de gemeente zonder nieuwe dmp met de Heilige Geest weinig kan beginnen, vind ik dit een
somber stemmend perspectief.
Want wat kunnen we doen, wanneer de door Lloyd-Jones w vurig
verlangde opwekking nog geruime

tijd uitblijft? Bidden, d e n . aankloppen, tot aan de grens van de
w d m p tae misschiea ten eiade
raad misschien, maar mlmg een
nieuwe doop van & $fait &jft
iam je wel ophoudenmet je pleidooi voor een echt missionairegemeente. Want zonder doop met de
Geest geen vrijmoedige gemigen
daar is Lloyd-Jams heel duidelijk
over. Ik veronderstel, dat wameer
we de adviezen van Lioyd-Jona
op dit punt volgen het bekende bid&n en werken moeeden
tot bid&n en wackren. Is dat wel
zo'n buitengewoof] inspimwh gedachte?
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plaats, dat mstroming als het
EuiIoritanismeQoorU@-Jmes p
sitief wordt gewaardeerd. Moritanus zag zichzeif als de in Johannes
14 beldde 'Trooster', Lloyd-Jones zou daar vanuit zijn
ris& basis gromnaeite mee mmten hebben. Kmmlijk veroorzaakt
liefde voor extatische geloofsuitingeneenzelweonverschilligheid
voor de geh&i&oud!
M m ik ixdmi, dat de rijkdom vm
imet geloof in Onuitsprekelijke
vreug& onvermijdelijk een waardedaling~mis&vaEi&

r n e e s t v e r v ~ ~ k s
vimdekinmkdedoopnmetde

bodschap. lammer, het blijkî nu
een booda~hapvan dvererBen bìijven staan op de lagere trap vau Z&
kerheid van het 'gewone geloof'.
Dat Lloyd-Jmes op een bijbek mderbouw een c
~
h lwvaic
bouw p h t is te zien & een hvloedvandepi ' . . ' we*.
Maar dat niet allen, Al onder de
P u r i k bevond zich een aantal
M o g e ndat on&scbid maakte
nissentwee stadia van de gehfsweg. Eerst wordt een gelovige wedergeboren, daarna is ex Ui een
tweede sladim & mgelijweid
van 'mzkdkîd'. Bij & twintigs~~
Lioyd-Janes vloeit de
Puriteinse erfenis uit de zeventiend e eeuw s m e n met wat hij mtiklct
had bij de Phbterbpwqhg. Ik=
beweghgm~immersaokoo~keId~tweestsdia:eem

heilige Geest. Alles wat gelovigen
in Christus h e b h en door de
Devaluatie van geloof
k
t ontvangen wordt nu gemugDat is waar ik bang v m r ben: een
schikt onder de wemer van het 'alvedammend effect in piaats van
gemene', '
werk w de
een hpimmdBehalve dit verGeest. B e l ~ j om
k behoudtn te
de~eikr@borte.dSm&doop
lammend effect zie & ook een verw&,
maar Piiet iets om heetof
met de Geest.
annend effect Omdat Lloyd-Jones
koud v= te warden Waar een
d e ~ h * k v i n g ~ mens
~
v a x d -tot vertwijfehg e Wie mag 'Abba, V
van het &riskli$ geloof in dit
- o p m o c t ~ , d a t i s B ~ , -3
lx& (!) a0 mIwk3f vaan
exmixhe ervaring van Gods aanwezigheid. Zo ondergaat het geEen treffende illustratie van de arde doop met de WF k t ,
wordt onbgdoeld de kracht m rijkloqfsbeg~p
bij Lloy&Im een
llxdige geioof-g
in O&tvaaming. W a t o ~ j € t k e e n
sprekiïjke vreug& trof ik aau in
dom van het geloof zelf uitgehoid.
JE ZW het ook h e n omdraaien.
nogal viakgefoof: mbdmdiepe
w a t ~ s ~ j f t w s r ~
ornaat Lioyd-Jonesbij zijn hade,mug&,~zekeIheidenzonm&en8.Hndathmf~~
ring van de hacht van het geloof
&r Inacht crm te gedgen.
nert Paulus er m,
dat sen mem Dnuitgaat van wat hij om zich heen
Toen ik Lloyd-Jmes' preken over
mogelijk christen kan zijn, zonder
deBergredelaskwamik&&
dat de Geest in h m woont 'Als ieziet (Mfslachtigheid, dubbeiheid,
onzekerheid ed} raala hij teleurge
h d d . 'Zalig zijn de amen van
manddeGeestwmchrismsniet
steld over dit 'gewone geloof. Hij
geesc.Zaligdktreurai.Zaligde
beeffdiebehooaHemnìettoe'
zoekt iets dat sterker weakt.
~~~.
Zahg die hongeren
(vers 9.
Lloyd-Jones ziet dit ds
Naar mijn waarneming is hij Lloyde n ~ n n m r d e ~ M g h d ' . &van de bijkltekkn, die spreJi& &IAAS
hmLloyd-Jmea memihhet ' d g '
kenoverbk~vminGQdsfzijdsherkwikinzijn~eea
van de dgsprekinga helemaal
Ik'in dgemme zin'.
serieus.
Maar,ui btw@hij, b l f i k
mfomaîmische basis. b c h a a r d i ging door geloof alleen, dankzij
Maar nu valt over al het goede dat
prachtige biJalho6fdsmk laat ook
cJnisnis'alleen, met als uitgangsLloyd-Jona dam gezegd heeft gen
~daternogeenmdereder
ptdeSchriftalleen.Datwordt
achaduw. Er volgt nu een'ja,
is w m q w liefdegekëndkan
u d m g d gepxdik Zonder gemaar'. 'Zalig' zijn toch bvenal de.worden. Niet hgerindk&, mam
theoretiseer, recht op het harî af.
genen die de @ijna) h e l s e ervadiriect.P d a mjfteen p a r verm m anQeIzijds wordt op deze bring van de doop met de heilige
zen verder:'U hebt ontvmgende
sis ecn damm wezensvreemde,
Geest hebben ondergaan.Lloyd-JoGeest van het zmmchap, door welaan dc P h h e r h w ~ g i a v
gm m k
nes devalueextdoor deze k m ke wij m:
A h , V&
[vers
bovenbouw geplaaM En het teleurIKIUw datgene wat bij eerst in zijn
15). Kijk,jemagdtze woorden,
stekde wat mij betrefl* nu,dat
bi~'tK1~e
011-W
schadie q m h m e r d e hmgmmap
de 'c8 ' " he' kmvenkmuw
had ontdek en bekwaam had aanvan venekedheid, niet aor~lstarop
een drukkend effect krijgt op de ongeprezen. Want de directe doop
aZle gelovigen mp&smHet geldt
d e h w!
met de Geest is pas 'je ware'! b
alleenvam&pendiernet&
Daamtee bedoel ik niet in de eerste
ven d m gelmf d e e n . Een gwden
Geest
zijn (p. 32. -2).
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Het houvast dat vers 9 geeft is voor
alle gelovigen. Maar het houvast
dat vers 15 geeft is volgens Lloyd-

Aan & christelijke levenspraktijk
valt op Kreta heel wat te verbete-

Jones voor een speciale selectie.
Hier zie je, &t bijbellezen vanuit
een dmp-met-de-heilige-Geeat-invalshoek niet verrijkt, maar verarmt. De machtige boodschap: 'U
hebt ontvangen & Geest van het
zoonschap' is in het charismatische
denken hoogstens vmr een deel
van & gelovigen werkelijkheid geworden. Het dne bijbelhoofdstuk
wordt opgesplitst en de ene gemeente wordt opgesplitst.
Dit is niet het enige bijhlgedeelk
dat een ktekenisververarming ondergaat, een verschuiving van weelde-werkelijkheid naar toekomstige
mogelijkheid. Paulus zegt bij vaorbeeld in Romeinen 5: 'De liefde
van G d is in onze h e n uitgestort door de heilige Geest' (vers
5). Maar alweer: bij'onze harten'
moet je niet denken aan de harten
van de gelovigen, maar aan dege
nen die de d m p met de heiiige
Geest hebben ondergaan.

Er moet heel wat veranhren. Toch
zegt Paulus niet òidt vooral om
nieuwe ervaringen van Gods Geest.
Hij herinmrt aan de aanwezige rijkdom,waar de gemeente uit mag
putten: de heilige Geest, die God
'rijkelijk over ons ( !) heeft (!) uitgestort (Tit. 3 : 6). In tijden van h g durige drmgte kunnen & water-

Een woord van opwekking
Wanneer Lloyd-Jones en & Pinksterbeweging met hun visie op de
Geestesdoop geiijk zouden hebben,
zou je kunnen verwachten, dat deze doop in de brieven van het Nieuwe Testament een grote rol speelt.
Zeker in gevallen van ingezonkenheid zou je h e n veronderstellen,
dat de apostelen opmpen tot gebed om een nieuw Pinksteren.Dat
blijkt echter niet het geval. LloydJones lost dit probleem op door te
steilen: de doop met & heilige
Geest is de grote, meestai v m w e
gen vmnderstelling van de brie
ven.
Maar dan blijf je wel met e n vraag
zitten.
Stel, dat dit waar zou zijn, waarom
komen we dan in & brieven van
het Nieuwe Testament zo weinig
het flonkerend gemeenteleven, dat
Lloyd-Jones voor ogen staat, tegen?
Dan luister ik liever naar Paulus.
Hij schrijft een bnef aan Titus, die
op Kreta veel werk te doen heeft.

ren.

schappen in Nederland een beroep
doen op een aanwezig reservoir.
Gelukkig wel. Dat is heel wat aangenamer, dan te moeten verdrogen
totdat de regen bij bakken uit de hernel valt!
Lees de brief aan de Hebreeén,
mensen bij wie de bezieling verdwenen is. Een uitweg uit de dreigende impasse wordt in deze brief
niet geimht in zoeken van een extatische ervaring. Dr. J. de Vuyst
typeert de brief aan de H e M n t e
recht als een'woord van opwekking' (Hebr. 13 : 22). Maar dit
'woord van opwekking' zoekt het
niet bij een 'opwekking' in de
geest van Lloyd-Jones. Wél worden de betekenis en de kracht van
het 'gewone geloof' uitgestald.
Want in dat geloof schuilen & buitengewone krachten van Gods
Geest. Beluister & indrukwekkende lijst van geloofsgetuigen van Hebreega. l l. Daar word je stil van.
Zo sterk werkt & Geest! De lijst
van getuigen van de Geestesdoop
die ik Onuirsprekelijkevreugde
aantrof heb ik dan niet meer ndig.

R. ter Beek

LAAGLAND
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Vanaf de Rotte kijk je op een ecMe
berg. Ik vermoed een vuilnishoop
die wordt ingepast in een recreaîie
gebied. Je kunt met een lift naar boven en er vanaf skiën op borstelk
nen. Ik daai af van de Rotte en buig
voor de skiberg naar links, onder
een tweede berg langs (die is nog
in de maak). De paden en betonnen bruggetjes zijn nieuw.
Visvijvers, een Wimroîs, een k a m
bedrijf. Veel jonge popJieren. SIP
ten waarii het slib boven water uitgroeit. Fazanten in ovenitoed. Ik tel
acht of negen hanen op een kilometer.
Hier heb ik voor het eerst tapuiten
gezien. Iemand op de synode kende ze alleen uit de duinen. Ze zijn
alweer weg. Misschien waren het
doortrekkers uit het noorden.
Ik draai de Hoeksekade op, recht
naar Bergschenhoek. Je rijdt ongeveer twee meter boven een wijd
laagland. Links wordt de ruimte begrensd dow de zoom van het Lage
Bergsche Bos, rechts door de b
bouwing van Bleiswijk.
De ka duikt onder een weg h o r en
komt aan de andere kant als Julianalaan weer boven met onmiddellijk links de Gereformeerde Kerk.
Even verder stijgt de weg naar De
Kruin, Bergschenhoek-Centmm. Bovenop zie je nog stukken ringvaart.
Ik ben weer boven water.

TUSSEN BELIJDEN EN
TOEPASSEN 1

ing en
ijs

Over onderwijsvernieuwing en identiteit in het
gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs

/weer enige tijd geleden starften we in deze ruriek met een serie over de idenfifeit in hef gerermeerde ondenurjs. Als eerste deed hef GHBUn poghg te beschrijven hoe handen epi woet
r& gegeven aan het gerefumerd-@n van

B

e opleiding.
eze keer ko
o01 Medt als en

delingGezondheidszorgenH, Krerner,vundewfdeling Zorg en Welzijn.

t
efze Baas

Inleiding
h de onderwijswereld is van d e s
in beweging. Er zijn ontwikkelingen rondom de inhoud van de leer-
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stof. Wat mmten de leerlingen weten? Er verandert ook steeds meer
in de manier waarop de leerstof
wordt aangeboden. Daarbij wordt
bijvoorbeeld steeds meer een be-

roep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de leerling. Daarnaast zijn
fusies en schaalvergrotingsoperaties aan de orde v u e dag. Er
komt w heel wat op de scholen af.
Gereformeerde scholen moeten
met een aantal van deze ontwikkelingen meegaan. Zij moeten daar
hun eigen weg in vinden. Een weg
op basis van hun identiteit.
De identiteit is immers de bestaansp n d voor gereformeerd onderwijs. Een bestaansgrond die dan
ook in de hele school en door de hele opleiding naar voren zou moeten
komen. Maar hoe doe je dat? Hoe
maak je je identiteit nu praktisch
en concreet herkenbaar en t q a s baar voor docenten en leerlingen?
En hce maak je je identiteit aantoonbaar vmr de overheid? Kortom, hoe vertaal je je 'gereformeerdzijn' in de lessen van elke dag. Ja,
in de sfeer van de hele school.
Je bent er niet door bijvoorbeeld alleen maar gereformeerde leerkrachten en leerlingen aan te nemen. Het
vraagt een totale visie op de mens
en de wereld waarin wij leven. Ook
een gerefwmeerde visie op het kroep dat je wilt gaan uitmfenen.
Dat is best moeilijk. Probeert u, als
lezer, voor uw eigen beroep of levenstaak maar eens in te vullen hoe
u daar nu speciñek als kind van
God mee omgaat.

Het Menso Alting College:
Identiteiiin de zorgverlenlng
Het Menso Alting College
(M.A.C.)te Groningen biedt een
aantal middelbare &mepsopleidingen aan. Daartoe behoren onder andere opleidingen voor verpleegkundige, sociaal-pedagogisch werker
en activiteitenbegeleidex. Binnen
deze opleidingen wordt gewerkt

aan een integratie tussen identiteit
en beroepsopleiding vanuit een aantal gedachten.
Identiteit is v w r ons geen 'kop' op
& opleiding, die (alleen) naar voren komt in dagopening en dagsluiting. Het is voor ons h&tkenmerk
van het gereformeerdeonderwijs.
Je identiteit moet verweven zijn in
je leerstof en in de manier waarop
je het onderwijs vorm geeft. Als gereformeerd opleidingsinstituut hebben we namelijk als doek het opleiden van christelijkehulpverleners
en verpleegkundigen. En juist de
laatste tijd zijn we druk bezig met
elkaar, binnen de school, daar een
gereformeerde visie op te ontwikkelen.
Om dit doel te realiseren worden
binnen het M.A.C. verschillende
wegen bewandeld. De afdeling Gezondheidszorg bijvoorbeeld, neemt
het uitgangspunt in de te ontrnoeten patiënt. De afdeling Zorg en
Welzijn formulert 'kernwoorden'
die gericht zijn op het beroep. Die
kernwoorden vormen de basis voor
de verdere leerplanontwikkeling.
In dit adkei kijken we voorname
-! iijk naar & ontwikkelmgen rond de
gereformeerde identiteit in de afdeling gezondheidszorg.In een volgend artikel wiilen we laten zien
hm we b e e bezig zijn in 'zwg
en welzijn'.

De afdellng
Gezondheidszorg
De opleiding Verpleging is & laatste tijd intensief bezig met een inhoudelijke vernieuwing. Hierbij is
het vergleegkundig uitgangspunt
&t & zorgvrager (de patiEnt dus)
centraal staat en niet de instelling
(een ziekenhuis,een verpleeghuis).
Dat betekent een enorme verandering in & opleiding. Want als verpleegkundige denk en handel je
dan niet meer vanuit & ziekte of
het gebrek van een patiënt, maar
vanuit de totale mens.Een mens
met een concrete vraag om hulp.
Daardoor veranderde ons hele onderwijs.De v a k n staan niet meer
centraal. Daarvoor in de plaats

staat nu de patiënt, de mens, in het
middelpunt. De patiënt zoals de
leerling die tegenkomt in de beroepsuitoefening. Anders gezegd:
de opleiding richt zich op de totale
mens, zoals je die ontrnmt in de
verpleging en verzorging.
De vragen die daarbij aan de orde
komen zijn bijvoorbeeld:'Hoe
kom ik er dan achter wat iemand
wil?Wat zie ik dan en wat hoor ik
dan?' Een benadering van de zorg
en de opleiding vanuit een mem fenomenologisch perspectief.
Vanuit dit perspectief zoeken we in
de opleiding naar bijbelse gege
vens die licht kunnen werpen op de
situatie waarin de verpleegkunde
'de ander' ontmoet, of bijbelse gegevens die richting kunnen bieden
aan het handelen van de verpleegkundige. Het Woord van God is
ook hier een 'lamp voor mijn voet
en licht op mijn pad'.

fthische aspecten in de
zorgsituatie
Als eerste stap wordt in ons onderwijs dan een Lieeld geschetst van de
zorgvrager. Wie is hij of zij? Hoe
zijn de omstandigheden waarin i&
mand leeft w woont? Hoe presenteren mensen hun problemen of
klachten?
&n van de problemen die zich dan
openbamt .is zeer eigentijds: Onze
maatschappij is steeds minder ingesteld op ziekte en gebrek. h onze
tijd wodt jong- en gezond-zijn
heel belangrijk geacht. Daardoor
hebben de leerlingen- kinderen
van &ze tijd - vaak een bepaal&
kijk op bijvwrkeld 'oud- en bejaard-zijn'.
Oud-zijn is iets dat je ver vmr je
uitschui£t. Oud ziin, oud waden,
de confrontatie met achmuitgang
van vermogens, ziekte en dmd

worden in onze samenleving, en
ook door jongeren, va& weggeduwd. Daarom is Ben van de opdrachten voor & leerlingen om hun

mening te geven over hun kijk op
de oudere. Vervolgens mmten leerlingen een interview houden met
een ouder iemand uit de naaste m-

geving. Deze interviews worden op
school ge'hvenmiseerd en besproken. De bedoeling van het voorgaande is om de maatschappelijke
mening over de oudere boven tafel
te krijgen.
In de volgende stappen worden
vanuit verschillende vakgebieden
bijdragen geleverd over de oudere.
Hoe k m je bijvoorbeeld achter de
zorgbehoefte van de oudere? Welke mogelijkheden voor behandeling,revalidatie of ondersteuning
kunnen er geboden worden?
Een mogelijkheid voor de leerlingen om goede ondersteuning aan
de oudere te geven, bied je door in
het onderwijs het licht van de Bijbel hierover te laten schijnen. i
k
gangbare mening w d t vergeleken
met wat de Bijbel leert over ouderdom en oud-zijn.

De Bijbel over ouderdom
h & module over omgang met ou&ren wordt een aantal aspecten
vanuit & Bijbel bschreven.
Ouderdom is een zegen van God

(Gen. 15 : 5. Job. Ps. 92).
Ouderdom komt met gebreken
pred. 12).
Ouderdom biedt perspectief (2 Cor.
5 : 1).
Ouderdom vraagt eerbied u v .
2 : 22,19 : 32, Titus 2 :2).
Ouderdom betekent geen uitschakeling.
Op grond van de voorgaande noties
over wat de Bijbel rms leert over
ouderdom, worden lemiingm 'geconfronteerd' met een ander beeld
van ouderen. We p r o b m hen zo
aan te zetten tot een bijhhe m e
ningsvorming over ouderdom.
Een gerefomid opgeleide verpleegkundige zal een oud= ais
een volwaardig lid van & samedeving beschouwen, en op &ze wijze
ook in zijn of haar werk re.espect tonen v m & oudere.

Vanuit het verschijnsel naar
het Woord
Het bovenstaande is een korte. weergave hm geprobeerd wordt

aan te sluiten bij de dagelijkse beroepspraktijk van de verpleegkundigen, en vanuit die praktijk te gaan
weken naar wat God daarover gezegd heeft.
Hiermee proberen we de leerling te
helpen om het geloof niet tot een
apart onderdeel van het leven te
maken.Maar een levens- en beroepshoudmg aan te leren die
steeds opnieuw naar het Woord
van God teruggrijpt. Om in de concrete omstandigheden steeds te vragen naar Gods hulp.

De volgende keer zullen we u laten
zien hoe we met onze identiteit bezig zijn in de afdeling Zorg en Welzijn.

H.Kremer is ople~üngs-Qolirdinator
van de
afdeling Gezondheidszorg.
H. Geertserna is opleidings-cdrdinatmvan
de afdeling Zmg en Welzijn.

Zalig z i j die in de Here sterven
Zalig zij die in de Here sterven
en het koninkrijk van God beërven;
zij zijn ontslapen door de dood heen worden zij herschapen.

Vreemdelingen zijn wij en ontheemden,
levend in het lichaam met een leemte,
wij zijn op doortocht
naar de Vader die bij ons gehoor zocht.
Maar de doden rusten van hun zorgen
en hun werken zijn in God geborgen.
In zijn beminden
zal Gods werk nu zijn bestemming vinden.

Christus wist de tranen van hun ogen,
met ontferming over hen bewogen.
Als nooit tevoren
zien zij waartoe God hen heeft verkoren.

Heer, wij zijn op reis, maak ons reisvaardig,
want geen stad is blijvend hier op aarde.
In aardse tenten
zoeken wij de stad met fundamenten.

Kom, o Christus, heilig onze dagen
om de vruchten aan U af te dragen,
maak ons nieuwsgierig
om het grote feest met U te vieren.

O wie selig sdd ihr doch, ihr Frornmm

naar Simon Dach - 1639
Herdichting Ria Borkent - 1995

Peter H. van der Laan

HALVERWEGE?

de-impressies
Planning
De synode is rond Hemelvaartsdag
een weekje op rust. Sinds onze
start op 3e paasdag hebben we er
vijf weken op zitten. Hoeveel er
nog zuiien volgen? Naast de weerpraatjes is dat een gewild onderwerp in de wandelgangen. De financiële begroting houdt rekening
met 16 weken. Maar begrotingen
moeten nu eenmaal op alles voorbereid zijn, ook op tegenvallers. Tot
de zomervakantie hebben we nog 6
weken. Een synode moet toch in
die tijd heel wat kunnen afhandelen? Zeker, maar het is de vraag of
wij met elkaar zo'n synode zijn.
Over nog eens 6 weken zullen we
het echt weten of we nu halverwege zijn...
In het wekeliih overleg van het bestuur (mder-men) meide ploegleiders (cornrnissievmrzitters)prok r d e n we vooruit te kijken. Met
een ofimistische planning zal het
nog lukken om voor eind juni klaar
te komen. Maar veel hangt af van
de manier waarop de vergadering
tot meningsvomiing en op basis
daarvan, tot besluitvorming komt.
En dat hangt weer af van wat we
zelf vinden over hoe we ons werk
moeten doen. Vorige week heb ik
iets verteld over de werkwijze. Ons
voltallig (plenair) vergadmen heeft
iets van een rollenspel. Dit keer iets
meer over weke rol we willen spelen. Wat wordt van ons verwacht en
kunnerdwillen we dat wel?

maar bij appèl-zaken(in hoger be
roep) gaat het om bloedemtige
aangelegenheden. Juist dat 'bloed'
krijgt vanuit de Bijbel een hele
zware betekenis. Want de HERE
God eist als hoogste Rechter het
bloed van hen die onschuldig veroordeeld werden.. OV van hen die
voor het vonnis verantwoordelijk
waren. Die verantwoordelijkheid
ligt bij de generale synode.
Meestal gaan bezwaarden in beroep te& een tuchtbehandeling
dom hun eigen kerkenraad. Over
hen wordt verklaard dat zij vanwege volharding in hun kwaad gedrag
uitgesloten werden of moeten warden uit Gocis koninkrijk.De vraag
is dan uiteindelijk: is het vonnis
over deze mensen terecht geveld?
Een kerkenraad bestaat ook maar
L

uit feilbare mensen, en evenzeer
een classis, een particuliere synode
en ook - weten we uit eigen ervaring - een generale synode. Daarom hebben we bij onderlinge afspraak in de kerkorde geregeld dat
uitspraken van een mindere vergadering getoetst kunnen worden
door een meerdere en zo nodig bijgesteld. Mensen die een beroep
doen op de synde, vragen daar
dus om.
Maar hoe ga je daar als vergade
ring mee om? Hoe vul je je functie
van laatste rechtscollege in? Precies over deze rol van rechter
heerst op onze kerkelijke vergaderingen al jaren onzekerheid.
Praktijk is doorgaans dat de vergadering de ingediende bezwaren afhandelt op basis van de schriftelij-

Rol van rechter
Foto en tekst: R. terBeek.

Het lijkt vanuit de kerkorde heel
duidelijk wat een synode moet
doen. Het algemeen h l a n g van de
kerken behartigen en beroepszaken
afhandelen. Maar dat zijn twee
heel verschillende rollen: die van
bestuurder en die van rechter.
Wat speels heb ik het over rollen,

Een secundus vervangt'de eersfaangewezenetot waarneming van een
verfegenwoordigende ofbesturende funcfle', zoals een primus W o t . )In Van
Dale wordí omschreven. Ds. H.J. Messeiink (Barneveld)doet namens de
particuliere synode Geidertand met de synode mee, een eersteklas secundus.
Comrnicsie2 heeft deze invaller voor ds. M.M Oosterhuis sfrategisch ingezet. HIJ
kijkt hier op van hef rapporf van deputafen Geesfeldke Venorging Mllituiren.
Of speelt hij met de gedachte, dat arflket ó5 van de Kerkorde 'wel een
algemene regel voor normale situaties geeft, maar... voor bijzondere en
afwijkendesifuafles uit de aard der zaak geen voo~chriftenkan bevatfen'?

ke stukken. In stukken, zeker als er
over een bezwaar al meerdere keren uitspraken zijn gedaan, is altijd
wel iets te vinden dat niet klopt. Elke volgende meerdere vergadering
kan wel iets aanwijzen dat bij de
gevolgde procedure niet rechtmatig
was. Zowel aan de kant van de bezwaarden, als bij de rechtsprekende
vergadering. Op deze manier kan
de rechtsgang die een bezwaarschrift h e f t gekregen, een doolhof
worden.Stel dat de bezwaarde gelijk krijgt van & classis, dm gaat
zijn kerkenraad in beroep. Krijgt
de kerkenraad gelijk van de particuliere synode, dan kan er op de generale synode een bezwaarschrift liggen van zowel bezwaarde als van
de classis. Dergelijke twstanden
doen zich voor. In zuike gevallen is
de rechtsgang volledig vastgelopen. Bijna 40 jaar geleden heeft
prof. P. Deddens met zijn kennis
van het kerkrecht zich op de kerkelijke rechtsgang bezonnen. Hij
heeft duidelijk geadviseerd aan de
kerkelijke vergaderingen om hun
rol als rechter serieus te nemen.
Dat betekent dat je de bezwaarde
partijen gaat horen, zo mogelijk in
eikaars aanwezigheid. Je probeert
een weg tot schikking te zoeken
edof duidelijke uitspraken te doen.

I
Foto en fekst: R. ter Beek.
Br. J. van Ojk, Friesland, leesfstukken. /nhef dage/Jkseleven actiefais
ouderling en deputaat voor d8 ondersfeunlngvan fheologrischestudenten
(art. 19 Kerkorde},om maar iets te noemen. Nu als volflfdprimus van dinsdag
tof vrijdag present in Berkel & Rodenrlìs. HIJheeffsynode-ervaring opgedaan in
Ljouwen' ( 1 9901. Som spreekt hij d e taal van thuis. De hem van de Friecfa/ige
synodeleden zit in rijn commisie (2,//Ifvrgiel.
Gelukkig houdt een generale
synode zich niet bezig met de liturgie van diensten In het Fn'es.

Met Deddens' adviezen is helaas
weinig praktische ervaring opgedaan. Het duurde tot 1994 voordat
een nieuwe impuls gegeven werd
aan de bezinning op het appèlrecht
(themanummer De Reformatie).

,
]

Fofo 8ïl tekst: R ter Beek.
Het thema van de foto'svan deze week wordt nu helder overhemden. Dit
z@ de moderamenleden ds. Van den Berg (scriba 2) en ds.Boercma Ipraeses)
In hemdsmouwen.4 s alle synodeleden werkten zij zittend en komen ze
staande bd. Ze houden zich v& aan hef glas dat de warme maa/vdinleldt
Achferd e moderamenfafelhoudt ds. Van Houwelingen hen ult elkaar,maar
hier komt niemand tussen.

Maar op de synode hebben we daar
niet aliemaal dezelfde ideeën over,
laat staan enige vorm van praktische ervaring.
We weten nauwelijks hoe dat gaat:
partijen horen en wie de partijen
zijn. 'Als iemand tegen de particuli& synode in beroep
dan
moet je zeker heel die synode gaan
oproepen!', zo maakte iemand bezwaar vanuit het absurde. Alsof
een hogere rechtbank in een zaak
alle v d g a a n d e rechtbanken gaat
oproepen! Een absurde gedachte.
Maar de bedenking is tekenend
voor de verlegenheid die er in b
rwpszaken onder ons heerst.
Wat we in ieder geval kunnen is,
naar beste weten de zaken die ons
voorgelegd zijn in behandeling nemen. In de krant zal daar weinig
over te lezen zijn, want dit soort zaken wordt altijd in besloten zitting
('comité') behandeld. Maar thuis
zitten mensen te wachten op de uitslag. En boven kijkt de FERE toe
hoe wij vrede zoeken door recht te
doen.
Misschien dat u wilt meebidden
om wijsheid voor ons allen.
Wordt vervolgd met: de Rol van de
Bestuurder.

LIUDGER THIADGRIMSZOON
(742-809) - NU TE VOLGEN!
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De betekenis van de Evangelieverkondiger Liudger is voor Noordwest-Europa heel bijzonder geweest. Hij staat als eerste aan het
begin van een lange rij namen van
mensen uit de Lage Landen &lf
die zich hebben ingezet voor de
verbreiding van 'het goede nieuws'
van de verlossing door Christus.
'Ik verkondig U Christus', was de
doelstelling van Liudger, en in zijn
spoor bevinden zich alle christenen
van Nederland vandaag. Of allen
zich nog in het juiste spoor bevinden, is een zaak die we in deze
boekbespreking niet uitvmig zullen behandelen. Daarbij is de vraag
niet eens zo belangrijk of we in alles wat ons geloof betreft in het
spoor van Liudger zitten, dan wel
of we ons bevinden op de juiste
route van Christus' kerk sinds haar
start op de grote Pinksterdag van
Handelingen 2.
In het pas verschenen boekwerk
van Klaes Sierksma (1918, doopsgezind) over de Friese missionaris
Liudger, wordt de lezer niet in het
ongewisse gelaten over de grote
evangelische diepgang van deze
verkondiger. Voorzover de b m nen het maar mogelijk maken
wordt ons een beeld geschetst van
een prediker die vanuit de Bijbel,
in de lijn van Augustinus, en in opdracht van paus en keizer, zijn
werk heeft gedaan. Daarin vaak
vergezeld door Bernlef, de eens
blinde bard.
Niet dat we op alle mogelijke vmgen van vandaag nog een antwwrd
kunnen krijgen. We beschikken
niet over teksten van Liudger zelf,
we moeten het doen met een Vita
(= Levensbeschrijving) die niet altijd een werkelijk feitelijk verslag
levert. We weten uit de ruimere historische context wel iets over Liud-

gers theologische achtergrond (antiARaans, rooms-katholiek met een
onmiskenbaar Iers-christelijkekvensinstelling). We weten ongeveer in welke geografische ruimte
hij zijn werk heeft gedaan (Friesland-major, Noord- en West-Duitsland, d.w.z. meest onder Friezen en
Saksen) en we weten de hoofdzaken van zijn relaties binnen de kerk
en die met de politieke machthebbers van zijn tijd (vooral met zijn
'jaargenoot' Karel de Grote!).
Intussen geeft Sierksma na de beknopte levensbeschrijving van Liudger verder aan op welke manier
Liudger vandaag nog 'voorkomt'
in de streken waar hij moet hebben
gearbeid. Alleen d in Nederland
komt men -maar men beseft dat
vaak niet als men 'onderweg' is in 53 plaatsen herinneringstekens
m.b.t. Liudger tegen (vgl. de kaart
op p. 37).
Maar Sierksma heeft meer gedaan:
de lijst met plaatsnamen is nog
veel groter geworden door ook alle
(bekende) geografische verwijzingen uit de literatuur over Liudger
op te nemen. Ook de foiklore heeft
hij erbij betrokken, bijv. de wilde
ganzen die d m r Liudger ooit zouden zijn verjaagd. Met dit dies
heeft de 'kerkhistorische geografie'
van Liudger het gunt van bijna-voltooid bereikt. U kunt dankzij
Sierksma's inspanning de zendeling-bisschop nu volgen op zijn wegen door de Lage Landen en daarbuiten! Met groot respect nemen
we kennis van dit onderzoekswerk.
Ruim drie jaar speurwerk zat eraan
vast!
Een tamelijk volledige literatuurlijst betreffende Liudger completeert het boekwerk.
Een paar correcties mag ik de auteur nog wel voorstellen: de naam

spreking
van de gemeente waarin de plaatsen Usquert en Uithuizen (enz.) liggen, is niet Eemsland maar Eemsmond. En wat de hoofdactiviteiten
van uw boekbespreker betreft: men
kan het voor hem maar het beste
houden op (kerk)geschiedenis(en
de maatschappijleer buiten beeld Iaten). Het jaartal bij de foto van de
Liudger-kei in Twizel moet zijn
1994 (i.p.v. 1992).
Intussen: wat betekent 'volgen'
vandaag? We zullen niet meedoen
aan roomse heiligenverering, waarvan ook het een en ander in dit
boek geregistreerd is. We willen alleen de God van de kerkgeschiedenis eren: Hij zette mensen in om de
grote daden te verkondigen van de
verlossing door Christus. Christus
de hoeksteen, die te verkondigen is
het doel van een mensenleven.

N.a.v.: Klaes Sierkgm Liudger Thiudgrimszoon. Leven en voor~lmenvan een Christusprediker (742-809).Uitg. Van Wijnen, Fmmker. ISBN 90-5 194-941449. Omvang 282
pag. rijk geilluseeerd, prijs f 3950.
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G.J.van Middelkoop

Met geloven de dag door?
Of de dog dor?
Ds. Pieter Boomsma schrijft in het
Centraal Weekblad van 3 mei jl. over
het m a m . Vertrouwen wij eike dag
dat God er is en dat Hij er voor ons is?
Iemand die niet alleen deze wereld begonnen is, maar zich er ook mee blijft
bemoeien?
Het prachtige van dat manna vind
ik, dat God daardoor zo dichtbij
komt. Elke dag weer beginnen de
mensen daar in de woestijn met

een confrontatie met 'Hem, die bij
hen is'. Eke morgen wordt m de
toon voor de hele dag gezet. Je hele bestaan, al je bezigheden van die
dag staan, wanneer je je gevoel en
je verstand gebruikt, in het teken
van Hem d m wie het begin van de
dag wordt bepaald. Je moet je eens
voorstellen hoe jouw dagen zouden
zijn wanneer je na het opstaan een
ervaring van verwonderingzou
hebben over wie God is en wat Rij
doet.
Dat is niet iets vreemds of iets
nieuws. In de Psalmen lees je er bijvoorbeeld over. Hoe elke dag een
nieuwe is, door de Heer gemaakt.
En jij mag je er over verheugen.
Honderdduizenden christenen mken aan het begin van de elke dag
naar contact met God. De Bijbel lezend en biddend beginnen ze. Dan
zal er niet elke keer verwondering
zijn, maar je zet wel de tmn. De
toon waar de hele verdere dag van
doortrokken kan zijn. Hij, die jou
kent en die van je houdt, is er voor jou, met jou en bij jou.
God is niet een idee. Niet door onszelf bedacht. Hij is. Maar wat bete
kent dat wanneer Hij niet wordt
verwacht en aanwezig is op al die
heel gewone momenten de dag

door? Wat betekent het dan dat wij
g-pen
zijn om Jezus te volgen?
Wanneer dat niet leeft, wanneer ik
niet naar Hem uitkijk de dag dmr,
hoe zal Eiij mij d m kunnen verwondepen? Het is met geloven: of 'de
dag door', of 'de dag dor'.

peter, 20).
'De kerk m e t ervoor zorgen dat
de christenen over God blijven lezen. Als &t niet gebeurt, neemt het
aantal christenen af en hebben de
christenen geen stem meer in &
maatschppij' (Piet, 16).
hrk'

!...l
Kommer en kwel?
In De Waarheialsvriend schreef J. Gravelrand onlangs enkele artikelen over
jong en oud ia dén gemeente. In het
nummer van 2 mei jl. gaat dr. J. Hoek
daarop door:

Visioenen van jongeren
Jonge mensen zuilen gezichten, visioenen zien, zo heeft JoQ geprofeteerd. Ook vandaag zijn er jonge
mensen die dromen van een kerk
en die zich willen inzetten om die
droom te helpen realiseren, inzoverre dat menselijkerwijsmogelijk is.
Ik geef een paar stemmen door:
'Een gemeente wam'n de mensen
er vooral ook vuor elkaar zijn. Dat
je, juist als het moeilijk is, elkaar
opvangt en echt tijd en aandacht
voor elkuur hebt. Fijn cont~ctmet
iedereen. Minder individualistisch
als nu' (Kees, 16).
'Vooral kleiner.Vreemd misschien,
maar het is allenaaal te massaal.
De gemeente is wel opgedeeld in
wijkn, m m r binnen die w v h n
moeten er meer kleine ontmetingsplaatsen komen... In de preek vuoral sumen naar de Bijbel luisteren...
Meer uandQchtin de preek en in de
kringen voor levensheiliging en
vooral de oproep tot bekering' (Karin, 21).
'Er zouden meer en betere gebofsgesprekken tussen jongeren onakrling en tussen jongeren en ouderen
moeten zijn. Dat mis ik enom! Ik
verlang ook naar meer jeugd in de

Wiet alleen maar kommer en
kwel!

Laat intussen niet de indruk worden gewekt alsof het met de plaats
van jongeren in de gemeente alleen
maar kommer en kwel zou zijn.
Ook in deze tijd is de gemeente
voor vee1 kinderen en jongeren tot
zegen. Ik denk bijvoorbeeld aan
het verhaal van de 18-jarige Gerben in het onlangs verschenen boek
De gevonden Vuùer (Kampen
19%). Hij getuigt ervan dat hij tot
persoonlijk gebof is gekomen tijdens een Praise-avond van de E.O.
Maar hij kan zich heel goed vinden

in zijn eigen gemeente:
'Het hoeft voor naij niet elke zondag zo vrolkjk te z i j n als op een
Praise-avond. Het is ook wel eens
goed dat gewoon de Bijbel word[
uitgelegd en dat er up hele noten
wordt gezongen. Onze kerk wordt
misschien door veel mensen als
zwaar ervaren, maar ik heb er absoluut geen moeite mee. Her gaat
er mij om hoe je met God omgmt,
want het is ter ere van God. En dan
maakt het voor mij in principe niet
uit of er nou op hele noten wordt
gezongen en of de dominee een toga draagt of niet. Het gaat mij om
wat er gezegd wordt' (blz. 20).

Ook in onze tijd herkennen jonge
mensen de echte boodschap van
God en dan staren ze zich niet
blind op de verschillende manieren
waarop die boodschap vertolkt

wordt. Als de prediking vm Gods
daden maar helder doorklinkt. Ook

in onze tijd mag binnen de gemeente de boodschap rpm God overgedragen worden aan a d e r e n en jangeren en d6ór j
e &n ariudwen.
Gods Geest werkt door en Ftij is g e
lukkig niet dankelijk vm onze
vertolking. Maar tegelijkertijd ligt
er voor ouderen de roeping om als
het ware in de huid van de jongeren te kruipen en de jongeren een
jongere te zijn. Nog eens enkele
stemmen van jongeren:
'De kerk is één van de weiaige
plaatsen die nog een ander geluid
laten h r e n , waar nog een blijde
boodschap wordt gebracht.(Gerda,21).
'De gemeente is voor mij een hechte groep mensen die iets uitstraalt.
Ik wil gewoon iemand in die groep
zijn en iets voer anderen betekenen.Ik zou geen speciale hak willen hebben, muur ik zou g w m
willen helpew waur ze me op dut
moment nodig hebben' (Fsed, 18).

Uw kerkgebouw is toch wel
bij Donatas verzekerd?

Echtheid
Windspeken van aprdl996 interviewt
Geert Jan Blanken, eerr bekende uit
de evangelischejeugdkwtgmg. Staan
jongeren weer meer open v m r het geloof? Er is in ider g v d meer openheid voor een gesprek:
'Jongeren zoeken daarbij duidelijkheid. Houd er dan wel rekmhg
mee dat ze een bep& mort duidelijkheid zoeken, nameiijk vanuit
een authentieke gelmfsbleving.
Geen duidelijkheid vanuit maralisme of een d te gemakkelijk kortdoor-de-bocht-antwoord.'

Baliast
Ir%verband met die openheid wordt
vaak geconstateerd &t religie
weer'in' is, vanhag de dag. Zie je
&r positieve elementen in voer
evangelisutiewerk order jongeren?
'Om te kginnen moer je zeggen
dat er meer "in" is. Er zijn meer
kenmerkenvan de jmgerencultuur
die het mogelijk maken om het
Evangelie redelijk effectief te com-

niet meer herkenbaar zou zijn, niet
als christen, of zelfs niet meer als
mens. Zo ver gaat althans de kritiek van sommige hedendaagse cuG
tuurfilosofen. Zij stellen met mveel woorden dat er in de postmodeme samenleving een soort m m bies opgroeien, robots die massaal
gaan seriemmrden; ze zouden iets
wezenlijks mis- in hm menszijn. Daar heb ik afstand van gen*
men. Als je d& gaat geloven, raak
je al gauw verbitterd. Bovendien is
het theologisch onjuist. Het hart
van de mens kan zich verharden en
zijn verstand k m worden v d u i s krd, maar ze verdwijnen niet.'

municeren. Neem bijvoorbeeld de
antenne die jongeren hebben voor
authenticiteit; dat heeft weer te maken met het schrappen van ballast,
overbodige vanzelfsprekendheden
inzake waarden, normen en traditie
en de concentlatie op de kern. Het
gaat om de combinatie: je kunt
weer over religie praten en als je
dat op een heel authentieke manier
weet te doen, met goede argumenten, vanuit een ogen houding en
een consisienk levensvisie, dan
zijn jongeren b i d te luisteren.
We moeten leren anders naar jongeren leren kijken; minder negatief,
minder generaliserend. Een paar
jaar geleden dacht ik clat er een generatie aan zat te komen die bijna
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Postmodem
Je onderstreept steeds d k assbhmticiteit. Die w w d e n n g vmr 'echtheid is toch niet iets van de laatste
jaren?

l
:
d

I

:

'Voor Ben deer is het niet nieuw,
als mensen mmsen aiju ea.God
God k, dan is een a a m i dgenschappenvan d e tijdm en plaatsen. A-ticiteit
is er & van.
Maar beo verdwijnen var^ de overw g e wditie oeeft er een positieve invlood op gehad.
Een v o d e i d : Mijn manier van
waarnemen gaat niet alhm geparmrdmetdevmag"Vmdikdit

mmi/Ieuk?",maarismkdddellijk gekoppeld am eeri moreel
oordeel:"Kan dit? Mag dit? Wat
heeft &-en&
erover gezegd?"
Dmr het wepaiien van Wtie is
de manier waarupjongeren zaken
met hun zintuigen r e & s e n veel
opener. ongefilterd.
Natuurlijk zijn daar wel h t t e k e ningen bij te ~~. Op h& m e
ment dat ze diagen moeten gaan
analyseren, en in een ethisch =hema moeten g~ brengen,ontstaan
er problemen. Maar vooralsnog wil
ik het ppsitief waarderen, evenals

Beroepen te Assen-Noord (Oosterwijk): T. Wendt te BunschotenOost; te Leens:H.Ofkeins te Surhuktmmenen Opwde;te Waddinxveai: A.O. Reitsema k Bun-

schoten-West; t h t m m e e r : J.B.
wnrilmink te H S v m .

Assen - Ds.Th.J. Havinga, missionair predikant van de k& te h a m Zuid, is gerepatrieerd uit Curitih
(Brad%)en kan koepen in overweging nemen.
Adres ds. Havinga: De Barrage 5,
9285 SJ Buitenpost, a (05 l l)
54 16 03.

Promotie
Kampen - ûp woensdag 22 rnei jl.
is drs. RD. Anderson p d i k m t te Kmw$

imrg (Z.H.) - gepromoveerd aan
deTheologische Universiteit te
Kampen. Hij verdedigde daar het
pmfschrjft Ancient RketoricaI
Tkory anti Pad. Zijn promotor
was prof. dr. J. van Bniggen.
Referenten w a n : prof. dr.
M. Winterbonom (Corpus Cinisti
Professor of latin,Word)en dr.
J. WIS, (Rijksmi~ersiteit
Leiden).
De promotie-plechtigheid vond
plaats in de Lemkerzd, Broedermaat l4 te Kampen en begon om
15.00 uur.

Ommen * Scriba: K.Sikkerna,De
!Mammlte 10,7731 BM,u
(0523) 45 33 70. Preehoon.:
Mew.M.Meerholz-Gerrits, Weegbreestraat 28,7731 VZ, u (0529)
45 17 15. (gag*81).

en valken-

de ~ j z w
e a r q jongeren omgaan
met plmih&teit.

De huidige generatie jongem
heeft zich het p0stmcda-mdenken
eigen gersaakt.Nu staat het postmademismeonder christenen b
recht te boek als het toppunt van alles wat mchrktelijk is. Maar het
heeft geen zin je daarop blind te
staren. Het levert %k een generatie
op die, meer dan enige generatie
ihmwkk, openstaat voor de boodschap van Jezus.

HOTEL 'DREYEROORD'
OOSTERBEEK
tel. 026-3333169
Het hotel waar mevrouw zich UIT
en meneer zich THUIS voelt
Fam. Van der Straaten
m

